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Surah 1
AL-FĀTIHAH
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 7, dengan Basmalah

Rukuknya : 1
 

Tempat dan Waktu Diturunkan 
Seperti diriwayatkan oleh kebanyakan ahli hadis, seluruh surah ini 

diwahyukan di Mekah dan sejak awal menjadi bagian shalat orang-orang 
Islam. Surah ini disebut dalam ayat Al-Qur’an: “Dan sesungguhnya 
telah Kami berikan kepada engkau tujuh ayat yang selalu diulang-ulang 
dan Al-Qur’an yang agung” (QS.15:88). Ayat itu menurut penjelasaan 
para ahli telah diwahyukan di Mekah. Menurut beberapa riwayat surah 
ini diwahyukan pula untuk kedua kalinya di Medinah, tetapi waktu 
diturunkannya surah ini untuk pertama kali adalah pada masa awal 
kenabian Rasulullah Saw. 

Nama-nama Surah dan Artinya
Nama terkenal untuk surah pendek ini ialah Fātihat al-Kitāb (Surah 

Pembukaan Al-Kitab), diriwayatkan bersumber pada beberapa ahli ilmu 
hadis yang dapat dipercaya (Tirmidzi dan Muslim). Kemudian nama itu 
disingkat menjadi Surat Al-Fātihah atau Al-Fātihah saja. Surah ini dikenal 
dengan beberapa nama, dan sepuluh nama berikut ini lebih sahih, yaitu: 
Al-Fātihah, Al-Salāt, Al-Hamd, Umm al-Qur’ān, Al-Qur’ān al-‘Azīm, 
Al-Sab‘ al-Matsānī, Umm al-Kitāb, Al-Syifā, Al-Ruqyah, dan  Al-Kanz. 
Nama-nama ini menerangkan betapa luasnya isi surah ini.

Nama Fātihat al-Kitāb (Surah Pembukaan al-Kitab) berarti bahwa 
karena surah ini telah diletakkan pada permulaan  maka ia merupakan 
kunci pembuka seluruh pokok masalah Al-Qur’an.  Al-Salāt (Shalat) 
berarti bahwa surat ini merupakan doa yang lengkap serta sempurna 
dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari shalat dalam agama Islam 
yang sudah melembaga. Al-Hamd (Puji-pujian) berarti bahwa surah ini 
menjelaskan tujuan agung penciptaan manusia dan mengajarkan bahwa 
hubungan Allah Swt dengan manusia adalah hubungan berdasarkan 
kemurahan (Rahmaniyat) dan kasih-sayang (Rahimiyat). Umm al-Qur’ān 
(Induk Al-Qur’an) berarti bahwa surah ini merupakan intisari seluruh Al-
Qur’an, yang dengan ringkas mengemukakan semua pengetahuan yang 
menyangkut perkembangan akhlak dan ruhani  manusia.  Al-Qur’ān al-
‘Azīm (Al-Qur’an yang Agung) berarti bahwa meskipun surah ini terkenal 
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sebagai Umm al-Kitāb dan Umm al-Qur’ān, namun tetap merupakan 
bagian Kitab Suci itu dan bukan seperti anggapan salah sementara 
orang bahwa ia terpisah darinya.  Al-Sab‘ al-Matsānī, (Tujuh ayat yang 
seringkali diulang) berarti ketujuh ayat pendek surah ini sungguh-sungguh 
memenuhi segala keperluan ruhani manusia. Nama itu berarti pula bahwa 
surah ini harus diulang dalam tiap-tiap rakaat shalat. Umm al-Kitāb (Induk 
Kitab) berarti bahwa doa dalam surah ini  menjadi sebab diwahyukannya 
ajaran Al-Qur’an. Al-Syifā (Penyembuh) berarti bahwa surah ini memberi 
pengobatan terhadap segala keraguan dan syak yang biasa timbul dalam 
hati manusia. Al-Ruqyah (Ajimat atau Mantera) berarti bahwa surah ini 
bukan hanya doa untuk menghindarkan penyakit, tetapi juga memberi 
perlindungan terhadap syaitan dan pengikut-pengikutnya dan menguatkan 
hati manusia untuk melawan mereka. Al-Kanz (Khazanah) mengandung 
arti bahwa surah ini suatu khazanah ilmu yang tiada habis-habisnya.

Al-Fatihah Dinubuatkan dalam Perjanjian Baru
Nama yang terkenal surah ini adalah al-Fātihah. Sangat menarik 

untuk diperhatikan bahwa nama itu juga tercantum dalam nubuatan 
Perjanjian Baru:

“Maka aku tampak seorang malaikat lain yang gagah, turun 
dari langit ......... dan di tangannya ada sebuah Kitab Kecil yang 
terbuka, maka kaki kanannya berpijak di laut, dan kaki kiri di 
darat” (Wahyu 10:1-2).
Kata dalam bahasa Ibrani untuk “terbuka” adalah Fatoah, yang sama 

dengan kata Arab Fātihah. Kemudian lagi: 
“ ...... dan tatkala ia (malaikat) berteriak, ketujuh guruh pun 
membunyikan bunyi masing-masing” (Wahyu 10:3).
“Tujuh guruh” mengisyaratkan kepada tujuh ayat surah ini.
Para sarjana Kristen mengatakan bahwa nubuatan itu mengisyaratkan 

kepada kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Hal itu telah dibuktikan 
oleh kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, 
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad As, yang dalam wujudnya nubuatan 
tentang kedatangan Nabi Isa As kedua kalinya telah menjadi sempurna, 
menulis tafsir mengenai surah ini dan menunjukkan bukti-bukti serta 
dalil-dalil tentang kebenaran pendakwaannya dari isi surah ini, dan beliau 
senantiasa memakainya sebagai doa yang baku. 

Beliau menyimpulkan dari tujuh ayat yang pendek-pendek ini ilmu-
ilmu makrifat Ilahi dan kebenaran-kebenaran kekal abadi yang tidak 
diketahui sebelumnya. Seolah-olah surah ini sebuah kitab yang dimeterai 
hingga khazanah itu akhirnya dibukakan oleh Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad As. Dengan demikian sempurnalah nubuatan yang terkandung 
dalam Wahyu 10:4:

“Tatkala ketujuh guruh sudah berbunyi itu, sedang aku hendak 
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menyuratkan, lalu aku dengar suatu suara dari langit, katanya: 
“Meteraikanlah barang apa yang ketujuh guruh itu sudah 
mengatakan dan jangan dituliskan.”
Nubuatan itu merujuk kepada kenyataan bahwa Fatoah atau Al-

Fatihah itu untuk sementara waktu akan tetap merupakan sebuah Kitab 
tertutup, tetapi suatu waktu akan tiba ketika khazanah ilmu ruhani yang 
dikandungnya akan dibukakan. Hal itu telah dilaksanakan oleh Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad As.

Hubungan dengan Bagian Lain Al-Qur’an Dan Ikhtisar Surah
Surah ini seakan-akan merupakan pengantar kepada Al-Qur’an. 

Sesungguhnya surah ini Al-Qur’an dalam bentuk miniatur, dengan 
demikian pembaca sejak mulai mempelajarinya telah diperkenalkan 
secara garis besarnya kepada masalah-masalah yang akan dijumpainya 
dalam Kitab Suci itu. Diriwayatkan Rasulullah Saw bersabda bahwa 
Surah Al-Fatihah adalah surah Al-Qur’an yang terpenting (Bukhārī). 

Surah ini merupakan intisari seluruh ajaran Al-Qur’an. Secara garis 
besarnya surah ini meliputi semua masalah yang diuraikan dengan panjang 
lebar dalam seluruh Al-Qur’an. Surah ini mulai dengan uraian tentang 
Sifat-sifat Allah Swt yang pokok serta menjadi poros beredarnya Sifat-
sifat-Nya yang lain, dan merupakan dasar bekerjanya alam semesta serta 
dasar perhubungan antara Tuhan dengan manusia. 

Keempat sifat Allah Swt yang pokok tersebut yakni: Rabb (Pencipta, 
Yang Memelihara dan Mengembangkan), Rahmān (Maha Pemurah), 
Rahīm (Maha Penyayang) dan “Māliki Yaumiddīn” (Pemilik Hari 
Pembalasan), mengandung arti bahwa sesudah menciptakan manusia Allah 
Swt menganugerahinya kemampuan-kemampuan  alami (tabi’i) yang 
terbaik serta melengkapinya dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk 
kemajuan jasmani, kemasyarakatan, akhlak, dan ruhani. Selanjutnya Dia 
memberikan jaminan bahwa usaha dan upaya manusia itu akan diganjar 
sepenuhnya.  

Kemudian surah itu mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk 
beribadah yakni menyembah Allah Swt serta mencapai Qurb (kedekatan)-
Nya, dan bahwa ia senantiasa memerlukan pertolongan-Nya untuk 
melaksanakan tujuannya yang agung itu. Disebutkannya keempat Sifat 
Allah Swt tersebut diikuti oleh doa lengkap yang di dalamnya terungkap 
sepenuhnya segala dorongan ruh manusia. Doa tersebut mengajarkan 
bahwa manusia harus senantiasa mencari dan memohon pertolongan 
Allah Swt agar Dia melengkapinya dengan sarana-sarana yang diperlukan 
olehnya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini dan 
di akhirat. 

Tetapi karena manusia cenderung memperoleh kekuatan dan semangat 
dari teladan baik wujud-wujud mulia dan agung dari zaman lampau yang 
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telah mencapai tujuan hidup mereka maka ia  pun diajari untuk berdoa 
agar  Allah Swt membuka pula baginya jalan-jalan kemajuan akhlak dan 
ruhani yang tak terbatas  seperti yang telah dibukakan kepada mereka itu. 

Akhirnya doa itu mengandung peringatan bahwa jangan-jangan 
sesudah ia dibimbing kepada jalan lurus ia sesat dari jalan itu, lalu 
kehilangan tujuannya dan menjadi asing terhadap Khāliq (Pencipta)-nya. 
Ia diajari untuk selalu mawas diri dan senantiasa mencari perlindungan 
Allah Swt terhadap kemungkinan jadi asing terhadap-Nya. 

Itulah masalah yang dituangkan dalam beberapa ayat Al-Fatihah 
dan itulah masalah yang dibahas sepenuhnya dan seluas-luasnya oleh 
Al-Qur’an, sambil menyebut contoh-contoh yang tiada tepermanai 
banyaknya, sebagai petunjuk bagi siapa yang membacanya. Dan orang-
orang beriman  dianjurkan agar sebelum membaca Al-Qur’an terlebih 
dulu  memohon perlindungan Allah Swt terhadap syaitan:

“Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur’an, mohonlah 
perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk” (QS.16:99).
Perlindungan dan penjagaan itu berarti: (1) bahwa jangan ada 

kejahatan menimpa kita; (2) bahwa jangan ada kebaikan terlepas dari 
kita dan (3) bahwa sesudah kita mencapai kebaikan, kita tidak terjerumus 
kembali ke dalam kejahatan. Doa yang diperintahkan untuk itu ialah: 
“Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk” yang harus 
mendahului tiap-tiap pembacaan Al-Qur’an.

Bab-bab dalam Al-Qur’an berjumlah 114 dan masing-masing disebut 
Surah. Lafaz (kata) Surah berarti: (1) pangkat atau kedudukan tinggi; 
(2) ciri atau tanda; (3) bangunan yang tinggi dan indah; (4) sesuatu yang 
lengkap dan sempurna (Aqrab dan Qurtubī). Bab-bab Al-Qur’an disebut 
Surah karena: (a) dengan membacanya martabat orang terangkat, dengan 
perantaraannya ia mencapai kemuliaan; (b) nama-nama surah berlaku 
sebagai tanda pembukaan dan penutupan berbagai masalah yang dibahas 
dalam Al-Qur’an; (c) Surah-surah itu masing-masing laksana bangunan 
ruhani yang mulia dan (d) tiap-tiap surah berisikan tema yang sempurna. 

Nama-nama surah untuk pembagian demikian telah dipergunakan 
dalam Al-Qur’an sendiri (QS.2: 24 dan QS.24: 2). Nama ini dipakai juga 
dalam hadis, Rasulullah Saw bersabda: “Baru saja sebuah Surah telah 
diwahyukan kepadaku dan bunyinya seperti berikut” (Muslim). Dari 
itu jelaslah, bahwa nama surah untuk bagian-bagian Al-Qur’an biasa 
dipakai semenjak permulaan Islam dan bukan ciptaan baru yang diadakan 
kemudian hari.
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1. aAku baca dengan1 nama2 
Allah3, Mahapemurah, Maha-
penyayang4.

ِحۡیِم ﴿۱﴾ ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

1. Bā’ adalah kata depan yang dipakai untuk menyatakan beberapa arti dan arti 
yang lebih tepat di sini ialah “dengan.” Maka kata majemuk Bism itu akan berarti 
“dengan nama”. Menurut kebiasaan orang Arab, kata Iqra’ atau Aqra’u atau Naqra’u 
atau Isyra‘ atau Asyra‘u atau Nasyra‘u harus dianggap ada tercantum sebelum 
‘Bismillāh’, suatu ungkapan dengan arti “mulailah dengan nama Allah,” atau 
“Bacalah dengan nama Allah” atau “aku atau kami mulai dengan nama Allah,” atau 
“aku atau kami baca dengan nama Allah.” Dalam terjemahan ini ucapan ‘Bismillāh’ 
diterjemahkan “dengan nama Allah,” yang merupakan bentuk yang lebih lazim 
(Lane). 

2. Ism mengandung arti: nama atau sifat (Aqrab). Di sini kata itu dipakai dalam 
kedua pengertian tersebut. Kata itu merujuk kepada ‘Allah,’ nama wujud Tuhan; dan 
kepada Al-Rahmān (Maha Pemurah) serta Al-Rahīm (Maha Penyayang). Keduanya 
nama sifat  Allah Swt.

3. Allāh adalah nama Dzat Mahaagung, Pemilik Tunggal semua sifat 
kesempurnaan dan sama sekali bebas dari segala kekurangan. Dalam bahasa Arab 
kata ‘Allah’ tidak pernah dipakai untuk benda atau zat lain apa pun. Tidak ada bahasa 
lain memiliki nama tertentu atau khusus untuk Dzat Yang Mahaagung itu. Nama-nama 
yang terdapat dalam bahasa-bahasa lain, semuanya nama-penunjuk-sifat (atributif) 
atau nama pemerian (deskriptif) dan seringkali dipakai dalam bentuk jamak; akan 
tetapi, kata ‘Allah’ tidak pernah dipakai dalam bentuk jamak. Kata ‘Allāh’ itu Isim 
Dzat, dan bukan Isim Musytak, tidak diambil dari kata lain, dan tidak pernah dipakai 
sebagai keterangan atau sifat. Karena tidak ada kata lain yang sepadan, maka nama 
‘Allah’ dipergunakan di seluruh terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an. Pandangan ini 
didukung oleh para ahli bahasa Arab terkemuka. Menurut pendapat yang paling tepat, 
kata “Allāh” adalah nama wujud bagi dzat yang wajib ada-Nya menurut Dzat-Nya 
Sendiri, memiliki segala sifat kesempurnaan, dan lafaz ‘al’ adalah tidak terpisahkan 
dari kata ‘Allah’. 

4. Al-Rahmān (Maha Pemurah) dan Al-Rahīm (Maha Penyayang) keduanya 
berasal dari akar yang sama. Rahima artinya, ia telah menampakkan kasih-sayang; 
ia ramah dan baik; ia memaafkan, mengampuni. Kata Rahmah menggabungkan arti 
Riqqah, ialah “kehalusan” dan Ihsān, ialah “kebaikan,” “kebajikan” (Mufradāt). Al-
Rahmān dalam wazan (pola) Fa‘lān, dan Al-Rahīm dalam wazan Fa‘īl. Menurut 
kaedah gramatika Bahasa Arab, makin banyak jumlah huruf ditambahkan pada akar 
kata, makin luas dan mendalam pula artinya (Kasysyaf). Wazan (pola kata) fa‘lān 
mengandung arti keadaan penuh dan keluasan, sedangkan wazan fā‘il menunjukkan 
arti ulangan dan pemberian ganjaran dengan kemurahan hati kepada mereka yang 
layak menerimanya (Muhīt). Jadi, di mana kata Al-Rahmān menunjukkan “kasih 
sayang meliputi alam semesta”, kata Al-Rahīm berarti “kasih sayang yang ruang 
lingkupnya terbatas, tetapi berulang-ulang ditampakkan.”mengingat arti-arti di atas, 
Al-Rahmān itu Dzat Yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas 
kepada semua makhluk tanpa mempertimbangkan usaha atau amal; dan Al-Rahīm itu 

aDitempatkan di permulaan tiap Surah kecuali Surah 9; juga dalam 27:31. Lihat juga 96:2.
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Dzat Yang menampakkan kasih sayang sebagai imbalan atas amal perbuatan manusia, 
tetapi menampakkannya dengan murah dan berulang-ulang.

Kata Al-Rahmān hanya dipakai untuk Allah Swt, sedang Al-Rahīm dipakai pula 
untuk manusia. Al-Rahmān tidak hanya meliputi orang-orang mukmin dan kafir saja, 
tetapi juga seluruh makhluk. Al-Rahīm terutama tertuju kepada orang-orang yang 
beriman saja. Menurut Sabda Rasulullah Saw, sifat Al-Rahmān umumnya bertalian 
dengan kehidupan di dunia ini, sedang sifat Al-Rahīm umumnya bertalian dengan 
kehidupan yang akan datang (Muhīt). Artinya, karena dunia ini pada umumnya adalah 
dunia perbuatan, dan karena alam akhirat itu suatu alam tempat perbuatan manusia 
akan diganjar dengan cara istimewa, maka sifat Al-Rahmān Allah Swt menganugerahi 
manusia alat dan bahan untuk melaksanakan pekerjaannya dalam kehidupan di dunia 
ini, adapun Sifat Al-Rahīm mendatangkan hasil dalam kehidupan yang akan datang. 
Segala benda yang kita perlukan dan atas itu kehidupan kita bergantung adalah 
semata-mata karunia Ilahi dan sudah tersedia untuk kita, sebelum kita berbuat sesuatu 
yang menyebabkan kita layak menerimanya, atau bahkan sebelum kita dilahirkan; 
sedang karunia yang tersedia untuk kita dalam kehidupan yang-akan-datang, akan 
dianugerahkan kepada kita sebagai ganjaran atas amal perbuatan kita. Hal itu 
menunjukkan bahwa Al-Rahmān itu Pemberi Karunia yang mendahului kelahiran 
kita, sedang Al-Rahīm itu Pemberi Nikmat-nikmat yang mengikuti amal perbuatan 
kita sebagai ganjarannya.

Bismillāh-ir-Rahmān-ir-Rahīm adalah ayat pertama tiap-tiap surah Al-Qur’an, 
kecuali Al Bara’ah (At-Taubah) yang sebenarnya bukan surah yang berdiri sendiri, 
melainkan lanjutan surah Al-Anfal. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 
‘Abbas yang maksudnya, bila sesuatu surah-baru diwahyukan, biasanya dimulai 
dengan ‘Bismillāh’, dan tanpa ‘Bismillāh’, Rasulullah Saw tidak mengetahui bahwa 
surah baru telah dimulai (Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa (1) ‘Bismillāh’ adalah bagian Al-Qur’an dan 
bukan suatu tambahan, (2) bahwa surah Bara’ah itu, bukan surah yang berdiri sendiri. 
Hadis itu menolak pula kepercayaan yang dikemukakan oleh sementara orang bahwa, 
‘Bismillāh’ hanya merupakan bagian surah Al-Fatihah saja dan bukan bagian semua 
surah Al-Qur’an. Selanjutnya, ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah Saw 
bersabda bahwa, ayat Bismillāh itu bagian semua surah Al-Qur’an (Bukhārī dan 
Qutni). 

Ditempatkannya ‘Bismillāh’ pada permulaan tiap-tiap surah mempunyai arti 
seperti berikut: Al-Qur’an itu khazanah ilmu Ilahi yang tidak dapat disentuh tanpa 
karunia khusus dari Tuhan, “Tidak ada yang dapat memahami hakikatnya kecuali 
orang-orang yang disucikan” (QS.56: 80). Jadi, ‘Bismillāh’ telah ditempatkan pada 
permulaan tiap surah untuk memperingatkan orang Muslim bahwa, untuk dapat 
masuk ke dalam Khazanah ilmu Ilahi yang termuat dalam Al-Qur’an dan untuk 
mendapat faedah darinya ia hendaknya mendekatinya bukan saja dengan hati yang 
suci, melainkan ia harus pula senantiasa mohon pertolongan Allah Swt 

Ayat ‘Bismillāh’ mempunyai juga tujuan penting yang lain. Ayat itu ialah kunci 
bagi arti dan maksud tiap-tiap surah, karena segala persoalan mengenai urusan akhlak 
dan rohani, dengan satu atau lain cara, ada pertaliannya dengan dua Sifat Ilahi yang 
pokok, yaitu Rahmāniyah (Kemurahan) dan Rahīmiyah (Kasih-Sayang). Jadi tiap-
tiap surah pada hakikatnya, merupakan uraian terperinci dari beberapa segi Sifat-sifat 
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Ilahi yang tersebut dalam ayat ini. 
Ada tuduhan bahwa kalimah ‘Bismillāh’, itu diambil dari kitab-kitab suci sebelum 

Al-Qur’an. Jika Sale mengatakan bahwa, kalimah itu diambil dari Zend Avesta, maka 
Rodwell berpendapat bahwa, orang-orang Arab sebelum Islam mengambilnya dari 
orang-orang Yahudi, dan kemudian dimasukkan ke dalam Al-Qur’an. Kedua paham 
itu nyata sekali salah. Pertama, tidak pernah dida‘wakan oleh kaum Muslimin bahwa, 
kalimah itu dalam bentuk ini atau sebangsanya tidak dikenal sebelum Al-Qur’an 
diwahyukan. Kedua, keliru sekali mengemukakan sebagai bukti bahwa, karena 
kalimah itu dalam bentuk yang sama atau serupa kadang-kadang dipakai oleh orang-
orang Arab sebelum diwahyukan dalam Al-Qur’an, maka kalimah itu tidak mungkin 
asalnya dari Allah Swt. 

Sebenarnya Al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa, Nabi Sulaiman As memakai 
kalimah itu dalam suratnya kepada Ratu Saba (QS.27: 31). Apa yang dida’wakan oleh 
kaum Muslimin – sedang da’wa itu, tidak pernah ada yang membantah, ialah bahwa, 
di antara kitab-kitab suci, Al-Qur’an adalah yang pertama-tama memakai kalimah 
itu dengan caranya sendiri. Juga keliru sekali mengatakan bahwa, kalimah itu sudah 
lazim di antara orang-orang Arab sebelum Islam, sebab kenyataan yang sudah 
diketahui ialah bahwa, orang-orang Arab mempunyai rasa keseganan menggunakan 
kata Al-Rahmān sebagai panggilan untuk Allah Swt. 

Selain itu, jika kalimah demikian sudah dikenal sebelumnya, maka hal itu malah 
mendukung kebenaran ajaran Al-Qur’an bahwa, tidak ada satu kaum pun yang kepada 
mereka tidak pernah diutus seorang Pemberi Ingat (QS.35: 25), dan juga bahwa, Al-
Qur’an itu adalah khazanah semua kebenaran yang kekal dan termaktub dalam kitab-
kitab suci sebelumnya (QS.98: 5). Al-Qur’an tentu menambah lebih banyak lagi dan 
apa pun yang diambil-alihnya, Al-Qur’an memperbaiki bentuk atau pemakaiannya, 
atau memperbaiki kedua-duanya.

5. Dalam Bahasa Arab al itu lebih-kurang sama artinya dengan kata ‘the’ dalam 
bahasa Inggris. Kata al dipergunakan untuk menunjukkan keluasan yang berarti, 
meliputi semua segi atau jenis sesuatu pokok, atau untuk melukiskan kesempurnaan, 
sekaligus suatu segi keluasan oleh karena meliputi semua tingkat dan derajat. Al 
dipakai juga untuk menyatakan sesuatu yang telah disebut atau suatu pengertian atau 
konsep yang ada dalam pikiran.

5A. Dalam bahasa Arab dua kata Madh dan Hamd, dipakai dalam arti pujian 
atau syukur; tetapi jika Madh mungkin pujian palsu, Hamd itu senantiasa benar. 
Juga, Madh dapat dipakai mengenai perbuatan baik yang tidak dikuasai oleh 
pelakunya; tetapi Hamd hanya dipakai mengenai perbuatan yang dilakukan dengan 
kerelaan hati dan dengan kemauan sendiri (Mufradāt). Hamd mengandung pula arti 
pengaguman, penyanjungan, dan penghormatan terhadap yang dituju oleh pujian itu; 
dan kerendahan, kehinaan, dan kepatuhan orang yang memberi pujian (Lane). Jadi, 
Hamd merupakan kata yang paling tepat dipakai di sini, untuk maksud mengutarakan 

2. aSegala5 puji5A hanya bagi 
Allah, Tuhan6 seluruh alam,6A  ﴾۲﴿ۙ ِہ َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن 

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

اَل

a6 : 2; 6 : 46; 10 : 11; 18 : 2; 29 : 64; 30 : 19; 31 : 26; 34 : 2; 35 : 2; 37 : 183; 39 : 76; 45 : 37.
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kebaikan, dan puji-pujian yang sungguh wajar lagi layak dan sebagai sanjungan akan 
kemuliaan Allah Swt Menurut kebiasaan, kata Hamd, kemudian menjadi khusus 
ditujukan kepada Tuhan. 

6. Kata kerja Rabba berarti: ia mengelola urusan itu; ia memperbanyak, 
mengembangkan, memperbaiki, dan melengkapkan urusan itu; ia memelihara dan 
menjaga. Jadi Rabb berarti: (a) Tuhan, Yang Dipertuan, Khāliq (Yang menciptakan); 
(b) Wujud yang memelihara dan mengembangkan; (c) Wujud Yang Menyempurnakan, 
dengan cara setingkat demi setingkat (Mufradāt dan Lane). Dan jika dipakai dalam 
rangkaian dengan kata lain, kata itu dapat dipakai untuk orang atau wujud selain 
Allah Swt.

6A. Al-‘Ālamīn adalah jamak dari al-‘Ālam, berasal dari akar kata ‘Ilm yang 
berarti “mengetahui.”kata itu bukan saja telah dikenakan kepada semua wujud atau 
benda yang dengan sarana itu orang dapat mengetahui Al-Khāliq – Maha Pencipta 
(Aqrab), kata tersebut dikenakan bukan saja kepada segala macam wujud atau benda 
yang dijadikan, tetapi pula kepada golongan-golongannya secara kolektif, sehingga 
orang berkata ‘Ālam al-Ins, artinya: alam manusia atau ‘Ālam al-Hayawān yakni 
alam binatang. 

Kata al-’Ālamīn tidak hanya dipakai untuk menyebut wujud-wujud berakal – 
manusia dan malaikat – saja, Al-Qur’an  pun mengenakannya kepada semua benda 
yang diciptakan (QS.26:24-29 dan QS.41:10). Akan tetapi tentu saja kadang-kadang 
kata itu dipakai dalam arti yang terbatas (QS.2:123). Di sini kata itu dipakai dalam 
arti yang seluas-luasnya dan mengandung arti “segala sesuatu yang ada selain Allah” 
yakni  benda-benda berjiwa dan tidak berjiwa dan mencakup juga benda-benda langit 
– matahari, bulan, bintang, dan sebagainya.

Ungkapan “segala puji bagi Allah”  lebih luas dan lebih mendalam artinya 
daripada “aku memuji Allah,” sebab manusia hanya dapat memuji Allah Swt menurut 
pengetahuannya,  sedangkan  anak kalimat “segala puji bagi Allah” meliputi 
bukan saja puji-pujian yang diketahui manusia bahkan juga puji-pujian  yang tidak 
diketahuinya. Allah Swt layak mendapat puji-pujian setiap waktu, terlepas dari 
pengetahuan atau kesadaran manusia yang tidak sempurna. 

Tambahan pula kata al-Hamd adalah masdar dan karena itu dapat diartikan 
kedua-duanya, sebagai pokok kalimat atau sebagai tujuan kalimat. Diartikan sebagai 
pokok, “Alhamdulillāhi” berarti hanyalah Allah Swt yang  berhak memberikan pujian 
sejati;dan diartikan sesuai tujuan kalimat, “Alhamdulillāhi” berarti bahwa segala 
pujian sejati dan tiap-tiap macam pujian yang sempurna hanya layak bagi Allah Swt 
semata-mata. Untuk huruf al lihat  catatan nomor 5.

Ayat ini mengacu kepada hukum evolusi di dunia, artinya bahwa segala 
sesuatu mengalami perkembangan dan bahwa perkembangan itu terus-menerus – 
dan terlaksana secara bertahap. Rabb adalah Wujud Yang membuat segala sesuatu 
tumbuh dan berkembang setingkat demi setingkat. Ayat itu menjelaskan pula bahwa 
prinsip evolusi  tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Allah Swt Tetapi 
proses evolusi yang disebut di sini, tidak sama dengan teori evolusi seperti biasanya 
diartikan. Kata-kata itu dipergunakan dalam arti umum. 

Selanjutnya  ayat ini merujuk kepada kenyataan bahwa manusia dijadikan untuk 
kemajuan tak terbatas, sebab ungkapan Rabbul-‘Ālamīn mengandung arti bahwa 
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Allah Swt mengembangkan segala sesuatu dari tingkatan rendah kepada yang lebih 
tinggi, dan hal itu hanya mungkin jika tiap-tiap tingkatan itu diikuti oleh tingkatan 
lain dalam proses yang tiada henti-hentinya.

7. Dalam ungkapan ‘Bismillāh’, sifat Al-Rahmān dan Al-Rahīm berlaku sebagai 
kunci arti seluruh surah. Sifat-sifat itu disebut di sini memenuhi satu tujuan tambahan. 
Sifat-sifat itu dipakai di sini, sebagai mata rantai antara Sifat “Rabbul-‘Ālamīn” dan 
“Māliki Yaumiddīn”.

8. Mālik berarti majikan atau orang yang memiliki hak atas sesuatu serta memiliki 
kekuasaan  untuk memperlakukannya dengan sekehendaknya (Aqrab).

9. Yaum berarti, waktu mutlak, hari mulai matahari terbit hingga terbenamnya; 
masa sekarang (Aqrab).

10. Dīn berarti: pembalasan atau ganjaran; peradilan atau perhitungan; kekuasaan 
atau pemerintahan; kepatuhan; agama, dan sebagainya (Lane). Keempat sifat 
Allah Swt yakni: “Tuhan seluruh alam”, “Pemurah,” “Penyayang” dan “Pemilik 
Hari Pembalasan” adalah sifat-sifat pokok. Sifat-sifat lain hanya menjelaskan dan 
merupakan semacam tafsiran tentang keempat sifat tadi, laksana empat buah tiang di 
atasnya terletak ‘Arasy (Singgasana) Allah Yang Mahakuasa. 

Urutan keempat sifat itu seperti dituturkan di atas, memberikan penjelasan 
bagaimana Allah Swt menampakkan sifat-sifat-Nya kepada manusia. Sifat Rabbul-
‘Ālamīn (Tuhan seluruh alam) mengandung arti, bahwa seiring dengan dijadikannya 
manusia  Dia pun  menjadikan lingkungan yang diperlukan untuk kemajuan dan 
perkembangan ruhaninya. 

Sifat Al-Rahmān (Maha Pemurah) mulai berlaku sesudah itu dan dengan 
perantaraan itu, Dia seolah-olah menyerahkan kepada manusia sarana-sarana dan 
bahan-bahan yang diperlukan untuk kemajuan akhlak dan ruhaninya. Dan jika manusia 
memakai  sarana-sarana yang dianugerahkan kepadanya itu secara tepat maka sifat Al-
Rahīm (Maha Penyayang) mulai berlaku untuk mengganjar amalnya. Yang terakhir 
sekali sifat “Māliki Yaumiddīn” (Pemilik Hari Pembalasan) mempertunjukkan 
hasil terakhir dan kolektif amal perbuatan manusia, dengan demikian pelaksanaan 
pembalasan mencapai kesempurnaan. 

Sungguhpun perhitungan terakhir dan sempurna akan terjadi pada Hari 
Pembalasan,  tetapi proses pembalasan itu terus berlaku  bahkan dalam kehidupan 
ini juga, dengan perbedaan bahwa dalam kehidupan ini perbuatan manusia seringkali 
diadili dan diganjar oleh orang lain – para raja, para penguasa, dan sebagainya – 
oleh karena itu  senantiasa ada kemungkinan adanya kekeliruan. Tetapi pada Hari 
Pembalasan, kedaulatan Allah Swt itu mandiri dan mutlak dan tindakan pembalasan 
itu seluruhnya ada dalam kekuasaan-Nya. Ketika itu tidak akan terdapat kesalahan, 

3. aMaha Pemurah, bMaha 
Penyayang7. ﴾۳﴿ۙ ِحۡیِم  ۡحٰمِن الّرَ الّرَ

4. cPemilik8 dHari9 Pemba-
lasan.10 ﴾۴﴿ؕ یِۡن  ٰملِِک یَۡوِم الّدِ

a25 : 61; 26 : 6; 41 : 3; 55 : 2; 59 : 23.  b33 : 44; 36 : 59.  c48 : 15.d51 : 13;  74 : 47; 82 : 18, 19; 83 : 7.
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tiada hukuman yang tidak tepat, tiada ganjaran yang tidak adil. 
Pemakaian kata Mālik (Pemilik) dimaksudkan pula untuk mengacu kepada 

kenyataan bahwa  Allah Swt tidak seperti seorang hakim yang harus menjatuhkan 
keputusan benar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selaku Mālik (Pemilik), 
Dia dapat mengampuni dan menampakkan kasih-sayang-Nya, kapan saja dan dengan 
cara apa pun sekehendak-Nya. 

Dengan mengambil Dīn dalam arti agama, maka kata-kata “Māliki Yaumiddīn” 
(Yang memiliki waktu agama) akan berarti bahwa  bila suatu agama sejati diturunkan 
maka umat manusia menyaksikan suatu penjelmaan kekuasaan dan takdir Ilahi yang 
luar biasa, dan bila agama itu mundur  maka nampaknya seolah-olah seluruh alam 
berjalan secara mekanis, tanpa pengawasan atau pengaturan Sang Khāliq (Pencipta) 
dan al-Mālik (Pemilik).

11. ‘Ibādah berarti: merendahkan diri, penyerahan diri, ketaatan, dan berbakti 
sepenuhnya. ‘Ibādah mengandung pula arti iman kepada Tauhid Ilahi, dan pernyataan 
iman itu dengan perbuatan. Kata itu berarti pula penerimaan kesan atau cap dari 
sesuatu. Dalam arti ini maka ‘Ibādah akan berarti: menerima kesan atau cap dari 
Sifat-sifat Ilahi dan meresapkan serta mencerminkan sifat-sifat itu dalam dirinya 
sendiri.

12. Kata-kata “hanya Engkau-lah yang kami sembah” telah ditempatkan 
sebelum kata-kata “hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan”, untuk 
menunjukkan bahwa sesudah orang mengetahui kebesaran Sifat-sifat Allah Swt, 
maka dorongan pertama yang timbul dalam hatinya ialah beribadah kepada-Nya. 
Pikiran untuk mohon pertolongan Allah Swt datang sesudah adanya dorongan untuk 
beribadah. Orang ingin beribadah kepada Allah Swt, tetapi ia menyadari bahwa untuk 
berbuat demikian ia memerlukan pertolongan-Nya. 

Pemakaian bentuk jamak (kami) dalam ayat ini mengarahkan perhatian kita 
kepada dua pokok yang sangat penting: (a) bahwa manusia tidak hidup seorang diri 
di bumi ini, melainkan ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat 
di sekitarnya, karena itu ia hendaknya berusaha jangan berjalan sendiri, tetapi harus 
menarik orang-orang lain juga bersama dia melangkah di jalan Allah; (b) bahwa 
selama manusia tidak mengubah lingkungannya ia belum aman.

Layak dicatat pula, bahwa Allah Swt dalam keempat ayat pertama disebut dalam  
bentuk ‘orang ketiga’, tetapi dalam ayat ini tiba-tiba Dia dipanggil dalam bentuk 
‘orang kedua’ (Engkau). Renungan atas keempat sifat Ilahi itu  membangkitkan 
dalam diri manusia keinginan yang tak tertahankan untuk dapat melihat Khāliq-nya 

5. aHanya Engkau-lah Yang 
kami sembah11 dan bhanya 
kepada Engkau-lah kami mohon 
pertolongan.12

﴾۵﴿ؕ ِایَّاَک نَۡعُبُد َو ِایَّاَک نَۡسَتِعیُۡن 

6. Tunjukilah kami cjalan 
yang lurus,13 ﴾۶﴿ۙ  الُۡمۡسَتِقۡیَم 

َ
َراط ِاۡہِد نَا الّصِ

a11 : 3; 12 : 41; 16 : 37; 17 : 24; 41 : 38. b2 : 46, 154; 21 : 113. c19 : 37; 36 : 62; 42 : 53, 54.
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(Pencipta-nya), begitu mendalam serta kuat hasratnya untuk mempersembahkan 
pengabdian sepenuh hatinya kepada-Nya, sehingga untuk memenuhi hasrat jiwanya 
itu bentuk ‘orang ketiga’ yang dipakai pada keempat ayat permulaan telah diubah 
menjadi bentuk ‘orang kedua’ (Engkau) dalam ayat ini.

13. Doa ini meliputi seluruh keperluan manusia – kebendaan dan rohani, 
untuk masa ini dan masa yang akan datang. Orang beriman  berdoa agar kepadanya 
ditunjukkan jalan lurus – jalan terpendek. Kadang-kadang kepada manusia 
diperlihatkan jalan yang benar dan lurus itu, tetapi ia tidak dibimbing kepadanya, 
atau jika pun dibimbing ke sana, ia tidak teguh pada jalan itu dan tidak mengikutinya 
hingga akhir.

Doa tersebut menghendaki agar orang beriman tidak merasa puas dengan hanya 
diperlihatkan kepadanya suatu jalan, atau juga dengan dibimbing pada jalan itu, 
tetapi ia harus senantiasa terus menerus mengikutinya hingga mencapai tujuannya, 
dan inilah makna Hidayah, yang berarti menunjukkan jalan yang lurus (QS.90:11), 
membimbing ke jalan yang lurus (QS.29:70), dan membuat orang mengikuti jalan 
yang lurus (QS.7:44) (Mufradāt dan Baqa). 

Pada hakikatnya, manusia memerlukan pertolongan Allah Swt pada tiap-tiap 
langkah dan pada setiap saat, dan sangat perlu sekali baginya agar ia senantiasa 
mengajukan kepada-Nya permohonan yang terkandung dalam ayat ini. Oleh karena 
itu doa terus-menerus itu memang sangat perlu. Selama kita mempunyai keperluan-
keperluan yang belum kesampaian dan keperluan-keperluan yang belum terpenuhi 
dan tujuan-tujuan yang belum tercapai maka kita selamanya memerlukan doa.

14. Orang beriman sejati tidak akan puas hanya dengan dibimbing ke jalan yang 
lurus atau dengan melakukan beberapa amal saleh tertentu saja. Ia menempatkan 
tujuannya jauh lebih tinggi dan berusaha mencapai kedudukan saat Allah Swt mulai 
menganugerahkan karunia-karunia istimewa kepada hamba-hamba-Nya. Ia melihat 
kepada contoh-contoh karunia Ilahi yang dianugerahkan kepada para hamba pilihan 
Ilahi, lalu memperoleh dorongan semangat dari mereka. Ia bahkan tidak berhenti 
sampai di situ saja, tetapi ia berusaha keras dan berdoa supaya digolongkan di antara 
“orang-orang yang telah mendapat nikmat” dan menjadi seorang dari antara mereka. 

Orang-orang yang telah mendapat nikmat itu telah disebut dalam QS.4:70. Doa 
itu umum dan tidak untuk sesuatu karunia tertentu. Orang beriman memohon kepada 
Allah Swt agar menganugerahkan karunia rohani yang tertinggi kepadanya, dan 
terserah kepada Dia untuk menganugerahkan kepadanya karunia yang dianggap-Nya 
pantas dan layak bagi orang beriman itu menerimanya.

7. Yaitu jalan aorang-orang 
yang telah Engkau beri nikmat 
atas mereka,14 bukan jalan mereka 
byang dimurkai dan bukan pula 
jalan mereka cyang sesat.15

الَۡمۡغُضۡوِب  َغیِۡر   ۬ۙ َعلَۡیہِۡم  اَنَۡعۡمَت  ِذیَۡن 
َّ ال  

َ
ِصَراط

﴾۷﴿٪ ٓالِّیَۡن 
َ

الّض لَا  َو  َعلَۡیہِۡم  

a4 : 70; 5 : 21; 19 : 59.  b2 : 62, 91; 3 : 113; 5 : 61, 79.

c3 : 91; 5 : 78; 18 : 105.  
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15. Surah Al-Fatihah membuka suatu tertib indah dalam susunan kata-katanya dan 
kalimat-kalimatnya. surah ini dapat dibagi dalam dua bagian yang sama. Separuhnya 
yang pertama bertalian dengan Allah Swt, separuhnya yang kedua dengan manusia, 
dan tiap bagian bertalian satu sama lain dengan cara yang sangat menarik. 

Berkenaan dengan nama  Allah – yang menunjuk kepada Dzat Yang memiliki 
segala sifat mulia yang tersebut dalam bagian pertama – kita dapati kata-kata, “hanya 
Engkau-lah yang kami sembah” dalam bagian yang kedua. Segera setelah  seorang 
‘Abid (yang melakukan ibadah) ingat bahwa Allah Swt bebas dari segala cacat dan 
kekurangan dan memiliki segala sifat sempurna, maka seruan “hanya Engkau-lah 
yang kami sembah” dengan sendirinya timbul dari hati sanubarinya. Dan sesuai 
dengan sifat “Tuhan seluruh alam” tercantum kata-kata “hanya kepada Engkau-lah 
kami mohon pertolongan”  dalam bagian kedua. 

Setelah seorang Muslim mengetahui bahwa Allah Swt adalah Khāliq (Pencipta) 
dan Pemelihara seluruh alam dan Sumber dari segala kemajuan, ia segera berlindung 
kepada-Nya sambil berkata “hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. 
Kemudian, sesuai dengan sifat Al-Rahmān – yakni Pemberi karunia tak berbilang dan 
Pemberi dengan cuma-cuma segala keperluan kita – tercantum kata-kata Tunjukilah 
kami jalan yang lurus  dalam bagian kedua, sebab karunia terbesar yang tersedia bagi 
manusia adalah petunjuk yang disediakan Allah Swt baginya dengan   menurunkan 
wahyu dengan  perantaraan rasul-rasul-Nya. 

Sesuai dengan sifat Al-Rahīm – yakni Pemberi ganjaran terbaik untuk amal 
perbuatan manusia dalam bagian pertama – kita jumpai kata-kata “jalan orang-orang 
yang telah Engkau beri nikmat atas mereka” dalam bagian kedua, sebab memang Al-
Rahīm-lah yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang layak bagi hamba-hamba-Nya 
yang khas. Demikian pula sesuai dengan “Pemilik Hari Pembalasan kita dapatkan 
“Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan (mereka) yang sesat.”  

Apabila terlintas dalam pikiran manusia bahwa ia harus memberikan 
pertanggungjawaban atas amal perbuatannya ia takut menemui kegagalan, maka 
dengan merenungkan sifat Pemilik Hari Pembalasan ia mulai berdoa kepada Allah 
Swt supaya ia dipelihara dari murka-Nya dan dari  tersesat  dari jalan lurus.

Sifat khusus lainnya pada doa yang terkandung dalam surah ini yaitu doa tersebut 
mengimbau naluri-naluri manusia yang dalam dengan cara yang wajar sekali. Dalam 
fitrat manusia ada dua pendorong yang merangsangnya untuk berserah diri yaitu  
cinta dan takut. Sebagian orang tergerak oleh cinta, sedangkan yang lain terdorong 
oleh takut. Dorongan cinta memang lebih mulia, tetapi mungkin ada – dan sungguh-
sungguh ada – orang-orang yang hatinya tidak tergerak oleh cinta, mereka hanya 
menyerah karena pengaruh takut. 

Dalam Al-Fatihah kedua pendorong manusia itu telah diimbau. Mula-mula muncul 
sifat-sifat Ilahi yang membangkitkan cinta: “Pencipta dan Pemelihara seluruh alam, 
Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kemudian segera mengikutinya sifat Pemilik 
Hari Pembalasan, yang memperingatkan manusia bahwa  bila ia tidak memperbaiki 
tingkah-lakunya dan tidak menyambut cinta dengan baik maka ia harus bersedia 
mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Swt Dengan demikian 
pendorong kepada takut dipergunakan berdampingan dengan pendorong kepada cinta. 

Tetapi karena kasih-sayang Allah Swt jauh mengatasi sifat murka-Nya, maka sifat 
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ini pun – yang merupakan satu-satunya sifat pokok yang bertujuan membangkitkan 
takut – tidak dibiarkan tanpa menyebut kasih-sayang. Pada hakikatnya di sini pun 
kasih-sayang Allah Swt mengatasi murka-Nya, sebab telah terkandung juga dalam 
sifat ini bahwa kita tidak akan menghadap seorang hakim melainkan menghadap 
Tuhan Yang berkuasa mengampuni dan yang hanya akan menyiksa bila siksaan itu 
sangat perlu sekali. 

Pendek kata, Al-Fatihah merupakan khazanah ilmu rohani yang menakjubkan. 
Al-Fatihah  adalah  surah pendek dengan tujuh ayat ringkas tetapi  benar-benar 
merupakan tambang ilmu dan hikmah. Tepat sekali disebut “Induk Kitab” sebab  Al-
Fatihah itu intisari dan pati Al-Qur’an. Mulai dengan nama Allah – Sumber pokok 
pancaran segala karunia, rahmat dan berkat – surah ini melanjutkan penuturan 
keempat sifat pokok Allah Swt yakni: (1) Yang menjadikan dan memelihara seluruh 
alam; (2) Maha Pemurah yang mengadakan jaminan untuk segala keperluan manusia, 
bahkan sebelum ia dilahirkan serta tanpa suatu usaha apa pun dari pihak manusia untuk 
memperolehnya; (3) Maha Penyayang, Yang menetapkan hasil sebaik mungkin amal 
perbuatan manusia dan Yang mengganjarnya dengan amat berlimpah-limpah; dan (4) 
Pemilik Hari Pembalasan, di hadapan-Nya manusia harus mempertanggungjawabkan 
amal perbuatannya dan Yang akan menurunkan siksaan kepada si jahat, tetapi tidak 
akan berlaku terhadap makhluk-Nya semata-mata sebagai hakim, melainkan sebagai 
majikannya yang melunakkan hukuman dengan kasih-sayang, dan yang sangat 
cenderung mengampuni, kapan saja pengampunan akan membawa hasil yang baik.

Itulah citra Tuhan dalam agama Islam – sebagaimana dikemukakan pada bagian 
paling awal dari Al-Qur’an – mengenai Dzat Yang kekuasaan serta kedaulatan-Nya 
tak ada hingganya dan kasih-sayang serta kemurahan-Nya tiada batasnya. Kemudian 
datanglah pernyataan manusia bahwa mengingat Tuhannya adalah pemilik semua 
sifat agung dan luhur maka ia bersedia bahkan berhasrat menyembah Dia dan 
menjatuhkan diri pada kaki-Nya dalam pengabdian yang sempurna. 

Tetapi Allah Swt mengetahui bahwa manusia itu lemah dan mudah keliru serta 
tergelincir, maka Dia mendorong hamba-hamba-Nya agar mohon pertolongan-Nya 
pada setiap derap langkah majunya dan setiap keperluan yang dihadapinya. Akhirnya 
datanglah doa yang padat dan berjangkauan jauh, suatu doa yang di dalamnya 
manusia memohon kepada Khāliq-nya, untuk membimbingnya ke jalan yang lurus 
dalam segala urusan rohani dan duniawi, baik mengenai keperluan-keperluannya 
sekarang atau pun di hari depan. Ia berdoa kepada Allah Swt agar ia bukan saja dapat 
menghadapi segala cobaan dan ujian dengan tabah, tetapi juga selaku “orang-orang 
terpilih” menghadapinya dengan cara yang sebaik-baiknya dan menjadi penerima 
karunia dan berkat Allah Swt yang paling banyak dan paling besar, agar ia selamanya 
terus melangkah maju pada jalan yang lurus, maju terus makin dekat dan lebih dekat 
lagi kepada Allah Swt dan Junjungannya, tanpa terantuk-antuk di perjalanannya 
seperti telah terjadi pada banyak dari antara mereka yang hidup di masa yang lampau. 

Itulah pokok surah pembukaan Al-Qur’an yang dengan suatu bentuk atau cara 
lain senantiasa diulangi dalam seluruh kandungan batang tubuh kitab suci itu (Al-
Qur’an).
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Surah 2
AL-BAQARAH
Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 287, dengan Basmalah

Rukuknya : 40
 

Nama, Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Lainnya 

Surah yang merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur’an ini 
diwahyukan di Medinah dalam empat tahun pertama sesudah Hijrah 
dan dikenal sebagai Al-Baqarah. Nama itu disebut oleh Rasulullah Saw 
sendiri. Surah ini agaknya mendapat nama dari ayat-ayat 68-72, ketika 
peristiwa penting dalam kehidupan kaum Yahudi dituturkan dengan 
singkat. Untuk masa yang panjang, orang-orang Yahudi pernah tinggal 
di Mesir sebagai hamba dan budak di bawah perbudakan yang sangat 
keji para firaun, penyembah sapi. 

Seperti kebiasaan kaum terjajah, mereka pun telah mengambil 
dan meniru secara membabi-buta, banyak kebiasaan dan adat orang-
orang Mesir, dan akibatnya mereka mempunyai kecintaan yang begitu 
mendalam kepada lembu, sehingga mendekati penyembahan. Ketika 
Nabi Musa As memerintahkan mereka, agar mengorbankan lembu 
tertentu yang menjadi lambang persembahan mereka, mereka ingar-
bingar tentang perintah itu. Peristiwa itulah yang dituturkan oleh ayat-
ayat 68-72. 

Di samping nama Al-Baqarah, surah ini mempunyai nama lain – 
yaitu Al-Zahra. Surah Al-Baqarah ini dan Ali’ Imran bersama-sama 
dikenal sebagai Al-Zahrawan – Sang Dwi Cemerlang (Muslim). 
Rasulullah Saw diriwayatkan telah bersabda, “Segala sesuatu 
mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Qur’an ialah Al-Baqarah” 
(Tirmidzī). Surah ini ditempatkan sesudah Al-Fatihah karena surah ini 
mengandung jawaban terhadap semua persoalan penting, yang tiba-
tiba dihadapkan kepada pembaca, bila sesudah mempelajari Al-Fatihah 
ia mulai memasuki Kitab yang pokok, ialah, Al-Qur’an. 

Meskipun Al-Fatihah pada umumnya mempunyai hubungan 
dengan semua surah lainnya, tetapi ia mempunyai perhubungan khusus 
dengan Al-Baqarah yang merupakan pengabulan doa, “Tunjukilah 
kami pada jalan yang lurus.” Surah Al-Baqarah dengan uraian-
uraiannya mengenai Tanda-tanda (Ilahi), Al-Kitab, hikmah dan jalan 
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untuk mencapai kesucian (QS.2: 130) sungguh merupakan jawaban 
yang tepat lagi padat terhadap doa agung itu.
Ikhtisar Surah

Kadang-kadang dikatakan bahwa Al-Qur’an itu mulai dengan 
surah ini, seperti ditunjukkan oleh ayat pembukaannya, ialah, “Inilah 
Kitab yang sempurna; tiada keraguan di dalamnya;” sedang Al-Fatihah 
yang dalam kedudukannya seakan-akan Al-Qur’an dalam bentuk kecil, 
meskipun merupakan bagian yang tak terpisahkan, namun mempunyai 
kedudukan mandiri dan istimewa (QS.15: 88). 

Isi surah yang panjang ini disimpulkan dalam ayat ke-130. Ayat itu 
berisi doa Nabi Ibrahim As yang di dalamnya beliau memohon kepada 
Tuhan, agar membangkitkan seorang Rasul di antara kaum Mekah 
yang akan (1) membacakan kepada mereka Tanda-tanda Tuhan; (2) 
memberi kepada dunia suatu Kitab yang berisikan hukum syari’at yang 
sempurna; (3) menerangkan hikmah yang menjadi dasarnya; dan (4) 
akan menetapkan pokok-pokok dan peraturan-peraturan tingkah-laku 
manusia, yang akan menimbulkan perubahan spiritual yang lengkap 
dalam kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka satu bangsa 
yang besar dan berkuasa, cakap memimpin seluruh dunia. 

Keempat tujuan agung yang untuk itu Nabi Ibrahim As berdoa, 
telah dibahas dalam surah ini dalam tertib yang sama, seperti beliau 
berdoakan bagi mereka. “Tanda-tanda” itu dikupas dalam ayat-
ayat 1-168, “Kitab” dan “Hikmah” dalam ayat-ayat 169-243, dan 
akhirnya “Sarana-sarana kemajuan nasional” dalam ayat-ayat 244-
287. “Pembacaan Tanda-tanda” merujuk kepada bukti-bukti kebenaran 
Rasulullah Saw, “Ajaran Kitab dan Hikmah” kepada hukum-hukum 
syari’at yang ditetapkan dalam surah ini dan hikmah atau falsafah 
yang mendasarinya, dan terakhir sekali sebagai penjelasan masalah 
perubahan rohani yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim As. Surah itu 
menyebutkan asas-asas yang menciptakan kebangkitan nasional.

Surah ini mempunyai 40 rukuk dan 287 ayat. Surah ini mulai 
dengan pernyataan mengenai tiga dasar keimanan – beriman kepada 
Tuhan, wahyu dan kehidupan sesudah mati, dan dua peraturan amal 
shalat dan zakat, lain-lainnya berupa pemekaran dan penjelasan asas-
asas dan peraturan-peraturan itu. Sebagai jawaban terhadap doa untuk 
mendapat petunjuk, Al-Qur’an mengemukakan peraturan-peraturan 
hukum, yang meliputi segala kebenaran yang terdapat dalam Kitab-
kitab wahyu terdahulu, dengan lebih banyak lagi kebenaran yang tidak 
termuat dalam Kitab-kitab itu dan mendakwakan pula, membimbing 
manusia ke puncak-puncak tertinggi keagungan rohani. 

Rukuk kedua, mengecam dan mencela pernyataan iman yang 
hanya dalam mulut belaka dan tidak berakar secara mendalam dalam 
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hati. Sedang rukuk ketiga, menetapkan patokan-patokan dan tolok-
tolok ukur, yang dengan itu kebenaran Al-Qur’an dapat diuji dan 
diperiksa. Dan untuk tujuan itu, rukuk ini menarik perhatian kepada 
proses evolusi yang berlaku dalam alam semesta. Berlakunya hukum 
evolusi itu, dapat dilihat pula dalam alam rohani. 

Kemudian dituturkan mata-rantai pertama dalam silsilah rohani – 
ialah, Nabi Adam As, orang pertama dalam masanya, yang kepadanya 
Tuhan mewahyukan kehendak-Nya. Dalam rukuk keempat, kita 
diberitahukan bahwa kecaman-kecaman tengah dilancarkan terhadap 
Rasulullah Saw tetapi kecaman-kecaman itu, tidak dapat melemahkan 
dan memperkecil arti kebenaran beliau sebagaimana kecaman-
kecaman itu tidak dapat melemahkan dan memperkecil arti kebenaran 
Nabi Adam As. Duabelas rukuk berikutnya – kelima sampai dengan 
keenambelas – menyanggah kecaman apa perlunya wahyu baru, kalau 
Tuhan telah menyatakan Diri-Nya kepada Nabi Adam As? Dinyatakan 
bahwa sesuai dengan evolusi yang terus berkembang dalam tatanan 
rohani, Tuhan telah menurunkan wahyu-Nya dalam tiap-tiap zaman; 
setiap wahyu yang datangnya kemudian, merupakan kemajuan dari 
yang mendahuluinya. 

Nabi Musa As itu Pendiri syari’at baru. Beliau diikuti oleh 
serangkaian Utusan-utusan Ilahi yang ditentang dan dianiaya oleh kaum 
Yahudi. Perlawanan yang gigih dari pihak Bani Israil terhadap perintah-
perintah Allah dan pelanggaran-pelanggaran mereka menyebabkan 
mereka kehilangan hak mereka atas rahmat Ilahi. Kemudian, sesuai 
dengan nubuatan-nubuatan Bible, kenabian dipindahkan kepada 
keturunan Nabi Ismail As, dan Rasulullah Saw dibangkitkan di lembah 
Mekah yang kering-gersang, membawa syari’at yang sempurna 
lagi lengkap. Hal itu menimbulkan kemarahan kaum Bani Israil, 
meskipun sebenarnya mereka tak berhak sama sekali untuk marah 
atas kehilangan nikmat kenabian. Mereka menentang Rasulullah Saw 
dan tak melewatkan satu usaha pun untuk merugikan beliau. Tetapi, 
perlawanan terhadap rencana Ilahi tak pernah berhasil.

Dua rukuk berikutnya, menjawab kecaman-kecaman kaum Bani 
Israil mengapa Rasulullah Saw meninggalkan kiblat semua nabi 
terdahulu dan menggantikannya dengan Ka’bah. Kepada mereka 
diterangkan bahwa pertama-tama, menghadap ke arah tertentu dalam 
shalat atau menetapkan suatu tempat khusus sebagai kiblat, tidak dapat 
menjadi tujuan yang harus dikejar, karena kiblat hanya menciptakan 
dan memelihara kesatuan umat. Kedua, dalam doa-doa yang telah 
dipanjatkan Nabi Ibrahim As untuk para putra Nabi Ismail As, telah 
dinubuatkan bahwa, Mekah pada suatu hari akan menjadi tempat 
ibadah haji untuk mereka dan Ka’bah akan dijadikan kiblat mereka. 

Rukuk kesembilanbelas menerangkan bahwa, Rasulullah Saw 
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akan menjumpai perlawanan hebat dari orang-orang kafir, dalam 
menunaikan tugas beliau yang sulit lagi sukar itu dan perlawanan itu 
akan terus berlangsung hingga Mekah takluk. 

Rukuk ke-20 menarik perhatian kepada kebenaran agung bahwa, 
apa-apa yang dinyatakan di atas bukan hanya prakiraan dan terkaan 
hampa atau angan-angan belaka; dijadikannya langit dan bumi, 
pergantian siang dan malam, dan keajaiban-keajaiban lain mengandung 
bukti-bukti yang tak dapat dibantah bahwa, apa-apa yang dinyatakan 
di atas itu benar adanya, oleh karena di satu pihak hukum alam 
menunjukkan adanya hukum rohani dan berlakunya evolusi yang terus 
berkembang di alam semesta, dan di pihak lain seluruh alam semesta, 
kelihatan bekerja membantu dan mendukung Rasulullah Saw. 

Dalam rukuk ke-21 mulai dijelaskan peraturan syari’at dan hikmah 
yang mendasarinya; dan pertama-tama telah ditetapkan peraturan-
peraturan untuk mempergunakan makanan yang halal dan baik (tayyib) 
sebab perbuatan manusia dikuasai oleh keadaan mentalnya dan keadaan 
mentalnya sangat dipengaruhi oleh makanan yang disantapnya. Dalam 
rukuk ke-23, dibeberkan pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri atas 
keimanan kepada Tuhan, hidup sesudah mati, kitab-kitab suci dan 
rasul-rasul Tuhan. Berbuat baik kepada orang lain, beribadah, dan 
memberi sumbangan untuk dana-dana nasional, disebut pula sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari amal saleh. Bersabar dalam cobaan-
cobaan dan menyempurnakan janji yang sungguh-sungguh telah 
ditambahkan dalam rukuk tersebut. Menegakkan keadilan, bantuan 
wajib kepada kaum kerabat dan melaksanakan hukum-hukum sosial 
yang di dalamnya hukum warisan mengambil tempat utama, dipandang 
penting pula. 

Dalam rukuk berikutnya, ditekankan pentingnya latihan-latihan 
rohani yang tujuannya dipenuhi oleh puasa. Rukuk ke-24 dan ke-25, 
menguraikan upacara dan peraturan mengenai naik haji yang memainkan 
peranan penting sekali guna menimbulkan persatuan dan kerukunan di 
antara umat Islam. Dalam rukuk ke-26, dijelaskan falsafah peraturan-
peraturan syari’at yang harus dihargai dan diperhatikan sebaik-baiknya, 
sebab perbuatan lahir mempunyai pengaruh yang kuat kepada kesucian 
batin. Kemudian, dinyatakan bahwa hukum syari’at itu diabaikan orang, 
karena manusia pada umumnya tidak suka membelanjakan waktu dan 
hartanya karena Allah. Mereka mengemukakan alasan-alasan yang 
lemah untuk melepaskan diri dari kewajiban itu. Pada hakikatnya, tiada 
kemajuan yang mungkin tercapai tanpa pengorbanan dan orang-orang 
mukmin dianjurkan untuk membelanjakan harta – yang diperoleh 
dengan susah payah – di jalan Allah sehingga kebebasan beragama 
sepenuhnya dapat ditegakkan. Dalam rukuk ke-27, kita diberi tahu 
bahwa bila kebebasan beragama itu dihalang-halangi, perang menjadi 
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satu kewajiban dan pengorbanan jiwa serta uang menjadi keharusan. 
Kemudian, dinyatakan bahwa untuk melewatkan waktu dan mencari 
hiburan batin, orang-orang melupakan diri dalam mabuk minuman 
keras, dan untuk mengumpulkan dana guna membiayai perongkosan 
perang, mereka mencari ikhtiar dengan berjudi. Islam mengutuk 
kebiasaan kotor itu. 

Kemudian, kita diberi tahu bahwa perang melahirkan banyak anak 
yatim yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik. Dalam hubungan 
ini, umat Islam dianjurkan agar tidak mengikat tali perkawinan 
dengan wanita musyrik, sebab hal itu boleh jadi akan mengganggu 
keserasian hidup keluarga mereka. Dalam rukuk ke-28, 29, 30, dan 31 
kita diajarkan agar tidak mendekati istri kita diwaktu ia sedang datang 
bulan, yang merupakan semacam cerai sementara. Peraturan-peraturan 
itu, diikuti oleh hukum mengenai perceraian yang banyak-sedikitnya 
merupakan perpisahan yang kekal, dan kemudian diikuti oleh hukum 
menyusui bayi dan pula perlakuan terhadap janda. Rukuk ke-32 dan 
33, membahas asas yang mengandung kebangunan nasional dan 
hanya dengan melaksanakan asas itu, suatu kaum dapat memperoleh 
kemajuan hakiki dan umat Islam diajari bahwa, suatu kaum yang 
berusaha menduduki tempat terhormat di antara bangsa-bangsa yang 
gagah-perkasa, harus sanggup menghadapi maut untuk menjunjung 
tinggi kebenaran dan kejujuran. Dalam rukuk ke-34 diterangkan bahwa, 
manusia tinggal di bumi ini hanya untuk sementara dan ia hendaknya 
jangan meninggalkan ikhtiar apa pun untuk mengadakan hubungan 
kekal dengan Khalik-nya, dan hal itu hanya mungkin dicapai dengan 
menekuni secara mendalam sifat-sifat Ilahi. 

Kemudian, dalam ayat al-Kursiy, yang Rasulullah Saw telah 
menyebutnya sebagai ayat-ayat Al-Qur’an terindah dan paling agung 
lagi luhur, dengan singkat tetapi sangat padat dan mendalam disebutkan 
tentang sifat-sifat Tuhan dan dikatakan bahwa tiada paksaan diperlukan 
untuk mendorong orang mengadakan perhubungan dengan Dzat 
Pemilik sifat-sifat yang demikian agung dan sempurna itu. Kemudian, 
dalam rukuk ke-35 dinyatakan bahwa, sementara kemurnian akhlak 
dapat terjadi dalam pribadi seseorang dengan perantaraan rahmat 
Tuhan secara langsung, maka perubahan akhlak hanya dapat terjadi 
pada bangsa-bangsa dengan perantaraan usaha dan pengaruh Rasul-
rasul Allah dan diisyaratkan bahwa, kedua macam perubahan itu 
ditakdirkan akan terjadi empat kali, dalam keturunan Hadhrat Ibrahim 
As. 

Kemudian dikatakan bahwa, upaya bersama dan kerjasama nasional 
itu kedua-duanya penting demi terlaksananya perubahan akhlak pada 
skala nasional; hasil yang telah dicapai oleh orang-orang mukmin 
sejati dalam upaya bersama dan kerjasama mereka jauh melebihi 



AL-BAQARAH Surah 2Juz 1

19

pengorbanan mereka. Selanjutnya, semua transaksi atas dasar uang 
bunga sama sekali dilarang. Pemberian serta penerimaan bunga telah 
dicela dan disamakan dengan melancarkan perang terhadap Tuhan dan 
Rasul-Nya, karena transaksi atas dasar bunga itu, bertentangan dengan 
jiwa gotong-royong, kerjasama, dan berbuat amal kebajikan terhadap 
sesama manusia. 

Selanjutnya, umat Islam diperingatkan supaya tidak merasa 
khawatir bahwa, tiada kemajuan mungkin dicapai tanpa uang bunga. 
Tuhan telah menakdirkan bahwa pada akhirnya kebinasaan akan 
menimpa bangsa-bangsa yang memberi atau memungut uang bunga. 
Kemudian, dinyatakan bahwa satu cara untuk saling membantu dan 
kerjasama ialah, dengan memberikan uang muka sebagai pinjaman; 
tetapi segala perjanjian bertalian dengan pinjam-meminjam uang, 
harus dicatat secara tertulis dengan baik. Surah ini berakhir dengan 
keterangan indah sekali bahwa, sementara petunjuk-petunjuk tersebut 
di atas itu, memang perlu untuk melaksanakan perubahan akhlak 
dalam suatu kaum, ada lagi cara terbaik, teraman, dan paling pasti 
guna meningkatkan keadaan akhlak mereka, menanamkan kejujuran 
sejati dan benar, dan guna menimbulkan watak yang suci-murni di 
antara mereka, ialah, mereka harus mempunyai keimanan yang kokoh-
kuat kepada Kalamullah, senantiasa memperhatikan, memikirkan, dan 
merenungkan sifat-sifat Tuhan dan harus memohon pertolongan-Nya 
dengan doa yang dipanjatkan dengan ikhlas kehadirat-Nya.

Itulah ikhtisar kandungan surah yang terpanjang dari antara surah-
surah Al-Qur’an dan disampaikan dengan tegas dan langsung kepada 
orang-orang kafir pada umumnya dan kepada Ahlikitab khususnya 
bahwa, dalam wujud Rasulullah Saw telah sempurnalah doa Nabi 
Ibrahim As. Oleh karena itu, jika Rasulullah Saw ditolak, maka 
Nabi Ibrahim As itu niscaya harus dipandang pendusta serta penipu 
dan sebagai akibatnya seluruh syari’at Nabi Musa As dan ajaran 
Kristen pun harus dianggap jaringan kebohongan dan kelancungan 
belaka. Secara tidak langsung, kebenaran agama Islam telah dibuat 
jelas kepada seluruh dunia agar diterima; sebab penciptaan manusia 
mempunyai tujuan agung lagi luhur. Tujuan itu hanya dapat dicapai 
secara sempurna, dengan jalan beriman kepada ajaran yang terkandung 
dalam Al-Qur’an yang dewasa ini merupakan satu-satunya Kitab yang 
berisikan syari’at yang benar dan yang memberi penjelasan mengenai 
hikmah dan falsafah, tentang peraturan-peraturan dan perintah-
perintahnya. Hanya dengan mengimaninya dan bertingkah-laku sesuai 
dengan petunjuknya, kesucian hati dan makrifat Ilahi akan dapat diraih.
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1. Aku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Alif Lām Mīm.16  ﴾۲﴿ۚ ـّمٓ 
ٓ

ال
16. Singkatan seperti Alif Lām Mīm dikenal sebagai al-Muqat ta‘āt (huruf-

huruf yang dipakai dan dilisankan secara mandiri) terdapat pada permulaan 
surah-surah yang jumlahnya tidak kurang dari 28 surah dan terbentuk dari 
satu huruf atau lebih, paling banyak lima huruf abjad Arab. Huruf-huruf yang 
membentuk singkatan itu ada empat belas jumlahnya : Alif, Lām, Mīm, Sād, 
Rā, Kāf, Hā, Yā, ‘Ain, Tā, Sīn, Hā , Qāf, dan Nūn. 

Dari huruf-huruf itu Qāf dan Nūn berdiri sendiri pada permulaan surah 
Qāf dan Al-Qalam, sisanya ada dalam paduan dua atau lebih pada permulaan 
surah-surah tertentu. Muqat ta‘āt itu lazim dipakai di kalangan orang-orang 
Arab. Mereka memakainya dalam syair-syair dan percakapan. Seorang ahli 
syair Arab mengatakan: Qulnā Qifī lanā, Faqalat Qāf, artinya “kami katakan 
kepada perempuan itu: ‘Berhentilah sejenak untuk kami’ dan ia (perempuan) 
berkata bahwa ia sedang berhenti.”di sini huruf Qāf adalah kependekan 
dari kata Waqaftu (aku berhenti). Ada pula sabda Rasulullah Saw seperti 
diriwayatkan oleh Qurthubi demikian: Kafā bi’l- Saifi Syā, artinya: “Cukuplah 
pedang sebagai obat penyembuh,” Syā adalah kependekan dari dari Syāfiyan. 

Di dunia barat modern dan juga di negeri-negeri timur, juga peniruan 
singkatan itu telah menjadi umum dan luas. Tiap kamus memuat daftar 
singkatan-singkatan itu. Muqat ta‘āt itu singkatan-singkatan untuk sifat-sifat 
tertentu Allah Swt. Pokok masalah suatu surah yang pada permulaannya 
ditempatkan singkatan itu, mempunyai hubungan yang mendalam dengan 
sifat Allah Swt yang ditampilkannya.

Huruf-huruf itu tidak ditempatkan serampangan saja, pada permulaan 
berbagai surah, tidak pula huruf-huruf itu digabungkan semaunya saja. Ada 
hubungan yang mendalam dan jauh jangkauannya antara berbagai pasangan. 
Huruf-huruf yang membentuknya pun mempunyai tujuan tertentu. Pokok 
masalah surah-surah yang tidak mempunyai huruf-huruf singkatan bernaung 
di bawah dan mengikuti pokok masalah surah-surah yang memilikinya. 

Mengenai arti yang dikenakan pada Muqat ta‘āt itu, ada dua yang 
nampak lebih beralasan: (a) bahwa tiap-tiap huruf mempunyai nilai angka 
tertentu (Jarīr). Huruf-huruf Alif Lām Mīm mempunyai nilai 71 (Alif bernilai 
1 Lām 30 dan Mīm 40). Jadi, penempatan Alif Lām Mīm pada permulaan 
surah dapat berarti bahwa pokok masalahnya ialah tegak berdirinya Islam 
secara istimewa di masa permulaan akan memakan waktu 71 tahun untuk 
berkembang selengkapnya. (b) Huruf-huruf itu seperti dinyatakan di atas, 
adalah singkatan dari sifat-sifat khusus Allah Swt, dan surah yang pada 
permulaannya Muqat ta‘āt itu ditempatkan dalam pokok masalahnya, 
mempunyai hubungan dengan sifat-sifat Ilahi yang diwakili oleh huruf Muqat 
ta‘āt yang khas itu. 



AL-BAQARAH Surah 2Juz 1

21

Jadi, singkatan Alif Lām Mīm yang dicantumkan di sini dan pada 
permulaan surah-surah ke-3, 29, 30, 31 dan 32 berarti “Aku Allah Yang 
Lebih Mengetahui.”arti itu dikuatkan oleh Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud, 
Alif singkatan dari Anā, Lām singkatan dari Allah, dan Mīm singkatan dari A‘ 
lamu; atau menurut beberapa sumber lain Alif singkatan dari “Allah,” Lām 
singkatan dari “Jibril” dan Mīm singkatan dari “Muhammad”, mengisyaratkan 
bahwa inti surah ini adalah makrifat Ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw oleh Allah Swt dengan perantaraan malaikat Jibril. Huruf-
huruf singkatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari wahyu Al-Qur’an 
(Bukhārī).

17. Dzālika terutama dipakai dalam arti “itu”, tetapi kadang-kadang 
digunakan juga dalam arti “ini” (Aqrab). Kadang-kadang dipakai untuk 
menyatakan pangkat tinggi dan kemuliaan wujud yang dimaksud. Di sini 
kata itu mempunyai arti bahwa kitab itu – ditilik dari segi faedahnya yang 
luarbiasa dan agung – seolah-olah jauh dari pembaca (Fath).

17A. Al dipakai untuk menyatakan suatu tujuan pasti yang diketahui oleh 
pembaca. Dalam arti ini kata Dzālika al-Kitāb akan berarti “inilah kitab” 
atau “inilah kitab itu” yakni kitab yang dijanjikan itu. Kata al dipakai juga 
untuk menyatakan gabungan semua sifat yang mungkin ada pada seseorang. 
Jadi ungkapan itu berarti  “inilah kitab yang memiliki segala sifat luhur itu 
yang seyogianya dimiliki oleh suatu kitab yang sempurna” atau dapat juga 
ungkapan itu berarti “hanya inilah kitab yang sempurna.”

18. Raib berarti: kegelisahan atau ketidaktenteraman hati; keraguan;  
malapetaka atau bencana atau pendapat jahat; tuduhan palsu atau fitnah 
(Aqrab). Ayat ini tak berarti bahwa tidak akan ada yang merasa ragu-ragu 
mengenai Al-Qur’an. Ayat itu hanya mengandung arti bahwa ajarannya 
begitu masuk akal sehingga orang berpikir sehat yang menelaahnya dengan 
pikiran tidak berat sebelah dan tanpa prasangka akan mendapatkannya 
sebagai petunjuk yang aman dan pasti.

19. Muttaqī diserap dari kata Waqā yang mempunyai pengertian menjaga 
diri terhadap apa-apa yang merugikan dan memudaratkan. Wiqāyah berarti 
perisai dan Ittaqā bihī (Muttaqī itu bentuk isim fa’il dari Ittaqā) berarti, ia 
menganggap dia atau sesuatu sebagai perisai (Lane).  Maka seorang Muttaqī 
ialah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah 
Swt sebagai perisainya atau pelindungnya dan sangat hati-hati dalam tugas 

3. Inilah17 Kitab yang sem-
purna17A, atidak ada keraguan18 di 
dalamnya, bpetunjuk bagi orang-
orang yang bertakwa.19

ُہًدي    ۛ ِفۡیِہ   ۛ َریَۡب  لَا  الِۡکٰتُب  ٰذلَِک 
 ﴾۳﴿ۙ ِقیَۡن  ُمّتَ

ۡ
لِّل

a2 : 24; 10 : 38; 32 : 3; 41 : 43.  b2 : 186; 3 : 139; 31 : 4.
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kewajibannya. Kata-kata, “petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa” berarti 
bahwa petunjuk yang termuat dalam Al-Qur’an tidak terbatas. Al-Qur’an 
membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani dan menjadikannya 
semakin layak mendapat rahmat Tuhan. 

Ubayy bin Ka’ab, sahabat Rasulullah Saw yang terkenal, tepat benar 
menerangkan kata Taqwā dengan memisalkan Muttaqī (orang yang bertakwa) 
dengan seorang yang berjalan melalui semak-semak berduri. Dengan segala 
ikhtiar yang mungkin ia menjaga agar pakaiannya tidak tersangkut dan robek 
oleh duri-durinya (Katsīr). Jadi seorang Muttaqī adalah orang yang senantiasa 
berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Swt sebagai perisainya 
atau pelindungnya dan sangat hati-hati dalam tugas kewajibannya. 

Kata-kata “petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa” berarti bahwa 
petunjuk yang termuat dalam Al-Qur’an tidak terbatas. Al-Qur’an membantu 
manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani dan menjadikannya semakin 
layak mendapat rahmat Ilahi.

20. Al-Ghaib berarti: sesuatu yang tersembunyi atau tidak nampak; 
sesuatu yang tak terlihat, tidak hadir, atau jauh sekali (Aqrab). Allah Swt, 
para malaikat dan hari kiamat, semuanya al-Ghaib. Lagi pula, kata yang 
digunakan dalam Al-Qur’an tersebut tidak berarti hal-hal yang khayali dan 
tidak nyata, melainkan hal-hal yang nyata dan telah dibenarkan adanya 
meskipun tak nampak (QS.32:7; QS.49:19). Oleh karena itu keliru sekali 
menyangka –  seperti dilakukan oleh beberapa kritikus Al-Qur’an dari Barat 
– bahwa Islam memaksakan kepada para pengikutnya beberapa kepercayaan 
aneh yang tidak dapat dipahami dan mengajak mereka mempercayainya 
dengan membabi buta. 

Kata  ghaib  itu berarti hal-hal yang meskipun di luar jangkauan indera 
manusia tetapi dapat dibuktikan oleh akal atau pengalaman. Yang tidak 
tertangkap oleh pancaindera tidak senantiasa tak dapat diterima oleh akal. 
Tiada dari hal-hal  ghaib  yang seorang Muslim diminta untuk mengimaninyadi 
luar jangkauan akal. Banyak benda-benda di dunia yang meskipun tidak 
nampak tetapi terbukti adanya dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalil 
yang kuat dan tak ada seorang pun dapat menolak kehadiran benda-benda itu.

21. Anak kalimat “mendirikan shalat” berarti: mereka melakukan shalat 
dengan segala syarat yang telah ditetapkan; Aqama berarti ia menempatkan 

4. Yaitu mereka yang beriman 
kepada ayang gaib,20 bmendirikan 
shalat21 dan cmenginfakkan seba-
gian dari yang Kami rezekikan22 
kepadanya.

َن  یُِقۡیُمۡو َو  لَۡغۡیِب  بِا َن  ِمنُۡو یُۡؤ ِذیَۡن 
َّ ل ا

  ﴾۴﴿ۙ ۡم  یُۡنِفُقۡوَن 
ُ
ٰلوَۃ َو  ِممَّا َرَزۡقٰنہ الّصَ

a5 : 95; 6 : 104; 21 : 50; 35 : 19; 36 : 12; 50 : 34; 57 : 26; 67 : 13.  b2 : 44, 84, 111, 278; 5 : 56; 8 : 4; 9 : 
71; 20 : 15; 27 : 4; 30 : 32; 31 : 5; 73 : 21.  c2 : 196, 255, 263, 268; 3 : 93; 8 : 4; 9 : 34; 13 : 23; 14 : 32; 

22 : 36; 28 : 55; 32 : 17; 42 : 39.
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benda atau perkara itu pada keadaan yang tepat (Lane). Beribadah itu 
merupakan ungkapan lahiriah dari hubungan batin manusia dengan Allah 
Swt. Tambahan pula  karunia Ilahi  meliputi baik jasmani  maupun rohani. Jadi 
ibadah yang sempurna adalah saat ketika jasmani dan rohani keduanya sama-
sama berperan. Tanpa keduanya jiwa sejati ibadah tidak dapat dipelihara, 
sebab meskipun pemujaan oleh hati itu merupakan isinya dan pemujaan oleh 
jasmani hanya kulitnya, namun isi tidak dapat dipelihara tanpa kulit. Jika 
kulit binasa isinya pun  pasti  mengalami nasib yang sama.

22. Rizq berarti sesuatu yang dianugerahkan Allah Swt kepada manusia, 
baik anugerah itu, bersifat kebendaan atau selain itu (Mufradāt). Ayat ini 
menentukan tiga petunjuk dan menjelaskan tiga tingkat kesejahteraan 
rohani manusia: (1) Ia harus beriman kepada kebenaran yang tersembunyi 
dari pandangan mata dan di luar jangkauan pancaindera, sebab kepercayaan 
demikian  menunjukkan bahwa ia mempunyai ketakwaan yang sejati. (2) 
Bila ia merenungkan keajaiban alam semesta dan tertib serta rancangan 
menakjubkan yang terdapat di dalamnya, dan bila  sebagai hasil dari renungan 
itu ia menjadi yakin akan adanya Dzat yang menciptakan maka suatu hasrat 
yang tidak dapat ditahan untuk mempunyai hubungan nyata dan benar dengan 
Dzat itu menguasai dirinya. Hasrat tersebut terpenuhi dengan mendirikan 
shalat. (3) Akhirnya, ketika orang beriman itu berhasil menegakkan hubungan 
yang hidup dengan Pencipta-nya, ia merasakan adanya dorongan batin untuk 
berbakti kepada sesama manusia.

23. Iman kepada Rasulullah Saw merupakan inti sejauh menyangkut 
hubungan iman kepada rasul-rasul  Allah (QS.2:286; QS.4:66, 137). 

24. Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua 
nabi yang terdahulu bersumber dari Allah Swt, sebab Allah Swt mengutus 
utusan-utusan-Nya kepada semua kaum (QS.13:8; QS.35:25).

25. Al-Ākhirah (akhirat) berarti : (a) tempat tinggal ukhrawi, yaitu 

5. Dan mereka yang beriman 
kepada apa yang aditurunkan 
kepada engkau23, juga kepada apa 
yang telah diturunkan sebelum 
engkau24 dan kepada bakhirat25 
pun mereka yakin.

اُنِۡزَل   
ۤ
َما َو  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل   

ۤ
بَِما یُۡؤِمنُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

  ﴾۵﴿ؕ ۡم یُۡوِقُنۡوَن  
ُ
ِخَرِۃ ہ

ٰ
ِمۡن قَۡبلَِک ۚ َو بِالۡا

6. Mereka itulah yang berada 
di atas cpetunjuk dari Tuhannya 
dan mereka itulah dyang berhasil.

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول بِّہِۡم �َو  ّرَ ۡن  ّمِ ُہًدي  َعلٰي  ِٰٓئَک  اُول

الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۶﴾  
a2 : 137, 286; 3 : 200; 4 : 61, 137, 163; 5 : 60.  b6 : 93; 27 : 4; 31 : 5.

c2 : 158; 31 : 6.  d23 : 2; 28 : 68; 31 : 6; 87 : 15; 91 : 10.
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kehidupan di hari kemudian; (b) wahyu yang akan datang. Arti kedua kata 
itu lebih lanjut diuraikan dalam QS.62:3-4, dimana Al-Qur’an menyebut 
dua kebangkitan Rasulullah Saw. Kedatangan beliau untuk pertama kali 
terjadi di tengah orang-orang Arab dalam abad ke-7 Masehi, ketika Al-
Qur’an diwahyukan kepada beliau; dan yang kedua terjadi di akhir zaman 
dalam wujud seorang dari antara para pengikut beliau. Nubuatan ini menjadi 
sempurna dalam wujud Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih Mau’ud As, 
pendiri Jemaat Ahmadiyah. 

 26. Ayat ini membicarakan orang-orang kafir, yang sama sekali tidak 
mengindahkan kebenaran dan keadaan mereka tetap sama, baik mereka 
mendapat peringatan atau pun tidak. Mengenai orang-orang semacam itu 
dinyatakan bahwa, selama keadaan mereka tetap demikian, mereka tidak 
akan beriman. 

27. Bagian tubuh manusia yang tidak digunakan untuk waktu yang lama, 
berangsur-angsur menjadi merana dan tak berguna. Orang-orang kafir yang 
disebut di sini menolak penggunaan hati dan telinga mereka untuk memahami 
kebenaran. Akibatnya daya pendengaran dan daya tangkap mereka hilang. Apa 
yang dinyatakan dalam anak kalimat, “Allah telah mencap, hanya merupakan 
akibat wajar dari sikap mereka sendiri yang sengaja tidak mau mengacuhkan. 
Karena semua hukum datang dari Allah Swt dan tiap-tiap sebab diikuti oleh 

7. Sesungguhnya orang-orang 
kafir asama saja bagi mereka, 
apakah engkau memperingatkan 
mereka atau pun engkau tidak 
memperingatkan mereka, mereka 
tidak akan beriman.26

ۡم  اَۡم  
ُ
ۡرتَہ

َ
ُرۡوا َسَوٓاٌء  َعلَۡیہِۡم َءاَنۡذ

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ِاّنَ ال
ۡم لَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۷﴾  

ُ
لَۡم  تُۡنِذۡرہ

8. Allah btelah mencap27 hati 
mereka dan pendengaran mereka, 
sedangkan pada penglihatan 
mereka ada tutupan, dan bagi 
mereka ada siksaan yang amat 
besar.

ٰۤي  َعل َو    ؕ َسۡمِعہِۡم  َعلٰي  َو  قُُلۡوبِہِۡم  َعلٰي  ُہ 
اللّٰ َختََم 

  ﴾۸﴿٪ اٌب َعِظۡیٌم 
َ

ۡم َعذ
ُ
اَبَۡصاِرہِۡم ِغَشاَوٌۃ ّوَ لَہ 

9. Dan di antara manusia 
ada yang berkata, c”Kami ber-
iman kepada Allah dan Hari 
Kemudian”, padahal mereka 
bukanlah orang-orang yang 
beriman.28

ِہ َو بِالَۡیۡوِم 
ا بِاللّٰ َمّنَ

ٰ
اِس َمۡن یَُّقۡوُل ا َو ِمَن الّنَ

  ﴾۹﴿� ۡم بُِمۡؤِمِنیَۡن 
ُ
ِخِر َو َما ہ

ٰ
الۡا وقف

لازم

a26 : 137; 36 : 11.  b4 : 156; 6 : 26, 47; 7 : 102, 180; 10 : 75;
16 : 109; 45 : 24; 83 : 15.  c2 : 178; 3 : 115; 4 : 40, 60; 6 : 95; 58 : 23.
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akibatnya yang wajar menurut kehendak Allah Swt, maka pencapan hati dan 
telinga orang-orang kafir itu, dikaitkan kepada Allah Swt. 

28. Hanya Allah Swt dan Hari Kemudian yang dibicarakan di sini. 
Sedangkan rukun iman lainnya tidak disebut karena Allah Swt dan Hari 
Kemudian itu masing-masing merupakan rukun pertama dan terakhir, 
dalam Rukun Iman pada ajaran Islam. Pernyataan iman kepada kedua hal 
itu, dengan sendirinya mengandung pernyataan iman kepada rukun-rukun 
lainnya. Di tempat lain Al-Qur’an menyatakan, bahwa iman kepada Hari 
Kemudian meliputi iman kepada para malaikat, seperti juga kepada kitab-
kitab suci (QS.6: 93).

29. Khāda‘a hu berarti:  ia berusaha atau ingin menipu seseorang, tetapi 
tidak berhasil dalam usaha itu. Khadā’a-hu berarti: ia berhasil dalam usaha 
menipunya; ia meninggalkan dia atau sesuatu (Baqa). Yang pertama dipakai 
mengenai seseorang bila ia tidak mencapai keinginannya; dan yang kedua 
bila ia mencapainya (Lane). 

30.  Allah Swt telah memperlihatkan begitu banyak tanda (mukjizat) 
untuk mendukung Islam dan berangsur-angsur Islam telah menjadi begitu 
kuat, sehingga makin lama orang-orang munafik menjadi makin takut terhadap 
kaum Muslimin, dan sebagai akibatnya bertambah dalam kemunafikan 
mereka. 

10. Mereka ahendak menipu29 
Allah dan orang-orang beriman, 
padahal mereka tidak menipu 
melainkan diri mereka sendiri, 
tetapi mereka sama sekali tidak 
menyadari.

َمنُۡوا ۚ َو َما َيۡخَدُعۡوَن  
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َہ َو ال
ُيٰخِدُعۡوَن اللّٰ

  ﴾۱۰﴿ؕ ۡم َو َما يَۡشعُُرۡوَن 
ُ
اۤ  اَنُۡفَسہ

َّ ِال

11. bDalam hati mereka ada 
penyakit, lalu Allah menambah 
parah penyakit mereka30 dan 
bagi mereka ada azab yang pedih 
disebabkan mereka senantiasa 
berdusta.

ۡم 
ُ
ُہ  مََرًضا ۚ  َو لَہ

ُم  اللّٰ
ُ
َرٌض � فََزاَدہ

َ
فِۡي قُُلۡوبِہِۡم ّم

ِذبُۡوَن ﴿۱۱﴾  
ۡ

انُۡوا یَک
َ
اٌب اَلِۡیٌم  ۙ۬ بَِۢما ک

َ
َعذ

12. Dan apabila dikatakan ke-
pada mereka: c”Janganlah kamu 
berbuat kekacauan di bumi”, 
mereka berkata: “Sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang 
melakukan perbaikan.”

ا  ۡم لَا تُۡفِسُدۡوا فِي الۡاَۡرِض �  قَالُۡوۤ
ُ
  َو ِاَذا ِقۡیَل لَہ

ۡحُن ُمۡصِلحُۡوَن ﴿۱۲﴾  
َ
َما ن

ِانَّ

a4 : 143.  b5 : 53; 9 : 125; 74 : 32.  c2 : 28, 221.
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31. Orang-orang munafik memandang orang-orang Muslim sebagai 
sekumpulan orang-orang bodoh, karena mereka – pikir orang-orang munafik 
– sia-sia saja mengorbankan jiwa dan harta untuk perkara yang pasti akan 
gagal. Mereka (orang-orang munafik) sendirilah yang bodoh, kata ayat ini, 
sebab perjuangan Islam telah ditakdirkan akan mencapai kemajuan dan 
kemenangan.

32. Syayātīn  berarti, para pemimpin pendurhaka (menurut Ibnu Abbas, 
Ibnu Mas’ud, Qatadah dan Mujahid). Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, 
“seorang pengendara (kuda yang bepergian) sendirian adalah Syaitān, dua 
pengendara pun sepasang Syaitān, tetapi tiga orang pengendara, adalah satu 
‘pasukan pengendara’ (Dawud). Hadis ini mendukung pandangan bahwa, 
kata Syaitān tidak selamanya berarti setan.

13. Ingatlah, sesungguhnya me-
reka itu pembuat kekacauan tetapi 
mereka tidak menyadari.

ا يَۡشعُرُۡوَن ﴿۱۳﴾  
َّ ُم الُۡمۡفِسُدۡوَن َو لِٰکۡن ل

ُ
ۡم ہ

ُ
ہ

ۤ ِانَّ اَلَا

14. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka: “Berimanlah 
kamu sebagaimana orang-orang 
lain telah beriman”, mereka 
berkata: “Apakah kami harus 
beriman sebagaimana orang-
orang bodoh telah beriman?” 
Ingatlah, sesungguhnya mereka 
itu orang-orang bodoh31 tetapi 
mereka tidak mengetahui.

اُس  الّنَ َمَن  ٰ
ا  

ۤ
َکَما ِمنُۡوا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو  

ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ اَلَاۤ   ؕ َفَہٓاُء  الّسُ َمَن  ٰ
ا  

ۤ
َما

َ
ک اَنُۡؤِمُن  ا  قَالُۡوۤ

ا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۴﴾  
َّ َفَہٓاُء  َو لِٰکۡن ل ُم  الّسُ

ُ
ہ

15. Dan aapabila mereka berte-
mu dengan orang-orang beriman, 
mereka berkata: “Kami pun telah 
beriman”. Tetapi apabila mereka 
pergi kepada pemimpin-pemimpin 
mereka32, mereka berkata: “Sesung-
guhnya kami beserta kamu, bkami 
hanya berolok-olok.”

ا ۖۚ َو  ِاَذا  َمّنَ
ٰ
ا ا َمنُۡوا قَالُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َو  ِاَذا لَُقوا ال
 � ۡم 

ُ
َمَعک ا 

ِانَّ ا  قَالُۡوۤ  � َشٰیِطۡیِنہِۡم  ِالٰي  َخَلۡوا 
ۡحُن ُمۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۱۵﴾  

َ
َما ن

ِانَّ

a2 : 77; 3 : 120; 5 : 62.  b9 : 64, 65.
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16. aAllah akan menghukum33 
perolokan mereka dan akan 
bmembiarkan mereka berkelana33A 

bingung dalam kedurhakaannya34

ُطۡغَیانِہِۡم  فِۡي  ۡم  
ُ
ہ یَُمّدُ َو  بِہِۡم  يَۡسَتۡہِزُئ  ُہ 

اَللّٰ
یَۡعَمُہۡوَن ﴿۱۶﴾  

17. Mereka itu orang-orang 
yang ctelah membeli kesesatan 
dengan petunjuk35 maka tidak 
beruntung perniagaan mereka 
dan mereka bukanlah orang-
orang yang mendapat petunjuk.

  ۪ ُہٰدي 
ۡ
بِال  

َ
لٰلَۃ

َ
الّض َرُوا 

َ
اۡشت ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول
انُۡوا ُمۡہَتِدیَۡن ﴿۱۷﴾  

َ
ۡم َو َما ک

ُ
جَاَرتُہ ِ

ّ
مَا َرِبحَۡت ت

َ
ف

18. Perumpamaan mereka se-
perti orang yang menyalakan 
api,36 maka tatkala api itu telah 
menyinari apa yang ada di 
sekelilingnya, 

 
ۤ
ا نَاًراۚفَلَّمَ اۡسَتۡوقََد  ِذي 

َّ ال َمَثِل 
َ
ک ۡم 

ُ
َمَثلُہ

ُہ بُِنۡوِرہِۡم   
اََضٓاَءۡت َما َحۡولَٗہ َذَہَب اللّٰ

a9 : 79; 11 : 9; 21 : 42.  b6 : 111; 7 : 187; 10 : 12.
c2 : 87, 176; 3 : 178; 14 : 4; 16 : 108.

33. Yastahzi’u bihim berarti, akan menghukum mereka. Dalam bahasa 
Arab hukuman untuk perbuatan jahat, kadang-kadang dinyatakan dengan 
kata yang dipakai untuk kejahatan itu sendiri. “Hukuman untuk perbuatan 
jahat adalah kejahatan yang setimpal dengan itu” (QS.42: 41). Ahli syair Arab 
yang termasyhur ‘Amr bin Kultsum berkata, Alā Lā Yajhalan Ahadun ‘alainā, 
Fanajhal Fauqa Jahl al-Jāhilīnā, artinya, “Awas! Jangan ada yang berani 
berbuat kejahilan terhadap kami. Jika berani, kami akan memperlihatkan 
kejahilan yang lebih besar, artinya, kami akan membalas kejahilannya” 
(Mu‘allaqāt).

33A. Kata-kata itu tidak berarti bahwa, Allah Swt memberi masa tenggang 
kepada orang-orang munafik dan membiarkan mereka dalam kedurhakaan. 
Arti demikian bertentangan dengan QS.35:38 yang menyatakan bahwa Allah 
Swt memberikan kesempatan agar mereka memperbaiki diri. 

34. ‘Umyun itu jamak dari A‘ mā, yang berasal dari al-‘Amā.  Al-‘Amah 
berarti buta rohani dan al-‘Amā berarti buta rohani maupun jasmani  (Aqrab).

35. (1) Mereka telah melepaskan petunjuk dan mengambil kesesatan 
sebagai gantinya; (2) petunjuk dan kesesatan ditawarkan kepada mereka, 
tetapi mereka memilih kesesatan dan menolak petunjuk.

36. Kata “api” kadang-kadang dipakai untuk peperangan. “Seorang yang 
menyalakan api” dalam ayat ini dapat dimaksudkan orang-orang munafik 
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Allah melenyapkan cahaya yang 
menyinari mereka dan ame-
ninggalkan mereka dalam ke-
gelapan,37 mereka tidak dapat 
melihat.

ا یُۡبِصُرۡوَن ﴿۱۸﴾  
َّ ۡم فِۡي ُظلُٰمٍت ل

ُ
ہ

َ
َو تََرک

19. Mereka btuli, bisu, buta, 
maka mereka tidak akan kem-
bali.38

  ﴾۱۹ۙ ۡم لَا یَۡرِجُعۡوَن ﴿
ُ
ٌم ُعۡمٌي فَہ

ۡ
ُصّمٌ  ۭ بُک

20. Atau perumpamaan me-
reka seperti hujan lebat dari 
langit39 cyang disertai gelap 
gulita, guruh, dan dkilat, mereka 
memasukkan jarinya ke dalam 
telinganya disebabkan petir 
karena takut mati,40 dan Allah 
mengepung orang-orang kafir.

َمٓاِء ِفۡیِہ ُظلُٰمٌت ّوَ َرۡعٌد  َن الّسَ ٍب ِمّ َصِیّ
َ
اَۡو ک

َن  ِمّ َذانِہِۡم 
ٰ
ا فِۡيۤ  ۡم 

ُ
اََصابَِعہ َۚيۡجَعُلۡوَن  بَۡرٌق  ّوَ 

﴾۲۰﴿ ُمِحۡیٌط  ۭ بِالٰۡکفِرِیَۡن  ُہ 
اللّٰ الَۡمۡوِتَؕو  َر 

َ
َحذ َواِعِق  الّصَ

yang berserikat dengan orang-orang kafir untuk mengadakan peperangan 
terhadap Islam atau Rasulullah Saw yang atas perintah Tuhan menyalakan 
‘Cahaya Ilahi’. Beliau diriwayatkan bersabda, “Permisalanku adalah seperti 
orang yang menyalakan api.” (Bukhārī).

37. Ungkapan ini berarti bahwa orang-orang munafik mengobarkan 
peperangan untuk menegakkan kembali pengaruh mereka yang telah 
lenyap, dan hasil yang sebenarnya peperangan itu adalah terbukanya 
kedok kemunafikan mereka dan sebagai akibatnya, kekacauan pikiran dan 
kebingungan menimpa mereka. Kata Zulumāt yang senantiasa dipakai dalam 
Al-Qur’an dalam bentuk jamak, mengandung arti kegelapan akhlak dan 
rohani. Dosa dan kejahatan tak pernah berpisah dan berdiri sendiri. Suatu 
kejahatan menarik kejahatan lain dan suatu kemalangan menarik kesialan 
yang lain. Artinya ialah, orang-orang munafik ditimpa oleh bahaya dan 
malapetaka yang berlipat ganda banyaknya.

38. Oleh karena mereka tidak mengacuhkan peringatan Rasulullah 
Saw dan tidak pula berusaha mengungkapkan keragu-raguan mereka agar 
dapat dihilangkan dan mereka telah menjadi tidak peka terhadap kemajuan 
yang telah dicapai oleh Islam di hadapan mata mereka sendiri, maka mereka 
disebut tuli, bisu, dan buta.

39. Samā’  berarti sesuatu yang tergantung di atas dan memberi naungan; 
cakrawala atau langit, mega atau awan (Lane).

a6 : 40, 123; 24 : 41.  b2 : 172; 6 : 40; 7 : 180; 8 : 23; 10 : 43;
11 : 25; 17 : 98; 21 : 46; 27 : 81; 30 : 53, 54; 43 : 41.  c6 : 40, 123; 24 : 41.

d13 : 13; 24 : 44; 30 : 25.
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21. Nyaris kilat itu menyambar 
penglihatan mereka. Setiap kali 
kilat menyinarinya, mereka ber-
jalan di dalamnya tetapi aapabila 
gelap meliputinya mereka ber-
henti. Dan seandainya Allah 
menghendaki niscaya Dia meng-
hilangkan pendengaran mereka 
dan penglihatan mereka,41 se-
sungguhnya Allah berkuasa atas 
segala sesuatu.41A

اََضٓاَء   
ۤ
َما

َّ ل
ُ
ک  ؕ ۡم 

ُ
اَبَۡصاَرہ َيۡخَطُف  الۡبَۡرُق  اُد 

َ
یَک

 ؕ قَاُمۡوا  َعلَۡیہِۡم  اَۡظلََم   ۤ ِاَذا َو   � ِفۡیِہ  َشۡوا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ

 ؕ اَبَۡصاِرہِۡم  َو  بَِسۡمِعہِۡم  َہَب 
َ

لَذ ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  َو 

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿٪۲۱﴾  
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

ِاّنَ اللّٰ 

22. Hai manusia,42 bberibadah-
lah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dan juga 
orang-orang sebelummu supaya 
kamu bertakwa.

ۡي  ِذ
َّ ل ا ُم 

ُ
بَّک َر ا  ۡو ۡعُبُد ا ُس  ا لّنَ ا یَُّہا 

َ
یٰۤا

ُکۡم 
َّ لََعل قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َو  ۡم 
ُ

َخلََقک

  ﴾۲۲ۙ ُقۡوَن ﴿ تَّتَ

40. Ayat ini dan ayat-ayat yang mendahuluinya menyebut dua golongan 
orang munafik : (1) orang-orang kafir yang pura-pura menjadi Muslim, dan 
(2) orang-orang beriman – buruk dalam kepercayaan dan lebih buruk lagi 
dalam pekerjaan mereka – yang mempunyai kecenderungan kepada kekafiran. 
Maksud ayat ini agaknya bahwa, keadaan golongan terakhir kaum munafik 
itu seperti orang-orang penakut, yang hanya karena hujan turun disertai guruh 
dan petir menjadi ketakutan dan tidak mengambil faedah dari kejadian itu.  

41. Orang-orang munafik yang dilukiskan sebagai orang-orang lemah 
iman sangat dekat kepada kehilangan penglihatan. Mereka tidak benar-benar 
kehilangan mata, tetapi jika mereka berulang-ulang dihadapkan kepada 
keadaan yang meminta keberanian dan pengorbanan yang dilambangkan 
dengan petir dan guruh, mereka sangat boleh jadi akan kehilangan matanya, 
yakni imannya. 

Tetapi kasih-sayang Allah Swt telah mengatur demikian, sehingga kilat 
itu tidak selamanya disertai halilintar. Seringkali kilat hanya sekilas kilau 
yang menyingkapkan selimut kegelapan dan menolong sang musafir untuk 
bergerak ke muka. Manakala Islam nampaknya mencapai kemajuan, orang-
orang munafik mengadakan kerjasama dengan kaum Muslimin. Tetapi, kalau 
kilat diikuti oleh guntur, maksudnya bila keadaan menghendaki pengorbanan 
jiwa dan harta-benda, dunia menjadi gelap bagi mereka; mereka menjadi 
kehilangan akal lalu berhenti, enggan bergerak maju bersama dengan orang-
orang yang beriman.

41A. Syai ’  berarti apa yang dikehendaki dan diinginkan.

a4 : 73, 74. b4 : 2, 37; 5 : 73, 118; 16 : 37; 22 : 78; 51 : 57.  

R. 3
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23. Dia-lah aYang menjadikan 
bagi kamu bumi sebagai hamparan 
dan blangit sebagai atap,43 dan 
Dia menurunkan air dari awan 
lalu dengan itu Dia mengeluarkan 
buah-buahan sebagai rezeki 
bagimu, maka janganlah kamu 
menjadikan sembahan-sembahan 
tandingan bagi Allah padahal 
kamu mengetahui.

َمٓاَء  ِذۡي َجَعَل لَُکُم الۡاَۡرَض ِفَراًشا ّوَ الّسَ
َّ ال

بِٖہ  ۡخَرَج 
َ
فَا َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل  ّوَ   ۪ بَِنٓاًء 

ِہ 
لِلّٰ ۡجَعُلۡوا 

َ
ت فَلَا   ۚ لَُّکۡم  ِرۡزقًا  َمٰرِت 

َ
الّث ِمَن 

اَنَۡداًدا ّوَ اَنۡتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۳﴾  

24. Dan jika kamu dalam ke-
raguan tentang apa yang telah 
Kami turunkan kepada hamba 
Kami, maka cdatangkanlah satu 
surah yang semisalnya, *

َعۡبِدنَا  َعلٰي  لَۡنا  نَّزَ مَّا  ّمِ َریٍۡب  فِۡي  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  َو 

ۡم
ُ
ۡثِلٖہ۪  َو اۡدُعۡوا   ُشَہَدٓاَءک ۡن ّمِ تُۡوا بُِسۡوَرٍۃ ّمِ

ۡ
فَا

a20 : 54; 27 : 62; 43 : 11; 51 : 49; 71 : 20; 78 : 7. b51 : 48; 78 : 13; 79 : 28, 29.
c10 : 39; 11 : 14; 17 : 89; 52 : 35.

42. Ayat ini mengandung perintah Allah Swt yang pertama dalam Al-
Qur’an. Seperti kata-kata itu sendiri menunjukkan, perintah itu ditujukan 
kepada seluruh umat manusia dan bukan untuk orang-orang Arab saja, 
hal mana menegaskan bahwa Islam dari awal mula mendakwakan diri 
sebagai agama universal. Islam menghapuskan paham agama-nasional dan 
memandang umat manusia sebagai satu dalam ikatan persaudaraan. 

43. Ungkapan itu mengisyaratkan bahwa persis seperti suatu bangunan 
atau atap merupakan alat keselamatan untuk mereka yang tinggal di dalam 
atau di bawahnya, demikian pula bagian-bagian dari alam semesta yang 
jauh itu berperan sebagai keselamatan bagi planet kita (bumi). Mereka 
yang telah mempelajari ilmu Astronomi, awan, dan gejala-gejala atmosfir 
lainnya mengetahui bagaimana benda-benda langit lainnya menempuh jalan 
peredaran mereka melalui ruang tanpa batas, jauh tinggi di atas bumi di semua 
jurusan, memberi keamanan dan kekokohan kepada bumi. Juga diisyaratkan 
di sini bahwa penyempurnaan alam kebendaan itu tergantung dari koordinasi 
* Di beberapa tempat di dalam Al-Qur’an diberikan tantangan untuk menandingi hanya dari 
satu surah Al-Qur’an; di tempat lain lagi disebutkan 10 surah; sedangkan di tempat lainnya satu 
Al-Qur’an penuh. Di manapun disinggung mengenai tantangan dengan satu surah, maksudnya 
adalah Surah Al-Baqarah. Nampaknya seolah-olah seluruh permasalahan dalam Al-Qur’an 
diterangkan di dalam satu surah ini. Di manapun disebut tantangan dengan 10 surah, maka 
maksudnya adalah agar mengumpulkan 10 surah dari manapun dalam Al-Qur’an, baik surah 
terakhir yang pendek-pendek ataupun surah yang panjang. Manusia akan gagal menjawab satu 
saja dari tantangan itu, apalagi dari seluruh Al-Qur’an.
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dan panggillah penolong-peno-
longmu selain Allah jika kamu 
orang-orang yang benar.44

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۲۴﴾  
ُ
ِہ  ِاۡن ک

ۡن ُدۡوِن اللّٰ  ّمِ

antara kekuatan-kekuatan bumi dan langit.
44. Masalah keindahan Al-Qur’an yang yang tiada bandingannya telah 

dibicarakan pada lima tempat yang berlainan, yaitu dalam QS.2:24; QS.10:39; 
QS.11:14; QS.17: 89; dan QS.52:34, 35. Dalam dua dari kelima ayat itu (QS.2: 
24 dan QS.10:39) tantangannya serupa, sedang dalam tiga ayat lainnya, tiga 
tuntutan terpisah dan berbeda telah dimintakan dari kaum kafir. 

Sepintas lalu perbedaan dalam bentuk tantangan di tempat yang berlainan 
itu, nampaknya seolah-olah tidak sama. Tetapi, keadaan yang sebenarnya 
tidak demikian. Pada hakikatnya, ayat-ayat itu mengandung tuntutan-tuntutan 
tertentu yang berlaku untuk selama-lamanya. Tantangan itu berlaku, bahkan 
hingga sekarang juga dalam semua bentuk yang berbeda-beda itu, seperti 
tertera dalam Al-Qur’an sebagaimana dahulu berlaku di zaman Rasulullah 
Saw.

Sebelum menerangkan berbagai bentuk tantangan itu, baiklah 
diperhatikan bahwa disebutnya tantangan-tantangan dalam Al-Qur’an itu, 
senantiasa disertai oleh pembicaraan tentang harta kekayaan dan kekuasaan, 
kecuali dalam ayat ini yang seperti telah dinyatakan di atas, tidak berisikan 
tantangan baru tetapi hanya mengulangi tantangan yang dikemukakan dalam 
QS.10: 39.

Dari kenyataan itu dapat diambil kesimpulan dengan aman bahwa, ada 
hubungan erat antara perkara kekayaan dan kekuasaan dengan tantangan 
untuk membuat kitab seperti Al-Qur’an atau sebagiannya. Hubungan itu 
terletak dalam kenyataan bahwa, Al-Qur’an ditawarkan kepada orang-orang 
kafir sebagai khazanah yang sangat berharga. Ketika orang-orang kafir 
meminta kekayaan yang bersifat kebendaan dari Rasulullah Saw (QS.11: 
13), mereka diberi penjelasan bahwa beliau mempunyai kekayaan yang tidak 
ada bandingannya dalam bentuk Al-Qur’an dan ketika mereka bertanya, 
“Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu khazanah atau datang 
bersamanya seorang malaikat?” (QS.11: 13), dikatakan kepada mereka 
sebagai jawaban bahwa, para malaikat memang telah turun kepada beliau, 
sebab tugas mereka (para malaikat itu) adalah membawa firman Tuhan, dan 
memang Firman itu telah dilimpahkan kepada beliau.

 Jadi, kedua tuntutan untuk harta kekayaan dan untuk turunnya para 
malaikat telah bersama-sama dipenuhi oleh Al-Qur’an yang merupakan 
khazanah yang tiada tara bandingannya, diturunkan oleh para malaikat; dan 
tantangan untuk membuat semisalnya diajukan sebagai bukti keagungannya 
yang tiada taranya. 

Sekarang mari kita ambil berbagai ayat yang berisi tantangan itu satu 
persatu. Tuntutan terbesar telah dibuat pada QS.17:89, dalam ayat-ayat 
tersebut orang-orang kafir diminta, untuk membuat kitab seperti Al-Qur’an 
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seutuhnya dengan segala sifatnya yang beraneka-ragam itu.
Dalam ayat itu orang-orang kafir tidak diminta mengemukakan buatan 

mereka seperti Kalamullah. Mereka boleh mengajukannya sebagai gubahannya 
sendiri, dan menyatakannya sama atau lebih baik daripada Al-Qur’an. Tetapi, 
oleh karena pada waktu tantangan itu dibuat Al-Qur’an belum seluruhnya 
diwahyukan, orang-orang kafir tidak diminta untuk mendatangkan tandingan 
Al-Qur’an pada waktu itu juga; dan dengan demikian tantangan itu berisikan 
nubuatan bahwa mereka tidak akan mampu membuat yang serupanya, tidak 
dalam bentuk yang ada pada waktu itu dan tidak pula sesudah Al-Qur’an 
menjadi lengkap. Lagi, tantangan itu tidak terbatas kepada orang-orang kafir 
di zaman Rasulullah Saw saja, tetapi meluas kepada semua orang yang ragu-
ragu dan berkeberatan di setiap zaman.

Alasan mengapa orang-orang kafir dalam QS.11:14 diminta membuat 
sepuluh surah dan bukan seluruh Al-Qur’an adalah karena persoalan dalam 
ayat itu tidak berkaitan dengan penyempurnaan Al-Qur’an seutuhnya dalam 
segala segi, melainkan hanya dengan sebagian saja. Orang-orang kafir telah 
menuduh bahwa beberapa bagiannya cacat. Oleh karena itu mereka tidak 
diminta membuat kitab yang lengkap seperti Al-Qur’an seutuhnya melainkan 
hanya sepuluh surah sebagai ganti bagian-bagian Al-Qur’an yang oleh mereka 
dianggap bercacat, agar kebenaran dari pernyataan mereka dapat diuji.

Adapun mengenai pemilihan jumlah khusus sepuluh untuk tujuan itu, 
baik diperhatikan di sini, bahwa oleh karena dalam QS.17:89 Al-Qur’an 
seutuhnya didakwakan Kitab yang sempurna, maka para penentangnya 
diminta membuat yang serupa seutuhnya; tetapi, karena dalam QS.11:14 
pokok persoalannya ialah bagian-bagiannya yang tertentu dicela, maka 
mereka diminta memilih sepuluh bagian demikian yang nampaknya bagi 
mereka sangat cacat dan kemudian membuat suatu gubahan yang seperti 
bagian-bagian yang dicela itu. 

Dalam QS.10:39 orang-orang kafir diminta membuat yang serupa 
dengan, hanya satu surah Al-Qur’an. Hal itu disebabkan bahwa berlainan 
dengan dua ayat tersebut di atas, tantangan dalam ayat itu, berupa dukungan 
pada pengakuan Al-Qur’an sendiri dan bukan sebagai bantahan terhadap suatu 
tuduhan dari orang-orang kafir. Dalam QS.10: 38 Al-Qur’an mendakwakan 
memiliki lima sifat yang menonjol. Sebagai dukungan kepada pengakuan itu, 
ayat dalm QS.10: 39 mengajukan tantangan kepada mereka yang menolak 
atau meragukannya untuk membuat satu surah saja, yang mengandung sifat-
sifat itu sama sempurnanya seperti yang ada dalam surah ke-10.

Tantangan kelima ialah agar membuat tandingan Al-Qur’an seperti 
terkandung dalam ayat ini (QS.2: 24), dan di sini pun seperti dalam QS.10:39 
orang-orang kafir diminta mengemukakan satu surah yang serupa dengan 
salah satu surah Al-Qur’an. Tantangan ini didahului oleh pengakuan bahwa 
Al-Qur’an membimbing orang-orang muttaqi ke tingkat-tingkat tertinggi 
kemajuan rohani. Orang-orang kafir diseru bahwa, bila mereka berada dalam 
keraguan bahwa Al-Qur’an berasal dari Allah Swt, maka mereka hendaknya 
menampilkan satu surah yang kiranya dapat menandinginya dalam pengaruh 
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25. Tetapi jika kamu tidak 
mampu melakukan-nya, dan 
kamu sama sekali tidak akan 
mampu melakukan-nya, maka 
peliharalah dirimu dari Api ayang 
bahan bakarnya45 manusia46 dan 
batu yang disediakan bagi orang-
orang kafir.

اَر  الّنَ ُقوا 
َّ فَات تَۡفَعُلۡوا  لَۡن  َو  تَۡفَعُلۡوا  ۡم 

َّ ل فَِاۡن 

ۡت  اُِعّدَ  ۚۖ ِحَجاَرُۃ  
ۡ

ال َو  اُس  الّنَ َوقُۡوُدَہا  ِتۡي 
َّ ال

ٰکفِرِیَۡن ﴿۲۵﴾  
ۡ
لِل

26. Dan berilah kabar suka 
kepada orang-orang beriman dan 
beramal saleh bahwasanya bbagi 
mereka ada kebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai. Setiap kali diberikan 
kepada mereka buah-buahan 
dari kebun itu sebagai rezeki, 

اَّنَ  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِر  بَّشِ َو 

َما 
َّ ل

ُ
ک   ؕ الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ۡم 

ُ
لَہ

ۡزقًا � قَالُۡوا  ُرِزقُۡوا ِمۡنَہا ِمۡن ثََمَرٍۃ ّرِ

rohani terhadap para pengikutnya. Lihat pula Edisi Besar Tafsir Bahasa 
Inggris, halaman 58-62.

Keterangan-keterangan di atas memperlihatkan bahwa, semua tantangan 
yang menyeru orang-orang kafir membuat sebuah kitab sebagai tandingan 
Al-Qur’an itu berbeda sekali dan terpisah dari satu sama lain, dan semuanya 
berlaku untuk sepanjang zaman, tiada yang melebihi atau membatalkan 
yang lain. Tetapi, karena Al-Qur’an itu mengandung gagasan-gagasan yang 
mulia dan agung, maka tak dapat tidak, sudah seharusnya dipilih kata-kata 
yang sangat indah dan tepat serta gaya bahasa yang paling murni, sebagai 
wahana untuk membawakan gagasan-gagasan itu; jika tidak demikian, pokok 
pembahasannya mungkin akan tetap gelap dan penuh keragu-raguan, dan 
keindahan paripurna Al-Qur’an niscaya akan ternoda. 

Jadi, dalam bentuk dan segi apa pun orang-orang kafir telah ditantang 
untuk mengemukakan suatu gubahan seperti Al-Qur’an, tuntutan akan 
keindahan gaya bahasa dan kecantikan pilihan kata-katanya yang setanding 
dengan Al-Qur’an, merupakan pula bagian tantangan itu. 

45. Kata “bahan bakar” dapat diambil dalam artian kiasan dan berarti 
bahwa siksaan neraka itu disebabkan oleh menyembah berhala. Jadi, berhala-
berhala itu bagaikan “bahan bakar” untuk api neraka, karena menjadi sarana 
untuk menghidupkan api neraka atau, “batu” berarti berhala-berhala yang 
dipuja orang-orang musyrik sebagai dewa-dewa, maksudnya ialah orang-
orang musyrik akan dihinakan dengan menyaksikan sendiri dewa-dewa 
mereka, dilemparkan ke dalam api. 

a3 : 11; 66 : 7. b3 : 16, 134, 196, 199; 4 : 14, 58, 123; 5 : 13, 86;
7 : 44; 9 : 72, 89, 100; 10 : 10; 13 : 36; 22 : 15, 24; 25 : 11;

32 : 18; 47 : 16; 58 : 23; 61 : 13; 64 : 10.
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mereka berkata: “Inilah yang 
telah direzekikan kepada kami 
sebelumnya”, dan akan diberikan 
kepada mereka yang serupa 
dengannya, dan bagi mereka di 
dalamnya ada ajodoh-jodoh yang 
suci,46A dan mereka akan kekal di 
dalamnya.47

بِٖہ  َو اُتُۡوا  قَۡبُل  ِذۡي ُرِزۡقَنا ِمۡن 
َّ ا ال

َ
ٰہذ

 � َرٌۃ  َطّہَ ّمُ اَۡزَواٌج   
ۤ
ِفۡیَہا ۡم 

ُ
لَہ َو   ؕ ُمتََشابًِہا 

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۶﴾ 
ُ
ّوَ ہ

ربع 
الحزب

1

46. Kata-kata al-Nās (manusia) dan al-Hijārah (batu) dapat pula dianggap 
merujuk kepada dua golongan penghuni neraka; al-Nās dapat merujuk kepada 
orang-orang kafir yang masih mempunyai semacam kecintaan kepada Tuhan 
dan al-Hijārah (batu), mereka yang di dalam hati mereka, sama sekali tidak 
ada kecintaan kepada Tuhan. Orang-orang semacam itu memang tidak lebih 
dari batu. Kata Hijārah itu jamak dari Hajar yang berarti, batu, karang, emas, 
dan juga seseorang tanpa tanding, yakni, orang besar, atau pemimpin (Lane).

46.A. Al-Qur’an mengajarkan bahwa, tiap-tiap makhluk memerlukan 
pasangan untuk perkembangannya yang sempurna. Di surga orang-orang 
muttaqi laki-laki dan perempuan akan mendapat pasangan suci untuk 
menyempurnakan perkembangan rohani dan melengkapkan kebahagiaan 
mereka. Macam apakah pasangan itu, hanya dapat diketahui kelak. 

47. Ayat ini memberikan gambaran singkat mengenai ganjaran yang 
akan diperoleh orang-orang beriman di akhirat. Para kritikus Islam telah 
melancarkan berbagai keberatan atas lukisan itu. Kecaman-kecaman itu 
disebabkan oleh karena mereka sama sekali tidak memahami ajaran Islam 
tentang nikmat-nikmat surgawi. Al-Qur’an dengan tegas mengemukakan 
bahwa untuk dapat mengenal hakikatnya adalah di luar kemampuan alam 
pikiran manusia (QS.32: 18). Rasulullah Saw diriwayatkan pernah bersabda, 
“Tak ada mata yang pernah melihatnya, tak ada pula telinga pernah 
mendengarnya, dan tidak pula pikiran manusia dapat membayangkannya” 
(Bukhārī). 

Dengan sendirinya timbul pertanyaan, mengapa untuk nikmat-nikmat 
surga dipakai nama-nama yang biasa dipakai untuk benda-benda di bumi 
ini? Hal demikian adalah, karena seruan Al-Qur’an itu tidak hanya semata-
mata tertuju kepada orang-orang yang maju dalam bidang ilmu. Maka itu 
Al-Qur’an mempergunakan kata-kata sederhana yang dapat dipahami semua 
orang. 

Dalam menggambarkan karunia Ilahi, Al-Qur’an telah mempergunakan 
nama benda yang pada umumnya dipandang baik di bumi ini dan orang-orang 
mukmin diberitahu bahwa, mereka akan mendapat hal-hal itu semuanya 
dalam bentuk yang lebih baik di alam yang akan datang. Untuk menjelaskan 

a3 : 16; 4 : 58.
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perbedaan penting itulah, maka dipakai kata-kata yang telah dikenal; selain 
itu tiada persamaan antara kesenangan duniawi dengan karunia-karunia 
ukhrawi. Tambahan pula, menurut Islam, kehidupan di akhirat itu tidak saja 
bersifat rohaniah dalam artian bahwa hanya akan terdiri atas keadaan rohani. 
Bahkan, dalam kehidupan di akhirat pun, roh manusia akan mempunyai 
semacam tubuh, tetapi tubuh itu tidak bersifat ragawi. 

Orang dapat membuat tanggapan terhadap keadaan itu dari gejala-gejala 
mimpi. Pemandangan-pemandangan yang disaksikan orang dalam mimpi 
tidak dapat disebut keadaan pikiran atau rohani belaka, sebab dalam keadaan 
itu pun, ia punya jisim dan kadang-kadang ia mendapatkan dirinya berada 
dalam kebun-kebun dengan sungainya, makan buah-buahan, dan minum susu. 
Sukar mengatakan bahwa, isi mimpi itu hanya keadaan alam pikiran belaka. 
Susu yang dinikmati dalam mimpi tak ayal lagi merupakan pengalaman yang 
sungguh-sungguh, tetapi tiada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa, 
minuman itu susu biasa yang ada di dunia ini dan diminumnya. 

Nikmat-nikmat rohani kehidupan di akhirat bukan akan berupa, hanya 
penyuguhan subyektif dari anugerah Allah Swt yang kita nikmati di dunia 
ini. Apa yang kita peroleh di sini malahan, hanya gambaran anugerah nyata 
dan benar dari Allah Swt yang akan dijumpai orang di akhirat. Tambahan 
pula, “kebun-kebun” itu gambaran iman; dan “sungai-sungai” adalah amal 
saleh. Kebun-kebun tidak dapat tumbuh subur tanpa sungai-sungai; begitu 
pula iman, tidak dapat segar dan sejahtera tanpa perbuatan baik. Maka, iman 
dan amal saleh tak dapat dipisahkan, untuk mencapai najat (keselamatan). Di 
akhirat kebun-kebun itu, akan mengingatkan orang mukmin akan imannya 
dalam kehidupan ini dan sungai-sungai akan mengingatkan kembali kepada 
amal salehnya. Maka, ia akan mengetahui bahwa iman dan amal salehnya 
tidak sia-sia. 

Keliru sekali mengambil kesimpulan dari kata-kata, “inilah yang telah 
direzekikan kepada kami sebelumnya,” bahwa di surga orang-orang beriman 
akan dianugerahi buah-buahan seperti yang dinikmati mereka di bumi ini; 
sebab, seperti telah diterangkan di atas, keduanya tidak sama. Buah-buahan 
di akhirat sesungguhnya akan berupa gambaran mutu keimanannya sendiri. 
Ketika mereka hendak memakannya, mereka segera akan mengenali dan 
ingat kembali bahwa buah-buahan itu adalah hasil imannya di dunia; dan 
karena rasa syukur atas nikmat itu, mereka akan berkata, “inilah yang telah 
direzekikan kepada kami sebelumnya.” Ungkapan ini dapat pula berarti, “apa 
yang telah dijanjikan kepada kami.”

Kata-kata “yang hampir serupa” tertuju kepada persamaan antara amal 
ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di bumi ini dan buah atau 
hasilnya di surga. Amal ibadah dalam kehidupan sekarang, akan nampak 
kepada orang-orang mukmin sebagai hasil atau buah di akhirat. Makin 
sungguh-sungguh dan makin sepadan ibadah manusia, makin banyak pula 
ia menikmati buah-buah yang menjadi bagiannya di surga, dan makin baik 
pula buah-buah itu dalam nilai dan mutunya. Jadi, untuk meningkatkan 
mutu buah-buahan yang dikehendakinya, terletak pada kekuatannya sendiri. 
Ayat ini berarti pula bahwa makanan rohani orang-orang mukmin di surga, 
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27. Sesungguhnya Allah atidak 
segan bmemberikan suatu per-
umpamaan48 sekecil nyamuk48A 
bahkan yang lebih kecil 
dari itu.48B* Adapun orang-

ا  ّمَ َمَثلًا  یَّۡضِرَب  اَۡن  يَۡسَتۡحٖيۤ  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  ّمَ
َ
فَا  ؕ فَۡوقََہا  مَا 

َ
ف  

ً
بَُعۡوَضۃ

a33 : 54.  b14 : 25; 16 : 76, 113; 47 : 4; 66 : 12.

akan sesuai dengan selera tiap-tiap orang dan taraf kemajuan serta tingkat 
perkembangan rohaninya masing-masing. Kata-kata, “mereka akan kekal 
di dalamnya” berarti bahwa orang-orang mukmin di surga, tidak akan 
mengalami sesuatu perubahan atau kemunduran. Orang akan mati hanya jika 
ia tidak dapat menyerap zat makanan atau bila orang lain membunuhnya. 
Tetapi, karena makanan surgawi akan benar-benar cocok untuk setiap orang 
dan karena orang-orang di sana, akan mempunyai kawan-kawan yang suci 
dan suka damai, maka kematian dan kemunduran dengan sendrinya akan 
lenyap. Orang-orang beriman akan juga mempunyai pasangan-pasangan suci 
di surga. Istri yang baik itu sumber kegembiraan dan kesenangan. Orang-
orang mukmin berusaha mendapatkan istri yang baik di dunia ini dan mereka 
akan mempunyai pasangan-pasangan yang baik dan suci di akhirat. Meskipun 
demikian, kesenangan di surga tidak bersifat kebendaan. Untuk penjelasan 
lebih lanjut tentang sifat dan hakikat nikmat-nikmat surga, lihat pula surah 
Al-Tur, Al-Rahman, dan Al-Waqi’ah.

48. Daraba al-Matsala berarti, ia memberi gambaran atau pengandaian; 
ia membuat pernyataan; ia mengemukakan perumpamaan (Lane, Taj, dan 
QS.14: 46).

48A. Allah Swt telah menggambarkan surga dan neraka dalam Al-Qur’an, 
dengan perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan. Perumpamaan-
perumpamaan dan tamsilan-tamsilan melukiskan mendalamnya arti yang 
tidak dapat diungkapkan sebaik-baiknya dengan jalan lain; dan dalam hal-hal 
kerohanian, perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan itu, agaknya 
memberikan satu-satunya cara untuk dapat menyampaikan buah pikiran 
dengan baik. Kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan surga, mungkin 
tidak cukup dan tidak berarti bagaikan nyamuk yang dianggap oleh orang-
orang Arab sebagai makhluk yang lemah dan memang pada hakikatnya 
demikian. Orang-orang Arab berkata, Ad‘afu min Ba‘ūdatin, artinya, ia lebih 
lemah dari nyamuk. Meskipun demikian, perumpamaan-perumpamaan dan 
tamsilan-tamsilan itu membantu untuk memunculkan dalam angan-angan, 
gambaran nikmat-nikmat surga itu. Orang-orang mukmin mengetahui 
bahwa kata-kata itu hanya perumpamaan dan mereka berusaha menyelami 
* Maksud dari perkataan famaa fauqohaa (yang lebih kecil darinya) adalah benda yang 
diangkat oleh nyamuk dan lebih kecil dari itu adalah virus penyakit malaria. Kebanyakan 
manusia yang terjangkit malaria dan mati, adalah dikarenakan terjangkit penyakit yang 
ditimbulkan oleh virus malaria itu. Maksud perkataan, “Inna Allah laa yastahyi (Allah tidak 
malu)”, bahwa dalam hal ini sama sekali tidak perlu merasa malu karena ini adalah satu contoh 
yang sangat luhur.
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orang yang beriman, mereka 
itu mengetahui bahwasanya 
perumpamaan itu kebenaran dari 
Tuhan mereka, sedangkan orang-
orang kafir, mereka berkata: 
“Apa yang Allah kehendaki dengan 
perumpamaan ini?” Sebenarnya 
dengan ini banyak yang aDia 
nyatakan sesat49 dan dengan 
ini juga banyak yang Dia beri 
petunjuk dan tiada yang Dia 
nyatakan sesat dengan itu kecuali 
orang-orang yang durhaka.

ِذیَۡن 
َّ ا ال بِّہِۡم ۚ َو اَّمَ  ِمۡن ّرَ

ُ
حَّق

ۡ
ُہ ال

فََیۡعلَُمۡوَن اَنَّ

ا َمَثلًا 
َ

ُہ بِٰہذ
ۤ  اََراَد  اللّٰ ُرۡوا فََیُقۡولُۡوَن َما َذا

َ
ف

َ
ک

ِثیًۡرا ؕ َو َما 
َ
ِثیًۡرا � ّوَ یَۡہِدۡي بِٖہ ک

َ
 بِٖہ ک

ُ
ۘ یُِضّل

  ﴾۲۷ۙ ا الٰۡفِسِقیَۡن ﴿
َّ  بِٖہۤ  ِال

ُ
یُِضّل

وقف
لازم

28. Yaitu orang-orang yang bme-
langgar perjanjian dengan Allah 
sesudah meneguhkannya dan me-
mutuskan apa yang diperintahkan 
Allah untuk menghubungkannya, 
dan mereka berbuat kerusakan di 
bumi, mereka itulah orang-orang 
yang rugi.

ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ِہ 
اللّٰ َعۡہَد  یَۡنُقُضۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال

اَۡن  بِٖہۤ   ُہ 
اللّٰ اَمََر   

ۤ
َما یَۡقَطُعۡوَن  َو   ۪ ِمۡیَثاِقٖہ 

ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول  ؕ الۡاَۡرِض  فِي  یُۡفِسُدۡوَن  َو  یُّۡوَصَل 

ٰخِسُرۡوَن ﴿۲۸﴾  
ۡ

ال

29. Bagaimana mungkin kamu 
mengingkari Allah, padahal da-
hulu kamu tidak bernyawa,50 
lalu cDia menghidupkan kamu,51

اَۡمَواتًا  ۡنتُۡم 
ُ
ک َو  ِہ 

بِاللّٰ ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
تَک ۡیَف 

َ
ک

ۡم
ُ

ۡم   ثُّمَ ُيۡحِیۡیک
ُ

ۡحَیاُکۡمۚ  ثُّمَ یُِمۡیُتک
َ
فَا

a6 : 118; 7 : 187; 13 : 28; 16 : 94; 40 : 35.
b2 : 101; 4 : 156; 5 : 14; 13 : 26.  c19 : 34; 22 : 67; 30 : 41; 40 : 12; 45 : 27.

kedalaman artinya; tetapi, orang-orang kafir mulai mencela perumpamaan-
perumpamaan itu dan makin bertambah dalam kesalahan dan kesesatan. 

48B. Fauq berarti dan bermakna “lebih besar” dan “lebih kecil” dan dipakai 
dalam artian yang sesuai dengan konteksnya (letaknya, ujung pangkalnya) – 
(Mufradāt).

49. Adalla-hū Allāh berarti: (1) Allah menetapkan dia berada dalam 
kekeliruan; (2) Allah  meninggalkan atau membiarkan dia sehingga ia tersesat 
(Kasysyāf); (3) Allah  mendapatkan atau meninggalkan dia dalam kekeliruan 
atau membiarkan dia tersesat (Lane).

50. Amwāt itu jamak dari Mayyit yang berarti benda mati atau tidak 
bernyawa. Jadi, kata itu dipakai untuk benda yang sebegitu jauh belum punya 
nyawa dan juga untuk benda yang bernyawa tetapi sekarang sudah mati. Kata 
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kemudian akan mematikan kamu, 
lalu Dia akan menghidupkan 
kamu,52 kemudian kepada-Nya-
lah kamu akan dikembalikan.53

ثُّمَ  ِالَۡیِہ تُۡرَجُعۡوَن ﴿۲۹﴾  

30. aDia-lah Yang menciptakan 
untuk kamu apa pun yang 
ada di bumi semuanya untuk 
kemanfaatan kamu, kemudian 
bDia mengarah ke langit54 lalu 
Dia menyempurnakannya55

الۡاَۡرِض  فِي  ا  ّمَ لَُکۡم  َخلََق  ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

ىُہّنَ  فََسّوٰ َمٓاِء  الّسَ ي 
َ

ِال ي  اۡسَتوٰۤ ثُّمَ  َجِمۡیًعا  

itu dipakai  pula tentang orang yang sedang sekarat atau hampir mati tetapi 
belum mati  (Lane).

51. Hayāt berarti:  (1) daya tumbuh; (2) daya rasa; (3) daya pikir; (4) 
kebebasan dari kesedihan atau kesusahan; (5) kehidupan kekal di akhirat; (6) 
laba atau keuntungan atau sarana untuk memperolehnya; (7) keadaan yang 
menunjukkan kegiatan dan kekuasaan (Lane).

52. Ayat ini menunjukkan kebenaran agung bahwa kehidupan manusia 
tidak berhenti dengan lenyapnya atau leburnya badan jasmaninya. Sebab, 
hidup itu terlalu besar artinya untuk berakhir dengan kehancuran jasmani 
dan kematian. Jika hidup tidak mempunyai tujuan agung, niscaya Allah Swt 
tidak akan menjadikannya dan, sesudah menjadikannya, niscaya tidak akan 
membuatnya  tunduk kepada maut, sekiranya kehidupan-sesudah-mati tidak 
ada. 

Jika mati berarti berakhirnya segala kehidupan maka dijadikannya 
manusia itu hanya “permainan dan pengisi waktu belaka” dan hal itu akan 
merupakan cela besar terhadap kebijaksanaan Tuhan. Kenyataan bahwa 
Tuhan, Sumber segala hikmah dan kecerdasan, telah melakukan semua itu 
menunjukkan bahwa, Tuhan tidak menjadikan manusia kembali menjadi 
debu sesudah melewati hidup 60 atau 70 tahun saja. Sebaliknya, Tuhan telah 
menjadikannya untuk kehidupan lebih baik, lebih berisi, dan kekal yang 
harus dialami manusia sesudah ia menanggalkan wujud jasmaninya yang 
telah menjadi beban baginya.

53. Sesudah mati ruh manusia tidak akan segera masuk surga atau neraka. 
Ada semacam keadaan peralihan yang disebut Barzakh, tempat ruh manusia  
harus  merasakan sekelumit hasil baik atau buruk perbuatannya, sedangkan 
Hari Kebangkitan yang mempermaklumkan pembalasan penuh dan lengkap 
akan terjadi kemudian.

54. Istawā berarti, ia menjadi teguh atau berada dalam keadaan mantap. 
Istawā ilā al-Syai’  berarti, ia berpaling kepada suatu benda atau ia menunjukan 

a22 : 66, 31 : 21; 45 : 14.  b7 : 55; 10 : 4; 41 : 10-13.
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menjadi tujuh56 langit; dan 
Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu.56A

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿٪۳۰﴾  
َ

ّلِ ش
ُ
َسۡبَع َسٰمٰوٍت ؕ َو ُہَو بِک 

31. Dan ingatlah ketika Tuhan 
engkau berfirman57 kepada para 
malaikat:57A “Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang akha-
lifah di bumi”, mereka berkata: 
“ A p a k a h  E n g k a u  a k a n 
menjadikan di bumi orang yang 
akan membuat kerusakan dan 
akan menumpahkan darah

فِي  َجاِعٌل  ِۡي 
ّ

ِان ِۃ 
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
لِل َربَُّک  قَاَل  ِاۡذ  َو 

َمۡن  ِفۡیَہا  ۡجَعُل 
َ
اَت ا  قَالُۡوۤ  ؕ  

ً
َخلِۡیَفۃ الۡاَۡرِض 

ُح ۡحُن نَُسّبِ
َ
َمٓاَء ۚ َو ن یُّۡفِسُد ِفۡیَہا َو يَۡسِفُک الّدِ

a7 : 130; 10 : 15; 15 : 29; 24 : 56; 38 : 27.

perhatiannya ke situ (Lane).
55. Sawwā-hu berarti: ia menjadikannya seragam atau sama, sesuai atau 

serasi dalam beberapa bagiannya; ia membentuknya dengan cara yang pantas; 
ia menjadikannya cocok menurut keperluannya; ia menyempurnakannya; 
atau ia meletakkannya dalam keadaan yang tepat atau baik (Lane).

56. Dalam bahasa Arab “tujuh” umumnya dipakai sebagai lambang 
kesempurnaan; dan kata ini, begitu pula “tujuh puluh” atau “tujuh ratus” 
berarti jumlah besar. Ketiga kata itu, semuanya dipakai dalam arti itu dalam 
Al-Qur’an (QS.9:80; QS.15:45). Di tempat lain kata-kata “tujuh langit” telah 
diganti dengan “tujuh tingkat” (QS.23:18).

56A. Matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya sangat besar 
faedahnya bagi manusia. Ilmu pengetahuan modern telah membuat banyak 
penemuan dalam hubungan ini – dan lebih banyak lagi akan ditemukan – 
kesemuanya kesemuanya menjadi bukti atas kebenaran dan kepadatan ajaran 
Al-Qur’an. Ilmu pengetahuan pun terus-menerus menemukan makin lama 
makin banyak sifat, khasiat, atau faedah benda-benda di bumi ini; banyak zat 
yang mula-mula disangka tak berguna, sekarang dikenal sangat berfaedah 
bagi manusia.

57. Qāla adalah  perkataan  bahasa Arab yang lazim dan berarti  “ia 
berkata”. Tetapi  kadang-kadang dipakai dalam arti kiasan, bila yang 
dimaksudkannya bukan pernyataan kata kerja, melainkan  keadaan yang 
sesuai dengan arti kata kerja itu. Ungkapan, Imtala’a al-Haudu wa Qāla 
Qatnī (kolam itu menjadi penuh dan ia berkata: “aku sudah penuh”) tidak 
berarti bahwa kolam itu benar-benar berkata demikian, hanya keadaannya 
mengandung arti bahwa kolam itu sudah penuh.

Percakapan antara Allah Swt dengan para malaikat tidak semestinya 

R. 4
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di dalamnya,58 padahal kami ber-
tasbih dengan pujian Engkau59 
dan kami mensucikan60 Engkau?” 
Dia berfirman: “Sesungguhnya 
Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.”61

لَا  َما  اَۡعلَُم  ِۡيۤ 
ّ

ِان قَاَل   ؕ لََک  ُس  نَُقّدِ َو  ِبحَۡمِدَک 

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۱﴾ 

diartikan, secara harfiah sebagai sungguh-sungguh telah terjadi. Seperti 
dinyatakan di atas, kata Qāla kadang-kadang dipakai dalam arti kiasan, untuk 
mengemukakan hal yang sebenarnya bukan suatu ungkapan lisan, melainkan 
hanya keadaan yang sama dengan ungkapan lisan. Maka ayat ini hanya 
berarti bahwa para malaikat itu dengan peri keadaan mereka, mengemukakan 
jawaban yang di sini diungkapkan dalam kata-kata. 

57A. Malā‘ikah (malaikat-malaikat) yang adalah jamak dari Malak, 
berasal dari kata Malaka, yang berarti, ia mengendalikan, mengawasi; atau 
dari Alaka, artinya, ia mengirimkan. Para malaikat disebut demikian, sebab 
mereka mengendalikan kekuatan-kekuatan alam atau mereka membawa 
wahyu Ilahi kepada utusan-utusan Allah dan pembaharu-pembaharu samawi. 

58. Para malaikat tidak mengemukakan keberatan terhadap rencana Ilahi 
atau mengaku diri mereka lebih unggul dari Adam As Pertanyaan mereka 
didorong oleh pengumuman Allah Swt mengenai rencana-Nya, untuk 
mengangkat seorang khalifah. Wujud khalifah diperlukan bila tertib harus 
ditegakkan dan hukum harus dilaksanakan. Keberatan semu para malaikat 
menyiratkan bahwa, akan ada orang-orang di bumi yang akan membuat 
kekacauan dan menumpahkan darah. Karena manusia dianugerahi kekuatan-
kekuatan besar untuk berbuat baik dan jahat, para malaikat menyebut segi 
gelap tabiat manusia; tetapi, Allah Swt mengetahui bahwa manusia dapat 
mencapai tingkat akhlak yang demikian tingginya, sehingga ia dapat menjadi 
cermin sifat-sifat Ilahi. Kata-kata, “Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui,” menyebutkan segi terang tabiat manusia. 

59. Pertanyaan para malaikat  bukan sebagai celaan terhadap perbuatan 
Allah Swt, melainkan sekedar mencari ilmu yang lebih tinggi mengenai sifat 
dan hikmah  penciptaan Khalifah  tersebut. Untuk arti Nusabbihu lihat catatan 
nomor 2981.

60. Sementara Tasbīh (memuji) dipakai bertalian dengan sifat-sifat, 
maka Taqdīs (menyanjung kekudusan Allah Swt) dipergunakan sehubungan 
dengan tindakan-tindakan-Nya. 

61. Adam As yang hidup kira-kira 6000 tahun yang lalu, umumnya 
dipercayai sebagai orang yang pertama sekali dijadikan oleh Tuhan di atas 
muka bumi. Tetapi, pandangan itu tidak didukung oleh Al-Qur’an. Dunia 
telah melalui berbagai siklus penciptaan dan peradaban; dan Adam As leluhur 
umat manusia zaman ini, hanya merupakan mata rantai pertama dalam daur 
peradaban sekarang dan bukan manusia pertama ciptaan Tuhan.Bangsa-bangsa 
telah timbul tenggelam, peradaban telah muncul dan lenyap. Adam-adam 
lain telah lewat, sebelum Adam As kita; bangsa-bangsa lain telah hidup dan 
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32. Dan Dia mengajarkan ke-
pada Adam anama-nama itu 
semuanya,62A kemudian Dia me-
ngemukakannya62B kepada para 
malaikat lalu Dia berfirman: 
“Beritahukanlah kepada-Ku nama-
nama ini jika kamu memang 
benar.”*

َعلَي  ۡم 
ُ
َعَرَضہ ثُّمَ  َہا 

َّ ل
ُ
ک الۡاَۡسَمٓاَء  َدَم 

ٰ
ا َم 

َّ َعل َو 

ٓاِء ِاۡن 
َ
ُؤل ۡسَمٓاِء ہٰۤ

َ
ِۢۡبـُۡٔونِۡي بِا ِۃ � فََقاَل اَن

َ
ِٰٓئک الَۡمل

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۳۲﴾ 
ُ
ک

binasa, dan daur-daur peradaban lainnya telah datang dan pergi. Muhyiddin 
Ibnu Arabi, seorang sufi besar mengatakan bahwa, suatu ketika ia bermimpi 
melihat dirinya sendiri sedang bertawaf di Ka’bah. Dalam mimpi itu seorang 
yang menyatakan dirinya sebagai seorang dari nenek moyangnya nampak 
di hadapannya. “Sudah berapa lama berlalu sejak Anda meninggal?” tanya 
Ibnu Arabi. “Lebih dari empat puluh ribu tahun”, jawab orang itu. “Masa itu 
jauh lebih lama, dari masa yang memisahkan kita dengan Adam,” kata Ibnu 
Arabi lagi. Orang itu menjawab, “Adam yang mana yang engkau bicarakan? 
Adam yang terdekat kepada engkau atau Adam lain?” “Maka aku ingat,” 
kata Ibnu Arabi, “suatu sabda Rasulullah Saw yang maksudnya bahwa Allah 
Swt telah menjadikan tidak kurang dari seratus ribu Adam dan aku berkata 
dalam hati, ‘barangkali orang yang mengaku dirinya datukku ini seorang 
dari Adam-adam terdahulu’ ” (Futuhāt, II, hal. 607).

Tidak dikatakan bahwa keturunan yang hidup sebelum Adam As 
seluruhnya telah lenyap, sebelum ia  dilahirkan. Mungkin sekali ketika itu 
masih ada sedikit sisa yang tertinggal dari keturunan purba itu, dan Adam 
As itu seorang dari antara mereka. Kemudian, Allah Swt memilih beliau 
menjadi leluhur keturunan baru dan pelopor serta pembuka jalan peradaban 
baru. Dijadikan seakan-akan dari yang telah mati, beliau melambangkan 
terbitnya fajar zaman kehidupan baru. Karena khalifah berarti penerus, maka 
jelas sekali manusia telah ada hidup di bumi ini, sebelum Adam As yang 
menggantikan mereka, dan kita tak dapat mengatakan, misalnya, apakah 
penduduk asli Amerika, Australia, dan sebagainya itu, keturunan Adam As 
terakhir ini atau dari Adam lain yang telah lewat sebelumnya.

Telah banyak dibicarakan mengenai tempat kelahiran Adam As atau 

a7 : 181; 17 : 111; 20 : 9; 59 : 24, 25.

* Maksud nama-nama di sini adalah mengenai beberapa hal :
1. Haqā’iq al-asyyā' (Sirr al-Khilāfah).
2. Nama-nama dalam bahasa Arab (Minan al-Rahmān).
3. Nama-nama sifat yang tidak dimiliki malaikat.
4. Nama-nama nabi yang diutus dari sejak Adam. Para malaikat tidak mengetahuinya. 
Ketika Adam menyebutkan nama-nama para nabi tersebut, mereka terdiam. Dampak diutusnya 
nabi adalah yusfiku al-dimā’ (menumpahkan darah) dan ini terbukti benar-benar terjadi. Para 
malaikat memperkirakan bahwa dengan datangnya utusan Tuhan, akan terjadi banjir darah. 
Akan tetapi mereka tidak mengetahui, bahwa hal ini bukan kesalahan para nabi, melainkan 
kesalahan para penentang nabi.
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di mana ia diangkat sebagai mushlih (pembaharu). Pandangan umum 
menyebutkan bahwa ia ditempatkan di suatu tempat di surga, namun kemudian 
diusir dari situ, lalu ditempatkan di suatu tempat di dunia. Tetapi, kata-kata “di 
bumi” menyangkal pandangan itu, dan secara pasti mengemukakan bahwa, 
Adam As hidup di bumi dan di bumi pula ia diangkat sebagai Pembaharu 
(nabi-peny.). Sangat besar kemungkinan bahwa, untuk pertama kali ia tinggal 
di Irak, tetapi kemudian diperintahkan berhijrah ke suatu negeri tetangga. 
Lihat pula Edisi Besar Tafsir Bahasa Inggris pada ayat ini.

62. Kata “semua” di sini tidak meliputi keseluruhan secara mutlak. Kata 
itu hanya berarti  semua yang perlu. Al-Qur’an memakai kata itu dalam arti 
ini juga di tempat lain (QS.6:45; QS.27:17, 24; QS.28:58).

62A. Asmā’ itu jamak dari Ism yang berarti: nama atau sifat; ciri atau 
tanda sesuatu (Lane dan Mufradāt). Para ahli tafsir berbeda paham, mengenai 
apa yang dimaksudkan dengan kata asma (nama-nama) di sini. Sebagian 
orang berpendapat bahwa Allah Swt mengajar Adam As nama berbagai 
barang dan benda, yaitu, Allah Swt mengajar ia dasar-dasar bahasa. Tidak 
diragukan bahwa orang memerlukan bahasa untuk menjadi beradab dan Allah 
Swt tentu telah mengajari Adam As dasar-dasarnya, tetapi (dalam konteks 
ini) Al-Qur’an menunjukkan bahwa ada asma (nama atau sifat) yang harus 
dipelajari manusia untuk penyempurnaan akhlaknya.

Nama-nama itu disinggung dalam QS.7:181. Ini menunjukkan bahwa 
orang tidak dapat meraih makrifat Ilahi tanpa tanggapan dan pengertian 
yang tepat tentang sifat-sifat Allah Swt dan bahwa sifat-sifat itu hanya 
dapat diajarkan oleh Allah Swt. Maka, sangat perlu bahwa Allah Swt mula-
mula memberi Adam (manusia) ilmu tentang sifat-sifat Allah Swt supaya ia 
mengetahui dan mengenal dan mencapai kedekatan kepada-Nya dan jangan 
melantur jauh dari-Nya. 

Menurut Al-Qur’an manusia berbeda dari malaikat dalam hal bahwa, 
manusia dapat menjadi bayangan atau pantulan dari al-Asmā al-Husnā, yaitu 
semua sifat Tuhan yang sempurna, sedang para malaikat hanya sedikit saja 
mencerminkan sifat-sifat itu. Pada malaikat tidak punya kehendak sendiri, 
tetapi secara pasif menjalankan tugas yang telah diserahkan kepadanya oleh 
Yang Mahakuasa (QS.66:7). Sebaliknya, manusia yang dianugerahi kemauan 
dan kebebasan memilih, berbeda dengan para malaikat dalam hal bahwa, 
manusia mempunyai kemampuan yang menjadikan dia penjelmaan sempurna 
semua sifat Ilahi. 

Pendek kata, ayat ini menunjukkan bahwa, Allah Swt mula-mula 
menanamkan pada Adam As kemauan yang bebas dan kemampuan yang 
diperlukan untuk memahami berbagai sifat Ilahi, dan kemudian memberikan 
ilmu tentang sifat-sifat itu kepadanya. Asmā dapat berarti pula, sifat-sifat 
berbagai benda alam. Karena manusia harus mempergunakan kekuatan-
kekuatan alam, Allah Swt menganugerahkan kepadanya kemampuan dan 
kekuasaan untuk mengetahui sifat-sifat dan khasiat-khasiatnya.

62B. Kata pengganti hum (mereka) menunjukkan bahwa, apa-apa yang 
disebut di sini bukan benda-benda tak-bernyawa; sebab, dalam bahasa Arab 
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33. Mereka berkata: “Mahasuci 
Engkau, kami tidak memiliki pe-
ngetahuan kecuali apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami, 
sesungguhnya Engkau-lah yang 
Maha Mengetahui, Mahabijak-
sana.”63

 ؕ ۡمَتَنا 
َّ َعل َما  ا 

َّ ِال  
ۤ
لََنا َم 

ۡ
ِعل لَا  ُسۡبٰحَنَک  قَالُۡوا 

حَِکۡیُم ﴿۳۳﴾ 
ۡ

َک اَنَۡت الَۡعلِۡیُم ال
ِانَّ

34. Dia berfirman: “Hai Adam, 
beritahukanlah kepada mereka 
nama-namanya itu”, maka tatkala 
ia beritahu kepada mereka nama-
namanya itu, Dia berfirman: 
“Bukankah telah Aku katakan 
kepadamu sesungguhnya Aku 
mengetahui rahasia seluruh langit 
dan bumi dan mengetahui apa 
pun yang kamu nyatakan dan apa 
pun yang kamu sembunyikan?”64

ۡم 
ُ
ہ

َ
َۢۡبا اَن  

ۤ
ا فَلَّمَ  ۚ ۡسَمٓائِہِۡم 

َ
بِا ۡم 

ُ
ِۢۡبۡئہ اَن َدُم 

ٰ
یٰۤا قَاَل 

اَۡعلَُم  ِۡيۤ  
ّ

ِان لَُّکۡم  اَقُۡل  اَلَۡم  قَاَل   � ۡسَمٓائِہِۡم 
َ
بِا

َما  اَۡعلَُم  َو   � الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َغۡیَب 

ُتُمۡوَن ﴿۳۴﴾
ۡ

تُۡبُدۡوَن َو َما ُکۡنتُۡم تَک

kata pengganti dalam bentuk ini hanya dipakai untuk wujud-wujud berakal 
saja. Jadi arti ungkapan itu akan berarti bahwa, Allah Swt menganugerahkan 
kepada para malaikat kemampuan melihat siapa yang menonjol ketakwaannya 
dari antara keturunan Adam As yang akan menjadi penjelmaan sifat-sifat Ilahi 
kelak kemudian hari. Kemudian para malaikat ditanya apakah mereka sendiri 
dapat menjelmakan sifat-sifat Ilahi seperti mereka itu. Atas pertanyaan itu 
mereka menyatakan ketiakmampuan. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata 
“beritahukanlah kepada-Ku nama-nama ini,”  yang tercantum pada ayat ini.

63. Karena para malaikat menyadari batas-batas pembawaan alam 
mereka, mereka mengakui dengan terus-terang bahwa, mereka tak mampu 
mencerminkan semua sifat Allah Swt seperti dicerminkan oleh manusia, artinya, 
mereka hanya dapat memanifestasikan sifat-sifat Ilahi yang untuk itu Tuhan – 
sesuai dengan kebijaksanaan-Nya yang kekal-abadi – telah menganugerahkan 
kepada mereka kekuatan untuk memanifestasikan.

64. Ketika para malaikat mengakui ketidakmampuan mereka untuk 
menjelmakan dalam diri mereka sendiri, semua sifat Ilahi yang dapat 
dijelmakan Adam As, maka Adam As dengan patuh kepada kehendak Ilahi 
menjelmakan berbagai kemampuan tabi’i (alami) yang telah tertanam dalam 
dirinya dan menampakkan kepada para malaikat pekerti mereka yang luas. Jadi 
kejadian Adam membuktikan perlunya penciptaan suatu wujud yang mendapat 
kemampuan dari Allah Swt untuk berkehendak atau beriradah sehingga ia dapat 
dengan kehendak sendiri, memilih jalan kebaikan (atau keburukan) dan karena 
itu dapat menampakkan kemuliaan dan keagungan Ilahi.

65. Setelah Adam As menjadi cerminan sifat-sifat Allah Swt dan telah 
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35. Dan ingatlah aketika Kami 
berfirman kepada para malaikat: 
“Tunduklah65 kamu kepada 
Adam”, lalu mereka tunduk 
kecuali66 Iblis,67 ia menolak dan 
takabur, dan ia sejak semula 
termasuk yang ingkar.

َدَم 
ٰ

لِا اۡسجُُدۡوا  ِۃ 
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
لِل َنا 

ۡ
قُل ِاۡذ  َو 

بََر ؕ 
ۡ

اۤ  ِابۡلِيَۡس ؕ اَبٰي َو اۡسَتک
َّ ا  ِال

فََسَجُدۡوۤ

اَن ِمَن الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۳۵﴾  
َ
َو  ک

a7 : 12, 13; 15 : 29, 33; 17 : 62, 18 : 51; 20 : 117; 38 : 72 - 77.

mencapai derajat nabi, Allah Swt memerintahkan para malaikat untuk 
mengkhidmatinya. Ungkapan dalam bahasa Arab Usjudū, tidak berarti 
“bersujudlah di hadapan Adam,” sebab Al-Qur’an dengan tegas melarang 
manusia bersujud di hadapan sesuatu selain Allah Swt (QS.41:38), dan 
perintah semacam itu tidak mungkin diberikan kepada para malaikat. Perintah 
itu berarti “bersujudlah di hadapan-Ku sebagai tanda bersyukur, karena Aku 
telah menjadikan Adam.”

66. Illā (kecuali) dipakai untuk memberi arti “kekecualian.”dalam bahasa 
Arab Istitsnā’ (kekecualian) ada dua macam: (1) Istitsnā’ Muttasil artinya 
kekecualian pada saat sesuatu yang dikecualikan itu termasuk golongan atau 
jenis yang sama dengan golongan atau jenis yang darinya hendak dibuat 
kekecualian itu; (2) Istitsnā’ Munqati‘, ialah kekecualian pada saat sesuatu 
yang dikecualikan itu termasuk golongan atau jenis lain. Dalam ayat ini 
kata illā menunjuk kepada kekecualian terakhir, karena Iblis itu bukan salah 
seorang malaikat.

67. Kata Iblīs berasal dari Ablasa, yang berarti, (1) kebaikan dan 
kebajikannya berkurang; (2) ia sudah melepaskan harapan atau jadi putus asa 
akan kasih-sayang Tuhan; (3) telah patah semangat; (4) telah bingung dan 
tak mampu melihat jalannya; dan (5) ia tertahan dari mencapai harapannya. 
Berdasarkan akar-katanya, arti kata Iblis itu, suatu wujud yang sedikit sekali 
memiliki kebaikan tapi banyak kejahatan, dan disebabkan oleh rasa putus 
asa akan kasih-sayang Tuhan oleh sikap pembangkangannya sendiri, maka ia 
dibiarkan dalam kebingungan lagi pula tidak mampu melihat jalannya. 

Iblis seringkali dianggap sama dengan setan, tetapi dalam beberapa 
hal berlainan dari dia. Harus dipahami bahwa Iblis itu bukan salah seorang 
dari para malaikat, sebab ia di sini dilukiskan tidak patuh kepada Allah Swt, 
sedangkan para malaikat dilukiskan sebagai senantiasa “tunduk” dan “patuh” 
(QS.66: 7). Allah Swt telah murka kepada Iblis karena ia pun diperintahkan 
mengkhidmati Adam As, tetapi Iblis membangkang (QS.7:13). Tambahan 
pula, sekalipun jika tiada perintah tersendiri bagi Iblis, perintah kepada para 
malaikat harus dianggap meliputi semua wujud, sebab perintah kepada para 
malaikat, sebagai penjaga berbagai bagian alam semesta, dengan sendirinya 
mencakup juga semua wujud. Seperti dinyatakan di atas, Iblis sesungguhnya 
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36. Dan Kami berfirman: “Hai 
Adam! aTinggallah engkau dan 
isteri engkau dalam kebun ini,68 
dan makanlah darinya sepuas 
hati di mana pun kamu berdua 
suka,68A tetapi janganlah kamu 
mendekati pohon ini,69 maka 
kamu berdua akan menjadi orang-
orang aniaya.*

 
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال َزۡوُجَک  َو  اَنَۡت  ۡن 
ُ

اۡسک َدُم 
ٰ
یٰۤا َنا 

ۡ
قُل َو 

لَا ِمۡنَہا َرَغًدا َحۡیُث ِشۡئُتمَا ۪ َو لَا تَۡقَربَا 
ُ
َو ک

لِِمیَۡن ﴿۳۶﴾  
ٰ

ۡونَا ِمَن الّظ
ُ

َجَرَۃ فََتک
َ

ٰہِذِہ الّش

a7 : 20, 23; 20 : 117, 118.

nama sifat yang – berdasarkan arti akar katanya – diberikan, kepada roh jahat 
yang bertolak belakang dengan malaikat. Diberi nama demikian, karena 
ia mempunyai sifat-sifat buruk seperti dirinci di atas, terutama bahwa ia 
sama sekali miskin dari kebaikan dan telah dibiarkan kebingungan dalam 
langkahnya dan hilang harapan akan kasih-sayang Tuhan.  

Bahwa Iblīs bukanlah Syaitān – yang disebut dalam dalam QS.2:37 jelas 
dari kenyataan bahwa Al-Qur’an menyebut kedua nama itu berdampingan, 
manakala riwayat Adam As dituturkan. Tetapi, di mana-mana dilakukan 
pemisahan yang cermat antara keduanya itu. Kapan saja Al-Qur’an 
membicarakan makhluk yang – berbeda dari para malaikat – menolak 
berbakti kepada Adam As, maka Al-Qur’an senantiasa menyebutnya dengan 
nama Iblis. Bila Al-Qur’an membicarakan wujud yang menipu Adam As dan 
menjadi sebab Adam As diusir dari “kebun,” maka Al-Qur’an menyebutnya 
dengan nama Syaitān. 

Perbedaan ini – yang sangat besar artinya dan tetap dipertahankan dalam 
Al-Qur’an, sedikitnya pada sepuluh tempat (QS.2:35, 37; 7:12, 21; 15:32; 
17:62; 18:51; 20:117, 121; dan QS.38:75) – jelas memperlihatkan bahwa Iblis 
itu berbeda dari setan yang menipu Adam As dan merupakan salah seorang 
dari kaum Nabi Adam As sendiri. Di tempat lain Al-Qur’an mengatakan 
bahwa, iblis tergolong makhluk-makhluk Allah tersembunyi dan – berlainan 
dari para malaikat – mampu menaati atau menentang Allah Swt (QS.7: 12, 
13). 
       68. Kata Jannah (kebun, taman) yang tercantum pada ayat ini, tidak 
memberi isyarat kepada surga, tetapi hanya kepada tempat seperti kebun, 

* Maksud dari pada perkataan Syajarah (pohon) di sini adalah hukum-hukum Syariat yang 
terkait dengan larangan-larangan. Kalau perintah-perintah ini dilanggar maka keamanan 
manusia di Bumi ini menjadi hilang. Di sini Allah berfirman kepada keduanya, akan tetapi 
maksudnya bukan berarti hanya Adam dan Hawa saja yang tinggal di kebun itu, karena ayat 
selanjutnya Ihbitū minhā jamī‘ā (keluarlah kalian semua darinya), jelas menunjukkan bahwa 
di kebun itu ada juga keturunan Adam yang lainnya.
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tempat untuk pertama kali Adam As disuruh tinggal. Kata itu tak dapat 
ditujukan kepada surga; pertama, karena di bumi inilah Adam As disuruh 
tinggal (QS.2: 37); kedua, surga itu tempat yang bila seseorang sudah 
memasukinya, tidak pernah dikeluarkan lagi (QS.15: 49), sedangkan Adam 
As diharuskan meninggalkan Jannah (kebun) itu, seperti dituturkan dalam 
ayat ini. Hal itu menunjukkan bahwa Jannah atau kebun tempat untuk 
pertama kalinya Adam As tinggal itu, tak lain hanya tempat di bumi ini juga, 
yang telah diberi nama Jannah karena kesuburan tanahnya dan penuh dengan 
tumbuh-tumbuhan. Penyelidikan akhir-akhir ini telah membuktikan bahwa 
tempat itu Taman Eden yang terletak dekat Babil di Irak atau Assyria (Enc. 
Brit. pada kata “Ur”).

68A. Ungkapan “makanlah darinya sepuas hati di mana pun kamu 
berdua suka” menunjukkan bahwa tempat Adam As tinggal, belum berada di 
bawah kekuasaan hukum seseorang, dan merupakan apa yang dapat disebut 
“Tanah Tuhan” yang diberikan kepada Adam As dan oleh karena itu seolah-
olah dijadikan yang empunya semua tanah yang dijelajahinya. 

69. Menurut Bibel Syajarah (pohon) yang terlarang itu, pohon ilmu 
pengetahuan baik dan buruk (Kejadian 2: 17). Tetapi, menurut Al-Qur’an, 
sesudah memakan buah terlarang itu, Adam dan Hawa menjadi telanjang. Hal 
itu berarti bahwa tidak seperti halnya ilmu yang menjadi sumber kebaikan, 
pohon itu sumber kejahatan, yang menjadikan Adam As menampakkan sesuatu 
kelemahan. Pandangan Al-Qur’an itu ternyata tepat, sebab memahrumkan 
atau memiskinkan orang dari ilmu pengetahuan berarti, menggagalkan tujuan 
yang untuk itu ia dijadikan. Tetapi, Al-Qur’an dan Bibel agak sepakat juga 
mengenai hal bahwa pohon itu bukan benar-benar sebatang pohon biasa, 
melainkan hanya suatu perlambang. Sebab, tidak ada pohon yang memiliki 
salah satu ciri-ciri khas di atas, – yaitu menjadikan orang telanjang atau 
memberikan ilmu baik dan jahat – pernah terdapat di muka bumi ini. Jadi, 
pohon itu harus mengisyaratkan sesuatu yang lain. 

Syajarah berarti pula perselisihan. Di tempat lain Al-Qur’an menyebut 
dua macam Syajarah: (1) Syajarah Tayyibah (pohon baik) dan (2) Syajarah 
Khabītsah (pohon jahat), untuk itu lihat 14: 25 dan 27. Hal-hal yang suci 
dan ajaran-ajaran yang suci itu, diserupakan dengan yang pertama (Syajaran 
Tayyibah) dan hal-hal yang tidak suci dan pikiran yang kotor diserupakan 
dengan yang kedua (Syajarah Khabītsah). Mengingat keterangan-keterangan 
itu, ayat ini dapat berarti, (1) bahwa Adam As diperintahkan untuk menghindari 
pertikaian; (2) bahwa ia  diperingatkan terhadap hal-hal yang buruk. 



AL-BAQARAH Surah 2Juz 1

47

37. Kemudian asetan70 meng-
gelincirkan keduanya dengan 
perantaraan pohon itu, lalu 
mengeluarkan keduanya dari 
keadaan mereka sebelumnya, dan 
Kami berfirman: b”Pergilah kamu 
dari sini, sebagian darimu musuh 
bagi yang lain, dan di bumi inilah 
tempat kediaman71 cbagimu dan 
perbekalan hidup sampai suatu 
masa tertentu.

ِممَّا  ۡخَرَجُہَما 
َ
فَا َعۡنَہا  ۡیٰطُن 

َ
الّش ُہَما 

َّ
َزل

َ
فَا

لَِبۡعٍض  ۡم 
ُ

بَۡعُضک اۡہِبُطۡوا  َنا 
ۡ
قُل ِفۡیِہَ۪و  انَا 

َ
ک

َعُدّوٌ ۚ َو لَُکۡم فِي الۡاَۡرِض ُمۡسَتَقّرٌ  ّوَ َمَتاٌع 

ِالٰي  ِحیٍۡن ﴿۳۷﴾ 

a7 : 21, 28; 20 : 121.  b7 : 25; 20 : 124.  c7 : 25, 26; 20 : 56; 77 : 26, 27.

70. Kalimat pertama dalam ayat ini berarti bahwa, suatu wujud yang 
bersifat setan membujuk Adam As dan istrinya keluar dari tempat mereka 
itu ditempatkan dan dengan demikian, menjauhkan mereka dari kesenangan 
yang dinikmati mereka. Seperti diterangkan dalam QS.2: 35 makhluk yang 
menipu dan menjerumuskan Adam As ke dalam kesusahan itu ialah setan dan 
bukan Iblis yang dituturkan menolak mengkhidmati Adam As. Jadi, setan di 
sini tidak merujuk kepada Iblis, tetapi kepada seseorang lain dari kaum di 
zaman Adam As yang adalah musuhnya.  

Kesimpulan ini selanjutnya didukung oleh QS.17: 66 yang menurut 
ayat itu, Iblis tidak mempunyai daya apa-apa terhadap Adam As. Kata setan, 
mempunyai arti lebih luas daripada iblis sebab, iblis itu nama yang diberikan 
kepada roh jahat yang tergolong kepada jin dan yang menolak mengkhidmati 
Adam As dan yang kemudian menjadi pemimpin dan wakil kekuatan-
kekuatan jahat di alam semesta. Setan adalah tiap-tiap wujud atau sesuatu 
yang jahat dan berbahaya maupun berupa roh atau manusia atau binatang 
atau penyakit atau tiap sesuatu yang lain. Jadi, Iblis adalah Setan, kawan-
kawannya dan sekutu-sekutunya juga disebut setan; musuh-musuh kebenaran 
pun adalah setan, Orang-orang jahat juga setan, Binatang-binatang yang 
memudaratkan dan penyakit-penyakit berbahaya pun setan juga. Al-Qur’an, 
hadis, dan pustaka Arab penuh dengan contoh-contoh, tempat kata “setan” 
dengan bebasnya dipergunakan mengenai sesuatu atau segala sesuatu itu. 

71. Al-Qur’an sekali-kali tidak mendukung ide bahwa seseorang dapat 
naik ke langit hidup-hidup, sebab ayat ini tegas menetapkan bumi sebagai 
tempat tinggal manusia seumur hidupnya, dan menolak ide bahwa Yesus,  
atau  siapa pun, pernah naik ke langit dalam keadaan hidup.
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38. Kemudian Adam mempe-
lajari beberapa akalimat doa dari 
Tuhannya. Lalu bDia menerima 
tobatnya. Sesungguhnya Dia 
Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang.

 ؕ َعلَۡیِہ  فََتاَب  لِٰمٍت 
َ
ک بِّٖہ  ّرَ ِمۡن  َدُم 

ٰ
ا ي 

فََتلَقّٰۤ

ِحۡیُم ﴿۳۸﴾   اُب الّرَ ّوَ ٗہ ُہَو  الّتَ
ِانَّ

39. Kami berfirman: “Pergilah 
kamu semua dari sini. Dan 
ingatlah jika cdatang kepadamu 
suatu petunjuk dari-Ku, lalu 
barangsiapa mengikuti petunjuk-
Ku maka tidak ada ketakutan72 
atas mereka dan tidak pula 
mereka akan bersedih.”73

ۡم 
ُ

ک تَِیّنَ
ۡ
ا یَا َنا اۡہِبُطۡوا ِمۡنَہا َجِمۡیًعاۚ  فَِاّمَ

ۡ
قُل

مَۡن تَِبَع ُہَداَي فَلَا َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم  
َ

ۡي ُہًدي ف ّنِ ّمِ

ۡم َيۡحَزنُۡوَن ﴿۳۹﴾  
ُ
َو لَا ہ

40. Tetapi dorang-orang kafir 
dan mendustakan tanda-tanda 
Kami, mereka adalah penghuni 
Api, mereka akan tinggal lama 
di dalamnya.74

اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک   اُول   
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال َو 

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿٪۴۰﴾ 
ُ
اِر ۚ ہ الّنَ 

41. Hai Bani Israil,75 ingatlah 
enikmat-Ku yang telah Aku

ِتۡيۤ   اَنَۡعۡمُت
َ ّ ُرۡوا نِۡعَمِتَي ال

ُ
ٰیَبِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل اۡذک

a7 : 24.  b20 : 123.  c7 : 36; 20 : 124.  d7 : 37.  
e2 : 48, 123; 5 : 21; 14 : 7.

72. Khauf menyatakan ketakutan mengenai masa depan.

73. Huzn umumnya bertalian dengan ketakutan mengenai apa yang telah 
berlalu. 

74. Islam tidak percaya akan kekekalan neraka, tetapi memandangnya 
sebagai semacam karantina atau pun tempat tahanan, tempat orang-orang 
yang berdosa harus tinggal untuk waktu yang terbatas, buat pengobatan dan 
penyembuhan rohani. Lihat catatan no. 1351.

75. “Israil” itu nama lain dari Nabi Yakub As, putra Ishak As. Nama 
itu diberikan kepada Nabi Yakub As oleh Tuhan selang beberapa waktu 
kemudian dalam masa hidupnya (Kejadian 32: 28). Kata Ibrani aslinya 
berbentuk kata majemuk, terdiri atas Yasarā dan Ail dan berarti: (a) pangeran 
Tuhan, pahlawan Tuhan, atau prajurit Tuhan (Concordance by Cruden dan 
Hebrew-English Lexicon oleh W. Gesennius). Kata Israil dipakai untuk 

R. 5
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anugerahkan kepada kamu dan 
penuhilah janjimu kepada-Ku, 
niscaya Aku penuhi pula janji-Ku 
kepadamu76 dan hanya kepada-
Ku-lah kamu harus takut.

 ۚ ۡم 
ُ
بَِعۡہِدک اُۡوِف  بَِعۡہِدۡيۤ  اَۡوفُۡوا  َو  ۡم 

ُ
َعلَۡیک

َو ِایَّاَي فَاۡرَہُبۡوِن ﴿۴۱﴾ 

membawakan tiga arti yang berbeda (1) Nabi Yakub As sendiri (Kejadian 32: 
28); (2) keturunan Nabi Yakub As (Ulangan 6: 3, 4); (3) tiap-tiap orang atau 
kaum yang bertakwa (Hebrew-English Lexicon). 

76. Sesudah Nabi Ibrahim As “janji” itu telah diperbaharui kaum Bani 
Israil. “janji” kedua ini disebut di berbagai tempat dalam Bibel (Keluaran 
bab 20; Ulangan bab-bab 5, 18, 26). Ketika “janji” itu sedang dibuat dan 
keagungan Tuhan sedang menjelma di Gunung Sinai, orang-orang Bani Israil 
begitu ketakutan melihat “peter (petir) dan kilat dan bunyi nafiri dan bukit 
yang berasap” (Keluaran 20: 18); yang menyertai penjelmaan itu sehingga 
mereka berseru kepada Nabi Musa As katanya, “hendaklah engkau sahaja 
berkata-kata dengan kami maka kami akan dengar, tetapi jangan Allah 
berfirman kepada kami, asal jangan kami mati kelak!”(Keluaran 20: 19). 

Kata-kata yang sangat melanggar kesopanan itu menentukan nasib 
mereka, sebab atas kata-kata itu Allah Swt berfirman kepada Nabi Musa 
As bahwa nanti tidak akan ada Nabi Pembawa Syariat seperti dirinya yang 
akan muncul di antara mereka. Nabi demikian akan datang kelak, dari antara 
saudara-saudara Bani Israil yaitu Bani Ismail. 

Jadi, dalam ayat ini Allah Swt memperingatkan kaum Bani Israil bahwa, 
Allah Swt telah membuat perjanjian dengan Nabi Ishak As dan anak cucunya 
yang isinya yaitu bila mereka berpegang dan menyempurnakan janjinya 
kepada Allah Swt serta patuh kepada segala perintah-Nya, maka Allah Swt 
akan terus menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada mereka; tetapi, 
bila mereka tidak menyempurnakan janji mereka, mereka akan terasing 
dari nikmat-nikmat-Nya. Maka, setelah Bani Israil nyata-nyata lalai dalam 
menepati “janji”, Allah Swt membangkitkan Nabi yang dijanjikan itu dari 
antara kaum Bani Ismail, sesuai dengan janji Allah Swt sebelumnya, dan 
kemudian “perjanjian” itu, dipindahkan kepada para pengikut  nabi baru itu.
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42. Dan berimanlah kamu ke-
pada apa yang telah Aku turunkan 
amenggenapi77 apa yang ada pada-
mu, dan janganlah kamu menjadi 
orang-orang byang pertama-tama 
kafir terhadapnya, cjanganlah kamu 
menjual ayat-ayat-Ku dengan 
harga yang rendah77A dan hanya 
kepada-Ku-lah hendaknya kamu 
bertakwa.

ۡم َو لَا 
ُ

قًا لَِّما َمَعک  اَنَۡزلُۡت ُمَصّدِ
ۤ
ِمنُۡوا بَِما

ٰ
َو ا

ٰیِتۡي 
ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
تَۡشت لَا  َو   ۪ اِفٍر  ۭ بِٖہ 

َ
ک َل  اَّوَ ا  ۡونُۡوۤ

ُ
تَک

ُقۡوِن ﴿۴۲﴾  
َّ ثََمًنا قَلِۡیلًا ؕ ّوَ ِایَّاَي فَات

43. Dan janganlah kamud 
mencampuradukkan kebenaran 
dengan kepalsuan, dan jangan 
pula kamu menyembunyikan 
kebenaran itu padahal kamu 
mengetahui.78

 
َ

حَّق
ۡ

ُتُموا ال
ۡ

 بِالَۡباِطِل َو تَک
َ

حَّق
ۡ

ِبُسوا ال
ۡ
َو لَا تَل

َو اَنۡتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۳﴾  

a2 : 90, 98, 102; 3 : 4, 82; 4 : 48; 5 : 49.  b7 : 102; 10 : 75.
c2 : 80, 175; 3 : 200; 5 : 45; 9 : 9; 16 : 96.  d3 : 72.

77. Musaddiq berasal dari Saddaqa, yang berarti, ia menganggap atau 
menyatakan dia atau sesuatu itu benar (Lane). Jika kata itu dipakai dalam 
arti “menganggap hal itu benar,” maka kata itu tidak diikuti oleh kata 
perangkai atau hanya diikuti oleh kata perangkai Bā‘. Tetapi, jika dipakai 
arti “menggenapi” seperti pada ayat ini, kata itu diikuti oleh kata perangkai 
Lām (QS.2: 92 dan QS.35: 32). Maka di sini kata itu berarti “menggenapi” 
dan bukan “mengukuhkan” atau “menyatakan benar.”Al-Qur’an menggenapi 
nubuatan-nubuatan yang termaktub dalam kitab-kitab suci terdahulu, 
mengenai kedatangan seorang Nabi Pembawa Syariat dan kitab suci untuk 
seluruh dunia. 

Kapan pun Al-Qur’an menyatakan dirinya sebagai Musaddiq atas kitab-
kitab suci sebelumnya, Al-Qur’an tidak membenarkan ajaran kitab-kitab suci 
itu, melainkan (hanya untuk menyatakan bahwa) Al-Qur’an datang sebagai 
penggenapan nubuatan-nubuatan kitab-kitab suci itu. Meskipun demikian, 
Al-Qur’an mengakui seluruh kitab wahyu yang sebelumnya sebagai berasal 
dari Allah Swt. Tetapi, Al-Qur’an tidak menganggap bahwa, semua ajaran itu 
sekarang benar dalam keseluruhannya; sebab, bagian-bagiannya telah diubah 
dan banyak yang dimaksudkan hanya untuk masa tertentu, sekarang telah 
menjadi kuno. 

77A. Lihat catatan no. 200.
78. Di sini orang-orang Yahudi dilarang: (1) mencampuradukkan 
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44. Dan adirikanlah shalat, 
bbayarlah zakat, dan rukuklah 
bersama orang-orang yang 
rukuk.79

ُعۡوا 
َ
اۡرک َو  وَۃ 

ٰ
ک الّزَ تُوا 

ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَِقۡیُموا  َو 

کِِعیَۡن ﴿۴۴﴾  َمَع الّرٰ

نصف 
الحزب

1

45. cMengapa kamu menyuruh 
orang lain berbuat kebajikan80 se-
dangkan kamu melupakan dirimu 
sendiri, padahal kamu membaca 
Kitab Taurat81 itu, maka apakah 
kamu tidak berpikir?

ۡم َو 
ُ

اَس بِالِۡبّرِ َو تَنَۡسۡوَن اَنُۡفَسک مُُرۡوَن الّنَ
ۡ
اَتَا

اَنۡتُۡم تَۡتُلۡوَن الِۡکٰتَب ؕ اَفَلَا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۴۵﴾  

46. Dan dmohonlah pertolongan 
kepada Allah dengan sabar82 
dan shalat,83 dan esesungguhnya 
hal itu sangat berat kecuali bagi 
orang-orang yang rendah hati.

َہا 
ِانَّ َو   ؕ ٰلوِۃ  الّصَ َو  بِۡر  بِالّصَ اۡسَتِعۡیُنۡوا  َو 

  ﴾۴۶ۙ ٰخِشِعیَۡن ﴿
ۡ

ا َعلَي ال
َّ لََکِبیَۡرٌۃ ِال

aLihat 2 : 4.  b2 : 84, 111, 178; 4 : 163; 5 : 56; 9 : 11; 21 : 74; 23 : 5.
c26 : 227; 61 : 3, 4.  d2 : 154; 7 : 129.  e4 : 143; 9 : 54.

kebenaran dan kepalsuan dengan menukil ayat-ayat kitab suci mereka, lalu 
memberi kepadanya penafsiran-penafsiran yang salah; dan (2) menghilangkan 
atau menyembunyikan kebenaran, yaitu menghapus nubuatan-nubuatan 
dalam kitab-kitab suci mereka yang mengisyaratkan kepada Rasulullah Saw.

79. Rāki‘  berarti orang yang rukuk di hadapan Tuhan (Lisān). Orang-
orang Arab memakai kata itu untuk orang yang menyembah Tuhan semata-
mata dan bukan untuk orang yang menyembah berhala (Asās). 

80. Birr (kebajikan) berarti: berbuat baik terhadap keluarga dan lain-lain, 
kejujuran, kesetiaan,ketakwaan, kepatuhan kepada Allah Swt (Aqrab). Kata 
itu berarti pula kebaikan atau kebajikan yang berlimpah-limpah (Mufradāt).

81. “Al-kitāb” di sini tertuju kepada Bibel tetapi anak kalimat “padahal 
kamu membaca Kitab (Taurat) itu” tidak mengandung arti bahwa semua isi 
Bibel dianggap benar.

82. Sabr (sabar) berarti berpegang teguh kepada akal dan hukum syari’at, 
menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh akal dan hukum, serta dari 
menampakkan sedih, gelisah, dan ketidaksabaran. 

83. Ayat ini bersama dengan ayat berikutnya dapat dipandang sebagai 
tertuju kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Muslim. Pada keadaan 
pertama, ayat ini merupakan kelanjutan nasihat kepada Bani Israil, artinya 
bahwa mereka hendaknya tidak terlalu tergesa-gesa menolak Rasulullah Saw, 
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47. Yaitu orang-orang yang 
yakin bahwa amereka akan ber-
temu dengan Tuhannya dan 
bahwasanya mereka akan kembali 
kepada-Nya.

ۡم  
ُ
ہ

اَنَّ َو  َربِّہِۡم  لُٰقۡوا  ّمُ ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ۡوَن  یَُظّنُ ِذیَۡن 
َّ ال

ِالَۡیِہ ٰرِجُعۡوَن ﴿٪۴۷﴾   

48. Hai Bani Israil, bingatlah 
nikmat-Ku yang telah Aku anu-
gerahkan kepada kamu, dan 
sesungguhnya cAku telah meng-
unggulkan kamu di atas seluruh 
alam.84

اَنَۡعۡمُت  ِتۡيۤ 
َ ّ ال نِۡعَمِتَي  ُرۡوا 

ُ
اۡذک ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ٰیَبِنۡيۤ  

ۡم َعلَي الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۴۸﴾  
ُ

ُتک
ۡ
ل

َ
ِۡي فَّض

ّ
ۡم َو اَن

ُ
َعلَۡیک

49. Dan takutlah kamu terhadap 
hari dketika suatu jiwa sama sekali 
tidak akan dapat menggantikan 
jiwa yang lain, tidak akan 
diterima suatu esyafa’at85 darinya, 
tidak akan diambil suatu tebusan86 
darinya, dan mereka tidak pula 
akan ditolong.

ۡفٍس َشۡیًئا 
ۡجِزۡي نَۡفٌس َعۡن نَّ

َ
ا ت

َّ ُقۡوا یَۡوًما ل
َّ َو ات

 ِمۡنَہا 
ُ

 ّوَ لَا یُۡؤَخذ
ٌ

ّوَ لَا یُۡقَبُل ِمۡنَہا َشَفاَعۃ

ۡم یُۡنَصُرۡوَن ﴿۴۹﴾  
ُ
َعۡدٌل ّوَ لَا ہ

a2 : 224, 250; 11 : 30; 18 : 111; 29 : 6; 84 : 7. bLihat 2 : 41. c2 : 123; 3 : 34; 5 : 31;
6 : 87; 7 : 141; 45 : 17. d2 : 124; 31 : 34; 82 : 20. e2 : 124; 256; 19 : 88;

20 : 110; 21 : 29; 34 : 24; 39 : 45; 43 : 87; 53 : 27; 74 : 49.

tetapi harus berusaha mencari kebenaran dengan kesabaran dan doa. Kalau 
dianggap tertuju kepada kaum Muslim, ayat ini memberikan pesan-harapan 
dan membesarkan hati mereka. Jika mereka bertindak dengan sabar dan doa 
maka mereka tak perlu merasa takut.

84. Ayat ini mengandung arti bahwa orang-orang Bani Israil lebih unggul 
daripada kaum-kaum lain pada zaman mereka sendiri. Jika Al-Qur’an hendak 
menyampaikan gagasan tentang keunggulan kekal satu kaum terhadap semua 
bangsa, Al-Qur’an memakai ungkapan-ungkapan lain seperti pada QS.3: 111, 
di tempat itu kaum Muslim disebut sebagai “umat paling baik.”

85. Syafā‘ah (syafa’at) berasal dari kata Syafa‘a yang berarti, ia 
memberikan sesuatu yang mandiri bersama yang lainnya; menggabungkan 
sesuatu dengan sesamanya (Mufradāt). Jadi kata itu mempunyai arti kesamaan 
atau persamaan; pula kata itu berarti, menjadi perantara atau berdoa untuk 
seseorang, agar orang itu diberi karunia dan dosa-dosanya dimaafkan, oleh 
sebab ia mempunyai hubungan dengan si perantara. Hal ini mengandung 
pula arti bahwa yang mengajukan permohonan itu orang yang mempunyai 
kedudukan lebih tinggi daripada orang yang diperjuangkan nasibnya, dan 

R. 6
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50. Dan ingatlah ketika Kami 
amenyelamatkankamu dari kaum87 
Fir’aun88 yang menimpakan sik-
saan yang buruk88A kepadamu, 
mereka bmenyembelih anak-
anak lelakimu, dan membiarkan 
hidup perempuan-perempuanmu, 
dan dalam yang demikian itu 
merupakan cobaan besar dari 
Tuhan-mu.

ۡم 
ُ

يَُسۡوُمۡونَک ِفۡرَعۡوَن  ِل 
ٰ
ا ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ّجَۡیٰنک

َ
ن ِاۡذ  َو 

ۡحُیۡوَن 
َ

ۡم َو يَۡست
ُ
حُۡوَن اَبَۡنٓاَءک ّبِ

َ
اِب یُذ

َ
ُسۡوَٓء الَۡعذ

ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ ٌء   ٓا 
َ
بَل ٰذلُِکۡم  فِۡي  َو   ؕ ۡم 

ُ
نَِسٓاَءک

َعِظۡیٌم ﴿۵۰﴾  

a14 : 7; 20 : 81; 44 : 31, 32.  b7 : 128, 142; 28 : 5.

pula mempunyai hubungan yang mendalam dengan orang yang baginya ia 
menjadi perantara (Mufradāt dan Lisān). 

Syafā‘ah (perantaraan) ditentukan oleh syarat-syarat berikut: (1) yang 
memberikan syafa’at (perantaraan) harus mempunyai hubungan istimewa 
dengan orang yang disyafa’ati, yaitu orang yang] untuknya ia berkenan 
menjadi perantara dan yang akan menikmati kebaikan hatinya yang istimewa, 
sebab tanpa hubungan demikian, ia tidak akan berani memberikan perantaraan 
dan tidak pula syafa’atnya akan berhasil; (2) orang yang diperantarai harus 
mempunyai hubungan yang sejati dan nyata dengan perantara itu, sebab tiada 
orang mau memperantarai seseorang, sekiranya yang diperantarai itu tidak 
mempunyai hubungan sungguh-sungguh dengan perantara itu; (3) orang 
yang meminta syafa’at pada umumnya harus orang baik dan telah berusaha 
sungguh-sungguh untuk mendapatkan rida Ilahi (QS.21: 29), hanya telah 
terjatuh ke dalam kancah dosa pada saat ia dikuasai kelemahan; (4) syafa’at 
hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari Allah Swt (QS.2: 256; 10: 4).  

Syafa’at seperti dipahami oleh Islam, pada hakikatnya hanya merupakan 
bentuk lain dari permohonan pengampunan, sebab taubat (mohon 
pengampunan) berarti memperbaiki kembali hubungan yang terputus atau 
mengencangkan apa yang sudah longgar. Maka bila pintu tobat tertutup oleh 
kematian, pintu syafa’at tetap terbuka. Tambahan pula, syafa’at itu suatu cara 
untuk menjelmakan kasih-sayang Allah Swt dan karena Allah Swt itu bukan 
hakim, melainkan Pemilik dan Majikan, maka tiada yang dapat mencegah Dia 
dari memperlihatkan kasih-sayang-Nya kepada siapapun yang dikehendaki-
Nya. 

86. ‘Adl (uang tebusan) berarti: keadilan, imbalan yang adil; uang tebusan 
yang pantas dan adil‘Adl (uang tebusan) berarti keadilan, imbalan yang adil; 
uang tebusan yang pantas dan adil (Aqrab).

87. Āl (kaum) berasal dari kata kerja Āla, yang memberi pengertian 
kembali atau memerintah atau menjalankan kekuasaan. Jadi kata itu berarti, 
keluarga atau golongan seseorang atau para pengikut pemimpin atau rakyat 
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51. Dan ingatlah ketika Kami 
membelah laut89 untuk kamu 
lalu Kami menyelamatkanmu 
dan aKami menenggelamkan 
kaum Fir’aun sedangkan kamu 
menyaksikan.

  
ۤ
ۡم َو اَۡغَرۡقَنا

ُ
جَۡیٰنک

ۡ
ن

َ
ُم الَۡبۡحَر فَا

ُ
َو ِاۡذ فََرۡقَنا بِک

َل ِفۡرَعۡوَن َو اَنۡتُۡم تَۡنُظُرۡوَن ﴿۵۱﴾  
ٰ
ا

seorang penguasa yang kepadanya mereka senantiasa kembali atau yang 
memerintah atau menjalankan kekuasaan atas mereka (Lane). 

88. Fir‘aun bukan nama seorang raja tertentu. Raja-raja lembah Nil dan 
Iskandaria disebut Fir‘aun. Nabi Musa As dilahirkan di masa pemerintahan 
Fir‘aun Rameses II dan terpaksa meninggalkan Mesir bersama dengan Bani 
Israil dalam pemerintahan puteranya, Merenptah II. Rameses II disebut 
Fir‘aun Penindas dan penggantinya, ialah Merenptah II disebut Fir‘aun (yang 
disebut dalam) KitabKeluaran. (Enc. Bib. dan  Commentary on the Bible oleh 
Peake).

88A. Fir‘aun telah menimpakan kepada kaum Bani Israil penganiayaan 
yang pedih, dengan memaksakan kepada mereka kerja berat lagi hina. Ia telah 
memberi perintah pula untuk membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan 
anak-anak perempuan mereka. Dengan jalan itu ia berusaha membinasakan 
bukan saja kaum prianya, tetapi juga membunuh dalam diri mereka sifat-sifat 
kesatria mereka.

89. Peristiwa yang disebut dalam ayat ini bertalian dengan waktu ketika, 
atas perintah Ilahi, Nabi Musa As memimpin kaum Bani Israil meninggalkan 
Mesir menuju Kanaan. Orang-orang Yahudi berangkat dengan diam-diam di 
malam hari dan ketika Fir‘aun mengetahui mereka melarikan diri, ia mengejar 
mereka dengan tentaranya dan di Laut Merah ia tenggelam.  

Untuk dapat memahami sepenuhnya sifat dan arti peristiwa yang 
merupakan tanda Ilahi yang agung itu, perlu sekali membacakan ayat ini 
bersama dengan ayat-ayat bersangkutan lainnya, seperti QS.20:78; QS.26:62-
64; QS.44:25. Kenyataan-kenyataan berikut timbul dari ayat-ayat ini:  

 (a) Ketika Nabi Musa As memukul permukaan laut dengan tongkatnya 
seperti dituturkan oleh Al-Qur’an, atau mengulurkan tangannya ke atas laut 
seperti dikatakan oleh Bibel, saat itu pasang turun dan laut sedang surut 
meninggalkan dasar tohor (tak berair); 

 (b) Nabi Musa As diperintahkan oleh Allah Swt agar segera melintasi 
dasar tohor itu ke arah gosong (timbunan pasir) di seberangnya. Perintah itu 
dilaksanakan olehnya. 

 (c) Tetapi, ketika Fir‘aun dengan pengiringnya sampai ke pantai laut, 
telah tiba saatnya pasang naik dan karena terlampau bersemangat untuk 
menyusul orang-orang Bani Israil, segera mereka melompat ke laut tanpa 

a7 : 137; 8 : 55; 20 : 78, 81; 26 : 64-67; 28 : 41; 44 : 25.
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memperhatikan pasang sedang naik. 
(d) Nampaknya karena perlengkapan berat dengan kereta-kereta 

perang besar dan persenjataan-persenjataan lain yang berat-berat sangat 
memperlambat gerakan maju pasukan Fir’aun, sehingga pada saat masih 
berada di tengah laut gelombang besar kembali dan mereka itu semua mati 
tenggelam. 

Pemukulan air laut dengan tongkat oleh Nabi Musa As dengan terbelahnya 
laut tidak mempunyai hubungan sebab dan akibat. Hal itu hanya tanda atau 
isyarat Allah Swt kepada Nabi Musa As bahwa waktu itu pasang lagi surut 
dan oleh karenanya orang-orang Bani Israil harus bergegas menyeberang. 
Allah Swt telah mengatur demikian, sehingga ketika Nabi Musa As sampai 
ke pantai saat surutnya laut hampir mulai, sehingga serentak ia memukul air 
laut dengan tongkatnya mematuhi perintah Ilahi, air laut mulai surut dan dasar 
tohor telah tersedia bagi orang-orang Bani Israil. Pemukulan air laut dengan 
tongkat oleh Nabi Musa As dan surutnya laut terjadi pada waktu yang sama. 
Hal itu merupakan mukjizat, sebab hanya Allah Swt sendiri yang mengetahui 
kapan laut akan surut dan Dia telah memerintahkan Nabi Musa As untuk 
memukul air laut itu, pada saat mulai surut.

Para ahli sejarah berselisih mengenai tempatnya yang tepat, dari tempat 
Nabi Musa As menyeberangi Laut Merah dari Mesir ke Kanaan. Sebagian 
berpendapat bahwa pada perjalanannya dari daerah Goshen yang disebut 
pula Lembah at-Tamtsilat atau Wadi Tumilat, dan di tempat letaknya ibukota 
Fir‘aun (Enc. Bib. jilid 4 halaman 4012 pada kata “Rameses”). Nabi Musa As 
menyusuri Teluk Timsah (Enc. Bib., hlm. 1438 dan 1439). Sebagian yang lain 
lagi berpendapat bahwa, ia pergi lebih ke utara lagi dan mengelilingi Zoan 
menyeberang ke Kanaan dekat Laut Tengah (Enc. Bib., hl. 1438). 
Tetapi apa yang mungkin sekali adalah bahwa dari Tal Abi Sulaiman, ibukota 
Fir‘aun di zaman Nabi Musa As, orang-orang Bani Israil mula-mula pergi 
ke timur-laut menuju Teluk Timsah, tetapi karena  tertahan oleh jaringan 
jurang-jurang, mereka berbelok ke selatan dan menyeberangi Laut Merah, 
dekat kota Suez, di tempat itu lebar laut hanya kurang lebih 2 sampai 3 mil 
saja, dan menuju ke Qadas (Enc. Bib., hlm. 1437). ”orang-orang Yahudi 
melarikan diri mengikuti Nabi Musa As melintasi rawa-rawa Goshen menuju 
ke Semenanjung Sinai. Penyeberangan Laut Merah (Yam Suph, “laut” atau 
“danau buluh”) itu barangkali penyeberangan dari tepian sebelah selatan 
sebuah danau, beberapa mil barat laut dari apa yang sekarang disebut Laut 
Merah. 

Hembusan angin menohorkan pantai, dan ketika pasukan Mesir mengejar 
pelarian-pelarian itu, roda kereta-kereta perang terbenam ke dalam lumpur 
dan air laut itu bergulung kembali membenam mereka ketika angin balik. 
Para penulis berselisih mengenai jalan yang ditempuh Bani Israil. Sebagian 
beranggapan bahwa mereka bergerak ke selatan ke gugusan pegunungan Sinai 
(sekarang) dan kemudian dengan menelusuri sayap timur Laut Merah, yang 
sekarang dikenal sebagai Teluk Akaba, ke ujungnya yang paling jauh ke utara 
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52. Dan ingatlah ketika Kami 
amenjanjikan kepada Musa90 
empat puluh malam,91 kemudian 
sepeninggalnya kamu bmenjadi-
kan anak sapi92 sebagai sembahan 
dan kamu orang-orang aniaya.

تُُم 
ۡ

خَذ
َّ
ات ثُّمَ   

ً
لَۡیلَۃ اَۡربَِعیَۡن  ي  ُمۡوسٰۤ ٰوَعۡدنَا  ِاۡذ  َو 

الِۡعۡجَل ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ َو اَنۡتُۡم ٰظلُِمۡوَن ﴿۵۲﴾  

53. Lalu, Kami memaafkanmu 
sesudah itu asupaya kamu ber-
syukur.

ُکۡم 
َّ لََعل ٰذلَِک  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡم 

ُ
َعۡنک َعَفۡونَا  ثُّمَ 

ُرۡوَن ﴿۵۳﴾  
ُ

تَۡشک
54. Dan ingatlah ketika bKami 

memberikan Al-kitab93 dan 
cFurqān94 kepada Musa supaya 
kamu mendapat petunjuk.

ۡرقَاَن 
ُ
الۡف َو  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا ِاۡذ  َو 

ُکۡم تَۡہَتُدۡوَن ﴿۵۴﴾  
َّ لََعل

di Ezion-Geber. Sebagian lagi berpendapat bahwa, bukti-bukti menunjukkan 
pada jalan yang masih ditempuh oleh orang-orang yang menunaikan haji ke 
Mekah, hampir tepat sebelah timur Ezion-Geber, dan bahwa dari sana mereka 
bergerak ke jurusan barat laut, menuju ke arah Kadesy (Barnea), ke Gunung 
Sinai atau ke arah selatan menyusuri pantai timur Teluk Akaba ke Gunung 
Horeb. Riwayat-riwayat itu berbeda dan kepastian tidak mungkin diperoleh” 
(Commentary on the Bibel oleh Peake).

90. Nabi Musa As, Pendiri Agama Yahudi, yang telah membebaskan 
orang-orang Yahudi dari penindasan Fir‘aun itu adalah nabi terbesar Bani 
Israil. Menurut keterangan Bibel ia hidup kira-kira 500 tahun sesudah Nabi 
Ibrahim As dan kira-kira 1400 tahun sebelum Nabi Isa As.  Ia adalah nabi 
pembawa syari’at, nabi-nabi Bani Israil lainnya sesudahnya hanya merupakan 
pengikut syari’atnya.

91. Lihat QS.7:143.
92. Umumnya, manusia merupakan budak lingkungannya. Demikianlah 

keadaan kaum terjajah yang pada umumnya meniru cara dan kebiasaan 
penjajah mereka. Kaum Yahudi telah hidup di bawah penjajahan Fir‘aun 
selama satu masa yang panjang, dan dengan sendirinya telah meresapkan 
dalam diri mereka kepercayaan musyrik kaum Mesir. Ketika mereka 
meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa As dan menjumpai kaum musyrik 
di perjalanan, mereka memohon kepadanya untuk merestui persembahan 
serupa itu bagi mereka (QS.7: 139).

a7 : 143.  b2 : 55, 93; 4 : 154; 7 : 149, 153; 20 : 89.  c4 : 154.
d2 : 88; 23 : 50; 32 : 24; 37 : 118; 40 : 54.  e21 : 49.
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55. Dan ingatlah ketika Musa 
berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku! Sesungguhnya kamu 
telah menganiaya dirimu dengan 
menjadikan anak sapi sebagai 
sembahan, karena itu kembalilah 
kepada Penciptamu lalu bunuhlah 
hawa-nafsumu,95 yang demikian 
itu lebih baik bagimu di sisi 
Penciptamu lalu Dia menerima 
tobatmu, sesungguhnya Dia 
benar-benar Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang.*

ۡم َظلَۡمتُۡم 
ُ

ک
َو ِاۡذ قَاَل ُمۡوٰسي لَِقۡوِمٖہ ٰیَقۡوِم  ِانَّ

ِالٰي  ا  فَُتۡوبُۡوۤ الِۡعۡجَل  ُم 
ُ
خَاِذک ِ

ّ
بِات ۡم 

ُ
اَنُۡفَسک

ۡم ؕ ٰذلُِکۡم َخیٌۡر  
ُ

ا اَنُۡفَسک ۡم فَاۡقُتُلۡوۤ
ُ

بَاِرئِک

 ؕ ۡم 
ُ

َعلَۡیک فََتاَب   ؕ ۡم 
ُ

بَاِرئِک ِعۡنَد  لَُّکۡم 

ِحۡیُم ﴿۵۵﴾   اُب الّرَ ّوَ ٗہ ُہَو الّتَ
ِانَّ

56. Dan, ingatlah ketika kamu 
berkata, “Hai Musa! Kami tidak 
akan pernah mempercayai engkau 
asebelum kami melihat Allah 
berhadap-hadapan”. Lalu kamu 
disambar halilintar sedangkan 
kamu menyaksikan.

نََري  ي 
ٰ
َحّت لََک  ۡؤِمَن 

نُّ لَۡن  ٰیُمۡوٰسي  تُۡم 
ۡ
قُل ِاۡذ  َو 

اَنۡتُۡم  َو   
ُ

ِعَقۃ الّصٰ ُم 
ُ

تۡک
َ

َخذ
َ
فَا َجۡہَرًۃ  َہ 

اللّٰ

تَۡنُظُرۡوَن ﴿۵۶﴾  

57. Kemudian bKami mem-
bangkitkan kamu sesudah 
kematianmu96 supaya kamu 
bersyukur.

ُکۡم 
َّ لََعل ۡم 

ُ
َمۡوتِک ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡم 

ُ
بََعۡثٰنک ثُّمَ 

ُرۡوَن ﴿۵۷﴾  
ُ

تَۡشک

93. Maksud Kitāb di sini ialah “batu tulis” yang di dalamya tertulis 
Sepuluh Perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa As (Lihat QS.7:146, 
151, 155).

94. Furqān berarti, keterangan-keterangan (dalil); pagi atau fajar, 
dukungan (Lane). Ayat ini berarti bahwa, Allah Swt menganugerahkan 
kepada Nabi Musa As bukan saja Alkitab dan perintah tertulis pada batu tulis, 
tetapi juga tanda-tanda (mukjizat) dan dalil-dalil dan menimbulkan peristiwa-
peristiwa demikian rupa, sehingga membuat perbedaan jelas antara hak dan 
batil.

95. Anfusakum (hawa-nafsumu) berarti: sanak saudara, hawa nafsumu 
yang jahat. Nafs mufrad dari Anfus berarti pula hasrat dan keinginan. Orang-

a4 : 154.  b2 : 260; 6 : 123.

* Perkataan Faqtulū anfusakum (bunuhlah dirimu sendiri) disini maksudnya bukanlah supaya 
saling membunuh satu dengan yang lain seperti yang pada umumnya dipahami oleh para 
Ulama, melainkan supaya bertobat dari dosa masing-masing  dan  membunuh hawa nafsu.
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58. Dan Kami menaungkan 
awan97 di atas kamu, dan ame-
nurunkan Manna98 dan Salwa 
kepadamu99 “bMakanlah dari apa-
apa yang baik yang telah Kami 
rezekikan kepadamu”. Dan me-
reka tidaklah menganiaya Kami, 
akan tetapi mereka hanya meng-
aniaya dirinya sendiri.

ُم 
ُ

َعلَۡیک اَنَۡزلَۡنا  َو  الَۡغَماَم  ُم 
ُ

َعلَۡیک َنا 
ۡ
ل

َّ َظل َو 

َما  ٰبِت  َطّیِ ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک  ؕ ٰوي 

ۡ
ل الّسَ َو  الَۡمّنَ 

ا  انُۡوۤ
َ
ک لِٰکۡن  َو  َظلَُمۡونَا  َما  َو   ؕ ۡم 

ُ
َرَزۡقٰنک

ۡم یَۡظلُِمۡوَن ﴿۵۸﴾  
ُ
اَنُۡفَسہ

orang Yahudi diperintahkan mensucikan ruhnya dari keinginan jahat dengan 
mematikan hawa nafsu dan dengan bertaubat. Pernyataan Bibel bahwa 
mereka itu diperintahkan “bunuhlah masing-masing kamu akan saudaranya 
dan masing-masing akan sahabatnya dan masing-masing akan orang 
sekampungnya” (Keluaran 32: 27) tidak didukung oleh Al-Qur’an yang 
menurut pernyataan itu mereka diampuni (QS.4: 154). Malahan pemimpin 
mereka, Samiri, tidaklah dibunuh (QS.20: 98).

96. Ayat ini dapat berarti bahwa permintaan kaum Bani Israil yang 
berlawanan dengan akal dan diucapkan dengan sombong itu, mengakibatkan 
pada mereka kematian rohani dan bukan jasmani. Arti itu di dukung dalam 
ayat berikutnya; Allah Swt berfirman, “Kemudian Kami membangkitkan kamu 
sesudah kematianmu,” artinya, kamu mendapatkan kembali kehormatan 
dan kemuliaan sesudah kamu kehilangan hal itu. Maut berarti, lenyapnya 
daya tumbuh (QS.57: 18); kehilangan daya rasa (QS.19: 24); kehilangan 
kemampuan menggunakan akal (QS.6: 123); kesedihan yang menjadikan 
hidup manusia pahit (QS.14: 18); kematian jasmani (Lane). 

97. Lihat Keluaran 40:34-38.
98. Mann artinya: anugerah atau hadiah; sesuatu yang diperoleh tanpa 

susah-payah; madu atau embun (Aqrab). Manna disebut pula dalam hadis 
Rasulullah Saw: “Cendawan adalah salah satu yang termasuk Manna” 
(Bukhārī). Lihat juga Lane pada kata “Turanjabin.”

99. Salwā adalah (1) burung keputih-putihan serupa burung puyuh dan 
terdapat di beberapa daerah tanah Arab dan negara-negara tetangganya; (2) 
apa saja yang menjadikan orang puas dan senang; madu (Aqrab). Penurunan 
Manna dan Salwā telah disebut di tiga tempat dalam Al-Qur’an – dalam ayat 
ini dan dalam QS.2: 58 dan QS.7: 161.  

Pada ketiga tempat itu fakta tersebut diikuti oleh perintah: “Makanlah 
dari (apa-apa) yang baik yang telah Kami rezekikan kepadamu.”hal itu 

a7 : 161.  b7 : 161; 20 : 81.
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59. Dan ingatlah aketika Kami 
berfirman, “Masukilah negeri100 
ini, makanlah darinya di mana 
kamu sukai sepuas hati, dan 
masukilah pintu gerbangnya 
dengan patuh dan katakanlah, 
“Wahai Tuhan! Bebaskanlah 
kami dari dosa kami.” Kami akan 
mengampuni dosa-dosamu, dan 
Kami akan menambah anugerah 
kepada orang-orang yang berbuat 
baik.”

ُلۡوا ِمۡنَہا 
ُ
 فَک

َ
َنا اۡدُخُلۡوا ٰہِذِہ الَۡقۡریَۃ

ۡ
َو ِاۡذ قُل

ُسّجًَدا  الَۡباَب  اۡدُخُلوا  ّوَ  َرَغًدا  ِشۡئتُۡم  َحۡیُث 

 ؕ ۡم 
ُ

َخٰطٰیک لَُکۡم  ۡغفِۡر 
نَّ  

ٌ
ۃ

َ
ِحّط ا  لُۡو قُۡو ّوَ 

ِزیُۡد الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۵۹﴾ 
َ
َو َسن

60. Tetapi borang-orang zalim 
mengganti ucapan itu dengan 
apa yang tidak dikatakan kepada 
mereka, lalu Kami menurunkan 
azab dari langit kepada orang-
orang zalim itu, karena mereka 
berbuat durhaka.

ِقۡیَل  ِذۡي 
َّ ال َغیَۡر  قَۡولًا  َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َل  فََبّدَ
َن  ّمِ ِرۡجًزا  َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َعلَي  نَۡزلَۡنا 
َ
فَا ۡم 

ُ
لَہ

انُۡوا یَۡفُسُقۡوَن ﴿٪۶۰﴾ 
َ
َمٓاِء بَِما ک الّسَ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   1



61. Dan ingatlah cketika Musa 
memohonkan air untuk kaumnya 
maka Kami berfirman, “Pukullah 
batu itu dengan tongkat engkau”, 

اۡضِرۡب  َنا 
ۡ
فَُقل لَِقۡوِمٖہ  ُمۡوٰسي  ي 

ٰ
اۡستَۡسق ِاِذ  َو 

حََجَر ؕ   
ۡ

بَِّعَصاَک ال

menunjukkan bahwa mengingat makanan yang disediakan untuk kaum Bani 
Israil di hutan belantara Sinai itu sehat, menyenangkan, dan lezat. Makanan 
itu tentu tidak terdiri atas satu macam saja, melainkan terdiri terdiri atas 
beberapa macam; Manna (cendawan) dan Salwā (burung puyuh) merupakan 
bagian utama dari macam-macam bahan makanan itu. Lihat Keluaran 16: 
13-15.

100. Qaryah (kota) tidak semestinya merujuk kepada kota tertentu. 
Qaryah itu dapat tertuju kepada setiap kota di perjalanan dari Sinai ke Kanaan 
yang mungkin dekat letaknya; atau kota terdekat. Karena orang-orang 
Yahudi berhasrat hidup di kota-kota, karena kota-kota dapat memberikan 
kemudahan-kemudahan dan daya tarik dan juga karena latar belakang cara 
hidup mereka sebelumnya mereka disuruh pergi ke sebuah kampung di dekat 
itu, tempat mereka dapat menggabungkan kehidupan di padang pasir dengan 

a7 : 162.  b7 : 163.  c7 : 161.
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lalu memancarlah darinya dua 
belas mata air,101 sungguh tiap-
tiap suku telah mengenal tempat 
minumnya, Dan dikatakan kepada 
mereka, “Makan dan minumlah 
dari rezeki Allah, dan janganlah 
kamu berlaku sewenang-wenang 
dengan berbuat kerusakan di 
muka bumi.”

َعۡیًناؕقَۡد  اثَۡنَتاَعۡشَرَۃ  ِمۡنُہ  فَانَۡفَجَرۡت 
ِمۡن  َربُۡوا 

ۡ
اش َو  ُلۡوا 

ُ
ک  ؕ ۡم 

ُ
ۡشَربَہ ّمَ اُنَاٍس   

ُ
ّل

ُ
ک َعلَِم 

ِہ َو لَا تَۡعَثۡوا فِي الۡاَۡرِض ُمۡفِسِدیَۡن ﴿۶۱﴾  
ۡزِق اللّٰ ّرِ

kehidupan masyarakat kota dan akan bebas memakan apa saja yang disukai 
mereka sebab pada umumnya di tempat sunyi seperti padang pasir, tidak ada 
hak milik pribadi. Tetapi, karena perubahan itu akan menghubungkan mereka 
dengan kaum-kaum lain dan mungkin mempengaruhi akhlak mereka, maka 
di samping itu pun mereka disuruh, supaya hati-hati mengenai diri mereka 
sendiri dan supaya patuh dan taat kepada Allah Swt . 

101. Bahwa sekarang tidak ada bekas mata air di tempat itu tidak perlu 
diherankan, karena masih belum diketahui dengan pasti di daerah tertentu 
mana Nabi Musa As mengadakan perjalanan. Tambahan pula, memang 
lazim dialami bahwa, mata-mata air di gunung yang kadang-kadang tak 
mengeluarkan air lagi dan lobangnya tertutup. Peristiwa yang disebut di sini 
terjadi ribuan tahun yang lalu dan sudah umum diketahui bahwa kadang-
kadang ada sumber mata air yang memancarkan air, tetapi tiba-tiba aliran 
air itu terhenti dan sumber itu menjadi kering. Seringkali sumber yang 
pernah mengeluarkan air, kemudian menjadi begitu keringnya sehingga tiada 
berbekas lagi. 

Sebenarnya pada akhir abad ke-15 pun masih ada duabelas sumber 
yang mengalir di tempat itu. “Bukit cadas itu ada di perbatasan negeri Arab, 
dan beberapa dari orang-orang senegeri beliau (Rasulullah Saw) tentu telah 
melihatnya, jika pun beliau sendiri tidak. Dan sangat mungkin sekali beliau 
sendiri melihatnya. Dan sebenarnya, agaknya benar demikian. Sebab, orang 
yang pergi ke daerah itu pada akhir abad ke-15 dengan jelas menceritakan 
bahwa, air itu keluar dari dua belas tempat cadas itu sesuai dengan jumlah 
suku Bani Israil” (Al-Koran oleh Sale, hlm. 8). Tambahan pula, karena 
ada duabelas suku Bani Israil beserta Nabi Musa As, Tuhan tentunya telah 
menyebabkan sumber mata air sejumlah itu mengalir untuk mereka. Satu 
sumber saja tidak akan mencukupi kebutuhan mereka, karena jumlah mereka 
sangat besar, menurut Bibel jumlah mereka 600.000 (Bilangan 1: 46).

Mukjizat Nabi Musa As waktu kejadian itu tidak terletak pada pengadaan 
sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum alam; melainkan, terletak 
pada kenyataan bahwa Tuhan telah memberitahukan kepadanya tempat 
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62. Dan, ingatlah ketika kamu 
berkata, “Hai Musa! Kami tidak 
akan pernah sabar dengan satu 
macam makanan saja, karena itu 
mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhan engkau supaya Dia 
mengeluarkan untuk kami dari 
apa yang ditumbuhkan bumi: 
sayur-mayurnya, mentimunnya, 
gandumnya, kacang-kacangan-
nya, dan bawang merahnya.” Dia 
berfirman, “Apakah kamu me-
minta yang lebih rendah sebagai 
ganti yang lebih baik? Pergilah ke 
suatu kota, maka akan kamu 
dapatkan apa yang kamu 
minta.”102 Lalu aditimpakan ke-
pada mereka kehinaan dan 
kemiskinan, dan bmereka men-
dapat kemurkaan dari Allah. Hal 
itu karena sesungguhnya mereka 
mengingkari ayat-ayat Allah dan 
mereka berusaha membunuh103 
cnabi-nabi tanpa hak. Demikian 
itu karena mereka durhaka dan 
senantiasa melampaui batas.

َطَعاٍم  َعلٰي  ۡصِبَر 
نَّ لَۡن  ٰیُمۡوٰسي  تُۡم 

ۡ
قُل ِاۡذ  َو 

ِبُت  تُنۢۡ ِممَّا  لََنا  ُيۡخِرۡج  َربََّک  لََنا  فَاۡدُع  اِحٍد  ّوَ

فُۡوِمَہا  َو  ٓائَِہا 
َ

ِقّث َو  الۡاَۡرُض  ِمۡن  ۭ بَۡقلَِہا 

اَتَۡسَتۡبِدلُۡوَن  قَاَل   ؕ بََصلَِہا  َو  َعَدِسَہا  َو 

ِاۡہِبُطۡوا   ؕ َخیٌۡر  ُہَو  ِذۡي 
َّ بِال اَۡدنٰي  ُہَو  ِذۡي 

َّ ال

ُضِربَۡت  َو   ؕ لۡتُۡم  
َ
َسا ا  ّمَ لَُکۡم  فَِاّنَ  ِمۡصًرا 

بَِغَضٍب  بَٓاُءۡو  َو    
ُ

َنۃ
َ

الَۡمۡسک َو    
ُ

ۃ
َّ ل ِ

ّ
الذ َعلَۡیہُِم 

ٰیِت 
ٰ
بِا ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
یَک انُۡوا 

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک   ؕ ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ

ٰذلَِک   ؕ حَّقِ 
ۡ

ال بَِغیِۡر  َن  ٖ
ِبیّ الّنَ یَۡقُتُلۡوَن  َو  ِہ 

اللّٰ

انُۡوا یَۡعَتُدۡوَن ﴿٪۶۲﴾ 
َ
بَِما َعَصۡوا ّوَ ک 

a3 : 113.  b2 : 91; 3 : 113; 5 : 61. c2 : 88;  3 : 22, 113, 184;  5 : 71.

tertentu yang mengandung air, siap mengalir oleh satu pukulan dengan 
tongkatnya. Memang telah menjadi pengalaman ahli-ahli geologi bahwa 
kadang-kadang air mengalir di lapisan tak begitu dalam di bawah bukit-bukit 
atau cadas dan berangsur menyembur ketika cadas itu dipukul dengan sesuatu 
yang berat atau runcing. 

Kata-kata Idrib bi Asāka al-Hajara dapat pula berarti, “Pergilah atau 
bergegaslah dengan kaummu ke cadas itu.”‘Asā dalam kiasan berarti, “kaum 
atau jemaat,” dan Idrib berarti, “pergilah atau bergegaslah.”orang berkata, 
Daraba al-Arda atau Daraba fī al-Ardi artinya, ia berangkat atau bergegas 
berjalan di muka bumi. (Lane).

102. Setelah lama hidup dalam iklim perbudakan dan dalam keadaan 
terjajah, orang-orang Yahudi menjadi kaum penakut dan lamban. Maka Tuhan 
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63. aSesungguhnya orang-
orang yang beriman, orang-orang 
Yahudi, orang-orang Nasrani, dan 
orang-orang Shabi,104 barangsiapa 
di antara mereka benar-benar 
bberiman kepada Allah dan Hari 
Kemudian serta mengerjakan 
amal saleh, maka bagi mereka 
ada ganjaran yang sesuai di sisi 
Tuhan mereka, dan ctidak ada 
ketakutan atas mereka mengenai 
yang akan datang dan tidak pula 
mereka akan bersedih mengenai 
yang telah lalu.*

ٰصٰري  ِذیَۡن َہاُدۡوا َو الّنَ
َّ َمنُۡوا َو ال

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِاّنَ ال

ِخِر 
ٰ

الۡا الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ َمَن  ٰ

ا َمۡن  ِبِئیَۡن  الّصٰ َو 

ۡم ِعۡنَد َربِّہِۡم ۚ َو لَا 
ُ
ۡم اَۡجُرہ

ُ
َو َعِمَل َصاِلحًا فَلَہ

ۡم َيۡحَزنُۡوَن ﴿۶۳﴾  
ُ
َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم َو لَا ہ

a5 : 70; 22 : 18.  b4 : 137; 6 : 93.  c2 : 113, 278; 6 : 49; 10 : 63.

menghendaki supaya mereka tinggal di padang pasir untuk sementara waktu 
dan hidup dari binatang-binatang buruan dan makan tumbuh-tumbuhan agar 
mereka dapat menanggalkan sifat penakut dan kelambanan atau kemalasan 
mereka dengan hidup bebas di daerah padang pasir. Dengan semangat hidup 
kembali yang demikian, mereka akan dibawa ke Tanah Yang dijanjikan dan 
dijadikan orang-orang berkuasa di Palestina. 

Tetapi orang-orang Bani Israil itu tak dapat memahami tujuan sebenarnya 
yang dimaksud Tuhan atau, setelah mengerti hal itu, tidak mampu menilai 
dan menghargainya dan secara dungu berkeras hati untuk hidup di kota. 
Tuhan berkehendak menyiapkan mereka untuk memerintah Tanah Yang 
Dijanjikan, tetapi bangsa yang malang itu merindukan hidup bertani. Maka 
mereka itu disuruh pergi ke kota sehingga mereka akan mendapat hal-hal 
yang diinginkan mereka. 

103. Kata Qatl di samping arti utamanya membunuh berarti  pula: 
berusaha atau bermaksud membunuh; memukul; mengutuk; tak mau 
berurusan; dan menetralkan pengaruh jahat sesuatu benda; dan ungkapan 

* Ayat ini dan ayat-ayat lain yang mirip dengan ayat ini merupakan contoh akan tanda keadilan 
yang agung dari Al-Qur’an. Tidak diragukan lagi bahwa najat (keselamatan) yang pertama 
kali akan didapat oleh mereka yang beriman secara benar kepada Rasulullah Saw. Akan 
tetapi banyak sekali didapati orang-orang yang amanat Islam tidak sampai kepada mereka 
secara benar. Bahkan di dunia ini ada milyaran orang yang amanat Islam tidak sampai kepada 
mereka. Oleh karena itu Al-Qur’an mengumumkan bahwa bagi orang-orang yang semacam 
ini, jika mereka beriman kepada Allah dan yakin bahwa setelah mati kami akan dibangkitkan 
dan akan ditanyai, sepanjang mereka berjalan sesuai syari’at ilham yang turun kepada mereka 
serta ilmu yang mereka dapat, maka kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan demi Tuhan 
akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dan mereka tidak akan berduka dan juga tidak akan 
bersedih.

R. 8
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Yaqtulūn al-Nabiyyīn tidak berarti bahwa orang-orang Bani Israil sungguh-
sungguh membunuh para nabi, sebab hingga zaman Nabi Musa As tiada nabi 
yang diketahui pernah dibunuh oleh mereka.

Pada kenyataannya Nabi Musa As adalah nabi pertama yang diutus 
kepada kaum Bani Israil sebagai suatu bangsa. Ia dan saudaranya, Nabi 
Harun As, itulah orang-orang yang diisyaratkan oleh kata-kata tersebut tetapi 
ternyata  keduanya tidak terbunuh oleh orang-orang Bani Israil, meskipun 
mereka itu kadang-kadang cenderung hendak membunuh keduanya (Keluaran 
17:14). Jadi kata Qatl dalam ayat ini  tidak mungkin berarti “pembunuhan 
sebenarnya” melainkan hanya berarti bahwa mereka  sangat menentang para 
nabi dan tentu akan membunuh para nabi itu seandainya mereka mampu. 
Lihat juga QS.3:22 dan QS.40:29.

104. Sabī ialah orang yang meninggalkan agamanya sendiri untuk 
menerima yang baru. Tetapi menurut penggunaannya, kata Sabī itu merujuk 
kepada golongan-golongan agama tertentu yang terdapat di bagian-bagian 
tanah Arab dan negeri-negeri yang berbatasan dengan daerah itu. Nama itu 
ditujukan kepada (1) kaum penyembah bintang yang hidup di Mesopotamia 
(Gibbon’s Roman Empire; Muruj al-Dahab dan Enc. Rel. Eth. VIII pada 
kata “Mandaeans”); (2) kaum yang tinggal dekat Mosul di Irak dan beriman 
kepada Tuhan Yang Mahaesa dan kepada semua nabi Allah, tetapi tidak 
memiliki kitab wahyu. Mereka itu mengaku mengikuti agama Nabi Nuh As 
(Jarīr dan Katsīr). Tetapi, hendaknya mereka jangan disamakan dengan kaum 
Sabī yang disebut oleh ahli tafsir Bibel tertentu, sebagai kaum yang hidup di 
negeri Yaman kuno.

Ayat ini tidak berarti bahwa iman kepada Allah Swt dan kepada Hari 
Kiamat saja, cukup untuk mencapai keselamatan seperti halnya orang keliru 
memahaminya. Al-Qur’an menerangkan dengan tegas bahwa iman kepada 
Rasulullah Saw itu sangat pokok (QS.4:151, 152; QS.6: 93) dan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah Swt, dan juga bahwa 
iman kepada akhirat, mencakup juga iman kepada wahyu Ilahi (QS.4:151, 
152; QS.6: 93). 

Di tempat lain telah dinyatakan dengan tegas bahwa, hanya Islam yang 
dapat diterima oleh Allah Swt sebagai agama (QS.3: 20, 86). Al-Qur’an di 
sini membatasi diri pada sebutan iman kepada Allah Swt dan Hari Kiamat, 
bukan karena iman kepada wahyu dan kepada Rasulullah Saw itu tidak 
bersifat pokok, tetapi karena kedua rukun iman pertama itu, meliputi juga 
dua rukun iman yang belakangan, keempat-empatnya benar-benar tidak dapat 
dipisah-pisahkan. 

Pada hakikatnya, ayat ini dimaksudkan untuk melenyapkan kepercayaan 
agama Yahudi yang keliru bahwa mereka adalah “bangsa yang dianak-
emaskan Tuhan,” dan oleh karena itu, hanyalah mereka yang berhak mendapat 
najat (keselamatan). Ayat ini berarti bahwa tidak menjadi soal, apakah orang 
itu pada lahirnya orang Yahudi, Kristen, Shabi atau Muslim; bila keimanan 
hanya di bibir saja, maka iman demikian itu merupakan suatu barang mati, 
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64. Dan, ingatlah ketika aKami 
mengambil janji yang teguh dari 
kamu dan bKami menjulangkan 
Gunung Thur105 di atasmu. 
Peganglah dengan kuat apa yang 
Kami berikan kepadamu dan 
ingatlah apa yang ada di dalamnya 
supaya kamu bertakwa.*

ُم 
ُ

فَۡوقَک َرفَۡعَنا  َو  ۡم 
ُ

ِمۡیَثاقَک نَا 
ۡ

اََخذ ِاۡذ  َو 

ُرۡوا 
ُ
اۡذک ّوَ  ٍۃ  بُِقّوَ ۡم 

ُ
تَۡیٰنک

ٰ
ا  

ۤ
َما ۡوا 

ُ
ُخذ  ؕ ۡوَر 

ُ
الّط

ُقۡوَن ﴿۶۴﴾   ُکۡم تَّتَ
َّ َما ِفۡیِہ لََعل

65. Kemudian kamu berpaling 
sesudah itu, maka seandainya 
tidak ada karunia Allah dan 
rahmat-Nya106 atasmu, niscaya 
kamu menjadi orang-orang yang 
merugi.

ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  لَا  فََلۡو   ۚ ٰذلَِک  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡیتُۡم 

َّ تََول ثُّمَ 

ٰخِسِریَۡن ﴿۶۵﴾  
ۡ

َن  ال ۡم َو َرۡحَمُتٗہ لَُکۡنتُۡم ّمِ
ُ

َعلَۡیک

a2 : 84, 94; 4 : 155.  b7 : 172.

tanpa jiwa dan tanpa kekuatan bergerak sedikit pun di dalamnya.  
Ayat ini juga dianggap mengandung suatu nubuatan dan tolok ukur yang 

aman, untuk menguji kebenaran Islam. Nubuatan itu ialah bahwa Islam akan 
menang, karena Islam itu agama yang benar. Tolok ukur itu terletak pada 
kenyataan bahwa, nubuatan itu dikemukakan pada saat ketika Islam sedang 
berjuang mempertahankan hidupnya sendiri.

105. Kata-kata itu tidak berarti bahwa Gunung Sinai sungguh-sungguh 
diangkat, sehingga tergantung di atas kepala orang-orang Bani Israil. Kata-
kata itu hanya berarti bahwa, perjanjian itu dibuat ketika orang-orang Yahudi 
berdiri di kaki gunung itu. Kata-kata itu dapat pula merujuk kepada peristiwa, 
ketika Gunung Sinai diguncang dengan dahsyatnya oleh gempa bumi, 
sementara orang-orang Yahudi berkemah di kaki bukit itu (Keluaran19:2). 
Biasanya pada peristiwa demikian, guncangan puncak gunung tinggi 
nampaknya seolah-olah gunung itu tergantung di atas kepala orang yang 
berada di dekatnya.

106. Rahmah (rahmat) berbeda dari Fadl (karunia) umumnya 
dimaksudkan kepada hal yang bertalian dengan perbuatan Tuhan, dengan 
keagamaan atau keruhanian.

* Dalam ayat ini, perkataan Warafa‘nā fauqakumu al-Tur (Kami julangkan gunung Thur) 
diartikan oleh sebagian Mufasir bahwa gunung Thur diangkat dari bumi dan ditinggikan. 
Padahal maksudnya adalah pada waktu itu keadaan mereka semua berada di bawah bayangan 
gunung. Sekali waktu bayangan gunung berada sedikit memanjang ke depan dan orang yang 
melintasinya merasa seakan-akan ia merunduk di atasnya. Sekali waktu bayangan gunung 
meliputi semua tempat hingga menutupi seluruh prajurit.
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66. Dan sesungguhnya kamu 
telah mengetahui orang-orang di 
antaramu yang amelanggar me-
ngenai Hari Sabat, lalu Kami 
berfirman kepada mereka, b”Jadi-
lah kamu kera yang hina!”107*

فِي  ۡم 
ُ

ِمۡنک اۡعَتَدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َعلِۡمتُُم  لََقۡد  َو 

  ﴾۶۶ۚ ﴿ ٰخِسِئیَۡن  ِقَرَدًۃ  ۡونُۡوا 
ُ
ک ۡم 

ُ
لَہ َنا 

ۡ
فَُقل ۡبِت  الّسَ

67. Maka Kami menjadikannya 
hal itu sebagai cperingatan bagi 
orang-orang yang ada pada 
masanya dan bagi orang-orang 
yang datang sesudahnya, serta 
sebagai pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa.

َفَہا َو 
ۡ
الًا لَِّما بَیَۡن یََدیَۡہا َو َما َخل

َ
ٰنَہا نَک

ۡ
جََعل

َ
ف

ِقیَۡن ﴿۶۷﴾   ُمّتَ
ۡ
  لِّل

ً
َمۡوِعَظۃ

68. Dan ingatlah ketika Musa 
berkata kepada kaumnya, “Se-
sungguhnya Allah memerintah-
kan kamu menyembelih sapi 
betina, mereka berkata, “Apakah 
engkau menjadikan kami sebagai 
sasaran olok-olok?” Ia berkata, 
“Aku berlindung kepada Allah 
dari menjadi salah seorang 
diantara orang-orang jahil.”

اَۡن  ۡم 
ُ
مُُرک

ۡ
یَا َہ 

اللّٰ ِاّنَ  لَِقۡوِمٖہۤ   ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ  َو   

ُہُزًواؕقَاَل  نَا 
ُ

ِخذ
َّ

اَتَت ا  بََقَرًۃ ؕقَالُۡوۤ َبحُۡوا 
ۡ

تَذ

ٰجِہلِیَۡن ﴿۶۸﴾  
ۡ

ِہ اَۡن اَُکۡوَن ِمَن  ال
اَُعۡوُذ بِاللّٰ

a4 : 48, 155; 7 : 164; 16 : 125.  b5 : 61; 7 : 167.  c5 : 39.

107. Kata “kera” telah dipakai secara kiasan, artinya, orang-orang Bani 
Israil menjadi nista dan hina seperti kera; perubahannya tidak dalam wujud 
dan bentuk, tetapi dalam watak dan jiwa. “Mereka tidak sungguh-sungguh 
diubah menjadi kera, hanya hatinya yang diubah” (Mujāhid). “Allah Swt telah 
memakai ungkapan itu secara kiasan” (Katsīr). 

Bila Al-Qur’an memaksudkan perubahan wujudnya menjadi kera, maka 
kata Khāsi’ah yang biasa dipergunakan, dan bukan Khāsi’īn yang dipakai untuk 
* Maksud dari perkataan Qirādatan Khāsi’īn - (Kera yang hina) di sini bukanlah kera yang 
sebenarnya, melainkan ulama-ulama yang telah rusak, yang diperintahkan untuk kembali pada 
kedudukan sebenarnya seperti semula. Dalam evolusi kehidupan manusia juga dijelaskan 
bahwa sebelumnya manusia adalah kera. Maka ini juga adalah salah satu tanda kebenaran 
Al-Qur’an Al-Karim yaitu keadaan pertama dari manusia itu dizahirkan dengan kondisi kera. 
Maksud sebenarnya adalah para ulama yang rusak. Sebagaimana nubuatan Rasulullah Saw, 
Takūnu fi ummatī faz‘atun fayasīru al-nāsu ilā ‘ulamā’ihim fa idzāhum qiradatun wa khanāzīru 
(akan terjadi dalam umatku kegelisahan dan ketidak-berdayaan yang akibatnya orang-orang 
akan pergi kepada ulama-ulamanya, dan mereka dapati para ulama itu adalah kera-kera dan 
babi-babi). (Kanz al-‘Ummāl, jilid 16 halaman 80 hadist nomor 387227, cetakan Bairut 1985)
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69. Mereka berkata, “Mohon-
kanlah untuk kami kepada Tuhan 
engkau supaya Dia menjelaskan 
bagi kami sapi betina seperti 
apakah itu.” Ia berkata, “Se-
sungguhnya Dia berfirman bahwa 
itu adalah sapi betina, tidak tua 
dan tidak muda, pertengahan di 
antara itu, maka lakukanlah apa 
yang diperintahkan kepadamu.”

قَاَل    ؕ ِہَي  َما  َنا 
َّ ل یَُبِیّۡن  َربََّک  لََنا  اۡدُع  قَالُوا 

 ؕ ٌر 
ۡ

بِک لَا  ّوَ  فَاِرٌض  ا 
َّ ل بََقَرٌۃ  َہا 

ِانَّ یَُقۡوُل   ٗہ 
ِانَّ

َعُلۡوا َما تُۡؤمَُرۡوَن ﴿۶۹﴾  
ۡ
َعَواٌن  ۭ بَیَۡن ٰذلَِک ؕ فَاف

70. Mereka berkata, “Mohon-
kanlah untuk kami kepada Tuhan 
engkau supaya Dia menjelaskan 
kepada kami apa warnanya.” 
Ia berkata, “Sesungguhnya Dia 
berfirman bahwa sapi betina itu 
kuning, cemerlang warnanya, 
menyenangkan orang-orang yang 
melihatnya.”

َنا َما لَۡونَُہا ؕ قَاَل  
َّ قَالُوا اۡدُع لََنا َربََّک یَُبِیّۡن ل

ۡونَُہا تَُسّرُ 
َّ َرٓاُء  فَاِقٌع ل

ۡ
َہا بََقَرٌۃ َصف

ٗہ یَُقۡوُل  ِانَّ
ِانَّ

ِظِریَۡن ﴿۷۰﴾   الّنٰ

71. Mereka berkata: “Mohon-
kanlah lagi untuk kami kepada 
Tuhan engkau supaya Dia 
menjelaskan kepada kami sapi 
betina seperti apakah itu, karena 
sapi betina itu serupa saja bagi 
kami, dan sesungguhnya jika 
Allah menghendaki niscaya kami 
akan mendapat petunjuk.

ِاّنَ   � ِہَي  َما  َنا 
َّ ل یَُبِیّۡن  َربََّک  لََنا  اۡدُع  قَالُوا 

ُہ  
اللّٰ َشٓاَء   ِاۡن   

ۤ
ا

ِانَّ َو    ؕ َعلَۡیَنا  تَٰشَبَہ  الَۡبَقَر 

لَُمۡہَتُدۡوَن ﴿۷۱﴾  

72. Ia menjawab, “Sesungguh-
nya Dia berfirman bahwasanya 
sapi itu adalah sapi yang abelum 
dijinakkan untuk membajak tanah 
dan tidak pula untuk mengairi 
ladang, mulus, tidak ada 
cacatnya.” 

تُِثیُۡر  َذلُۡوٌل  ا 
َّ ل بََقَرٌۃ  َہا 

ِانَّ یَُقۡوُل   ٗہ 
ِانَّ قَاَل 

 
َ

ا ِشَیۃ
َّ  ل

ٌ
َمۃ

َّ حَۡرَث ۚ ُمَسل
ۡ

الۡاَۡرَض َو لَا تَۡسِقي ال

حَّقِ ؕ   
ۡ

ِفۡیَہا ؕ قَالُوا الۡـَٰٔن ِجۡئَت بِال

a67 : 16.

wujud-wujud berakal. Penggunaan kata itu dimaksudkan untuk menegaskan 
bahwa sebagaimana kera itu binatang hina, begitu pula orang-orang Bani Israil 
senantiasa akan dihinakan di dunia ini dan sungguh pun mereka mempunyai 
sumber-sumber daya besar dalam harta dan pendidikan, mereka tidak akan 
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Mereka berkata, “Sekarang baru-
lah engkau mengemukakan hal 
yang sebenarnya.” Lalu mereka 
menyembelihnya dan mereka 
hampir tidak mengerjakannya.108

اُدۡوا یَۡفَعُلۡوَن ﴿٪۷۲﴾  
َ
َبحُۡوَہا َو َما ک

َ
فَذ 

73. Dan ingatlah  ketika 
kamu membunuh109 seseorang109A 
lalu kamu berselisih menge-
nainya, padahal Allah akan 
menyingkapkan apa yang se-
nantiasa kamu sembunyikan.109B

ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ِفۡیَہا  َرۡءتُۡم  فَاّدٰ نَۡفًسا  تُۡم 

ۡ
قََتل ِاۡذ  َو 

  ﴾۷۳ۚ ُتُمۡوَن ﴿
ۡ

ا ُکۡنتُۡم تَک ُمۡخِرٌج ّمَ

memiliki suatu kubu pertahanan di bumi secara permanen; arti akar kata itu 
menunjukkan kenistaan dan kehinaan dan pula kerendahan martabat. Lihat 
juga catatan no. 764.  

108. Orang-orang Bani Israil telah menjalani hidup untuk masa yang 
panjang di tengah-tengah orang-orang Mesir yang amat mendewa-dewakan 
lembu. Jadi penghormatan terhadap binatang itu telah meresap ke dalam 
pikiran mereka pula. Itulah sebabnya mengapa ketika mereka membuat berhala 
untuk mereka sendiri, mereka membuatnya dalam bentuk anak sapi (QS.2: 52 
dan Keluaran 32: 4). Untuk membersihkan pikiran mereka dari rasa mendewa-
dewakan lembu, mereka berulang-ulang diperintahkan mengorbankan lembu 
(Bilangan 19: 1-9; Lewi 4: 1-21; 16: 3, 11). 

Mungkin mereka mempunyai lembu tertentu sebagai kesayangan, dan 
mereka merasa cemas kalau-kalau perintah itu ditujukan kepada lembu tersebut. 
Itulah sebabnya mengapa mereka berulang-ulang meminta kepada Nabi Musa 
As agar merinci lembu yang diperintahkan Tuhan untuk menyembelihnya, 
dan sebagai hasil pertanyaan-pertanyaan mereka beberapa ciri dan keadaan 
ditambahkan untuk merinci tanda-tanda binatang tertentu itu.

109. Qataltum, berarti, kamu mencoba, berupaya, mengakui atau 
mengambil keputusan untuk membunuh (QS.40: 29), atau kamu membuat dia 
nampak seakan-akan mati; kamu hampir membunuhnya. Orang mengatakan 
Qatala hū, artinya, ia menjadikan dia seakan-akan telah dibunuh raganya 
atau moralnya (Lane) Perkataan terkenal dari Hadhrat Umar r.a. ialah Uqtulū 
Sa‘dan telah dianggap berarti, membuat Sa’ad kelihatannya seperti orang yang 
sungguh-sungguh telah mati. 

109A. Nafsan dipakai sebagai Ism Nakirah yaitu dalam bentuk tak tertentu, 
menurut tata bahasa Arab dapat tertuju kepada seorang tokoh penting sekali 
(Mutawwal). Dalam ayat-ayat terdahulu beberapa tingkah buruk dan kejahatan-
kejahatan orang-orang Yahudi telah disebut. Ayat ini menunjuk kepada dosa 

R. 9
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74. Maka Kami berfirman, 
“Bandingkanlah110 peristiwa ini 
dengan beberapa peristiwa se-
macamnya, barulah akan kamu 
ketahui hakikatnya.” Demikian-
lah aAllah menghidupkan yang 
mati110A dan memperlihatkan tanda-
tanda-Nya kepadamu supaya 
kamu mengerti.*

ُہ  
اللّٰ یُۡحِي  لَِک 

ٰ
ذ

َ
بَِبۡعِضَہاؕک اۡضِربُۡوُہ  َنا 

ۡ
فَُقل

ُکۡم تَۡعِقُلۡوَن ﴿۷۴﴾ 
َّ ٰیِتٖہ لََعل

ٰ
ۡم ا

ُ
ي � َو یُِریۡک

ٰ
الَۡمۡوت

a2 : 180.

mereka terbesar yaitu mereka berusaha membunuh Nabi Isa As di atas salib dan 
dengan demikian hendak membuktikan bahwa menurut Bibel  ia adalah nabi 
palsu (Ulangan 21:23). 

Dalam usaha keji dan kejam itu mereka sama sekali gagal. Nabi Isa As 
diturunkan dari salib dalam keadaan hidup tetapi nampak  seperti orang mati. 
Untuk fakta sejarah bahwa Nabi Isa As tidak mati di atas salib tetapi diturunkan 
dalam keadaan hidup serupa orang mati lihat catatan no. 2000.

109B. Anak kalimat ini berarti bahwa suatu waktu akan datang bila 
kebenaran mengenai wafat Nabi Isa As akan terbuka dan kedok yang sekian 
lama telah menyelubungi peristiwa itu akan disingkap.

110. Darb berarti yang mirip sesuatu (Lane), kata kerja Daraba dipakai 
dalam bentuk-bentuk yang berlain-lainan dalam QS.13: 18; 16: 75 dan QS.43: 
58 dan mengandung arti “perbandingan.”maka ungkapan Idribūhu biba‘dihā 
dapat ditafsirkan seperti berikut, “bandingkanlah keadaan Nabi Isa As ketika 
ia diturunkan dari salib dalam keadaan hampir seperti mati dengan keadaan 
orang-orang yang dianggap mati, padahal sesungguhnya tidak mati, tetapi 
hanya tampak mati; dan kamu akan menjumpai hakikat yang sebenarnya, 
tentang Nabi Isa As yang disangka mati itu.”

110A. Anak kalimat ini dapat diartikan: “Beginilah cara Allah memberi 
harapan hidup lagi kepada Nabi Isa As setelah ia hampir wafat.” Mautā adalah 
jamak dari Mait yang berarti, orang bagaikan mati atau hampir mati (Lane). Di 
sini kata Mautā harus difahami dalam arti tersebut, karena menurut Al-Qur’an, 
mereka yang sungguh-sungguh telah mati tidak akan hidup kembali (QS.21: 96 
dan QS.23: 101).

* Dalam ayat ini sebagian mufasirin juga salah menyimpulkan bahwa apabila seseorang terbunuh 
maka dengan potongan daging sapi yang telah disembelih itu dipukulkan pada mayatnya dengan 
demikian akan dapat diketahui siapa pembunuhnya. (Tafsir Fath al-Bayān). Padahal dengan jelas 
Al-Qur’an di sini menyatakan bahwa dengan meneliti keadaan orang yang telah terbunuh dengan 
keadaan atau kejadian-kejadian sebelumnya, maka akan didapati petunjuk penyebab munculnya 
perkara ini karena cara seorang pembunuh pada umumnya melakukan pembunuhan dengan satu 
cara dan dewasa ini dunia intelijen sangat bergantung pada teknik seperti ini. 
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Ayat ini dapat juga diartikan: Maka Kami berkata, “Pukullah dia 
(pembunuh itu), karena sebagian pelanggarannya. Demikianlah Allah memberi 
hidup kepada orang mati dan menampakkan kepadamu tanda-tanda-Nya, agar 
kamu mengerti.”menurut arti ini, ayat ini dan ayat sebelumnya merujuk kepada 
pembunuhan terhadap seorang Muslim oleh orang-orang Yahudi di Medinah. 
Setibanya di Medinah, Rasulullah Saw mengadakan perjanjian perdamaian 
dan hubungan baik secara timbal-balik dengan orang-orang Yahudi. Tetapi 
kesejahteraan dan keunggulan Islam yang kian tumbuh itu, sedikit demi sedikit 
membangkitkan rasa iri hati mereka, dan beberapa dari pemimpin mereka, 
Ka’b bin Asyraf selaku tokoh terkemuka di antara mereka dengan diam-diam, 
mulai menghasut kaumnya terhadap kaum Muslimin.  

Tidak lama setelah Perang Badar, seorang wanita Muslim kebetulan pergi 
ke warung seorang Yahudi untuk berbelanja. Tukang warung ini berlaku tidak 
senonoh terhadap wanita itu. Wanita Muslim itu berteriak minta tolong. Seorang 
Muslim yang kebetulan ada di sana datang menolong dan, dalam perkelahian, 
tukang warung itu terbunuh, dan atas kejadian itu orang-orang Yahudi 
menyerang orang Muslim itu dan membunuhnya. Ketika perkara itu diselidiki, 
tidak seorang pun dari penjahat-penjahat yang ikut serta dalam pengeroyokan 
biadab itu mengaku berdosa dan setiap orang mencoba menggeserkan tanggung 
jawab kepada orang lain. 

Pembunuhan terhadap seorang Muslim bukan merupakan satu-satunya 
perbuatan jahat pihak orang-orang Yahudi. Tingkah laku mereka sehari-hari 
kian menghinakan dan bersifat menantang, dan mereka senantiasa mencari-cari 
kesempatan, menimbulkan gangguan-gangguan baru (Hisyām), dan dengan 
diam-diam berkomplot untuk membunuh Rasulullah Saw sendiri (Isābah). 
Ka’b bin Asyraf adalah musuh kental dan otak penghasut segala keributan dan 
hasutan. Ia bahkan pernah pergi ke Mekah dan dengan lidahnya yang sangat 
fasih telah berhasil membuat orang-orang Quraisy – yang menderita sedih 
atas kekalahan yang sangat memalukan mereka di Badar – bersumpah secara 
sungguh-sungguh dengan memegang tirai Ka’bah bahwa mereka tidak akan 
istirahat sebelum berhasil membinasakan Islam dan pendirinya. Ka’b pun 
telah menyebarluaskan sajak-sajak kotor ihwal para wanita terhormat keluarga 
Rasulullah Saw. Maka atas berulangnya perbuatan-perbuatan khianat dan jahat, 
dan sebagai hukum atas kematian orang Muslim tak berdosa itu ia dijatuhi 
hukuman mati. 

Hukuman mati itu hanya sebagian dari hukuman terhadap kejahatannya, 
dan hukuman selebihnya disisihkan untuk di akhirat. Dengan penggunaan 
kata Qataltum dalam bentuk jamak, Al-Qur’an menganggap seluruh 
masyarakat Yahudi bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tetapi, karena 
hukuman mati itu diuntukkan bagi biang keladinya saja, maka kata pengganti 
hu itu tertuju kepada Ka’b. Menurut arti ayat itu kata-kata “demikianlah Allah 
menghidupkan yang mati” berarti bahwa pembalasan itu merupakan cara 
yang berhasil-guna untuk memberi hidup kepada orang mati, sebab dengan 
jalan itu orang-orang yang mungkin menjadi bakal pembunuh, akan tercegah 
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75. Lalu ahati kamu menjadi 
keras sesudah itu hingga seperti 
batu atau lebih keras111 lagi, dan 
sesungguhnya di antara batu itu 
ada pula yang darinya mengalir 
sungai-sungai, dan sungguh di 
antaranya ada yang terbelah lalu 
keluar air darinya. Dan, sungguh 
di antaranya yaitu hati ada yang 
jatuh luluh karena takut kepada 
Allah, dan Allah sama sekali 
tidak lalai terhadap apa yang 
kamu kerjakan.112

فَِہَي  ٰذلَِک  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡم 
ُ

قُُلۡوبُک قََسۡت  ثُّمَ 

ِحَجاَرِۃ 
ۡ

ِحَجاَرِۃ اَۡو اََشّدُ قَۡسَوًۃؕ  َو  ِاّنَ ِمَن ال
ۡ

ال
َ
ک

لََما  ِمۡنَہا  ِاّنَ  َو   ؕ الۡاَنٰۡہُر  ِمۡنُہ  ُر   یََتَفّجَ لََما 

ُق فََيۡخُرُج ِمۡنُہ الَۡمٓاُء ؕ َو ِاّنَ ِمۡنَہا لََما 
َ
ّق

َ
يَّش

ُہ بَِغاِفٍل َعمَّا 
ِہ  َؕو َما اللّٰ

یَۡہِبُط ِمۡن َخۡشَیِۃ اللّٰ

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۷۵﴾ 

الحزب  2

dari melakukan pembunuhan-pembunuhan lebih lanjut. 
Bahwasanya pembalasan itu cara yang paling berpengaruh untuk 

pemberian hidup kepada yang mati ada disinggung dalam QS.2: 180. 
Tambahan pula, orang-orang Arab zaman jahiliyah memandang orang 
yang terbunuh dan darahnya belum dituntut balas sebagai orang mati, 
dan memandang orang yang kematiannya telah dituntut balas sepenuhnya 
sebagai orang hidup. Seorang ahli syair Arab, Harits bin Hilzah, 
mengatakan: In Nabasytum Mā Baina Malhata wa al-Sāqib, Fīhā al-
Amwātu wa al-Ahyā’ū,” artinya: “Jika engkau gali pemakaman antara 
Malhah dan Shaqib, kamu akan menjumpai di dalamnya orang-orang 
mati maupun orang-orang hidup,” yakni mereka yang terbunuhnya telah 
tertebus.  

111. Pembunuhan terhadap orang Islam tak berdosa yang disebut 
dalam ayat-ayat sebelumnya, mencap nasib orang-orang Yahudi yang 
hatinya kian keras seolah-olah menjadi batu, bahkan lebih keras lagi. 
Ayat ini selanjutnya mengatakan bahwa benda-benda mati seperti batu 
sekalipun, ada manfaatnya, tetapi orang-orang Yahudi telah menjadi 
demikian rusak sehingga mereka jauh berbuat sesuatu yang dapat disebut 
sebagai kebajikan. mereka menjadi lebih buruk dari batu, sebab dari batu 
pun adakalanya keluar air yang orang dapat meraih faedah darinya.

 112. Pernyataan itu tidak mengena kepada seluruh bangsa Yahudi, 
sebab tidak syak lagi ada beberapa orang Yahudi yang hatinya dicekam 
oleh rasa takut kepada Allah Swt. Mengenai orang-orang itu Al-Qur’an 
mengatakan: “di antaranya (yaitu hati) ada yang jatuh luluh karena takut 
kepada Allah,” kata ganti hā di sini pengganti Qulūb (hati) dan bukan 

a5 : 14; 6 : 44; 57 : 17.
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76. Apakah kamu mengharap-
kan bahwa mereka, kaum Yahudi, 
akan menerima ucapanmu? 
Padahal sungguh ada satu 
golongan di antara mereka yang 
mendengar firman Allah lalu 
mereka amenyimpangkannya 
sesudah memahaminya, padahal 
mereka mengetahui.

اَن 
َ
ک قَۡد  َو  لَُکۡم  یُّۡؤِمنُۡوا  اَۡن  اَفََتۡطَمُعۡوَن 

فُۡونَٗہ  ِہ ثُّمَ ُيحَّرِ
لَٰم اللّٰ

َ
ۡم يَۡسَمُعۡوَن ک

ُ
ۡنہ فَِریٌۡق ّمِ

ۡم یَۡعلَُمۡوَن ﴿۷۶﴾  
ُ
ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما َعَقُلۡوُہ َو ہ

77. Dan bapabila mereka ber-
temu dengan orang-orang yang 
beriman mereka berkata, “Kami 
pun telah beriman”, tetapi 
apabila sebagian mereka bertemu 
dengan sebagian yang lain, 
mereka berkata, “Apakah kamu 
menceritakan kepadanya tentang 
apa yang telah dibukakan Allah 
kepadamu, sehingga dengan itu 
nanti mereka dapat membantah 
kamu di hadapan Tuhanmu. 
Tidakkah kamu mengerti?”113

ِاَذا  َو   ۚ ا    َمّنَ
ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال لَُقوا  ِاَذا  َو 

ۡم 
ُ
ثُۡونَہ حَّدِ

ُ
اَت ا  قَالُۡوۤ بَۡعٍض  ِالٰي  ۡم  

ُ
بَۡعُضہ َخلَا 

ِعۡنَد  بِٖہ  ۡم 
ُ
ۡوک لُِيحَٓاّجُ ۡم 

ُ
َعلَۡیک ُہ 

اللّٰ فََتَح  بَِما 

ۡم ؕ اَفَلَا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۷۷﴾  
ُ

َربِّک

78. Apakah mereka tidak me-
ngetahui bahwa sesungguhnya 
cAllah mengetahui apa pun yang 
mereka sembunyikan dan apa 
pun yang mereka nyatakan?

ۡوَن َو َما  َہ یَۡعلَُم َما یُِسّرُ
َو لَا یَۡعلَُمۡوَن اَّنَ اللّٰ اَ 

یُۡعلُِنۡوَن ﴿۷۸﴾  

sebagai ganti Hijārah (batu). Al-Qur’an mengandung beberapa contoh dari 
apa yang disebut Intisyār al-Damā’ir, yaitu kata-kata ganti serupa yang 
terdapat dalam ayat itu menggantikan berbagai kata benda (QS.48:10). 

113. Ayat ini menyebut satu golongan Yahudi lain yang senantiasa 
berbuat munafik. Bila mereka berbaur dengan kaum Muslimin mereka 
mengiya-iyakan saja karena tujuan-tujuan duniawi dengan membenarkan 
nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab mereka mengenai Rasulullah Saw. 
Tetapi bila mereka itu berbaur dengan kaumnya sendiri, anggota-anggota 
masyarakat lainnya biasanya mencela mereka, karena mereka memberi 
penerangan kepada kaum Muslim tentang apa-apa yang telah diwahyukan 
Allah Swt kepada mereka, yaitu yang membuat kaum Muslimin mengetahui 

a3 : 79; 4 : 47; 5 : 14, 42.  b2 : 15; 3 : 120; 5 : 62.  c11 : 6; 35 : 39.



AL-BAQARAH Surah 2Juz 1

72

79. Dan di antara mereka ada 
yang buta huruf;113A mereka 
tidak mengetahui Alkitab kecuali 
beberapa khayalan palsu, bahkan 
mereka hanyalah menduga-duga.

اۤ 
َّ ِال الِۡکٰتَب  یَۡعلَُمۡوَن  لَا  ۡوَن  ّیُ اُّمِ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو 

ۡوَن ﴿۷۹﴾   ا یَُظّنُ
َّ ۡم  ِال

ُ
اََمانِّيَ َو ِاۡن ہ

80. Maka celakalah orang-orang 
yang menulis Alkitab dengan 
tangan mereka sendiri kemudian 
berkata: “Ini dari sisi Allah”, 
supaya dengan itu mereka mem-
peroleh asedikit keuntungan. Maka 
celakalah mereka disebabkan apa 
yang ditulis oleh tangan mereka 
dan celakalah mereka karena apa 
yang mereka kerjakan.114

یِۡدیۡہِۡم  
َ
بِا الِۡکٰتَب  ُتُبۡوَن 

ۡ
یَک ِذیَۡن 

َّ لِّل فََویٌۡل 

ُرۡوا 
َ
لِيَۡشت ِہ  

اللّٰ ِعۡنِد  ِمۡن  ا 
َ

ٰہذ یَُقۡولُۡوَن  ثُّمَ 

َکَتَبۡت  مَّا  ّمِ ۡم  
ُ
ہ

َّ ل فََویٌۡل   ؕ قَلِۡیلًا  ثََمًنا  بِٖہ 

ِسُبۡوَن ﴿۸۰﴾  
ۡ

مَّا یَک ۡم ّمِ
ُ
ہ

َّ اَیِۡدیۡہِۡم َو َویٌۡل ل

81. Dan mereka berkata: “Api 
btidak akan pernah menyentuh 
kami kecuali beberapa hari 
saja.”115 Katakanlah: c”Apakah 
kamu telah menerima suatu janji 
dari Allah? Jika benar demikian 
maka Allah tidak akan pernah 
menyalahi janji-Nya. Ataukah 
kamu berkata terhadap Allah apa 
yang tidak kamu ketahui?”

 ؕ ۡعُدۡوَدًۃ  ّمَ اَیَّاًما   ۤ ا
َّ ِال اُر  الّنَ َنا  تََمّسَ لَۡن  قَالُۡوا  َو 

ۡخلَِف 
ُ
ّي فَلَۡن  َعۡہًدا  ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  تُۡم 
ۡ

خَذ
َّ
اَت قُۡل 

لَا  َما  ِہ 
اللّٰ َعلَي  تَُقۡولُۡوَن  اَۡم   

ۤ
َعۡہَدٗہ ُہ 

اللّٰ

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۸۱﴾  

nubuatan-nubuatan tentang Rasulullah Saw yang terdapat dalam kitab-
kitab suci mereka sendiri.

113A. Ummiyyūn, berarti, mereka yang tidak mengenal suatu kitab 
wahyu. Kata itu jamak dari Ummiy yang berarti orang yang tidak dapat 
membaca atau menulis. 

114. Ada orang-orang Yahudi yang menulis kitab-kitab atau bagian-
bagiannya dan kemudian mengemukakannya sebagai Kalamullāh. 
Perbuatan buruk itu telah biasa pada orang-orang Yahudi. Oleh karena 
itu, di samping kitab-kitab Bibel ada sejumlah kitab yang dianggap oleh 
orang-orang Yahudi sebagai diwahyukan, sehingga sekarang menjadi 

a2 : 175; 3 : 200. b3 : 25;   c54 : 44.
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82. Mengapa tidak! barang-siapa 
mengerjakan kejahatan dan dosa-
nya meliputinya, maka mereka 
adalah penghuni Api; mereka 
kekal di dalamnya.

 ّوَ اََحاَطۡت بِٖہ َخِطۡیٓــَُٔتٗہ 
ً

َئۃ َسَب َسِیّ
َ
بَلٰي َمۡن ک

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۸۲﴾ 
ُ
اِرۚ  ہ ِٰٓئَک اَۡصٰحُب الّنَ ول

ُ
فَا

83. Dan orang-orang yang ber-
iman serta mengerjakan amal 
saleh mereka itulah penghuni 
surga, mereka kekal di dalamnya.

ِٰٓئَک  اُول ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡم  ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿٪۸۳﴾  
ُ
ِۃ ۚ ہ جَّنَ

ۡ
اَۡصٰحُب ال 

tidak mungkin membedakan mana yang kitab-kitab wahyu dan mana yang 
bukan.

115. Sesudah memaparkan beberapa perbuatan buruk orang-
orang Yahudi, Al-Qur’an lebih lanjut menerangkan sebab pokok dari 
kesombongan dan kekerasan hati mereka. Perbuatan buruk di pihak 
Yahudi itu, demikian ditegaskan oleh Al-Qur’an, adalah disebabkan 
oleh anggapan keliru bahwa, mereka kebal terhadap siksaan (Jew. Enc. 
pada kata “gehenna”), atau bila mereka itu pun akhirnya kena siksa juga, 
siksaan itu akan sangat ringan dan sangat pendek waktu berlakunya. 

Pada zaman Rasulullah Saw satu golongan Yahudi menyangka bahwa 
siksaan mereka berlaku lebih dari empat puluh hari. Orang-orang lain 
menguranginya hingga tujuh hari (Jarīr pada QS.2:81). “Telah menjadi 
pendapat umum yang diterima di kalangan orang-orang Yahudi pada 
waktu ini bahwa, tiada seorang pun (dari kalangan orang-orang Yahudi), 
biar bagaimana pun jahatnya, atau dari mazhab mana pun, akan tinggal di 
neraka lebih dari sebelas bulan atau paling lama satu tahun, kecuali Dathan 
dan Abiram dan orang-orang atheis (dari antara orang-orang Yahudi) yang 
akan disiksa di sana untuk selama-lamanya” (Sale).
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84. Dan ingatlah ketika aKami 
mengambil janji yang teguh dari 
Bani Israil: “Kamu tidak akan 
menyembah kecuali kepada Allah, 
dan berbuat baiklah kepada ibu-
bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, dan orang-orang miskin, dan 
ucapkanlah kata-kata yang baik 
kepada manusia, bdirikanlah shalat 
dan bayarlah zakat,116 kemudian 
kamu berpaling, kecuali sedikit di 
antaramu dan kamu orang-orang 
yang selalu berpaling.

لَا  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  ِمۡیَثاَق  نَا 
ۡ

اََخذ ِاۡذ  َو 

ِذي  ّوَ  ِاۡحَسانًا  بِالَۡوالَِدیِۡن  َو  َہ 
اللّٰ ا 

َّ ِال تَۡعُبُدۡوَن 

قُۡولُۡوا  َو  لَۡمٰسِکیِۡن  ا َو  لَۡیٰتٰمي  ا َو  لُۡقۡربٰي  ا

تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَِقۡیُموا  ّوَ  ُحۡسًنا  اِس  لِلّنَ

ۡم َو اَنۡتُۡم 
ُ

ۡنک ا قَلِۡیلًا ّمِ
َّ ۡیتُۡم  ِال

َّ وَۃ ؕثُّمَ تََول
ٰ

ک الّزَ

ۡعِرُضۡوَن ﴿۸۴﴾  ّمُ

85. Dan ingatlah ketika Kami 
mengambil janji yang teguh 
dari kamu bahwa, “Kamu tidak 
akan menumpahkan darah 
sesamamu dan kamu tidak akan 
mengusir kaummu dari kampung 
halamanmu,”117 kemudian kamu 
mengikrarkannya, dan kamu 
menjadi saksi atasnya.

ۡم 
ُ
ۡوَن ِدَمٓاَءک

ُ
ۡم لَا تَۡسِفک

ُ
نَا ِمۡیَثاقَک

ۡ
َو ِاۡذ  اََخذ

ثُّمَ   ۡم 
ُ
ِدیَاِرک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
اَنُۡفَسک ۡخِرُجۡوَن 

ُ
ت لَا  َو 

اَۡقَرۡرتُۡم  َو اَنۡتُۡم تَۡشَہُدۡوَن ﴿۸۵﴾  

116. Ayat ini tidak tertuju kepada suatu janji khusus, melainkan kepada 
janji umum yang memerintahkan orang-orang Yahudi meninggalkan 
kejahatan yang telah merajalela di tengah mereka pada saat itu, dan menjalani 
kehidupan yang baik (Keluaran 20: 3-6, 12; Lewi 19: 17, 18; Zabur 3: 27, 
28, 30; Ulangan 6: 13 dan 14: 29). Dalam ayat ini seperti juga di tiap tempat 
dalam Al-Qur’an, susunan kata-katanya mengikuti tertib yang seksama dan 
wajar menurut kadar pentingnya perbuatan-perbuatan yang dituturkannya.

117. Yang diisyaratkan mungkin perjanjian antara Rasulullah Saw dengan 
kaum Yahudi Medinah, yaitu, kedua pihak berjanji untuk tolong-menolong 
dalam melawan musuh bersama dan segala perselisihan akan disampaikan 
kepada Rasulullah Saw untuk mendapat keputusan (“Life of Mohammad”  
oleh Muir, dan Sirāt oleh Hadhrat Mirza Basyir Ahmad M.A.).

a4 : 155; 5 : 13.  b2 : 44, 111; 4 : 78; 6 : 73; 22 : 79; 24 : 57; 30 : 32.
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86. Kemudian kamulah orang-
orang yang membunuh satu sama 
lain dan mengusir segolongan 
kamu dari kampung halaman 
mereka, sambil membantu musuh-
musuh mereka dalam dosa dan 
pelanggaran. Dan jika mereka 
datang kepadamu selaku tawanan, 
kamu menebus mereka, padahal 
pengusiran mereka telah diharam-
kan bagimu. Apakah kamu 
beriman kepada sebagian Alkitab 
dan mengingkari kepada sebagian 
lainnya? Maka tak ada balasan 
bagi orang yang berbuat demikian 
di antaramu kecuali kehinaan 
dalam kehidupan dunia, dan pada 
Hari Kiamat mereka akan di-
kembalikan kepada azab yang 
sangat keras, dan sesungguhnya 
Allah tidak lengah terhadap apa 
yang kamu kerjakan.118

ۡخِرُجۡوَن 
ُ
ت َو  ۡم 

ُ
اَنُۡفَسک تَۡقُتُلۡوَن  ٓاِء 

َ
ـُؤل ہٰۤ اَنۡتُۡم  ثُّمَ 

َعلَۡیہِۡم  تَٰظَہُرۡوَن   ۪ ِدیَاِرہِۡم  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ فَِریًۡقا 

ۡم  
ُ
ۡم اُٰسٰري تُٰفُدۡوہ

ُ
تُۡوک

ۡ
بِالِۡاثِۡم َو الُۡعۡدَواِنَؕو ِاۡن یَّا

ۡم  ؕ اَفَُتۡؤِمنُۡوَن 
ُ
ۡم ِاۡخَراُجہ

ُ
ٌم َعلَۡیک َو ُہَو ُمحَّرَ

مَا 
َ

بَِبۡعٍضۚف ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
تَک َو  الِۡکٰتِب  بَِبۡعِض 

فِي  ِخۡزٌي  ا 
َّ ِال ۡم 

ُ
ِمۡنک ٰذلَِک  یَّۡفَعُل  َمۡن  َجَزٓاُء  

ٰۤي  ِال ۡوَن  یَُرّدُ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  َو   ۚ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال

ُہ بَِغاِفٍل َعمَّا تَۡعَمُلۡوَن ﴿۸۶﴾ 
اِبؕ  َو َما اللّٰ

َ
اََشّدِ الَۡعذ

118. Di zaman Rasulullah Saw di Medinah tinggal tiga suku bangsa 
Yahudi: Banu Qainuqa, Banu Nadhir dan Banu Quraizhah; dan dua suku 
musyrik: Aus dan Khazraj. Dua dari suku Yahudi itu, Banu Qainuqa dan Banu 
Quraizhah, berpihak kepada Aus; dan Banu Nadhir kepada Khazraj. Jadi saat 
suku-suku musyrik itu sedang berada dalam keadaan perang satu sama lain, 
suku-suku Yahudi itu dengan sendirinya terlibat. Tetapi, bila di waktu perang 
ada orang-orang Yahudi yang ditawan oleh orang-orang musyrik, golongan 
Yahudi akan mengumpulkan uang dengan memungut iuran dan menebus 
mereka. Mereka memandang tidak pantas untuk seorang Yahudi berada 
dalam perbudakan orang bukan-Yahudi. 

Al-Qur’an menentang kebiasaan itu dengan mengatakan bahwa agama 
mereka bukan saja melarang memperbudak orang-orang Yahudi, tetapi juga 
melarang saling memerangi dan bunuh-membunuh yang sudah menjadi 
kebiasaan mereka. Tiada yang lebih buruk daripada menerima sebahagian 
dari kitab suci dan menolak sebahagian yang lainnya, karena bila seseorang 
menerima sebagian dari suatu kitab suci, maka hal itu menjadi bukti akan 
kenyataan bahwa orang itu meyakini kebenaran seluruhnya. Jadi penolakan 
sebagian, merupakan bukti yang nyata mengenai pikiran sesat. Untuk 
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87. Mereka inilah orang-orang 
yang telah membeli kehidupan 
dunia dengan akhirat. Karena itu, 
azab tidak akan diringankan dari 
mereka dan tidak pula mereka 
akan ditolong dengan cara apa-
pun.

نَۡیا  الّدُ حَٰیوَۃ 
ۡ

ال َرُوا 
َ
اۡشت ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ۡم 
ُ
اُب َو لَا ہ

َ
ُم الَۡعذ

ُ
ُف َعۡنہ

َ
ِخَرِۃ۪ فَلَا ُيخَّف

ٰ
بِالۡا

یُۡنَصُرۡوَن ﴿٪۸۷﴾   

88. Dan sungguh aKami telah 
berikan Alkitab kepada Musa 
dan Kami bmengikutkan rasul-
rasul di belakangnya dan cKami 
berikan kepada Isa Ibnu Maryam 
tanda-tanda yang nyata, dan juga 
Kami memperkuatnya dengan 
dRohulkudus.119 Maka apakah se-
tiap datang kepadamu seorang 
rasul dengan membawa apa yang 
tidak disukai oleh dirimu kamu 
berlaku takabur, lalu sebagian 
kamu dustakan dan sebagian 
lainnya kamu bunuh?

ۡیَنا 
َ
قَّف َو  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

ابَۡن  ِعۡیَسي  تَۡیَنا 
ٰ
ا َو   ۪ ُسِل  بِالّرُ  ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ 

الُۡقُدِسؕ  بُِرۡوِح  اَیَّۡدٰنُہ  َو  ٰنِت  الَۡبِیّ مَۡریََم 

ي  تَۡہوٰۤ لَا  بَِۢما  َرُسۡوٌل  ۡم 
ُ
َجٓاَءک َما 

َّ ل
ُ
اَفَک

بۡتُۡم 
َّ

َکذ رِیًۡقا 
َ
بَۡرتُۡم ۚفَف

ۡ
اۡسَتک ُم 

ُ
اَنُۡفُسک

  ﴾۸۸﴿ تَۡقُتُلۡوَن  فَِریًۡقا  َو 

89. Dan mereka berkata: e”Hati 
kami tertutup.” Tidak, bahkan 
Allah telah melaknat mereka 
karena kekafiran mereka maka 
sedikit sekali apa yang mereka 
imani.

ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
َعَنہ

َّ ل ٌف ؕبَۡل 
ۡ
ُغل قُُلۡوبَُنا  قَالُۡوا  َو 

  ﴾۸۹﴿ یُۡؤِمنُۡوَن  ا  ّمَ فََقلِۡیلًا  رِہِۡم 
ۡ
ف

ُ
بِک

larangan perbudakan orang-orang Yahudi, lihat Imamat 25:39-43, 47-49, 54-
55 Neh. 5:8.

119. Sudah lazim dipercayai bahwa nama lain dari Malaikat Jibril itu 
ialah Rohulkudus (Jarīr dan Katsīr). Rohulqudus berarti pula Firman Allah 
yang suci atau penuh berkat.

aLihat 2 : 54.  b5 : 47; 57 : 28.  c2 : 254; 3 : 185; 5 : 111; 43 : 64.
d16 : 103.  e4 : 156; 41 : 6.
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90. Dan tatkala datang kepada 
mereka sebuah Kitab dari Allah 
amembenarkan apa yang ada 
pada mereka, sedangkan sebelum 
itu mereka senantiasa memohon 
kemenangan120 atas orang-orang 
kafir, tetapi tatkala datang kepada 
mereka bapa yang mereka kenali 
itu sebagai kebenaran mereka 
ingkar kepadanya maka laknat 
Allah atas orang-orang kafir.

ٌق  ُمَصّدِ ِہ 
اللّٰ ِعۡنِد  ۡن  ّمِ کِٰتٌب  ۡم 

ُ
َجٓاَءہ ا  لَّمَ َو 

يَۡسَتۡفِتحُۡوَن  قَۡبُل  ِمۡن  انُۡوا 
َ
ک ۡم �َو 

ُ
َمَعہ لَِّما 

َعَرفُۡوا  ا  ّمَ ۡم 
ُ
َجٓاَءہ ا  ُرۡواۚفَلَّمَ

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َعلَي 

ِہ َعلَي الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۹۰﴾  
 اللّٰ

ُ
ُرۡوا بِٖہ ۪ فَلَۡعَنۃ

َ
ف

َ
ک

91. Alangkah buruknya hal 
yang dengan itu mereka telah 
menjual dirinya - mereka meng-
ingkari apa yang Allah turunkan, 
karena dengki mengapa Allah 
menurunkan karunia-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba-hamba-Nya, lalu 
cmereka ditimpa kemurkaan demi 
kemurkaan, dan bagi orang-orang 
kafir seperti itu ada azab yang 
menghinakan.

  
ۤ
بَِما ُرۡوا 

ُ
ف

ۡ
یَّک اَۡن  ۡم  

ُ
اَنُۡفَسہ بِٖہۤ  َرۡوا 

َ
اۡشت َسَما 

ۡ
بِئ

َعلٰي  فَۡضِلٖہ  ِمۡن  ُہ 
اللّٰ َل  ّزِ

َ
یُّن اَۡن  بَۡغًیا  ُہ  

اللّٰ اَنَۡزَل 

َعلٰي  بَِغَضٍب  فََبٓاُءۡو   ۚ ِعَباِدٖہ  ِمۡن  يََّشٓاُء  َمۡن 

ِہیٌۡن ﴿۹۱﴾  اٌب ّمُ
َ

ٰکفِرِیَۡن َعذ
ۡ
َغَضٍب ؕ َو  لِل

120. Ayat ini berarti bahwa orang-orang Yahudi biasa membukakan 
kepada orang-orang musyrik Arab, kenyataan bahwa, ada nubuatan-nubuatan 
dalam kitab-kitab suci mereka tentang kedatangan seorang nabi yang akan 
menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia (Ulangan 18: 18 dan 28: 1-2). 
Tetapi, ketika nabi itu sungguh-sungguh muncul, bahkan orang-orang 
dari antara mereka yang telah melihat tanda-tanda dari Allah Swt menjadi 
sempurna dalam diri beliau, mereka berpaling darinya, atau mungkin pula 
artinya bahwa, sebelum diutusnya Rasulullah Saw orang-orang Yahudi biasa 
berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, agar membangkitkan seorang nabi 
yang akan menyebabkan agama yang benar itu menang terhadap agama-
agama palsu (Hisyam, 1, 150). Tetapi, ketika Nabi yang untuknya mereka 
terus-terus berdoa itu, sungguh-sungguh datang dan keunggulan kebenaran di 
atas kepalsuan mulai nampak, mereka menampiknya dan sebagai akibatnya 
penampikan itu menimpakan atas mereka laknat Allah Swt. 

a2 : 42, 92, 98, 102; 3 : 82; 4 : 48; 35 : 32; 46 : 13.
b2 : 147.  c3 : 113; 5 : 61.
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92. Dan aapabila dikatakan ke-
pada mereka: “Berimanlah kepada 
apa yang telah Allah turun-
kan”, mereka berkata: “Kami 
hanya beriman kepada apa yang 
telah diturunkan kepada kami”, 
dan mereka ingkar kepada yang 
diturunkan sesudahnya, padahal 
itulah kebenaran yang menggenapi 
apa yang ada pada mereka. 
Katakanlah: b”Lalu mengapa kamu 
membunuh nabi-nabi Allah se-
belum ini, jika kamu orang-orang 
beriman?”

قَالُۡوا  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
بَِما ِمنُۡوا 

ٰ
ا ۡم  

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

بَِما  ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
یَک َو  َعلَۡیَنا  اُنِۡزَل    

ۤ
بَِما نُۡؤِمُن 

قُۡل   ؕ ۡم  
ُ
َمَعہ لَِّما  قًا  ُمَصّدِ  

ُ
حَّق

ۡ
ال ُہَو  َو  َوَرٓاَءٗہ 

ِاۡن  قَۡبُل  ِمۡن  ِہ 
اللّٰ ِۢۡبَیٓاَء  اَن تَۡقُتُلۡوَن  فَلَِم 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۹۲﴾  ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ک

ربع 
الحزب

2

93. Dan sungguh Musa telah 
datang kepada kamu dengan 
Tanda-tanda yang nyata, kemu-
dian sepeninggalnya ckamu men-
jadikan anak sapi sebagai sem-
bahan dan kamu orang-orang 
yang zalim.

تُُم 
ۡ

خَذ
َّ
ات ثُّمَ  ٰنِت  بِالَۡبِیّ ۡوٰسي  ّمُ ۡم 

ُ
َجٓاَءک لََقۡد  َو 

الِۡعۡجَل ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ َو اَنۡتُۡم ٰظلُِمۡوَن ﴿۹۳﴾  

94. Dan ingatlah dketika Kami 
mengambil janji yang teguh dari 
kamu dan Kami menjulang-
tinggikan gunung Thur121 

di atasmu seraya berfirman: 
“Peganglah dengan kuat apa yang 
telah Kami berikan kepadamu 
dan dengarkanlah.” Mereka121A 
berkata: “Kami telah mendengar 
tetapi kami mengingkari”, 

ُم 
ُ

فَۡوقَک َرفَۡعَنا  َو  ۡم 
ُ

ِمۡیَثاقَک نَا 
ۡ

اََخذ ِاۡذ  َو 

ٍۃ ّوَ اۡسَمُعۡوا ؕ  ۡم بُِقّوَ
ُ

تَۡیٰنک
ٰ
 ا

ۤ
ۡوا َما

ُ
ۡوَر ؕ ُخذ

ُ
الّط

قُُلۡوبِہُِم  فِۡي  ِربُۡوا 
ۡ

اُش َو  َعَصۡیَنا  َو  َسِمۡعَنا  قَالُۡوا 

بِٖہۤ   ۡم 
ُ
مُُرک

ۡ
یَا َسَما 

ۡ
بِئ ؕ قُۡل  رِہِۡم 

ۡ
ف

ُ
بِک الِۡعۡجَل 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۹۴﴾ ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ۡم   ِاۡن  ک

ُ
ِایَۡمانُک

121. Lihat catatan no. 105.
121A. Kata-kata itu berarti bahwa mereka dengan amal perbuatannya 

menolak untuk taat. Untuk arti kata Qāla lihatlah catatan no. 57.

a2 : 171; b3 : 113, 182. c2 : 52; 4 : 154; 7 : 149, 153; 20 : 98.
d2 : 64; 4 : 155; 7 : 172.
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dan hati mereka diresapi kecin-
taan kepada anak sapi122 karena 
kekafirannya. Katakanlah: “Sa-
ngat buruk apa yang diperintahkan 
imanmu, jika kamu sungguh 
orang-orang yang beriman.”

    

95. Katakanlah, a”Jika tempat 
kediaman akhirat di sisi Allah 
semata-mata hanya untuk kamu, 
bukan untuk orang lain, maka 
harapkanlah kematian, jika kamu 
orang-orang yang benar.”122A

ِعۡنَد  ِخَرُۃ 
ٰ

الۡا اُر  الّدَ لَُکُم  انَۡت 
َ
ک ِاۡن  قُۡل  

ُوا  فََتَمّنَ اِس  الّنَ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ  
ً

َخالَِصۃ ِہ 
اللّٰ

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۹۵﴾  
ُ
الَۡمۡوَت ِاۡن ک

96. Dan mereka btidak akan per-
nah mengharapkan kematian itu 
sama sekali disebabkan apa yang 
telah diperbuat tangan mereka, 
dan Allah Maha Mengetahui 
orang-orang zalim.

 ؕ اَیِۡدیۡہِۡم  َمۡت  قَّدَ اَبًَدا  ۭ بَِما  ۡوُہ  یََّتَمّنَ لَۡن  َو 

 ﴾۹۶﴿ لِِمیَۡن 
ٰ

َعلِۡیٌم  ۭ بِالّظ ُہ 
اللّٰ َو 

97. Dan niscaya engkau benar-
benar akan mendapati mereka 
sebagai manusia paling tamak 
kepada kehidupan dunia, bahkan 
lebih dari orang-orang musyrik.122B 
Masing-masing mereka ingin 
diberi umur seribu tahun, padahal 
diberi umur selama itu ctidak dapat 
menjauhkannya dari azab; dan 
Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan.

ٍۃۛ  َحٰیو َعلٰي  اِس  لّنَ ا َص  اَۡحَر ۡم 
ُ
ہ

نَّ ِجَد
َ

لَت َو 

ُر  یَُعّمَ لَۡو  ۡم 
ُ
اََحُدہ یََوّدُ    ۛ ۡوا 

ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  َو 

اِب 
َ

اَلَۡف َسَنٍۃۚ  َو َما ُہَو بُِمَزۡحِزِحٖہ ِمَن الَۡعذ

ُہ  بَِصیٌۡر  ۭ بَِما یَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۹۷﴾  
اَۡن یَُّعّمََر ؕ َو اللّٰ 

122. Ungkapan, Usyriba f ī Qalbihī Hubbu Fulānin, berarti, cinta orang 
itu meresap ke dalam hatinya (Aqrab). Kata itu dipakai begitu, karena cinta 
itu bagaikan alkohol yang memabukkan orang yang mengonsumsinya. Kata-
kata yang dipakai pada ayat ini berarti, cinta kepada anak sapi itu, telah 
meresap ke dalam hati mereka.

122A. Artinya ialah bahwa jika orang-orang Yahudi telah yakin bahwa 
mereka itu dibenarkan dalam pengakuan mereka bahwa, Allah Swt akan 

a2 : 112; 62 : 7.  b62 : 8. c62 : 9.  
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98. Katakanlah, “Barangsiapa 
menjadi musuh bagi Jibril,123 
maka sesungguhnya ialah yang 
amenurunkan kitabnya ke dalam 
hati engkau dengan izin Allah 
bmenggenapi firman yang ada 
sebelumnya, sebagai petunjuk 
dan kabar gembira bagi orang-
orang yang beriman.

َعلٰي  لَٗہ  نَّزَ ٗہ 
فَِانَّ ِجبِۡریَۡل  ِ

ّ
ل ا  َعُدّوً اَن 

َ
ک َمۡن  قُۡل 

یََدیِۡہ  بَیَۡن  لَِّما  قًا  ُمَصّدِ ِہ 
اللّٰ بِِاۡذِن  ِبَک 

ۡ
قَل

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۹۸﴾  
ۡ
َو ُہًدي ّوَ بُۡشٰري لِل

99. c”Barangsiapa menjadi 
musuh bagi Allah, malaikat-
malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 
Jibril dan Mika’il,124 maka se-
sungguhnya Allah musuh bagi 
orang-orang kafir semacam 
itu.”125

ِتٖہ َو ُرُسِلٖہ َو ِجبِۡریَۡل 
َ

ِٰٓئک ِہ َو َمل
ا  لِّلّٰ اَن َعُدّوً

َ
َمۡن ک

ٰکفِرِیَۡن ﴿۹۹﴾  
ۡ
َہ َعُدّوٌ لِّل

ىَل فَِاّنَ اللّٰ
ٰ

َو ِمۡیک

menganugerahkan rahmat-Nya hanya kepada mereka dan kalau pengakuan 
Rasulullah Saw itu palsu, maka mereka itu harus memohonkan kematian dan 
kebinasaan atas si pendusta.

122B. Orang-orang musyrik lebih sedikit kemelekatannya kepada 
kehidupan alam dunia dibandingkan orang-orang Yahudi, karena berbeda 
dari kaum Yahudi, mereka (kaum Musyrik) tidak beriman kepada kehidupan 
sesudah mati dan oleh karena itu tidak punya rasa takut akan siksaan setelah 
kematian. 

123. Jibrīl  merupakan kata majemuk dari Jabr dan Īl, dan berarti, orang 
gagah berani dari sisi Tuhan, atau hamba Tuhan. Jabr yang dalam bahasa 
Ibrani Geber berarti, khadim; dan Īl berarti, yang gagah-perkasa, kuat 
(Hebrew English-Lexicon) oleh William Geseneus; (Bukhārī, bab Tafsir; dan 
Aqrab).  

Menurut Ibnu ‘Abbas nama lain dari Jibril ialah Abdullah (Jarīr). Jibril 
sebagai pemimpin para malaikat (Mantsur) itu adalah, pembawa Wahyu Al-
Qur’an. Lihat Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris. Menurut para ahli 
tafsir Al-Qur’an Jibrīl itu searti dengan Rūhul-Qudūs (Rohulkudus) dan 
Rūhul-Amin.  

Menurut Bibel juga, tugas Jibril itu menyampaikan Amanat Tuhan kepada 
hamba-hamba-Nya (Dan. 8: 16; 9: 21 dan Lukas 1: 19). Al-Qur’an, seperti 
ditegaskan oleh ayat ini, menetapkan tugas yang sama kepada Jibril. Tetapi, 
dalam tulisan-tulisan Yahudi masa kemudian, ia dilukiskan sebagai “malaikat 

a26 : 194, 195.  bLihat 2 : 90. c58 : 6.  
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100. Dan sungguh Kami telah 
turunkan tanda-tanda yang nyata 
kepada engkau, dan sama sekali 
tidak ada yang kafir kepadanya 
kecuali orang-orang fasik.

ُر 
ُ
ف

ۡ
ٰنٍت ۚ َو َما یَک ٰیٍت  ۭ بَِیّ

ٰ
 ِالَۡیَک ا

ۤ
َو لََقۡد اَنَۡزلَۡنا

ا الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۱۰۰﴾  
َّ   ِال

ۤ
بَِہا

101. Apakah bukan sesuatu 
yang buruk bila asetiap kali me-
reka membuat janji, segolongan 
dari mereka mencampakannya? 
Bahkan kebanyakan dari mereka 
tidak beriman.

ۡم ؕ 
ُ
ۡنہ ٗہ فَِریٌۡق ّمِ

َ
َبذ

َما ٰعَہُدۡوا َعۡہًدا نَّ
َّ ل

ُ
اََو ک

ۡم  لَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۰۱﴾  
ُ
ُرہ

َ
بَۡل اَۡکث

102. Dan tatkala datang kepada 
mereka seorang rasul dari sisi 
Allah, bmembenarkan apa yang 
ada pada mereka, segolongan dari 
orang-orang yang diberi Alkitab 
cmembuang Kitab Allah ke 
belakang punggungnya, seolah-
olah mereka tidak mengetahui.

ٌق  ُمَصّدِ ِہ 
اللّٰ ِعۡنِد  ۡن  ّمِ َرُسۡوٌل  ۡم  

ُ
َجٓاَءہ ا  لَّمَ َو 

اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال َن  ّمِ فَِریٌۡق   

َ
نََبذ ۡم 

ُ
َمَعہ لَِّما 

ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک ُظُہۡوِرہِۡم  َوَرٓاَء   ِہ 

اللّٰ کِٰتَب   � الِۡکٰتَب 

  ﴾۱۰۲۪ لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿

api dan guntur” (Enc. Bib. pada ‘Gabriel’). Pada zaman Rasulullah Saw 
orang-orang Yahudi menganggap Jibril sebagai musuh dan sebagai malaikat 
peperangan, malapetaka, dan penderitaan (Jarīr dan Musnad).

124. Mīkāl (Mika’il) pun salah seorang dari malaikat penghulu. Kata itu 
dipandang sebagai paduan dari Mīk dan Īl, yang berarti, siapa yang seperti 
Tuhan, artinya tiada sesuatu seperti Tuhan (Jew. Enc. dan Bukhārī). Orang-
orang Yahudi memandang Mika’il (Mikāl) sebagai malaikat yang paling 
mereka sukai (Jew. Enc). Dan sebagai malaikat keamanan dan kelimpahan, 
hujan dan tumbuh-tumbuhan (Katsīr) dan dianggap mempunyai pertalian, 
terutama dengan pekerjaan pemeliharaan dunia. 

125. Malaikat-malaikat merupakan mata rantai penting dalam silsilah 
kerohanian dan barangsiapa memutuskan sekali pun hanya satu mata rantai 
rohani atau menampakkan maksud buruk terhadap salah satu unit tatanan 
rohani itu, pada hakikatnya, ia memutuskan hubungannya dengan seluruh 
tatanan itu. Seorang yang demikian memahrumkan (menjauhkan, meluputkan) 
diri dari rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah 
yang benar, dan menjadikan dirinya layak menerima siksaan yang ditetapkan 
bagi pelanggar-pelanggar.

a3 : 188.  bLihat 2 : 90.  c3 : 188.
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103. Dan mereka mengikuti 
apa yang diikuti126 para 
pemberontak di masa127 kerajaan 
Sulaiman. Dan bukan Sulaiman 
yang kafir melainkan para pem-
berontak itulah yang ingkar. 
Mereka mengajarkan sihir128 
kepada manusia. Dan mereka 
itu mengaku mengikuti apa 
yang telah diturunkan kepada 
dua129 malaikat di Babil, Harut 
dan Marut.130* Tetapi keduanya 
tidaklah mengajar seorang pun 
sehingga mereka mengatakan: 

ِک 
ۡ
ُمل َعلٰي  ٰیِطیُۡن 

َ
الّش تَۡتُلوا  َما  َبُعۡوا 

َّ ات َو 

لِٰکّنَ  َو  ُسلَۡیٰمُن  رَ 
َ
َکف َما  َو   ۚ ُسلَۡیٰمَن 

ۡحَر  الّسِ اَس  الّنَ ُِمۡوَن 
ّ یَُعل ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ٰیِطیَۡن 

َ
الّش

َہاُرۡوَت   بَِبابَِل  الَۡملََکیِۡن  َعلَي  اُنِۡزَل   
ۤ
َما َو 

یَُقۡولَاۤ  ي 
ٰ
َحّت اََحٍد  ِمۡن  ِٰمِن 

ّ یَُعل َما  َماُرۡوَت َؕو  َو 

ُمۡوَن 
َّ ۡر ؕفََیَتَعل

ُ
ف

ۡ
تَک فَلَا   

ٌ
ِفۡتَنۃ ۡحُن 

َ
ن َما 

ِانَّ

ؕ َزۡوِجٖہ  َو  الَۡمرِۡء   بَیَۡن  بِٖہ  ّرِقُۡوَن 
َ
یُف َما  ِمۡنُہَما 

126. Talautuhū berarti, aku mengikut dia (Lane).
127. ‘Alā mengandung arti fī, artinya “dalam” atau “sewaktu” dan “terhadap” 

(Mughni). Kata depan ini dipakai juga dalam  Al-Qur’an dalam arti “sesuai 
dengan” (QS.2:113); dianggap sebagai merujuk kepada sebab (QS.2:186); dalam 
arti Fī (QS.28:16) dan Min (dari) (QS.83:3). Talā ‘Alaihi berarti pula, ia berdusta 
terhadapnya (Tāj, Muhīt, dan Radi).

128. Sihr berarti, akal licik, dursila; sihir; mengadakan apa-apa yang palsu 
dalam bentuk kebenaran; setiap kejadian yang sebab-sebabnya tersembunyi, dan 
disangka lain dari kenyataannya (Lane). Jadi setiap kepalsuan, penipuan atau 
akal licik yang dimaksudkan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari 
penglihatan orang, adalah termasuk sihir juga.

129. Kata “dua malaikat” di sini maksudnya dua orang suci (QS.12: 32), 
sebab kedua malaikat itu di sini diterangkan sebagai mengajar sesuatu kepada 
orang banyak, padahal malaikat itu tidak pernah tinggal bersama manusia dan tidak 
bergaul bebas dengan mereka (QS.17: 95 ; QS.21:8)

130. Hārūt dan Mārūt keduanya adalah nama sifat; yang pertama berasal 
dari Harata (ia merobek – Aqrab) berarti, orang yang merobek, dan yang kedua 
berasal dari Marata (ia memecahkan) berarti, orang yang memecahkan. Nama-
nama itu mengandung arti bahwa tujuan munculnya orang-orang suci itu adalah 
untuk “merobek” dan “memecahkan” kemegahan dan kekuasaan kerajaan musuh-

* Harut dan Marut asalnya adalah dua orang manusia yang memiliki adat kebiasaan malaikat. 
Mereka merupakan manusia yang bersifat malaikat dan untuk membawa perubahan kadang-
kadang keduanya mengajarkan perkara-perkara yang berkenaan dengan itu ada petunjuk 
supaya hal itu senantiasa dijadikan rahasia sehingga istri pun jangan diberitahu. Mereka telah 
melakukan itu karena perintah Tuhan, tetapi orang-orang sesudahnya mengambil contoh 
tersebut, untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Al-Qur’an membebaskan Harut 
dan Marut dari hal ini, karena mereka melakukannya atas perintah Allah Ta’ala sedangkan 
orang-orang sesudahnya melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri. 
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“Sesungguhnya kami hanya ujian 
dari Tuhan, karena itu janganlah 
kamu ingkar.” Lalu orang-orang 
belajar dari keduanya hal yang 
dengan itu mereka membuat 
pemisahan antara laki-laki dan 
istrinya, dan dengan itu mereka 
tidak mendatangkan mudarat 
kepada seseorang kecuali dengan 
izin Allah; sedangkan mereka 
ini mempelajari apa-apa yang 
mendatangkan mudarat dan tidak 
bermanfaat130A baginya. Dan 
sungguh mereka mengetahui 
bahwa barangsiapa berniaga 
dengan cara ini niscaya tidak ada 
baginya suatu bagian keuntungan 
di akhirat, dan amat buruklah apa 
yang untuk itu mereka menjual 
dirinya, seandainya mereka 
mengetahui.

 ؕ ِہ 
اللّٰ بِِاۡذِن  ا 

َّ ِال اََحٍد   ِمۡن  بِٖہ  یَۡن  بَِضٓاّرِ ۡم  
ُ
ہ َما  َو 

لََقۡد  َو   ؕ ۡم  
ُ
یَۡنَفُعہ لَا  َو  ۡم  

ُ
ہ یَُضّرُ َما  ُمۡوَن 

َّ یََتَعل َو 
ِمۡن  ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا فِي  لَٗہ  َما  ٰرىُہ 

َ
اۡشت لََمِن  َعلُِمۡوا 

ؕ لَۡو  ۡم  
ُ
اَنُۡفَسہ بِٖہۤ   َشَرۡوا  َما  َس 

ۡ
َو لَِبئ  ؕ َخلَاٍق 

انُۡوا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۰۳﴾ 
َ
ک

musuh kaum Bani Israil. 
 Orang-orang suci ini menerangkan kepada anggota-anggota baru, pada waktu 

upacara pelantikan bahwa mereka itu semacam cobaan dari Tuhan untuk maksud 
memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Mereka membatasi keanggotaan 
perkumpulan mereka hanya pada kaum pria. Ayat itu berarti bahwa orang-orang 
Yahudi pada masa Rasulullah Saw ikut-ikutan dalam rencana dan perbuatan jahat 
yang sama, seperti halnya yang menjadi ciri nenek moyang mereka di zaman Nabi 
Sulaiman As.  

Dikatakan selanjutnya bahwa perusuh-perusuh di zaman Nabi Sulaiman As 
adalah pemberontak-pemberontak yang menuduhnya sebagai orang kafir. Ayat ini 
membersihkan Nabi Sulaiman As dari tuduhan kekafiran. Ditambahkannya bahwa 
perusuh-perusuh di zaman Nabi Sulaiman As itu mengajarkan kepada rekan-rekan 
mereka sandi-sandi (lambang-lambang) yang menyampaikan arti yang sama 
sekali berbeda, dari arti yang umumnya dipahami dengan tujuan menipu orang dan 
menyembunyikan maksud sebenarnya. 

Ayat ini mengisyaratkan kepada persekongkolan rahasia yang dilancarkan 
musuh-musuh Nabi Sulaiman As terhadapnya. Dengan jalan itu mereka berusaha 
menghancurkan kerajaannya. Hal itu mengandung arti bahwa orang-orang 
Yahudi Medinah sekarang mempergunakan pula siasat kotor yang sama, terhadap 
Rasulullah Saw tetapi mereka tidak akan berhasil dalam rencana-rencana jahatnya 
itu. 
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130A. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan kekuasaan Islam terus-
menerus meluas dan perlawanan terhadap Islam di tanah Arab telah dihancurkan 
sepenuhnya, lagi mereka tidak dapat menghentikan atau memperlambat 
kemajuannya, mereka mulai menghasut orang-orang luar melawan Islam. Karena 
ditindas dan dianiaya oleh penguasa-penguasa kerajaan Kristen, mereka mencari 
perlindungan di Persia dan memindahkan pusat agama mereka dari Yehuda ke 
Babil (Hutchison’s of Nation’s, halaman 550). Berangsur-angsur mereka mulai 
memasukkan pengaruh besarnya ke dalam istana raja-raja Persia dan mulai 
membuat komplotan terhadap Islam.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa upaya-upaya kaum Yahudi pada dua peristiwa 
yang telah lewat itu telah membawa hasil-hasil berlainan. Pada peristiwa pertama, 
komplotan mereka bertujuan untuk melawan Nabi Sulaiman As dan disudahi 
dengan kehilangan seluruh kewibawaan dan akhirnya mereka dibuang ke Babil. 
Pada peristiwa kedua mereka mengambil cara-cara yang sama, di bawah pimpinan 
dua wujud yang mendapat wahyu, dan mereka berhasil gilang-gemilang. Maka 
untuk menegaskan bahwa, apakah kegiatan kaum Yahudi terhadap Rasulullah 
Saw akan menemui kegagalan seperti dialami mereka di masa Nabi Sulaiman As, 
ataukah akan berhasil seperti di Babil; maka Al-Qur’an menyatakan: mereka ini 
(musuh-musuh Rasulullah Saw) belajar hal yang mendatangkan mudarat kepada 
mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, mengisyaratkan bahwa mereka tidak 
akan berhasil seperti nenek-moyang mereka di Babil.

Ketika Khusru II menerima surat dari Rasulullah Saw mengajaknya agar 
menerima Islam, mereka berhasil menghasutnya supaya mengirimkan perintah 
kepada Badhan, Gubernur Yaman, yang pada masa itu merupakan propinsi Persia, 
agar menangkap dan mengirimkan Rasulullah Saw sebagai tawanan dengan 
dirantai ke istana Persia. Kepada komplotan-komplotan dan sekongkol orang-
orang Yahudi di zaman Rasulullah Saw itulah ayat ini merujuk.

Perhatian mereka ditarik kepada kenyataan bahwa nenek moyang mereka pun 
telah melancarkan persekongkonglan, pertama, terhadap Nabi Sulaiman As, ketika 
beberapa anggota masyarakatnya telah mendirikan perkumpulan-perkumpulan 
untuk menentangnya. Di dalam perkumpulan-perkumpulan itu diajarkan lambang-
lambang dan sandi-sandi rahasia (I Raja-raja 11:29-32; I  Raja-raja 11:14, 23, 
26; II Tawarikh 10:2-4). Kejadian kedua ketika mereka menghidupkan kembali 
perkumpulan-perkumpulan rahasia ialah pada waktu mereka masih dalam tawanan 
di Babil pada zaman Raja Nebukadnezar. 

Orang-orang suci yang disinggung dalam ayat ini ialah Nabi Hijai, dan Zakaria 
bin Ido (Ezra 5:1). Orang-orang suci itu membatasi keanggotaannya pada kaum 
pria, dan menerangkan kepada para anggota baru pada waktu upacara pelantikan 
bahwa mereka itu semacam cobaan dari Tuhan, dan bahwa oleh karena itu kaum 
Bani Israil hendaknya jangan mengingkari apa-apa yang dikatakan mereka. 

Ketika kekuasaan Cyrus – raja Media dan Persia – bangkit, orang-orang 
Bani Israil mengadakan perjanjian rahasia dengannya. Hal demikian sangat 
mempermudah untuk mengalahkan Babil. Sebagai imbalan atas jasa itu, Cyrus 
bukan saja mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, tetapi juga membantu 
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104. Dan asekiranya mereka 
beriman dan bertakwa, tentu 
mereka akan meraih ganjaran 
terbaik dari sisi Allah, seandainya 
mereka mengetahui.

ِعۡنِد  ۡن  ّمِ  
ٌ

لََمُثۡوبَۃ َقۡوا 
َّ ات َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  َو 

انُۡوا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۰۴﴾٪ 
َ
ِہ َخیٌۡر ؕ  لَۡو ک

اللّٰ 

105. Hai orang-orang yang 
beriman, bjanganlah kamu me-
ngatakan “Rā‘inā”131 kepada Rasul 
Kami, melainkan katakanlah 
“Unzurnā” serta dengarlah baik-
baik, dan ingatlah bagi orang-
orang kafir ada azab yang pedih.*

قُۡولُوا  َو  َراِعَنا  تَُقۡولُۡوا  لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۱۰۵﴿ اَلِۡیٌم  اٌب 
َ

َعذ ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
َولِل َواۡسَمُعۡوا  انُۡظۡرنَا 

mereka dalam pembangunan kembali Rumah Peribadatan Nabi Sulaiman As 
(Historians’ History of the World, ii 126).

131. Rā‘inā termasuk dalam wazan (pola) Mufā‘alah, yang pada umumnya 
membawa arti timbal-balik, menyatakan dua pihak yang bermartabat hampir setara 
dan dapat berarti “hargailah kami sehingga kami pun akan menghargai kamu.”atau 
karena diambil dari akar kata Rā‘in yang berarti: “orang bodoh” atau “orang 
angkuh,” kata itu berarti: “hai bodoh” atau “hai orang angkuh.”karena ungkapan 
ini mengandung sikap tidak hormat terhadap Rasulullah Saw, Allah Swt melarang 
orang-orang Muslim untuk memakai kata-kata demikian dan menasihatkan 
mereka agar memakai kata-kata hormat dan sopan dan tidak samar-samar seperti 
kata Unzurnā yang berarti “tunggulah kami.”

Setelah menerangkan hubungan rahasia yang diadakan oleh kaum Yahudi 
Arab dengan orang-orang luar untuk meruntuhkan tugas suci Rasulullah Saw, 
Al-Qur’an selanjutnya menggambarkan dalam ayat ini, siasat jahat mereka untuk 
merendahkan Rasulullah Saw dan menanam bibit perpecahan serta kekacauan 
di antara kaum Muslim ini. Contoh yang nampak remeh telah dipilih untuk 
menegaskan kenyataan bahwa, mengenai semangat sesuatu kaum kadang-kadang 
hal yang sangat kecil membawa akibat berbahaya yang melumpuhkan semangat, 
disiplin, dan hormat mereka kepada yang berkuasa.

a3 : 180; 5 : 66, 67.  b4 : 47.

* Dalam ayat ini ada larangan mengucapkan perkataan Rā‘inā. Seharusnya yang dikatakan  
ialah Rā‘inā, tetapi dikatakan Rā‘īnā yang berarti “Wahai orang bodoh.” Padahal secara 
lahiriah maksudnya hendak mengatakan “Berikanlah kasih sayang Engkau pada kami.” 
Pendek kata Al-Qur’an berkata pada mereka yaitu bekerjalah dengan Qaul Sadid (perkataan 
yang jelas) dan selalulah berkata wanzurnā lihatlah kami.

R. 13
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106. Orang-orang kafir di 
antara Ahli Kitab dan orang-
orang musyrik sama sekali tidak 
suka suatu kebaikan dari Tuhan 
kamu diturunkan kepadamu, 
padahal Allah amengkhususkan 
rahmat-Nya bagi siapa yang 
Dia kehendaki dan Allah adalah 
Pemilik karunia yang besar.

ُرۡوا ِمۡن اَۡہِل الِۡکٰتِب َو لَا 
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َما یََوّدُ ال
ۡن  ّمِ َخیٍۡر  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َعلَۡیک َل  ّزَ

َ
یُّن اَۡن  الُۡمۡشِرکِیَۡن 

يََّشٓاُء  َمۡن  بَِرۡحَمِتٖہ  َيۡخَتّصُ  ُہ 
اللّٰ ۡم َؕو 

ُ
بِّک ّرَ

ُہ ُذو الَۡفۡضِل الَۡعِظۡیِم ﴿۱۰۶﴾ 
ؕ َو اللّٰ

نصف 
الحزب

2

107. bAyat131A mana pun yang 
Kami mansukhkan132 atau Kami 
biarkan terlupa, Kami datangkan 
yang lebih baik darinya atau yang 
semisalnya. Apakah kamu tidak 
mengetahui bahwa sesungguhnya 
Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu?*

ِبخَیٍۡر  ِت 
ۡ
نَا نُنِۡسَہا  اَۡو  یٍَۃ 

ٰ
ا ِمۡن  نَنَۡسۡخ  َما 

ّلِ 
ُ
َہ َعلٰي ک

  اَۡو ِمۡثلَِہاؕاَلَۡم تَۡعلَۡم اَّنَ اللّٰ
ۤ
ۡنَہا ّمِ

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۱۰۷﴾  
َ

ش

131A.  Āyah berarti, pesan, tanda, perintah atau ayat Al-Qur’an (Lane). 
132. Ada kekeliruan dalam mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa 

beberapa ayat Al-Qur’an telah dimansukhkan (dibatalkan). Kesimpulan itu jelas 
salah dan tidak beralasan. Tidak ada sesuatu dalam ayat ini yang menunjukkan 
bahwa kata Āyah maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam ayat sebelum 
dan sesudahnya telah disinggung mengenai Ahlikitab dan keirian mereka 
terhadap Wahyu baru yang menunjukkan bahwa Āyah yang disebut dalam ayat ini 
sebagai mansukh, mengacu kepada Wahyu-wahyu terdahulu. Dijelaskan bahwa 
kitab suci terdahulu mengandung dua macam perintah: (a) yang menghendaki 
penghapusan karena keadaan sudah berubah dan karena keuniversilan Wahyu 
baru itu, menghendaki penghapusan; (b) yang mengandung kebenaran kekal-
abadi, atau memerlukan penyegaran kembali sehingga orang dapat diingatkan 

a3 : 75.  b16 : 102.

* Dalam ayat ini pada umumnya para Mufasir berbuat kesalahan pada terjemahan mereka yaitu, 
bahwa di dalam ayat Al-Qur’an yang Allah turunkan itu terdapat ayat yang mansukh dan “Kami 
berikan ayat yang lebih baik dari itu.” Yang akibatnya pembahasan nasikh mansukh menjadi 
perdebatan yang sangat panjang. Kurang lebih para mufasir telah membatalkan (menasakhkan) 
500 ayat dan memansukhkan (membatalkan hukum) 500 ayat, padahal tidak ada satu noktah 
pun ayat Al-Qur’an yang mansukh.  Sebelum Hadhrat Masih Mau’ud As yakni sampai masanya 
Hadhrat Syah Waliullah Muhaddits Dehlawy semua ayat nasikh mansukh telah terpecahkan  
kecuali lima ayat lagi.  Dan disebabkan berkat dari Ilmu Kalam yang dimiliki oleh Hadhrat Masih 
Mau’ud As kelima ayat itu pun telah  terpecahkan.  Inilah akidah Jemaat Ahmadiyah yaitu tidak 
ada satu noktah pun dari ayat Al-Qur’an yang mansukh. Maksud kata mansukh dalam ayat ini 
adalah bahwa syari’at-syari’at terdahulu yang kapan pun bila sudah mansukh atau terlupakan 
maka akan diturunkan yang sama seperti itu atau yang lebih baik lagi.
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108. Apakah kamu tidak 
mengetahui bahwa Allah yang 
mempunyai aKerajaan seluruh 
langit dan bumi? Dan tidak 
ada bagi engkau pelindung dan 
penolong selain Allah.

َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل لَٗہ  َہ 

اللّٰ اَّنَ  تَۡعلَۡم  اَلَۡم 

لٍِيّ  ِہ ِمۡن ّوَ
ۡن ُدۡوِن اللّٰ الۡاَۡرِض ؕ َو َما لَُکۡم ّمِ

ّوَ لَا نَِصیٍۡر ﴿۱۰۸﴾ 

109. bAtaukah kamu hendak 
menanyai133 Rasulmu sebagai-
mana Musa telah ditanyai dahulu? 
Dan barangsiapa menukar ke-
imanan dengan kekufuran, maka 
sungguh ia telah sesat dari jalan 
yang lurus.

ُسِئَل  َما 
َ
ک َرُسۡولَُکۡم  تَۡسـَُٔلۡوا  اَۡن  تُِریُۡدۡوَن  اَۡم 

َر 
ۡ
الُۡکف ِل  یََّتَبّدَ َمۡن  قَۡبُل َؕو  ِمۡن  ُمۡوٰسي 

  ﴾۱۰۹﴿ ِبۡیِل  الّسَ َسَوٓاَء    
َ

َضّل فََقۡد  بِالِۡایَۡماِن 

kembali akan kebenaran yang terlupakan. Maka oleh karena itu, perlu sekali 
menghapuskan bagian-bagian tertentu kitab-kitab suci itu dan mengganti dengan 
perintah-perintah baru dan pula menegakkan kembali perintah-perintah yang 
sudah hilang. Maka, Allah Swt menghapuskan beberapa bagian wahyu-wahyu 
terdahulu, menggantikannya dengan yang baru dan lebih baik, dan di samping itu 
memasukkan lagi bagian-bagian yang hilang dengan yang sama. Itulah arti yang 
sesuai dan cocok dengan konteks (letak) ayat ini dan dengan jiwa umum ajaran 
Al-Qur’an.

Al-Qur’an telah menghapuskan (membatalkan) semua kitab suci sebelumnya, 
sebab – mengingat keadaan umat manusia telah berubah – Al-Qur’an membawa 
syari’at baru yang bukan saja lebih baik daripada semua syari’at lama, tetapi 
ditujukan pula kepada seluruh umat manusia dari semua zaman. Ajaran yang lebih 
rendah dengan lingkup tugas yang terbatas harus memberikan tempatnya kepada 
ajaran yang lebih baik dan lebih tinggi dengan lingkup tugas yang universal.

Dalam ayat ini kata Nansakh (Kami menghapuskan) bertalian dengan kata bi 
Khairin (yang lebih baik), dan kata Nunsihā (Kami biarkan terlupakan) bertalian 
dengan kata bi Mitslihā (yang semisalnya), maksudnya bahwa jika Allah Swt 
menghapuskan sesuatu maka Dia menggantikannya dengan yang lebih baik; 
dan bila untuk sementara waktu Dia membiarkan sesuatu dilupakan orang, Dia 
menghidupkannya kembali pada waktu yang lain. Diakui oleh ulama-ulama 
Yahudi sendiri bahwa sesudah bangsa Yahudi diangkut sebagai tawanan ke Babil 
oleh Nebukadnezar, seluruh Taurat (lima kitab Nabi Musa As) telah hilang (Enc. 
Bib).

133. Ayat ini menyebut siasat licik lain yang dijalankan oleh orang-orang 
Yahudi untuk menumbangkan misi Rasulullah Saw. Mereka mengajukan 
kepada beliau pertanyaan-pertanyaan ganjil lagi bodoh dan tak ada 

a3 : 190; 5 : 41; 7 : 159; 9 : 116; 43 : 86; 57 : 6.  b4 : 154.
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110. Kebanyakan dari Ahli 
Kitab menginginkan aseandainya 
mereka dapat mengembalikan 
kamu menjadi kafir sesudah kamu 
beriman, setelah kebenaran itu jelas 
bagi mereka, karena kedengkian 
dari diri mereka sendiri. Maka 
bmaafkan dan berlapangdadalah 
pada mereka hingga cAllah men-
datangkan keputusan-Nya, sesung-
guhnya Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu.

ۡم
ُ

ۡونَک یَُرّدُ لَۡو  الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ۡن  ّمِ ِثیٌۡر 
َ
ک َوّدَ 

ۡن ِعۡنِد  اًراۚ َحَسًدا ّمِ
َ
ّف

ُ
ۡم ک

ُ
ۡن  ۭ بَۡعِد ِایَۡمانِک  ّمِ

 ۚ 
ُ

حَّق
ۡ

ال ُم 
ُ
لَہ َن 

تََبیَّ َما  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ اَنُۡفِسہِۡم 

ۡمِرٖہ ؕ ِاّنَ 
َ
ُہ بِا

تَِي اللّٰ
ۡ
ي یَا

ٰ
فَاۡعُفۡوا َو اۡصَفُحۡوا َحّت

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۱۱۰﴾  
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

اللّٰ

111. Dan ddirikanlah shalat 
serta bayarlah zakat; dan 
ekebaikan apa pun yang kamu 
dahulukan untuk dirimu, kamu 
akan memperolehnya di sisi 
Allah; sesungguhnya Allah Maha 
Melihat apa pun yang kamu 
kerjakan.

َما  َو   ؕ وَۃ 
ٰ

ک الّزَ تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَِقۡیُموا  َو 

ِعۡنَد  ِجُدۡوُہ 
َ
ت َخیٍۡر  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لِاَنُۡفِسک ُمۡوا  تَُقّدِ

َہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۱۱۱﴾  
ِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

اللّٰ

112. Dan mereka berkata, 
f”Tidak akan pernah ada yang 
masuk surga, kecuali orang-
orang Yahudi atau Nasrani.”134 
Ini hanya angan-angan mereka. 
Katakanlah, “Kemukakanlah 
bukti-buktimu, jika kamu orang-
orang yang benar.”

اَۡو  ُہۡوًدا  اَن 
َ
ک َمۡن  ا 

َّ ِال  
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال یَّۡدُخَل  لَۡن  قَالُۡوا  َو 

ۡم  
ُ

بُۡرَہانَک َہاتُۡوا  قُۡل   ؕ ۡم 
ُ
ہ اََمانِّیُ َک 

ۡ
نَٰصٰريؕتِل

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۱۲﴾ 
ُ
ِاۡن ک

hubungannya dengan agama. Mereka berbuat demikian untuk menulari jiwa 
Kaum Muslimin dengan kesukaan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh 
sehingga menodai rasa hormat terhadap agama dan supaya kaum Muslimin 
menjadi bimbang.

134. Orang-orang Yahudi maupun Kristen mempunyai khayalan kosong 
bahwa hanya orang Yahudi atau Kristen saja yang dapat meraih najat 
(keselamatan).

a3 : 101, 150; 4 : 90. b5 : 14. c5 : 53; 16 : 34.
dLihat 2 : 4. e73 : 21. f2 : 95; 62 : 7.
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113. Tidak demikian, abarang-
siapa berserah diri135 kepada 
Allah dan ia orang yang berbuat 
baik, maka baginya ada ganjaran 
di sisi Tuhannya, btidak ada ke-
takutan atas mereka dan tidak 
pula mereka akan bersedih.

 
ۤ
ٗہ

َ
فَل ُمۡحِسٌن  ُہَو   َو  ِہ 

لِلّٰ َوۡجَہٗہ   اَۡسلََم  َمۡن  بَلٰي 

ۡم  
ُ
اَۡجُرٗہ ِعۡنَد َربِّٖہ ۪ َو لَا َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم  َو لَا ہ

َيۡحَزنُۡوَن ﴿۱۱۳﴾٪  

114. Dan orang-orang Yahudi 
mengatakan, c”Orang-orang Nas-
rani tidak berdiri di atas ke-
benaran apapun,” dan orang-
orang Nasrani mengatakan, 
d”Orang-orang Yahudi tidak ber-
diri di atas136 kebenaran apapun.” 
Padahal mereka membaca Alkitab 
yang sama. Demikian pula orang-
orang yang tidak mengetahui, 
berkata seperti ucapan mereka 
itu. Maka pada Hari Kiamat Allah 
akan menghakimi di antara 
mereka tentang apa yang mereka 
perselisihkan.

ۡيٍء ۪ 
َ

ٰصٰري َعلٰي ش َو قَالَِت الَۡیُہۡوُد  لَيَۡسِت الّنَ

 � ۡيٍء 
َ

ش َعلٰي  الَۡیُہۡوُد  لَيَۡسِت  ٰصٰري  الّنَ قَالَِت  ّوَ 
ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ الِۡکٰتَب  یَۡتُلۡوَن  ۡم 

ُ
ہ ّوَ 

ۡم 
ُ
ُم بَۡیَنہ

ُ
ُہ َيۡحک

لَا یَۡعلَُمۡوَن ِمۡثَل قَۡولِہِۡمۚ  فَاللّٰ

  ﴾۱۱۴﴿ َيۡخَتلُِفۡوَن  ِفۡیِہ  انُۡوا 
َ
ک ِفۡيمَا  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم 

135. Wajh berarti: muka (wajah); benda itu sendiri; tujuan dan motif; 
perbuatan atau tindakan yang kepadanya seseorang menujukan perhatian; jalan 
yang diinginkan, anugerah atau kebaikan (Aqrab). Ayat ini memberi isyarat 
kepada ketiga taraf penting ketakwaan sempurna, yaitu Fanā (menghilangkan 
diri); Baqā (kelahiran kembali); dan Liqā (memanunggal dengan Allah.). 

Kata-kata “berserah diri kepada Allah” berarti  segala kekuatan dan 
anggota tubuh kita, dan apa-apa yang menjadi bagian diri kita, hendaknya 
diserahkan kepada Allah Swt seutuhnya dan dibaktikan kepada-Nya. Keadaan 
itu dikenal sebagai Fanā atau kematian yang harus ditimpakan seorang Muslim 
atas dirinya sendiri. 

Anak-kalimat kedua “dan ia orang yang berbuat baik” merujuk kepada 
keadaan Baqā atau kelahiran kembali, sebab bila seseorang telah melenyapkan 
dirinya dalam cinta Ilahi dan segala tujuan serta keinginan duniawi telah 
lenyap, maka ia seolah-olah dianugerahi kehidupan baru, yang dapat disebut 
Baqā atau kelahiran kembali. Maka ia hidup untuk Allah Swt dan bakti kepada 
umat manusia. 

a4 : 126.  bLihat 2 : 63.  c5 : 69.  d5d5 : 69.
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115. Dan siapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang meng-
halangi nama-Nya disebut adi 
dalam masjid-masjid Allah dan 
berupaya merobohkannya?137 Me-
reka itu tidak layak masuk ke 
dalamnya kecuali dengan rasa 
takut. Bagi mereka ada kehinaan 
di dunia; dan bagi mereka azab 
yang besar di akhirat.

َر 
َ
ک

ۡ
یُّذ اَۡن  ِہ 

اللّٰ َمٰسِجَد  َنَع  ّمَ ِممَّۡن  اَۡظلَُم   َمۡن  َو 

اَن 
َ
ک َما  ِٰٓئَک  اُول  ؕ َخَرابَِہا  فِۡي  َسٰعي  َو  اۡسُمٗہ  ِفۡیَہا 

نَۡیا  الّدُ فِي  ۡم  
ُ
لَہ  ۬ؕ َخٓائِِفیَۡن  ا 

َّ ِال  
ۤ
یَّۡدُخُلۡوَہا اَۡن  ۡم 

ُ
لَہ

  ﴾۱۱۵﴿ َعِظۡیٌم  اٌب 
َ

َعذ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  ۡم 
ُ
لَہ ّوَ  ِخۡزٌي 

       Kata-kata penutup menjelaskan taraf kebaikan ketiga dan tertinggi – taraf 
Liqā atau memanunggal (menyatu) dengan Allah Swt, yang dalam Al-Qur’an 
(QS.89:28) disebut pula “jiwa yang tenteram” atau Nafs Mutma’innah.

136. Syai’ berarti, sesuatu; sesuatu yang baik; kepentingan; apa yang 
dihendaki (Lane). Tiada yang lebih asing di dalam jiwa Islam daripada 
perlawanan terhadap kebenaran. Islam mengajarkan bahwa semua agama 
mempunyai kebenaran-kebenaran tertentu dan suatu agama disebut benar, 
tidak karena memonopoli kebenaran, melainkan karena mempunyai segala 
kebenaran dan bebas dari segala bentuk ketidakbenaran. Sambil mengatakan 
tentang dirinya agama yang sempurna dan lengkap, Islam dengan terus terang 
mengakui kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh agama-
agama lain.

137. Ayat ini merupakan kecaman keras terhadap mereka yang membawa 
perbedaan-perbedaan agama mereka sampai ke titik runcing, sehingga 
malahan tidak segan-segan merusak atau menodai tempat-tempat beribadah 
milik agama-agama lain. Mereka menghalang-halangi orang menyembah 
Tuhan di tempat-tempat suci mereka sendiri dan malahan bertindak begitu 
jauh, hingga menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Tindakan 
kekerasan demikian di sini dicela dengan kata-kata keras dan di samping itu 
ditekankan ajaran toleransi dan berpandangan luas.

Al-Qur’an mengakui adanya kebebasan dan hak yang tidak dibatasinya 
bagi semua orang untuk menyembah Tuhan di tempat ibadah; sebab, kuil, 
gereja atau masjid adalah tempat yang dibuat untuk beribadah kepada Tuhan, 
sedangkan orang yang menghalangi orang lain beribadah kepada Tuhan dalam 
tempat itu, pada hakikatnya telah membantu kehancuran dan kebinasaan 
tempat tersebut.

a9 : 17, 18; 22 : 26; 72 : 19, 20.
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116. Dan akepunyaan Allah 
timur dan barat;138 karena itu ke 
mana pun kamu menghadap, di 
sanalah ada wajah Allah. Se-
sungguhnya Allah Mahaluas 
karunia-Nya, Maha Mengetahui.

ّمَ 
َ
فَث ۡوا 

ُّ تَُول یَۡنمَا 
َ
فَا ِرُب 

ۡ
الَۡمغ َو  الَۡمۡشِرُق  ِہ 

لِلّٰ َو 

َہ َواِسٌع َعلِۡیٌم ﴿۱۱۶﴾  
ِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

َوۡجُہ اللّٰ

117. Dan mereka berkata, 
b”Allah mengambil untuk Diri-
Nya seorang anak.”139 Mahasuci 
Dia! Tidak, bahkan kepunyaan-
Nya-lah apa yang ada di seluruh 
langit dan di bumi. cSemua 
tunduk kepada-Nya.

ٗہ َما 
َّ ُہ َولًَدا � ُسۡبٰحَنٗہ ؕ بَۡل ل

 اللّٰ
َ

خَذ
َّ
َو قَالُوا ات

ِنُتۡوَن ﴿۱۱۷﴾  
ٰ
ٗہ ق

َّ  ل
ٌ

ّل
ُ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ ک فِي الّسَ

118. Dia-lah dYang memulai 
penciptaan140 langit dan bumi. 
Apabila Dia menetapkan sesuatu, 
maka eDia hanya berfirman me-
ngenainya, “Jadilah” maka ter-
jadilah ia.

اَۡمًرا  ي  قَضٰۤ ِاَذا  الۡاَۡرِضَؕو   َو  ٰمٰوِت  الّسَ بَِدیُۡع 

ۡوُن ﴿۱۱۸﴾  
ُ

ۡن فََیک
ُ
َما یَُقۡوُل لَٗہ  ک

فَِانَّ

138. Ayat ini mengandung nubuatan bahwa Islam pada permulaannya 
akan menyebar luas ke timur dan kemudian di akhir zaman, lambat-laun akan 
menyebar (penetrasi) ke barat.

139. Kata “anak Tuhan” dipergunakan secara tamsilan dalam kepustakaan 
agama Yahudi dengan artian “hamba Tuhan yang tercinta” atau “seorang 
nabi,” lalu kemudian hari menjadi mengandung arti harfiah (Lukas 20:36; 
Matius 5:9, 45, 48; Ulangan 14:1; Keluaran 4:22; Gal. 3:26; dan sebagainya) 

Jika Allah Swt mempunyai anak, maka Dia pasti dikuasai oleh nafsu 
dan memerlukan istri dan dapat terbagi, sebab anak merupakan bagian tubuh 
ayahnya. Juga Allah Swt tentu harus tunduk kepada hukum kematian, sebab 
mempunyai keturunan – sebagaimana terkandung dalam penisbahan seorang 
anak kepada Allah Swt – merupakan ciri khas wujud-wujud yang dapat 
binasa. Islam menolak semua paham serupa itu karena menurut Islam  Allah 
Swt itu Mahasuci, bebas dari segala kekurangan atau cacat. 

140. Sifat ini (Al-Badī’) ini bukan saja menentang dogma agama Kristen 
tentang ketuhanan Isa, tetapi juga dengan jitu menolak teori agama Hindu 

a2 : 143; 26 : 29; 55 : 18. b4 : 172; 6 : 101, 102; 10 : 69; 17 : 112; 18 : 5;

19 : 36, 89, 90; 21 : 27; 25 : 3; 39 : 5; 43 : 82. c30 : 27.
d6 : 102. e3 : 48; 6 : 74; 16 : 41; 36 : 83; 40 : 69.
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119. Dan orang-orang yang 
tidak mengetahui berkata: 
“Mengapa Allah tidak berkata-
kata langsung kepada kami, atau 
mendatangkan asatu tanda141 
kepada kami?” Demikian pula 
orang-orang sebelum mereka 
berkata seperti ucapan mereka 
itu. Hati mereka serupa. Sungguh 
Kami telah menjelaskan tanda-
tanda kepada satu kaum yang 
yakin. 

ُہ  
اللّٰ ُِمَنا 

ّ ل
َ
یُک لَا  لَۡو  یَۡعلَُمۡوَن  لَا  ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 
ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ 

ٌ
یَۃ

ٰ
ا  

ۤ
تِۡیَنا

ۡ
تَا اَۡو 

 ؕ ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ تََشابََہۡت   ؕ قَۡولِہِۡم   ۡثَل  ّمِ قَۡبلِہِۡم  

ٰیِت لَِقۡوٍم  یُّۡوِقُنۡوَن ﴿۱۱۹﴾  
ٰ

ا الۡا ّنَ قَۡد بَّیَ

120. Sungguh Kami meng-
utus engkau dengan kebenaran, 
bsebagai pembawa kabar gembira 
dan pemberi peringatan. Dan 
engkau tidak akan ditanyai 
tentang para penghuni neraka.

 � ا  نَِذیًۡر ّوَ  ا  بَِشیًۡر حَّقِ 
ۡ

بِال ٰنَک 
ۡ
َسل اَۡر  

ۤ
ا

نَّ ِا

جَِحۡیِم ﴿۱۲۰﴾  
ۡ

لَا  تُۡسَئُل َعۡن  اَۡصٰحِب  ال ّوَ 

bahwa, roh dan benda itu azali (tidak ada permulaannya) dan kekal: (1) Tuhan 
itu Pencipta seluruh langit dan bumi, yang berarti bahwa Dia tidak memerlukan 
pertolongan anak atau siapa pun untuk menjadikan alam semesta. (2) Tuhan 
itu Yang menyebabkan terjadinya alam semesta, artinya, Dia menjadikan 
segala sesuatu dari serba tiada, tanpa contoh yang telah ada sebelumnya, dan 
tanpa bahan yang telah ada sebelumnya. (3) Dia Mahakuasa, artinya bila Dia 
menetapkan sesuatu hal atau benda harus berwujud, maka hal atau benda itu 
berwujudlah sesuai dengan perintah dan dan rencana-Nya. 

Ayat ini tidak seharusnya berarti seperti kadang-kadang dengan keliru, 
disangka orang bahwa bila Allah Swt menetapkan suatu benda harus berwujud, 
maka berwujudlah benda itu dengan tiba-tiba. Apa yang dimaksudkan adalah 
bila Allah Swt menakdirkan suatu benda, tak ada yang dapat merintangi 
takdir-Nya.

141. Perlu diperhatikan bahwa bila orang-orang yang tidak beriman 
disebutkan menuntut tanda, kata “tanda” itu berarti tanda menurut keinginan 
mereka atau tanda azab (QS.21:6; QS.6:38; QS.13:28; QS.20:134, 135; 
QS.29:51).

a6 : 38; 20 : 135; 21 : 6; 43 : 54.  b5 : 20; 6 : 49; 17 : 106; 33 : 46.
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121. Dan orang Yahudi ti-
dak akan pernah rela, begitu 
pula orang Nasrani sehingga 
engkau mengikuti agama mereka. 
Katakanlah: “Sesungguhnya 
petunjuk Allah, itulah petunjuk 
yang benar.” aDan jika engkau 
mengikuti kemauan mereka 
setelah ilmu datang kepada 
engkau, maka engkau tidak akan 
mempunyai teman dan penolong 
dari Allah.

ٰصٰري  الّنَ لَا  َو  الَۡیُہۡوُد  َعۡنَک  تَۡرٰضي  لَۡن  َو 

ُہَو   ِہ 
اللّٰ ُہَدي  ِاّنَ  قُۡل   ؕ ۡم 

ُ
َتہ

َّ ِمل ِبَع  تَّتَ ي 
ٰ
َحّت

ِذۡي 
َّ ۡم بَۡعَد ال

ُ
َبۡعَت اَۡہَوٓاَءہ

َّ ُہٰدي ؕ َو لَِئِن ات
ۡ
ال

لٍِيّ  ِہ ِمۡن ّوَ
ِم � َما لََک ِمَن اللّٰ

ۡ
َجٓاَءَک ِمَن الِۡعل

ّوَ لَا نَِصیٍۡر ﴿۱۲۱﴾ؔ 

122. bOrang-orang yang telah 
Kami beri Kitab kepada mereka 
dan mereka membacanya dengan 
bacaan yang sebenarnya;142 
mereka itulah yang beriman 
kepadanya. Dan barangsiapa 
ingkar kepadanya maka mereka 
itulah yang merugi.

 
َ

َحّق یَۡتُلۡونَٗہ  الِۡکٰتَب  ُم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡر 
ُ
ف

ۡ
ِٰٓئَک یُۡؤِمنُۡوَن بِٖہ ؕ َو َمۡن یَّک تِلَاَوتِٖہ ؕ اُول

ٰخِسُرۡوَن ﴿۱۲۲﴾٪ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
بِٖہ فَا 

123. Hai Bani Israil! cIngatlah 
nikmat-Ku yang telah Aku 
anugerahkan kepadamu, dan 
bahwa dAku telah mengunggul-
kanmu atas seluruh bangsa di 
masa itu.

اَنَۡعۡمُت  ِتۡيۤ  
َ ّ ال نِۡعَمِتَي  ُرۡوا 

ُ
اۡذک ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ٰیَبِنۡيۤ  

ۡم َعلَي الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۲۳﴾ 
ُ

ُتک
ۡ
ل

َ
ِۡي فَّض

ّ
ۡم َو اَن

ُ
َعلَۡیک

142. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada kaum Muslimin dan bukan 
kepada kaum Yahudi dan Kristen, sebab orang-orang Muslim itulah pengikut 
Al-Qur’an yang benar dan patuh dan bukan orang-orang Yahudi atau Kristen 
yang menolak beriman kepadanya dan telah menolaknya dengan alasan, 
bahwa Al-Qur’an adalah hasil buatan belaka (Qatadah). Arti yatlūna ini 
didukung oleh Ibn ‘Abbas, Abdullah bin Mas’ud, Atha, dan Ikrimah.

a2 : 146; 13 : 38.  b3 : 114.  cLihat 2 : 41.  dLihat 2 : 48.
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124. Dan takutlah kamu akan 
Hari ketika asuatu jiwa tidak 
akan dapat menggantikan jiwa 
yang lain sedikit pun, tidak akan 
diterima tebusan darinya, btidak 
pula syafa’at akan bermanfaat 
baginya, dan mereka tidak akan 
ditolong.

ۡفٍس 
نَّ َعۡن  نَۡفٌس  ۡجِزۡي 

َ
ت ا 

َّ ل یَۡوًما  ُقۡوا 
َّ ات َو 

تَۡنَفُعَہا  لَا  ّوَ  َعۡدٌل  ِمۡنَہا  یُۡقَبُل  لَا  ّوَ  َشۡیًئا 

ۡم یُۡنَصُرۡوَن ﴿۱۲۴﴾ 
ُ
  ّوَ لَا ہ

ٌ
َشَفاَعۃ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب 2

125. Dan ingatlah ketika 
Ibrahim diuji142A oleh Tuhannya 
dengan beberapa kalimat142B lalu 
ia menyempurnakannya. Dia ber-
firman, “Sesungguhnya cAku akan 
menjadikan engkau imam143 bagi 
manusia.” Ia, Ibrahim, berkata, 
“Dan juga dari keturunanku?” Dia 
berfirman, “Ya, tetapi janji-Ku 
tidak akan berlaku bagi orang-
orang aniaya.”*

 ؕ ُہّنَ  تَّمَ
َ
فَا لِٰمٍت 

َ
بِک َربُّٗہ  ِابٰۡرٖہَم   ٰۤي   ابَۡتل ِاِذ  َو 

ِمۡن  َو  قَاَل   ؕ ِاَماًما  اِس   لِلّنَ َجاِعلَُک  ِۡي 
ّ

ِان قَاَل 

لِِمیَۡن ﴿۱۲۵﴾  
ٰ

یَِّتۡي ؕ قَاَل لَا یََناُل َعۡہِدي الّظ ُذّرِ

126. Dan ingatlah ketika 
Kami jadikan Rumah itu sebagai 
tempat berkumpul144 bagi 
manusia dan tempat aman;145 

اِس َو اَۡمًناؕ     لِّلّنَ
ً

َنا الَۡبۡیَت َمَثابَۃ
ۡ
َو ِاۡذ َجَعل

ۤ
يَؕو َعِہۡدنَا

ًّ ُمَصل ِابٰۡرٖہَم  َقاِم  ّمَ ِمۡن  ۡوا 
ُ

ِخذ
َّ
ات َو 

142A. Ibtilā’ (cobaan) mengandung dua hal: (a) pengkajian kedudukan 
atau keadaan obyeknya dan menjadi kenal dengan apa-apa yang sebelumnya 
tidak diketahui mengenai keadaan obyek itu; (b) menampakkan kebaikan atau 
keburukan obyek itu (Lane).

142B. Kalimāt itu jamak dari Kalimah yang berarti suatu perintah (Mufradāt)
143. Imām berarti setiap obyek yang diikuti, baik manusia atau suatu kitab 

(Mufradāt). 

aLihat 2 : 49.  bLihat 2 : 49.  c2 : 131; 16 : 121, 122; 60 : 5.

* Dalam ayat ini disebut tentang ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim As ketika beliau sudah 
menjadi nabi dan ketika ujian telah sukses dilaluinya maka Tuhan berfirman, bahwa beliau As akan 
dijadikan imam bagi banyak orang. Orang Syiah salah memilih perkataan ini dengan berkata, bahwa 
derajat keimaman lebih tinggi daripada derajat kenabian. Alasannya karena Allah berfirman kepada 
seorang nabi, bahwa Kami akan menjadikan kamu Imam. Ini hanya satu penipuan halus supaya 
ketinggian derajat Imam-imam Syiah diperlihatkan. Pada hakikatnya imam yang kosong dari ruh 
kenabian tidaklah lebih besar dari kenabian bahkan Imamah yang didapatkan dari kenabian itu adalah 
lebih besar. Di sini difirmankan kepada Nabi Ibrahim As Imaam li al-naas (Imam bagi manusia) 
yang maksudnya adalah bahwa akibat dari beliau sukses sepenuhnya dalam menghadapi ujian maka 
beliau akan dijadikan contoh bagi orang-orang yang datang sesudah beliau bahkan hingga Kiamat.
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dan ajadikanlah tempat berdiri 
Ibrahim sebagai tempat shalat. 
Dan Kami perintahkan kepada 
Ibrahim dan Ismail, “Sucikanlah 
rumah-Ku itu untuk orang-orang 
yang tawaf, ‘itikaf, rukuk dan 
yang sujud.”

ٓائِِفیَۡن 
َ

َرا بَۡیِتَي  لِلّط ٰۤي ِابٰۡرٖہَم َو ِاۡسٰمِعۡیَل اَۡن َطِہّ ِال

ُجۡوِد ﴿۱۲۶﴾   ِع  الّسُ
َ ّ
ک َو الٰۡعِکِفیَۡن َو الّرُ

127. Dan ingatlah ketika 
Ibrahim berkata, “Wahai Tuhanku! 
bJadikan-lah tempat ini kota yang 
aman dan berikanlah rezeki berupa 
buah-buahan kepada penduduknya 
dari antara mereka yang beriman 
kepada Allah dan Hari Kemu-
dian.” Dia berfirman, “Dan kepada 
orang yang ingkar pun, Aku akan 
memberi sedikit kesenangan ke-
padanya, kemudian Aku akan 
memaksanya masuk ke dalam 
azab Api, dan inilah seburuk-buruk 
tempat kembali.”

ِمًنا 
ٰ
ا بَلًَدا  ا 

َ
ٰہذ اۡجَعۡل  َرّبِ  ِابٰۡرٖہُم   قَاَل   ِاۡذ  َو 

ۡم 
ُ
ِمۡنہ َمَن  ٰ

ا َمۡن  َمٰرِت 
َ

الّث ِمَن  ٗہ 
َ
اَۡہل اۡرُزۡق  ّوَ 

َر 
َ
ف

َ
ک َمۡن  َو  قَاَل   ؕ ِخِر 

ٰ
الۡا الَۡیۡوِم  َو  ِہ 

بِاللّٰ

اِب 
َ

َعذ ِالٰي   
ۤ
ٗہ اَۡضَطّرُ ثُّمَ  قَلِۡیلًا  ُعٗہ  َمّتِ

ُ
فَا

َس الَۡمِصیُۡر ﴿۱۲۷﴾  
ۡ
اِر ؕ َو بِئ الّنَ

144. Matsabah berarti suatu tempat yang apabila orang mengunjunginya 
ia berhak memperoleh pahala; atau tempat yang sering dikunjungi dan menjadi 
tempat berkumpul (Mufradāt). Ka’bah, menurut beberapa riwayat – dan 
juga diisyaratkan oleh Al-Qur’an sendiri – mula-mula didirikan oleh Adam 
As (QS.3:97) dan buat beberapa waktu merupakan pusat peribadatan para 
keturunannya. Kemudian dalam perjalanan masa umat manusia menjadi terpisah 
sehingga menjadi berbagai golongan masyarakat dan mengambil pusat-pusat 
peribadatan yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim As mendirikannya lagi, dan 
tempat itu tetap menjadi pusat ibadah untuk keturunannya dengan perantaraan 
puteranya, Isma’il As. Dengan pergantian waktu  tempat itu secara alamiah 
(praktis) diubah menjadi tempat berhala yang jumlahnya sebanyak 360 – hampir 
sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Tetapi pada masa  Rasulullah Saw 
tempat itu dijadikan lagi pusat beribadah segala bangsa, karena Rasulullah 
Saw diutus sebagai Rasul kepada seluruh umat manusia untuk mempersatukan 
mereka yang telah cerai-berai sesudah Adam As, menjadi suatu persaudaraan 
seluruh umat manusia.

 145. Ka’bah, dan karenanya maka kota Mekah juga dinyatakan menjadi 
tempat keamanan dan ketenteraman. Kerajaan-kerajaan yang gagah-perkasa 
telah runtuh dan daerah-daerah yang membentang luas telah menjadi belantara 

a3 : 98; 22 : 27.  b3 : 98; 14 : 36; 27 : 92; 28 : 58.
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128. Dan ingatlah ketika 
Ibrahim dan Ismail meninggi-
kan146 pondasi-pondasi Rumah itu 
sambil berdoa: “Wahai Tuhan 
kami, aterimalah amal ini dari 
kami, sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.”

الَۡبۡیِت  ِمَن  الَۡقَواِعَد  ِابٰۡرٖہُم   یَۡرفَُع   ِاۡذ  َو 

اَنَۡت  َک 
ِؕانَّ ا  ِمّنَ ۡل  تََقّبَ ِاۡسٰمِعۡیُل َؕربََّنا  َو 

  ﴾۱۲۸﴿ الَۡعلِۡیُم  ِمۡیُع  الّسَ

129. “Wahai Tuhan kami, 
jadikanlah kami berdua orang 
yang berserah diri kepada Engkau, 
dan jadikanlah dari antara 
keturunan kami satu umat yang 
berserah diri kepada Engkau. Dan 
perlihatkanlah kepada kami cara-
cara ibadah kami dan terimalah 
taubat kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.”

 
ۤ
یَِّتَنا َنا ُمۡسلَِمیِۡن لََک َو ِمۡن ُذّرِ

ۡ
َربََّنا َو اۡجَعل

تُۡب  َو  َنا 
َ

َمَناِسک اَِرنَا  َو  َک ۪ 
َّ ل   

ً
ۡسلَِمۃ ّمُ  

ً
ۃ اُّمَ

ِحۡیُم ﴿۱۲۹﴾  اُب الّرَ ّوَ َک اَنَۡت الّتَ
َعلَۡیَنا ۚ ِانَّ

sejak permulaan sejarah, tetapi keamanan Mekah secara lahiriah tidak pernah 
terganggu. Pusat-pusat keagamaan agama-agama lain tidak pernah menyatakan, 
dan pada hakikatnya tidak pernah menikmati keamanan demikian dan kekebalan 
terhadap bahaya, tetapi Mekah senantiasa merupakan tempat yang aman dan 
tenteram. Tiada penakluk asing pernah memasukinya, tempat itu senantiasa 
tetap ada di tangan mereka yang menjunjung-muliakannya.

146. Apakah Nabi Ibrahim As pendiri atau hanya pembangun kembali 
Ka’bah, merupakan satu masalah yang telah menimbulkan banyak perselisihan. 
Sementara orang berpendapat bahwa Nabi Ibrahimlah pendiri pertama tempat 
itu, sedang yang lainnya melacak asal-usulnya sampai Nabi Adam As. Al-
Qur’an (QS.3:97) dan hadis-hadis shahih membenarkan pendapat bahwa bahkan 
sebelum   bangunan tersebut  didirikan oleh Nabi Ibrahim As, pada tempat itu 
telah ada semacam bangunan tetapi telah menjadi puing-puing dan hanya tinggal 
bekasnya belaka. 

Kata al-Qawā’id dalam ayat ini menunjukkan bahwa pondasi Baitullāh 
telah ada dan kemudian Nabi Ibrahim As serta Isma’il As membangunnya atas 
pondasi itu. Tambahan pula doa Nabi Ibrahim As pada saat berpisah dengan 
putranya, Isma’il As, dan ibunya di Mekah yaitu: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus dekat 
Rumah Engkau yang suci.”(QS.14:38) menunjukkan bahwa Ka’bah telah ada 
bahkan sebelum Nabi Ibrahim As menempatkan istri dan putranya di lembah 

a14 : 41
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130. “Wahai Tuhan kami, 
bangkitkanlah aseorang rasul di 
antara mereka dari kalangan 
mereka sendiri, yang akan mem-
bacakan Ayat-ayat Engkau ke-
pada mereka, mengajarkan Kitab 
dan hikmah147 kepada mereka, 
serta mensucikan mereka, se-
sungguhnya Engkau Maha-
perkasa, Mahabijaksana.”

یَۡتُلۡوا  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ َرُسۡولًا  ِفۡیہِۡم  ابَۡعۡث  َو  َربََّنا 

 
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

ال َو  الِۡکٰتَب  ُم 
ُ
ُِمہ

ّ یَُعل َو  ٰیِتَک 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم 

حَِکۡیُم ﴿۱۳۰﴾٪ 
ۡ

ال الۡعَِزیُۡز  اَنَۡت  َک 
ۡیہِۡم ِؕانَّ

ّ
یَُزکِ َو  

Mekah. Hadis pun mendukung pandangan itu (Bukhārī), demikian pula catatan-
catatan sejarah pun memberikan dukungan kepada pendapat bahwa Ka’bah itu 
sangat tua sekali asal-usulnya. 

Para ahli sejarah terkenal dan bahkan sebagian ahli-ahli kritik Islam yang 
tak bersahabat telah mengakui bahwa Ka’bah itu tempat yang sangat tua dan 
telah dipandang suci semenjak waktu yang tak dapat diingat. “Diodorus Siculus 
Sicily (60 sebelum Masehi) dalam menyinggung mengenai daerah yang 
sekarang dikenal sebagai Hijaz mengatakan bahwa tempat itu sangat dimuliakan 
oleh bangsa pribumi dan menambahkan, sebuah tempat pemujaan yang sangat 
tua didirikan di situ dari batu keras ...... yang ke tempat itu datang berbondong-
bondong kaum-kaum dari daerah tetangga dari segala penjuru” (Terjemahan ke 
dalam Bahasa Inggeris oleh C.M. Oldfather, London, 1935, Buku III, Bab 42 
jilid ii, halaman 211-213). 

“Kata-kata tersebut tentu mengisyaratkan rumah suci di Mekah, sebab kita 
tidak mengenal tempat lain, yang pernah mendapat penghormatan yang meliputi 
seluruh tanah Arab ........ Tarikh melukiskan Ka’bah sebagai tempat ziarah dari 
semua bagian tanah Arab semenjak waktu kuno” (Muir, halaman ciii). Lihat 
Edisi Besar Tafsir bahasa Inggeris, halaman 180- 182.

147. Ayat ini merupakan ikhtisar dari masalah pokok seluruh surah 
yang bukan hanya berisikan pemekarannya saja melainkan pula membahas 
berbagai pokok dalam urutan yang sama seperti disebut dalam ayat ini, yaitu, 
mula-mula tanda-tanda, kemudian kitab, lalu hikmah syari’at, dan yang 
terakhir ialah sarana-sarana untuk kemajuan nasional (Lihat Kata Pengantar 
surah ini).

Menarik sekali kiranya untuk diperhatikan di sini bahwa Al-Qur’an 
membicarakan dua doa Nabi Ibrahim As yang terpisah. Pertama tentang 
keturunan Ishak As dan yang kedua mengenai anak-cucu Ismail As. Doa 
pertama tercantum dalam QS.2: 125 dan yang kedua dalam ayat ini. Dalam 
doanya tentang keturunan Ishak As. Nabi Ibrahim As memohon supaya 
imam-imam atau para muslih (pembaharu) dibangkitkan dari antara mereka; 

a2 : 152; 3 : 165; 62 : 3.
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tetapi, ia tidak menyebut tugas atau kedudukan istimewa mereka — mereka 
adalah Muslih-muslih rabbani (Pembaharu-pembaharu) biasa yang akan 
datang berturut-turut untuk memperbaiki Bani Israil. Tetapi, dalam doanya 
pada ayat ini beliau memohon kepada Allah Swt agar membangkitkan di 
antara keturunannya, seorang Nabi Besar dengan tugas khusus. Perbedaan 
ini sungguh merupakan gambaran yang sejati lagi indah sekali tentang kedua 
cabang keturunan Nabi Ibrahim As. 

Dengan menyebut kedua doa Nabi Ibrahim As dalam ayat 125 dan 130, 
surah ini mengemukakan secara sepintas lalu kenyataan bahwa Nabi Ibrahim 
As bukan hanya berdoa untuk kesejahteraan Bani Ishak saja, melainkan pula 
untuk keturunan Bani Ismail As, putra sulungnya. Keturunan Nabi Ishak 
As kehilangan karunia kenabian karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. 
Maka, Nabi yang dijanjikan dan diminta dalam ayat ini harus termasuk 
keturunan Nabi Ibrahim As yang lain, ialah anak-cucu Ismail As.  

Untuk menegaskan bahwa Nabi yang diharapkan dan dijanjikan itu 
harus seorang dari Bani Ismail, Al-Qur’an dengan sangat tepat menuturkan 
pembangunan Ka’bah oleh Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, dan doa 
yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim As untuk keturunan putra sulungnya. 
Terhadap kesimpulan wajar ini para pengecam Kristen pada umumnya 
mengemukakan dua kecaman: (1) Bahwa Bibel tidak menyebut janji Allah 
Swt apa pun kepada Nabi Ibrahim As mengenai Ismail As dan (2) bahwa 
andaikata diakui bahwa Allah Swt sungguh-sungguh telah memberikan suatu 
janji demikian, maka tiada bukti terhadap kenyataan bahwa Rasul agama 
Islam adalah keturunan Nabi Ismail As. 

Adapun tentang keberatan pertama, andaikata pun diperhatikan bahwa 
Bibel tak mengandung nubuatan-nubuatan apa pun mengenai Nabi Ismail 
As, maka hal itu tidaklah berarti bahwa nubuatan demikian tak pernah ada. 
Tambahan pula, bila kesaksian Bibel dapat dianggap membenarkan adanya 
sesuatu janji mengenai Nabi Ishak As dan putra-putranya, mengapa kesaksian 
Al-Qur’an berkenaan dengan anak cucu Ismail As tak dapat diterima sebagai 
bukti bahwa janji-janji telah diberikan pula oleh Allah Swt kepada Nabi 
Ismail As dan anak-anaknya. Tetapi, Bibel sendiri mengandung penunjukan 
mengenai kesejahteraan hari depan putra-putra Nabi Ismail As seperti 
dikandungnya mengenai kesejahteraan putra-putra Nabi Ishak As (Kejadian 
16: 10-12; 17: 6-10; 17: 18-20).

Sebagai jawaban kepada keberatan kedua bahwa seandainya pun 
perjanjian itu dianggap meliputi keturunan Ismail, masih harus pula dibuktikan 
bahwa Rasulullah Saw termasuk Bani Ismail As. Butir-butir berikut ini dapat 
diperhatikan: 

(1) Kaum Quraisy kabilah Rasulullah Saw berasal, senantiasa percaya 
dan menyatakan diri sebagai keturunan Nabi Ismail As dan pengakuan itu 
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diakui oleh semua bangsa Arab. 
(2). Jika pengakuan kaum Quraisy dan juga pengakuan suku-suku Bani 

Ismail lainnya dari tanah Arab sebagai keturunan Nabi Ismail As itu tidak 
benar, maka keturunan Nabi Ismail As yang sungguh-sungguh tentu akan 
membantah pengakuan palsu demikian itu, akan tetapi tidak pernah ada 
keberatan seperti itu yang pernah diajukan. 

 (3). Dalam Kitab Kejadian 17:20 Tuhan berjanji akan memberkati Nabi 
Ismail As, melipatgandakan keturunannya, menjadikannya bangsa besar dan 
ayah dua belas pangeran. Jika bangsa Arab bukan keturunannya, manakah 
bangsa yang dijanjikan itu? Suku-suku Bani Ismail di tanah Arab sungguh-
sungguh merupakan satu-satunya yang mengaku berasal dari Ismail As.

(4) Menurut Kitab Kejadian 21:8-14, Siti Hajar terpaksa meninggalkan 
rumahnya untuk memuaskan rasa angkuh Sarah. Jika ia (Siti Hajar) tidak 
dibawa ke Hijaz, di manakah sekarang keturunannya dapat ditemukan dan di 
manakah tempat pembuangannya? 

(5) Ahli-ahli ilmu bumi bangsa Arab semuanya sepakat bahwa Faran 
adalah nama yang diberikan kepada bukit-bukit Hijaz (Mu‘jam al-Buldān). 

(6). Menurut Bibel, keturunan Nabi Nabi Isma’il As menghuni wilayah 
“dari negeri Hawilah sampai ke Syur” (Kejadian 25:18), dan kata-kata “dari 
Hawilah sampai ke Syur” menunjukkan ujung-ujung bertentangan negeri 
Arab (Bib. Cyc. by J. Eadie, London 1862). 

(7). Bibel menyebut Ismail “seorang bagai hutan lakunya” (Kejadian 
16:12) dan kata A’rabi (“Penghuni padang pasir”) mengandung arti hampir 
sama pula. 

(8). Bahkan Paulus mengakui adanya hubungan antara Siti Hajar dengan 
tanah Arab (Gal. 4:25). 

(9). Kedar itu seorang putra Ismail As dan telah diakui bahwa keturunannya 
menduduki wilayah selatan tanah Arab (Bib. Cyc: London, 1862).

(10). Prof. C.C. Torrey mengatakan: “orang-orang Arab itu Bani Ismail 
menurut riwayat bangsa Ibrani ....   Dua belas orang raja” (Kejadian 17:20), 
yang kemudian disebut dalam Kejadian 25:13-15, menggambarkan suku-suku 
Arab atau daerah-daerah di negeri Arab, perhatikanlah terutama Kedar, Duma 
(Dumatul Jandal), Teima. Bangsa besar itu ialah penduduk Arab” (Jewish 
Foundation of Islam, halaman 83). “orang-orang Arab menurut ciri-ciri 
jasmani, bahasa, adat kebiasaan asli .... dan dari kesaksian Bibel umumnya 
dan pada dasarnya adalah Bani Ismail” (Cyclopaedia of Biblical Literature, 
New York, halaman 685).

 (11). “Marilah kita senantiasa mencela kecenderungan kotor anak-
anak Hajar karena terutama kaum (suku) Quraisy, mereka itu serupa dengan 
binatang” (Leaves from Three Ancient Qur’an, edited by the Rev. Mingana, 
D.D. Intro. xiii). Seluruh surah yang bukan hanya berisikan pemekarannya 
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131. Dan siapakah yang ber-
paling dari aagama Ibrahim selain 
orang yang memperbodoh dirinya 
sendiri?148 Dan sungguh bKami 
telah memilihnya di dunia dan 
sesungguhnya di akhirat pun ia 
termasuk orang-orang saleh.

َسِفَہ  َمۡن  ا 
َّ ِال ِابٰۡرٖہَم   ِۃ  

َّ ل ّمِ َعۡن  یَّۡرَغُب  َمۡن  َو 

ٗہ 
نَۡیا ۚ َو ِانَّ نَۡفَسٗہ ؕ َو لََقِد اۡصَطَفۡیٰنُہ فِي الّدُ

ِلِحیَۡن ﴿۱۳۱﴾   ِخَرِۃ  لَِمَن الّصٰ
ٰ

فِي الۡا

132. Ingatlah ketika Tuhan-
nya berfirman kepadanya: “Ber-
serah dirilah”, ia berkata, c”Aku 
telah berserah diri kepada Tuhan 
semesta alam.”

لَِرّبِ  اَۡسلَۡمُت  قَاَل   � اَۡسلِۡم    
ۤ
َربُّٗہ لَٗہ  قَاَل  ِاۡذ 

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۳۲﴾  

133. Dan Ibrahim mewasiat-
kan yang demikian kepada anak-
anaknya dan demikian pula 
Yakub seraya berkata: “Hai 
anak-anakku, sesungguhnya 
Allah telah memilih agama ini 
bagimu, dmaka janganlah kamu 
mati kecuali dalam keadaan 
berserah diri.”149

 ِابٰۡرٖہُم  بَِنۡیِہ َو یَۡعُقۡوُب ؕ ٰیَبِنّيَ  ِاّنَ 
ۤ
ي بَِہا

ٰ
َو َوّص

ا 
َّ یَۡن فَلَا تَُمۡوتُّنَ  ِال ي لَُکُم الّدِ

ٰ
َہ اۡصَطف

اللّٰ

ۡسلُِمۡوَن ﴿۱۳۳﴾ؕ   َو اَنۡتُۡم  ّمُ

saja melainkan pula membahas berbagai pokok dalam urutan yang sama 
seperti disebut dalam ayat ini, yaitu mula-mula tanda-tanda, kemudian Kitab, 
lalu hikmah syari’at, dan yang terakhir ialah sarana-sarana untuk kemajuan 
nasional (Lihat Pengantar surah ini).

Pada hakikatnya, janji mengenai Nabi Ismail As pada pokoknya tidak 
ada perbedaannya dengan janji tentang Nabi Ishak As – mereka berdua akan 
diberkati, mereka berdua akan hidup subur, keturunan mereka berdua akan 
berkembang biak amat banyak dan mereka berdua akan dijadikan bangsa-
bangsa besar, dan kerajaan serta kedaulatan telah dijanjikan kepada anak 
keturunan kedua mereka. Maka jika janji kepada kedua saudara itu dalam 
pokok-pokoknya tidak berbedaan, macam karunia yang dianugerahkan 
kepada Bani Ishak pun harus pula diakui telah diberikan kepada Bani Ismail. 
Kenyataan ini telah diakui oleh sebagian para cendekiawan Kristen paling 
terkemuka (The Scofield Reference Bibel, halaman 25).

148. Berbagai bentuk dari kata Safiha, Safaha dan Safuha mempunyai 
arti yang berbeda; Safiha berarti, ia jahil, bodoh atau kurang akal. Jika kata 

a3 : 96; 4 : 126; 6 : 162. b2 : 125; 3 : 34; 16 : 121, 122; 60 : 5.
c3 : 68; 4 : 126. d3 : 103.

R. 16
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134. Apakah kamu menjadi 
saksi ketika maut menghampiri 
Yakub, ketika ia bertanya kepada 
anak-anaknya, “Apa yang akan 
kamu sembah sepeninggalku?” 
Mereka menjawab, “Kami akan 
menyembah Tuhan engkau dan 
Tuhan bapak-bapak engkau;150 
Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu 
Tuhan Yang Esa, dan hanya 
kepada-Nya kami berserah 
diri.”151

الَۡمۡوُت �  یَۡعُقۡوَب  َحَضَر  ِاۡذ  ُشَہَدٓاَء   ۡنتُۡم  
ُ
ک اَۡم 

ِمۡن  ۭ بَۡعِدۡي ؕ  تَۡعُبُدۡوَن  َما  لَِبِنۡیِہ  قَاَل  ِاۡذ 

ِابٰۡرٖہَم   بَٓائَِک 
ٰ
ا ِالٰـَہ  َو  ِالَٰہَک  نَۡعُبُد  قَالُۡوا 

ۡحُن لَٗہ 
َ

اِحًدا ۚ ّوَ ن َو  ِاۡسٰمِعۡیَل َو  ِاۡسٰحَق  ِالٰـًہا ّوَ

ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۱۳۴﴾  

135. aItulah umat yang telah 
berlalu, baginya apa yang mereka 
usahakan dan bagimu apa yang 
kamu usahakan, dan kamu tidak 
akan ditanya mengenai apa yang 
dahulu mereka kerjakan.

َسَبۡت 
َ
ک َما  َہا 

َ
ل  ۚ َخلَۡت  قَۡد   

ٌ
ۃ اُّمَ َک 

ۡ
تِل

َعمَّا   تُۡسـَُٔلۡوَن  لَا  َو   ۚ َکَسۡبتُۡم  ا  ّمَ لَُکۡم  َو 

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۳۵﴾  
َ
ک

136. Dan mereka berkata, 
b“Jadilah kamu Yahudi atau 
Nasrani, barulah kamu akan 
mendapat petunjuk.” Katakanlah, 

   ؕ تَۡہَتُدۡوا  نَٰصٰري  اَۡو  ُہۡوًدا  ُکۡونُۡوا  قَالُۡوا  َو 

itu dipakai bersama dengan Nafsahū, seolah-olah sebagai pelengkapnya 
seperti dalam ayat ini, kata itu tidak sungguh-sungguh menjadi transitif 
(berpelengkap), hanya nampaknya saja demikian (Lisān dan Mufradāt). 
Kata-kata itu berarti juga,  “yang telah membinasakan jiwanya sendiri.”

149. Karena tidak ada saat pasti untuk kematian, maka orang hendaknya 
setiap saat menjalani kehidupannya dengan menyerahkan diri sepenuhnya 
kepada Tuhan. Ayat ini dapat pula berarti bahwa orang mukmin sejati 
hendaknya begitu sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Ilahi dan 
meraih keridaan-Nya begitu sempurna sehingga Tuhan, dengan kemurahan-
Nya yang tidak terbatas, akan mengatur demikian rupa sehingga maut akan 
datang kepadanya pada saat ketika ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada 
kehendak-Nya.

150. Nabi Ismail As itu uwak (pakde – Jawa.) Nabi Yakub As, namun 
demikian di sini anak-anak Nabi Yakub As mencakupkan juga Nabi Ismail 
As di antara “bapak-bapak” mereka, hal itu menunjukkan bahwa kata Āb 

a2 : 142.  b2 : 112.
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“Tidak, melainkan ikutilah agama 
Ibrahim ayang ‘hanif’;152 dan ia 
bukan termasuk orang-orang 
musyrik.”

ِمَن  اَن 
َ
ک َما  َو   ؕ َحِنۡیًفا  ِابٰۡرٖہَم     

َ
ۃ

َّ ِمل بَۡل  قُۡل 

الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۳۶﴾  

137. Katakanlah olehmu, 
“Kami bberiman kepada Allah, 
dan kepada apa yang diturunkan 
kepada kami, dan kepada apa 
yang diturunkan kepada Ibrahim, 
Ismail, Ishak, Yakub dan ke-
turunannya,153 dan beriman pada 
apa yang diberikan kepada Musa 
dan Isa, dan apa yang diberikan 
kepada para nabi154 dari Tuhan 
mereka. dKami tidak membeda-
bedakan seorang pun di antara 
mereka, dan kepada-Nya kami 
berserah diri.”

اُنِۡزَل    
ۤ
َما َو  ِالَۡیَنا  اُنِۡزَل   

ۤ
َما َو  ِہ 

بِاللّٰ ا  َمّنَ
ٰ
ا ا  قُۡولُۡوۤ

یَۡعُقۡوَب  َو  ِاۡسٰحَق  َو   ِاۡسٰمِعۡیَل  َو   ِابٰۡرٖہَم   ٰۤي   ِال

 
ۤ
َما َو  ِعۡیٰسي  َو  ُمۡوٰسي  اُۡوتَِي   

ۤ
َما َو  الۡاَۡسَباِط  َو 

ّرُِق بَیَۡن اََحٍد 
َ
بِّہِۡم ۚ  لَا نُف ۡوَن ِمۡن  ّرَ ِبّیُ اُۡوتَِي الّنَ

ۡحُن لَٗہ ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۱۳۷﴾  
َ
ۡم ۖ َو ن

ُ
ۡنہ ّمِ

kadang-kadang berarti pula paman.  Anak-anak Nabi Yakub As –  kaum Bani 
Isra’il – sangat menghormati Nabi Ismail As. 

151. “Pada waktu ayah kami Yakub meninggal dunia, beliau memanggil 
kepada duabelas putranya, dan berkata kepada mereka: Dengarlah akan 
perkataan bapakmu Israil” (Kejadian 49:2). “Apakah kamu masih mempunyai 
suatu keraguan dalam hatimu mengenai Yang Suci? Mubaraklah Dia”. Mereka 
berkata: “dengarlah hai Israil, ayah kami, sebagaimana tiada keraguan di 
dalam hati Anda, demikian pula tiada dalam hati kami. Sebab Junjungan itu 
Tuhan kami dan Dia Tunggal.”(Mider Rabbah on Gen. par. 98 & on Deut. 
par.2). Bandingkan pula Targ. Jer. on Deut. 6:4. 

152. Hanīf berarti: (1) orang yang berpaling dari kesesatan lalu memilih 
petunjuk (Mufradāt); (2) orang yang dengan tetapnya mengikuti agama yang 
benar dan tidak pernah menyimpang darinya; (3) orang yang hatinya condong 
kepada Islam dengan sempurna dan tetap teguh di dalamnya (Lane); (4) orang 
yang mengikuti agama Nabi Ibrahim As (Aqrab); (5) orang yang beriman 
kepada semua nabi (Katsīr).

153. Kata anak-cucu di sini mengacu kepada kedua belas suku Bani Israil 
yang masing-masing disebut menurut nama kedua belas putra Nabi Yakub As 

a3 : 68; 6 : 80; 16 : 124; 22 : 32.
b3 : 85.  c2 : 286; 3 : 85; 4 : 153.
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138. Dan ajika mereka ber-
iman sebagaimana kamu telah 
beriman155 kepada ajaran ini, 
maka sungguh mereka telah 
mendapat petunjuk; sedangkan 
jika mereka berpaling, maka 
sesungguhnya mereka dalam 
perselisihan denganmu, dan Allah 
pasti akan mencukupi engkau 
dalam menghadapi mereka, dan 
Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

اۡہَتَدۡواۚ  فََقِد  بِٖہ  َمۡنتُۡم 
ٰ
ا  

ۤ
َما بِِمۡثِل  َمنُۡوا 

ٰ
ا فَِاۡن 

ُم 
ُ
ہ

َ
ِفۡیک

ۡ
فََسَیک  ۚ ِشَقاٍق  فِۡي   ۡم 

ُ
ہ َما 

فَِانَّ ۡوا 
َّ تََول ِاۡن  َو 

ِمۡیُع  الَۡعلِۡیُم ﴿۱۳۸﴾ؕ   ُہ ۚ َو ُہَو الّسَ
اللّٰ

139. Katakanlah, “Kami me-
nganut agama156 Allah, dan siapa 
yang lebih baik dari Allah dalam 
mengajarkan agama, dan kepada-
Nya kami beribadah.”

 ۪  
ً

ِہ ِصۡبَغۃ
ِہ ۚ َو َمۡن اَۡحَسُن ِمَن اللّٰ

 اللّٰ
َ

ِصۡبَغۃ

ۡحُن لَٗہ ٰعِبُدۡوَن ﴿۱۳۹﴾  
َ
ّوَ ن

– Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dan, 
Naftali, Gad dan Asyer (Kejadian 35:23-26, 49: 28). 

 154. Hal itu sungguh menambah semarak keagungan Islam karena 
Islamlah satu-satunya agama yang mengakui nabi semua bangsa, sedangkan 
agama-agama lain membatasi kenabian hanya pada lingkungannya masing-
masing. Sewajarnya Al-Qur’an hanya menyebut nama nabi-nabi yang dikenal 
oleh orang-orang Arab saja yang kepadanya pertama-tama ajaran Islam 
diberikan, tetapi Al-Qur’an membuat pernyataan umum yang maksudnya: 
“tiada suatu kaum pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang 
Pemberi peringatan” (QS.35:25). 

Kata-kata, “kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara 
mereka” berarti bahwa seorang Muslim tidak membeda-bedakan berbagai 
nabi dalam hal kenabian. Kata-kata itu hendaknya jangan dianggap 
mengandung arti bahwa semua nabi itu taraf keruhaniannya sama. Paham 
demikian itu bertentangan dengan. (QS.2:254.) 

155. Kaum Muslim diperingatkan di sini, jika orang-orang Yahudi dan 
Kristen sepakat dengan orang-orang Muslim dalam anggapan bahwa agama 
itu bukan turunan, melainkan sebagai penerimaan atas semua petunjuk wahyu, 
maka tiada perbedaan yang pokok antara mereka; jika tidak demikian, maka 
cara berfikir mereka jauh berbeda dan jurang lebar memisahkan mereka, 

a3 : 21.
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140. Katakanlah, “Apakah 
kamu berbantah dengan kami 
tentang Allah, padahal Dia adalah 
Tuhan kami dan Tuhanmu? Dan 
abagi kami amal kami dan bagimu 
amal kamu; dan hanya kepada-
Nya kami mengikhlaskan diri.”

 ۚ ۡم 
ُ

َربُّک َو  َربَُّنا  ُہَو  َو  ِہ 
اللّٰ فِي  ۡونََنا  حَٓاّجُ

ُ
اَت قُۡل 

ۡحُن لَٗہ  
َ

َو ن  ۚ َو لَُکۡم اَۡعمَالُُکۡم   اَۡعمَالَُنا 
ۤ
َو لََنا

ُمۡخلُِصۡوَن ﴿۱۴۰﴾ۙ  

141. Ataukah kamu berkata, 
bahwa bIbrahim, Ismail, Ishak, 
Yakub dan keturunannya adalah 
Yahudi atau Nasrani?”157 Kata-
kanlah, “Apakah kamu yang lebih 
mengetahui ataukah Allah?” Dan 
csiapakah yang lebih aniaya dari 
orang yang menyembunyikan 
kesaksian yang dimilikinya dari 
Allah? Dan Allah tidak lengah 
terhadap apa yang kamu kerjakan.

ِاۡسٰحَق  َو  ِاۡسٰمِعۡیَل  َو  ِابٰۡرٖہَم   ِاّنَ   تَُقۡولُۡوَن   اَۡم  

اَۡو  ُہۡوًدا  انُۡوا 
َ
ک  

َ
الۡاَۡسَباط َو  یَۡعُقۡوَب  َو 

ُہ ؕ َو َمۡن 
نَٰصٰري ؕ قُۡل َءاَنۡتُۡم  اَۡعلَُم اَِم اللّٰ

ِہ ؕ َو َما 
تََم َشَہاَدًۃ ِعۡنَدٗہ ِمَن اللّٰ

َ
اَۡظلَُم ِممَّۡن ک

ُہ بَِغاِفٍل َعمَّا تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۴۱﴾  
اللّٰ

dan tanggung jawab atas perpecahan dan permusuhan yang terjadi sebagai 
akibatnya, terletak pada kaum Yahudi dan Kristen dan tidak pada kaum 
Muslim.

156. Sibghah berarti, celup atau warna; macam atau ragam atau sifat 
sesuatu; agama; peraturan hukum; pembaptisan. Sibghat Allāh berarti 
agama Allah; sifat yang dianugerahkan Allah Swt kepada manusia 
(Aqrab). Agama itu disebut demikian karena agama mewarnai manusia 
seperti celup atau warna mewarnai sesuatu. 

Sibghah dipakai di sini sebagai pelengkap kata kerja yang tidak 
disebut karena telah diketahui. Menurut tata bahasa Arab, kadang-kadang 
bila ada satu kehendak keras untuk membujuk seseorang melakukan 
sesuatu pekerjaan tertentu, maka kata kerjanya ditinggalkan dan hanya 
tujuannya saja yang disebut. Maka kata-kata seperti Na’khudzu (kami 
telah mengambil) atau Nattabi‘u (kami telah mengikuti) dapat dianggap 
sudah diketahui dan anak kalimat itu akan berarti, “kami telah menerima 
atau kami telah menganut agama sebagaimana Tuhan menghendaki 
supaya kami menerima atau mengikutinya.”

 157. Kaum Yahudi dan Kristen. secara tidak langsung telah 

a28 : 56; 42 : 16; 109 : 7.  b3 : 85; 4 : 164.  c2 : 284.
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142. aItulah umat yang telah 
berlalu, baginya apa yang mereka 
usahakan dan bagimu apa yang 
kamu usahakan, dan kamu tidak 
akan ditanya mengenai apa yang 
dahulu mereka kerjakan. 

َکَسَبۡت  َما  َہا 
َ
ل  ۚ َخلَۡت  قَۡد    

ٌ
ۃ اُّمَ َک 

ۡ
تِل

َعمَّا   تُۡسـَُٔلۡوَن  لَا  َو   ۚ َکَسۡبتُۡم  ا  ّمَ لَُکۡم  َو 

 � انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۴۲﴾٪
َ
ک 

JUZ ΙI

143. Orang-orang bodoh di 
antara manusia akan berkata, 
“Apakah yang menyebabkan 
mereka berpaling dari kiblatnya 
yang mereka dahulu meng-
hadap kepadanya?” bKatakanlah, 
”Kepunyaan Allah-lah timur dan 
barat.159 Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki 
ke jalan lurus .”

ۡم 
ُ
ىہ

ّٰ َول َما  اِس  الّنَ ِمَن  َفَہٓاُء  الّسُ َسَیُقۡوُل 

ِہ 
لِّلّٰ َعلَۡیَہاؕقُۡل  انُۡوا 

َ
ک ِتۡي 

َّ ال ِقۡبلَِتہُِم  َعۡن 

ِالٰي  يََّشٓاُء   َمۡن   یَۡہِدۡي   ؕ ِرُب 
ۡ
الَۡمغ َو  الَۡمۡشِرُق 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۱۴۳﴾  ِصَراٍط ّمُ

الجزء   2
الحزب   3

diberitahukan, bagaimana keadaan Nabi Ibrahim As dan putra-putranya, 
seperti dinyatakan oleh mereka, keselamatan itu monopoli mereka 
semata-mata, sebab mereka hidup, pada masa sebelum Nabi Musa As 
yaitu ketika agama Yahudi dan Kristen belum ada.

158. Kaum Yahudi dan Kristen diperingatkan pula bahwa keberadaan 
mereka sebagai keturunan nabi-nabi Allah adalah tidak berfaedah 
bagi mereka. Mereka tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatan 
mereka sendiri karena tidak ada orang yang dapat memikul beban orang 
lain (QS.6:165).

159. Dalam beberapa ayat yang sebelumnya secara khusus telah 
disinggung kenyataan bahwa, sesuai dengan rencana Ilahi, Nabi Ibrahim 
As telah menempatkan istri dan putranya, yakni Siti Hajar dan Ismail 
As, di Lembah Mekah yang gundul dan gersang itu. Ketika Ismail As 
tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim As mendirikan kembali Ka’bah dengan 
bantuan putranya itu, dan ketika membangun kembali Ka’bah itu ia 
berdoa kepada Allah Swt agar membangkitkan di antara orang-orang 
Arab seorang nabi besar yang bakal menjadi Pembimbing dan Pemimpin 

a2 : 135.  bLihat 2 : 116.
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144. Dan demikianlah aKami 
menjadikan kamu satu umat yang 
mulia160* bsupaya kamu menjadi 
penjaga manusia dan supaya Rasul 
itu menjadi penjaga161 kamu. Dan, 
Kami tidak menjadikan162 kiblat 
yang kepadanya dahulu engkau 
berkiblat melainkan supaya Kami 
mengetahui siapa yang mengikuti 
Rasul dan siapa yang berpaling 
di atas kedua tumitnya.163 Dan, 
sungguh hal ini sangat berat, 
kecuali bagi orang-orang yang 
diberi petunjuk oleh Allah. Dan 
Allah tidak akan pernah menyia-
nyiakan imanmu, sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih, Maha 
Penyayang terhadap manusia.

ُشَہَدٓاَء  ۡونُۡوا 
ُ

لَِّتک َسًطا  ّوَ  
ً

ۃ اُّمَ ۡم 
ُ

ٰنک
ۡ
َجَعل لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

ۡم َشِہۡیًدا ؕ 
ُ

ُسۡوُل َعلَۡیک ۡوَن الّرَ
ُ

اِس َو یَک َعلَي الّنَ

ا 
َّ ِال   

ۤ
َعلَۡیَہا ۡنَت 

ُ
ک ِتۡي 

َّ ال  
َ

الِۡقۡبلَۃ َنا 
ۡ
َجَعل َما  َو 

َعلٰي  یَّۡنَقلُِب  ِممَّۡن  ُسۡوَل  الّرَ ِبُع  یَّّتَ َمۡن  لَِنۡعلََم 
ِذیَۡن 

َّ ا َعلَي ال
َّ انَۡت لََکِبیَۡرًۃ  ِال

َ
َعِقَبۡیِہ ؕ َو ِاۡن ک

 ؕ ۡم 
ُ

ِایَۡمانَک لُِیِضۡیَع  ُہ 
اللّٰ اَن 

َ
ک َما  َو   ؕ ُہ  

اللّٰ َہَدي 

ِحۡیٌم ﴿۱۴۴﴾   َرُءۡوٌف ّرَ
َ

اِس ل َہ بِالّنَ
ِاّنَ اللّٰ

umat manusia untuk segala masa. Dan pada saat yang telah ditentukan 
ketika Nabi besar itu muncul, rencana Tuhan Yang Azali mulai bekerja 
dan Ka’bah dijadikan “kiblat” untuk seluruh umat manusia. 

 Tetapi ketika berada di Mekah, Rasulullah Saw, sesuai dengan 
kebiasaan lama beliau dan juga atas perintah Ilahi, menghadapkan 
wajah beliau ke Baitulmakdis di Yerusalem yang merupakan kiblat para 
nabi Israil. Di Medinah pun beliau tetap menghadap ke arah Yerusalem. 
Tetapi, beberapa bulan kemudian beliau diperintahkan oleh Allah  Swt 
supaya menghadapkan wajah beliau ke arah Ka’bah. Hal itu dicela oleh 
orang-orang Yahudi. 

Ayat dalam pembahasan ini memberikan jawaban terhadap keberatan 
mereka, dan pula menjelaskan hikmah perintah untuk mengubah arah 
kiblat itu. Tetapi, Al-Qur’an tidak pernah memberikan sesuatu perintah 
baru secara serentak. Al-Qur’an senantiasa mulai dengan menyediakan 
dahulu landasan untuk penerimaannya dengan memberikan alasan-
alasan yang mendukung perintah itu, dan mencegah serta menjawab 
keberatan-keberatan yang mungkin timbul terhadap perintah itu. 

Karena perintah perubahan kiblat itu mungkin akan mengganggu 
ketenangan dan keseimbangan batin sebagian orang, maka dalam ayat 

a3 : 111.  b22 : 79.

* Hadis Khair al-umūri ausatuha (Sebaik-baik pekerjaan adalah yang pertengahan).
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ini landasannya tengah disediakan dengan membuat satu pandangan 
umum bahwa pemilihan arah tertentu untuk beribadah itu tidak begitu 
penting. Apa yang penting ialah jiwa ketaatan kepada Allah Swt dan 
semangat kesatuan di antara orang-orang yang beriman. 

Anak kalimat “Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat,” menerangkan 
bahwa pilihan Timur atau Barat itu tak begitu penting dan karena tujuan 
hakiki adalah hanya Tuhan, maka menetapkan arah tertentu itu terutama 
sekali dimaksudkan untuk menciptakan rasa persatuan. Ayat ini berarti 
pula bahwa suatu hari Ka’bah  akan jatuh ke tangan kaum Muslim.

160. Al-Wasat berarti, menempati kedudukan di tengah; baik dan 
mulia dalam pangkat (Aqrab). Kata itu dipakai di sini dalam arti baik 
dan mulia. Dalam QS.3:111 pun kaum Muslimin disebut kaum terbaik.

161. Kaum Muslimin diperingatkan di sini bahwa tiap-tiap 
keturunan mereka harus menjaga dan mengawasi keturunan berikutnya. 
Karena mereka kaum terbaik maka mereka berkewajiban senantiasa 
berjaga-jaga agar jangan jatuh dari taraf hidup yang tinggi seperti yang 
diharapkan dari mereka dan berusaha agar setiap keturunan berikutnya 
pun mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka yang telah menikmati 
pergaulan suci dengan Rasulullah Saw. Jadi Rasulullah Saw itu harus 
menjadi penjaga para pengikut beliau yang terdekat sedang mereka pada 
gilirannya harus menjadi penjaga penerus-penerus mereka dan demikian 
seterusnya. 

Kata-kata itu dapat pula berarti bahwa, seperti  telah ditakdirkan, 
kaum Muslimin akan menjadi pemimpin umat manusia dan dengan amal 
saleh mereka akan menjadi penerima karunia-karunia istimewa dari 
Allah Swt. Dengan demikian kaum-kaum lain akan terpaksa mengambil 
kesimpulan bahwa kaum Muslimin mengikuti agama yang benar. Dengan 
demikian kaum Muslimin akan menjadi saksi atas kebenaran Islam bagi 
orang-orang lain seperti halnya Rasulullah Saw telah menjadi saksi atas 
kebenaran Islam bagi mereka.

162. Dari kata-kata itu tampak bahwa Rasulullah Saw telah 
mengambil Baitulmakdis sebagai kiblat beliau atas perintah Ilahi; 
tetapi, karena Baitulmakdis itu dimaksudkan oleh Allah Swt hanya 
untuk menjadi kiblat sementara dan kelak akan digantikan Ka’bah  
yang akan menjadi kiblat untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, 
maka perintah bertalian dengan kiblat sementara itu tidak termasuk 
dalam Al-Qur’an. Hal itu menunjukkan bahwa semua perintah yang 
sifatnya sementara semacam itu tidak dimasukkan dalam Al-Qur’an; 
hanya perintah-perintah yang bersifat kekal saja yang dimasukkan di 
dalamnya. Anggapan bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang 
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145. Sesungguhnya Kami 
sering melihat wajah engkau 
menengadah ke langit,164 karena 
itu Kami pasti akan mema-
lingkan165 engkau ke arah Kiblat 
yang engkau suka, maka apaling-
kanlah wajah engkau ke arah 
Masjidilharam, dan di mana pun 
kamu berada hadapkanlah wajah-
mu ke arahnya.166 Dan sesung-
guhnya orang-orang yang telah 
diberi Kitab, mereka itu me-
ngetahui bahwa ini kebenaran 
dari Tuhan mereka,.167 dan Allah 
tidak lengah terhadap apa yang 
mereka kerjakan.

َمٓاِءۚ  الّسَ فِي  َوۡجِہَک  َب 
ُّ تََقل نَٰري  قَۡد 

َوۡجَہَک  تَۡرٰضَہا۪فََوّلِ   
ً

ِقۡبلَۃ َک  فَلَُنَولَِّیّنَ

حََراِمَؕو َحۡیُث َما ُکۡنتُۡم   
ۡ

َشۡطَر الَۡمۡسِجِد ال

اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ  َو    ؕ َشۡطَرٗہ  ۡم 

ُ
ُوُجۡوَہک ۡوا  

ُّ فََول

بِّہِۡم ؕ   ِمۡن ّرَ
ُ

حَّق
ۡ

ُہ  ال
الِۡکٰتَب لََیۡعلَُمۡوَن اَنَّ

ُہ بَِغاِفٍل َعمَّا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۴۵﴾ 
َو َما اللّٰ

sekarang tidak berlaku lagi adalah sama sekali tidak berdasar.
163. Kaum Arab memiliki keterikatan yang sangat besar kepada 

Ka’bah, rumah ibadah tertua di Mekah. Ka’bah adalah tempat peribadatan 
nasional mereka yang turun temurun semenjak zaman Nabi Ibrahim As. 
Maka merupakan cobaan berat bagi mereka ketika pada zaman permulaan 
Islam diperintahkan meninggalkan Ka’bah dan digantikannya dengan 
Baitulmakdis di Yerusalem yang merupakan kiblat Ahlikitab (Bukhārī 
dan Jarīr). Dan kemudian di Medinah perubahan Kiblat dari Baitulmakdis 
ke Ka’bah merupakan ujian berat bagi kaum Yahudi dan Kristen. Jadi, 
perubahan itu ternyata merupakan ujian bagi pada Ahlikitab dan kaum 
Muslimin; begitu pula  bagi kaum musyrikin Mekah.

164. Ketika berada di Mekah Rasulullah Saw, atas perintah Ilahi, 
menghadapkan wajah beliau di waktu shalat ke arah Baitulmakdis di 
Yerusalem. Tetapi oleh karena dalam hati sanubari beliau menginginkan 
Ka’bah menjadi kiblat beliau dan beliau pun mempunyai semacam 
firasat bahwa pada akhirnya keinginan beliau akan terkabul, maka 
beliau senantiasa mengambil tempat shalat yang sekaligus beliau dapat 
menghadap ke Baitulmakdis dan ke Ka’bah. 

Tetapi ketika beliau berhijrah ke Medinah, mengingat letak kota, 
beliau hanya dapat menghadap ke Baitulmakdis saja. Dengan perubahan 
kiblat itu keinginan hati beliau yang mendalam itu menjadi lebih 
mendalam lagi dan meskipun karena menghargai perintah Allah Swt 

a2 : 150, 151.
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146. Dan jika sekalipun eng-
kau mendatangkan segala macam 
tanda kepada orang-orang yang 
diberi Kitab, amereka tidak akan 
mengikuti kiblat engkau dan 
engkau pun tidak akan menjadi 
pengikut kiblat mereka, dan 
sebagian mereka tidak akan 
menjadi pengikut kiblat sebagian 
yang lain.168 aDan jika engkau 
mengikuti keinginan mereka 
sesudah ilmu datang kepada 
engkau, sesungguhnya engkau 
akan termasuk orang-orang 
aniaya.

ّلِ 
ُ
بِک الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال اَتَۡیَت  لَِئۡن  َو 

بَِتابٍِع  اَنَۡت   
ۤ
َما َو  ِقۡبلََتَک ۚ  تَِبُعۡوا  ا  ّمَ یٍَۃ 

ٰ
ا

 بَۡعٍض ؕ 
َ

ۡم  بَِتابٍِع ِقۡبلَۃ
ُ
ۡم ۚ َو َما بَۡعُضہ

ُ
ِقۡبلََتہ

ۡن  ۭ بَۡعِد َما َجٓاَءَک  ۡم ّمِ
ُ
َبۡعَت اَۡہَوٓاَءہ

َّ َو لَِئِن ات

لِِمیَۡن ﴿۱۴۶﴾� 
ٰ

ِمَن الّظ
َّ َک ِاًذا  ل

ِم  � ِانَّ
ۡ
ِمَن الِۡعل

وقف
لازم

beliau tidak berdoa bagi perubahan itu tetapi beliau dengan penuh 
harapan dan keinginan menengadah ke langit menanti perintah mengenai 
perubahan itu. 

165. Nuwalliyannaka berarti juga, “kami akan menjadikan engkau 
penguasa dan penjaga. “Ungkapan ini merupakan nubuatan ganda, yaitu 
bahwa akhirnya Ka’bah akan menjadi kiblat semua orang dan bahwa 
pemilikan Ka’bah pun akan jatuh ke tangan Rasulullah Saw.

166. Kata-kata itu berarti bahwa meskipun dalam keadaan biasa 
kaum Muslimin diperintahkan menghadap ke Ka’bah pada waktu 
shalat, tetapi kepentingan soal arah itu sesungguhnya menempati urutan 
kedua. Perubahan itu dimaksudkan untuk mengadakan dan memelihara 
persatuan dan keseragaman dalam persaudaraan umat Islam.

167. Lihat Kejadian 21:21; Yahya 4:21; Yesaya 45:13;  dan Ulangan 
32:2.

168. Ayat ini mengacu kepada permusuhan orang-orang Yahudi dan 
Kristen bukan saja terhadap Islam, tetapi pula yang satu terhadap yang 
lain. Orang-orang Yahudi mempunyai Yerusalem sebagai kiblat mereka 
(Raja-raja 8:22-30; Daniel 6:10; Zabur 5:7 dan Yunus 2:4); sedangkan 
kaum Samaria, cabang kaum Yahudi yang dipencilkan dan juga menganut 
hukum syari’at Nabi Musa As, mereka telah menetapkan bukit tertentu 
di Palestina yang disebut Gerizim sebagai kiblat mereka (Commentary 
on the New Testament oleh W. Walsham How D.D). 

a109 : 3, 7.  b6 : 57;  13 : 38.
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147. bOrang-orang yang telah 
Kami beri Kitab mengenalnya169 
sebagaimana mereka mengenal170 

anak-anaknya, dan sungguh se-
golongan dari mereka cme-
nyembunyikan kebenaran pada-
hal mereka mengetahui.

َما 
َ
ک یَۡعِرفُۡونَٗہ  الِۡکٰتَب  ُم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ فَِریًۡقا  ِاّنَ  ۡم َؕو 

ُ
اَبَۡنٓاَءہ یَۡعِرفُۡوَن 

یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۴۷﴾   ۡم 
ُ
ہ َو   

َ
حَّق

ۡ
ال ُتُمۡوَن 

ۡ
لََیک

148. aKebenaran ini dari Tuhan 
engkau; maka janganlah engkau 
termasuk orang-orang yang ragu.

  ٪﴾۱۴۸﴿ ِریَۡن 
َ
الُۡمۡمت ِمَن  ۡونَّنَ 

ُ
تَک فَلَا  بَِّک  ّرَ ِمۡن   

ُ
حَّق

ۡ
اَل 

149. Dan bagi tiap orang ada 
suatu tujuan dimana ia meng-
arahkan perhatian kepadanya, 
maka bberlomba-lombalah dalam 
kebaikan.171 Di mana pun kamu 
berada, Allah akan mengumpul-
kan kamu semua. Sesungguhnya 
Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu.

فَاۡسَتِبُقوا  ُمَولِّۡیَہا  ُہَو   
ٌ

ۡجَہۃ ِوّ ّلٍ 
ُ
لِک َو 

ُہ 
ُم اللّٰ

ُ
ِت بِک

ۡ
ۡونُۡوا یَا

ُ
خَیٰۡرِت ؕ اَیَۡن َما تَک

ۡ
ال

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۱۴۹﴾  
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

َجِمۡیًعا ؕ ِاّنَ اللّٰ

Orang-orang Kristen zaman permulaan mengikuti kiblat kaum 
Yahudi (Enc. Brit. 14 th. edition, V. 676 dan Jew. Enc. VI, 53). Kaum 
Kristen dari Najran melakukan kebaktian dalam masjid Rasulullah Saw 
di Medinah dengan wajah menghadap ke timur (Zurqani, IV, 41). Jadi 
kaum Yahudi, kaum Samaria, dan Kristen mengikuti kiblat yang berlainan 
disebabkan oleh iri hati dan permusuhan satu sama lain. Dalam keadaan 
demikian sia-sialah mengharapkan mereka akan mengikuti kiblat kaum 
Muslimin.

169. Kata ganti “nya” (atau dia) dapat dianggap merujuk kepada 
perubahan kiblat atau kepada Rasulullah Saw Anak kalimat itu berarti 
bahwa para Ahlikitab mengetahui atas dasar nubuatan-nubuatan yang 
terdapat dalam kitab-kitab suci mereka bahwa seorang nabi akan muncul 
di tengah-tengah orang Arab yang akan mempunyai hubungan istimewa 
dengan Ka’bah.

170. Ya‘rifūnahu berasal dari ‘Arafa yang berarti ia mengetahui, 
mengenal, atau melihat sesuatu. Meskipun kata itu dipakai pula 

a6 : 21.  b2 : 175; 5 : 16; 6 : 92.  c3 : 61; 6 : 115; 10 : 95.
d3 : 134; 5 : 49; 35 : 33; 57 : 22
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150. Dan dari manapun eng-
kau keluar chadapkanlah per-
hatian engkau172 ke arah Masjidil-
haram, dan sesungguhnya ini 
adalah kebenaran173 dari Tuhan 
engkau, dan Allah tidak lengah 
terhadap apa yang kamu kerjakan.

َشۡطَر  َوۡجَہَک  فََوّلِ  َخَرۡجَت  َحۡیُث  ِمۡن  َو 

 ؕ بَِّک  ّرَ ِمۡن   
ُ

حَّق
ۡ
لَل ٗہ  

ِانَّ َو   ؕ حََراِم 
ۡ

ال الَۡمۡسِجِد 

ُہ بَِغاِفٍل َعمَّا تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۵۰﴾  
َو َما اللّٰ

151. Dan adari mana pun 
engkau keluar hadapkanlah per-
hatian engkau ke arah Masjidil-
haram,174 dan dimanapun 
kamu berada hadapkanlah per-
hatianmu ke arahnya, supaya

َشۡطَر  َوۡجَہَک  فََوّلِ  َخَرۡجَت  َحۡیُث  ِمۡن  َو 

ۡنتُۡم  
ُ
ک َما  َحۡیُث  حََراِمَؕو 

ۡ
ال الَۡمۡسِجِد 

ۡوَن 
ُ

یَک ا 
َّ لَِئل  � َشۡطَرٗہ  ۡم 

ُ
ُوُجۡوَہک ۡوا 

ُّ فََول

mengenai ilmu yang diperoleh melalui pancaindra jasmani, kata itu 
terutama dipakai tentang ilmu yang diperoleh lewat renungan dan 
tafakur (Mufradāt).

171. Ayat yang terdiri atas beberapa perkataan ini mengandung segala 
unsur untuk mencapai kehidupan yang sukses. Pertama-tama seorang 
Muslim harus terlebih dahulu menetapkan bagi dirinya suatu tujuan yang 
pasti. Kemudian ia bukan saja harus mencurahkan seluruh perhatiannya 
kepada tujuan itu, lalu membanting-tulang untuk mencapainya dan 
berpacu dengan orang-orang Muslim lainnya dalam semangat perlombaan 
yang sehat, dan berusaha mendahului mereka; tetapi, hendaknya 
menolong juga kawan-kawannya yang mungkin tersandung dan bangkit 
kembali lalu meneruskan perlombaan itu. Kata Muwallīhā berarti pula, 
“yang dijadikan olehnya berkuasa atas dirinya,” yakni, orang mula-mula 
menetapkan tujuan dan kemudian menjadikannya faktor yang berpengaruh 
dalam kehidupannya. 

 172. Ketika Ka’bah dijadikan kiblat, maka bagi kaum Muslim menjadi 
sangat penting untuk menguasai Mekah, tempat Ka’bah itu terletak. Mereka 
diperintahkan dalam ayat ini agar mengerahkan segala kekuatan mereka 
untuk merebutnya, dan Rasulullah Saw diperintahkan untuk memusatkan 
perhatian beliau kepada tujuan itu dalam segala perjuangannya, sebab 
Kharajta berarti pula “Engkau berangkat untuk bertempur” (Lane). 

Kata itu berarti juga bahwa perebutan Mekah itu merupakan tugas 
pribadi Rasulullah Saw. Tambahan pula, kalau dalam ayat 145 perintah 

aLihat 2 : 145. b2 : 145, 150.
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tidak ada alasan bagi manusia 
terhadapmu,175 kecuali orang-
orang aniaya di antara mereka, 
karena itu janganlah kamu 
atakut kepada mereka melainkan 
takutlah kepada-Ku, dan bsupaya 
Aku menyempurnakan nikmat-
Ku atasmu,176 dan csupaya kamu 
mendapat petunjuk.

َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ا 

َّ ِال  �  
ٌ

ُحّجَۃ ۡم 
ُ

َعلَۡیک اِس  لِلّنَ

لِاُتِّمَ   َو  اۡخَشۡونِۡي   َو  ۡم 
ُ
ۡخَشۡوہ

َ
ت فَلَا  ۡم  

ُ
ِمۡنہ

ُکۡم تَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۵۱﴾ۙ 
َّ ۡم َو لََعل

ُ
نِۡعَمِتۡي َعلَۡیک

itu adalah berkenaan dengan perubahan kiblat, maka dalam 150-151 perintah 
itu adalah bertalian dengan perebutan kota Mekah, masdar Khurūj terutama 
berarti, keluar untuk berperang. 

173. Kata-kata itu mengandung arti bahwa Mekah pada suatu hari pasti 
akan jatuh ke tangan kaum Muslimin. Perebutan oleh kaum Muslimin telah 
pula dinubuatkan dalam Al-Qur’an dalam QS.17:81 dan QS.28:86. Nubuatan 
yang tersebut dalam Ulangan 33:2 pun telah menjadi genap, ketika Rasulullah 
Saw memimpin sepuluh ribu orang Muslim masuk ke Mekah sebagai penakluk.

174. Kaum Muslimin diperintahkan pula agar tidak melupakan tujuan 
agung mereka, yaitu merebut kota Mekah.

175. Kata-kata “supaya tidak ada alasan bagi manusia terhadapmu,” 
berarti bahwa bila kaum Muslimin gagal merebut Mekah maka kecaman 
dan keberatan akan beralasan diajukan oleh musuh-musuh Islam bahwa 
Rasulullah Saw tidak memenuhi doa Nabi Ibrahim As (QS.2:130), dan oleh 
karena itu beliau tidak dapat mendakwakan diri sebagai Nabi yang dijanjikan. 
Lebih-lebih, Rumah yang kepadanya kaum Muslimin diperintahkan untuk 
menghadapkan wajah mereka pada waktu salat itu, selain ada di bawah 
kekuasaan kaum musyrikin Mekah, juga penuh dengan berhala-berhala. 

Andaikata berhala-berhala itu tetap ada di Ka’bah, niscaya kaum 
Muslimin dapat dituduh menyembah berhala-berhala itu. Keberatan itu hanya 
dapat dijawab secara jitu bila Rumah Suci yang semenjak semula dibaktikan 
untuk beribadah kepada Allah Yang Mahatunggal itu telah dibersihkan dari 
berhala-berhala, maka perintah yang menetapkan Ka’bah sebagai kiblat untuk 
menggantikan Baitulmuqadas di Yerusalem dengan sendirinya diikuti dengan 
perintah mengenai perebutan kota Mekah. 

 176. Kata-kata itu berarti bahwa dengan perebutan kota Mekah rahmat 
Allah Swt kepada kaum Muslimin akan menjadi lengkap; sebab, hal itu 
berarti penaklukan seluruh Arab dan masuknya ribuan orang ke pangkuan 

a5 : 4.  b5 : 4;  12 : 7
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152. Sebagaimana aKami 
telah mengutus kepada kamu 
seorang Rasul dari antaramu, 
yang membacakan Ayat-ayat 
Kami kepadamu, mensucikan-
mu, mengajarmu Kitab serta 
hikmah,177 dan mengajarmu apa 
yang belum kamu ketahui,

یَۡتُلۡوا  ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ َرُسۡولًا  ۡم 
ُ

ِفۡیک َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما

َ
ک  

ُم 
ُ

ُِمک
ّ یَُعل َو  ۡم 

ُ
ۡیک

ّ
یَُزکِ َو  ٰیِتَنا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
َعلَۡیک

لَۡم  ا  ّمَ ۡم 
ُ

ُِمک
ّ یَُعل َو   

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
ال َو  الِۡکٰتَب 

ۡونُۡوا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۵۲﴾ؕ 
ُ

تَک

153. Maka bingatlah178 Aku, 
Aku pun akan ingat kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku 
dan janganlah tidak bersyukur 
kepada-Ku.

لَا  َو  لِۡي  ُرۡوا 
ُ

اۡشک َو  ۡم 
ُ
ۡرک

ُ
اَۡذک ُرۡونِۡيۤ 

ُ
فَاۡذک

ُرۡوِن ﴿۱۵۳﴾٪ 
ُ
ف

ۡ
تَک 

154. Hai orang-orang yang 
beriman, cmohonlah pertolongan 
dengan sabar179 dan shalat; se-
sungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar.180

بِۡر  بِالّصَ اۡسَتِعۡیُنۡوا  َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِبِریَۡن ﴿۱۵۴﴾   َہ َمَع الّصٰ
ٰلوِۃ ؕ ِاّنَ اللّٰ َو الّصَ

Islam. Hasilnya membenarkan sepenuhnya nubuatan tersebut di atas; sebab, 
pendudukan kota Mekah segera diikuti oleh masuknya ribuan orang Arab 
keharibaan Islam. 

Alasan lainnya mengapa pendudukan kota Mekah diikuti oleh berduyun-
duyunnya orang-orang Arab masuk Islam adalah karena meskipun orang-orang 
Arab tidak mengikuti salah satu kitab wahyu, tetapi nubuatan Nabi Ibrahim As 
– bahwa Mekah tidak akan diduduki oleh para pengikut seorang nabi palsu 
dan tiap-tiap kaum yang mencobanya akan menjumpai kehancuran – dikenal 
oleh mereka. Mereka baru saja melihat gambaran yang menakjubkan tentang 
sempurnanya nubuatan itu dengan hancur-leburnya penyerang dari Abessinia, 
Abrahah, dan tentaranya yang gagah-perkasa itu. 

177. Dengan perubahan sedikit pada urutan kata-katanya, ayat ini mengacu 
pada karya Rasulullah Saw dengan kata-kata yang persis sama dengan doa 
Nabi Ibrahim As kepada Allah Swt, tentang kedatangan seorang nabi di antara 
kaum Mekah (QS.2: 130) Hal demikian menampakkan dengan jelas bahwa 
doa Nabi Ibrahim As itu telah menjadi sempurna dalam wujud Rasulullah Saw.

178. Ingat kepada Tuhan dari pihak manusia berarti, mengingat-ingat-
Nya dengan cinta dan keikhlasan, menjalankan perintah-perintah-Nya, 
mengenang Sifat-sifat-Nya, memuliakan dan memanjatkan doa kepada-Nya. 

aLihat 2 : 130.  b2 : 204; 8 : 46; 62 : 11.  cLihat 2 : 46.
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155. Dan ajanganlah kamu 
mengatakan tentang orang-orang 
yang terbunuh di jalan Allah 
itu mati; tidak, bahkan mereka 
hidup,181 tetapi kamu tidak me-
nyadari.

ِہ اَۡمَواٌت ؕ 
َو لَا تَُقۡولُۡوا لَِمۡن یُّۡقَتُل فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

ا تَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۵۵﴾  
َّ بَۡل اَۡحَیٓاٌء ّوَ لِٰکۡن ل

156. Dan pasti bKami akan 
menguji kamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan 
dalam harta, jiwa dan buah-
buahan;182 dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang 
yang sabar.

جُۡوِع 
ۡ

ال َو  خَۡوِف 
ۡ

ال َن  ّمِ بَِشۡيٍء  ۡم 
ُ

ک
لََنۡبُلَونَّ َو 

َمٰرِت ؕ 
َ

َن الۡاَۡمَواِل َو الۡاَنُۡفِس َو الّث َو نَۡقٍص ّمِ

ِبِریَۡن ﴿۱۵۶﴾ۙ     ِر الّصٰ َو بَّشِ

Dan, mengingat akan manusia dari pihak Tuhan mengandung arti, Tuhan 
menarik manusia ke dekat-Nya, menganugerahkan rahmat-Nya kepadanya 
dan menyediakan bekal untuk kesejahteraannya. 

179. Sabr (sabar) berarti, (1) tekun dalam menjalankan sesuatu; (2) 
memikul kemalangan dengan ketabahan dan tanpa berkeluh-kesah; (3) 
berpegang teguh kepada syari’at dan petunjuk akal; (4) menjauhi perbuatan 
yang dilarang oleh syari’at dan akal (Mufradāt).

 180. Ayat ini mengandung satu asas yang hebat sekali untuk mencapai 
keberhasilan. Pertama, seorang Muslim harus tekun dalam usahanya dan 
sedikit pun tidak boleh berputus asa. Di samping itu ia harus menjauhi apa-apa 
yang berbahaya dan berpegang teguh kepada segala hal yang baik. Kedua, ia 
hendaknya berdoa kepada Allah Swt untuk keberhasilan; sebab, hanya Allah 
Swt-lah Sumber segala kebaikan. 

Kata Kata Sabr (sabar) mendahului kata Salāt dalam ayat ini dengan 
maksud untuk menekankan pentingnya melaksanakan hukum Allah yang 
terkadang diremehkan karena ketidak tahuan. Lazimnya, doa akan terkabul 
hanya bila didampingi oleh penggunaan segala sarana yang dijadikan oleh 
Allah Swt untuk mencapai sesuatu tujuan.

181. Ahyā itu jamak dari Hayy yang antara lain berarti, (1) seseorang 
dengan amal yang diperbuat selama hidupnya tidak menjadi sia-sia; (2) orang 
yang kematiannya dituntut balas. Ayat ini mengandung suatu kebenaran 
agung dari segi ilmu jiwa yang diperkirakan memberikan pengaruh hebat 
kepada kehidupan dan kemajuan suatu kaum. Suatu kaum yang tidak 
menghargai pahlawan-pahlawan yang telah syahid secara sepatutnya dan 

a3 : 170.  b3 : 187.
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157. Yaitu orang-orang yang 
aapabila ditimpa suatu musibah, 
mereka berkata: b”Sesungguhnya 
kami kepunyaan Allah dan sung-
guh kepada-Nya kami kembali.”183

ِہ 
ا لِلّٰ

ا ِانَّ  ؕ  قَالُۡوۤ
ٌ

ِصۡیَبۃ ۡم ّمُ
ُ
ِذیَۡن ِاَذاۤ  اََصابَۡتہ

َّ ال

 ِالَۡیِہ ٰرِجُعۡوَن ﴿۱۵۷﴾ؕ  
ۤ
ا

َو  ِانَّ

158. Mereka inilah yang di-
anugerahi berkat dan rahmat dari 
Tuhan mereka dan merekalah 
yang mendapat petunjuk.

 � 
ٌ

َرۡحَمۃ َو  بِّہِۡم  ّرَ ۡن  ّمِ َصَلٰوٌت  َعلَۡیہِۡم  ِٰٓئَک  اُول

ُم الُۡمۡہَتُدۡوَن ﴿۱۵۸﴾  
ُ
ِٰٓئَک ہ َو اُول

159. Sesungguhnya Shafa 
dan Marwah184 termasuk di 
antara ctanda-tanda Allah, maka 
barangsiapa menunaikan ibadah 
haji ke Rumah itu atau umrah 
maka tidak ada dosa baginya 
bertawaf di antara keduanya.

مَۡن 
َ

ف  ۚ ِہ 
اللّٰ َشَعٓائِِر  ِمۡن  الَۡمۡرَوَۃ  َو  َفا  الّصَ ِاّنَ 

َعلَۡیِہ    ُجَناَح  فَلَا  اۡعَتَمَر  اَِو  الَۡبۡیَت  َحّجَ 

tidak mengambil langkah-langkah untuk melenyapkan rasa takut mati dari 
hati mereka, sebenarnya telah menutup masa depan mereka sendiri.

182. Ayat ini merupakan kelanjutan yang tepat dari ayat yang 
mendahuluinya. Kaum Muslimin harus siap-sedia bukan saja mengorbankan 
jiwa mereka untuk kepentingan Islam tetapi mereka harus juga bersedia 
menderita segala macam kesedihan yang akan menimpa mereka sebagai 
cobaan atau ujian.

183. Allah Swt adalah Pemilik segala yang kita miliki, termasuk diri kita 
sendiri. Bila Sang Pemilik itu, sesuai dengan kebijaksanaan-Nya yang tak ada 
batasnya, menganggap tepat untuk mengambil sesuatu dari kita, kita tak punya 
alasan untuk berkeluh-kesah atau menggerutu. Maka, tiap-tiap kemalangan 
yang menimpa kita – daripada menjadikan kita putus asa – sebaliknya harus 
menjadi dorongan untuk mengadakan usaha yang lebih hebat lagi untuk 
mencapai hasil yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi, rumusan yang ada 
dalam ayat ini bukan semata-mata suatu ucapan bertuah belaka, melainkan 
suatu nasihat yang bijak dan peringatan yang tepat pada waktunya. 

184. Al-Safā dan al-Marwah itu nama dua buah bukit dekat 
Ka’bah di Mekah, sedangkan yang tersebut pertama dari kedua bukit 
itu adalah yang terdekat. Bukit-bukit itu merupakan kenang-kenangan 
bagi pengorbanan Siti Hajar yang telah memperlihatkan kesabaran yang 

a22 : 36.  b7 : 126; 26 : 51.  c22 : 33.
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Dan barangsiapa berbuat ke-
baikan dengan rela hati185 maka 
sungguh Allah Maha Menghargai 
kebaikan, Maha Mengetahui.

فَِاّنَ   � َخیًۡرا   َع  تََطّوَ َمۡن  َو   ؕ بِِہَما  َف  ّوَ
َ

یَّّط اَۡن 

َہ َشاِکٌر  َعلِۡیٌم ﴿۱۵۹﴾  
اللّٰ

160. Sesungguhnya orang-
orang yang menyembunyikan186 
apa yang telah Kami turunkan 
berupa tanda-tanda yang nyata 
dan petunjuk di dalam Kitab itu, 
sesudah Kami membuatnya jelas 
bagi manusia, amereka itulah 
yang dilaknat Allah dan dilaknat 
pula oleh orang-orang yang 
berhak melaknat.

ٰنِت  الَۡبِیّ ِمَن  اَنَۡزلَۡنا   
ۤ
َما ُتُمۡوَن 

ۡ
یَک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

اِس  لِلّنَ ُہ  ّنٰ بَّیَ َما  بَۡعِد  ِمۡن  ۭ  ُہٰدي 
ۡ
ل ا َو 

ُم  
ُ
َعُنہ

ۡ
یَل َو   ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
َعُنہ

ۡ
یَل ِٰٓئَک  الِۡکٰتِب�اُول فِي 

ِعُنۡوَن ﴿۱۶۰﴾ۙ  
ّٰ الل

161. Kecuali borang-orang 
yang bertobat, memperbaiki 
diri, dan menyatakan kebenaran 
dengan jelas, maka mereka itulah 
yang Aku terima tobatnya, dan 
Aku Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang.

ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ُنۡوا  بَّیَ َو  حُۡوا 

َ
اَۡصل َو  تَابُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

ِحۡیُم ﴿۱۶۱﴾   اُب الّرَ ّوَ اَتُۡوُب َعلَۡیہِۡم ۚ َو اَنَا� الّتَ

162. Sesungguhnya orang-
orang yang kafir dan mati dalam 
kekafiran, mereka itulah orang-
orang yang catasnya laknat Allah, 
malaikat, dan manusia semuanya.

ِٰٓئَک  اُول اٌر 
َ
ّف

ُ
ک ۡم 

ُ
ہ َو  َماتُۡوا  َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

اِس  الّنَ َو  ِۃ 
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  ِہ 
اللّٰ  

ُ
لَۡعَنۃ َعلَۡیہِۡم 

اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۶۲﴾ۙ  
163. dMereka akan tinggal 

lama di dalamnya, azab tidak 
akan diringankan dari mereka, 
dan mereka tidak akan diberi 
tangguh.

اُب َو لَا 
َ

ُم الَۡعذ
ُ
ُف َعۡنہ

َ
ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاۚ  لَا ُيخَّف

ۡم یُۡنَظُرۡوَن ﴿۱۶۳﴾ 
ُ
ہ

hebat dan ketulusan yang luar biasa kepada Allah Swt di satu pihak 
dan kenang-kenangan akan pemeliharaan yang istimewa dari Allah Swt 
kepada dirinya dan putranya, Ismail, di pihak lain. Kunjungan ke bukit-
bukit itu memberikan kesan mendalam kepada seorang peziarah akan 
kecintaan dan kesetiaan kepada kekuasaan Allah Swt. 

185. Kata-kata, “barangsiapa berbuat kebaikan dengan rela hati,” 

a2 : 175. b3 : 90;  : 147; 5 : 40; 24 : 6.  c3 : 88. d3 : 89.  
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164. Dan aTuhanmu ialah 
Tuhan Yang Mahaesa;187 tiada 
tuhan kecuali Dia, Yang Maha 
Pemurah, Maha Penyayang.

ۡحٰمُن   ا ُہَو الّرَ
َّ اِحٌد ۚ لَاۤ ِالَٰہ ِال ۡم  ِالٌٰہ  ّوَ

ُ
َو ِالٰـُہک

ِحۡیُم ﴿۱۶۴﴾٪  الّرَ 

165. bSesungguhnya dalam 
penciptaan seluruh langit dan 
bumi, pertukaran malam dan 
siang, kapal-kapal yang berlayar 
di lautan dengan membawa apa 
yang bermanfaat bagi manusia, 
dan dalam apa yang Allah 
turunkan dari langit berupa air lalu 
dengan itu Dia menghidupkan 
bumi sesudah matinya, dan Dia 
tebarkan di dalamnya segala 
macam binatang, dan dalam 
perkisaran angin serta awan yang 
diatur di antara langit dan bumi, 
sungguh terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang mempergunakan 
akal.188

اۡخِتلَاِف  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ِق 
ۡ
َخل فِۡي  ِاّنَ 

ۡجِرۡي فِي الَۡبۡحِر  
َ
ِتۡي ت

َّ ِک ال
ۡ
َہاِر َو الُۡفل ۡیِل َو الّنَ

َّ ال

َمٓاِء  ُہ ِمَن الّسَ
 اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
اَس َو َما بَِما یَۡنَفُع الّنَ

َمۡوتَِہا  بَۡعَد  الۡاَۡرَض  بِِہ  ۡحَیا 
َ
فَا ٓاٍء  ّمَ ِمۡن 

الّرِٰيِ�  تَۡصِریِۡف  ّوَ   ۪ َدٓابٍَّۃ   ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ِفۡیَہا   

َ
بَّث َو 

َمٓاِء َو الۡاَۡرِض  ِر بَیَۡن الّسَ َحاِب الُۡمَسّخَ َو الّسَ

ٰیٍت لَِّقۡوٍم  یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۱۶۵﴾  
ٰ

لَا

tidak merujuk kepada ibadah haji yang dalam keadaan tertentu wajib 
dilaksanakan oleh setiap Muslim sekali dalam hidupnya, melainkan 
kepada umrah yang tidak diwajibkan, tetapi nafal hukumnya. Kata-
kata itu dapat pula dimaksudkan bagi tiap-tiap ibadah haji tambahan, 
yang dapat dilaksanakan oleh seorang Muslim setelah ia melaksanakan 
ibadah haji yang wajib.

186. Keterangan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang 
menyem-bunyikan nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab suci mereka 
mengenai Rasulullah Saw.

187. Karena segala dosa bersumber pada kelemahan iman, ayat ini 
dengan tepat merujuk kepada Keesaan Tuhan, yang maksudnya ialah bila 
orang-orang beriman hanya kepada Keesaan Allah Swt dan menjauhkan 
diri dari berbuat syirik, niscaya mereka tidak akan menyimpang dari 
jalan yang lurus.

188. Al-Qur’an mengambil alam semesta seutuhnya untuk 

a2 : 256; 16 : 23; 22 : 35; 37 : 5; 59 : 23, 24; 112 : 2.
b3 : 191; 10 : 7; 30 : 23; 45 : 6.
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166. Dan di antara manusia 
ada yang menjadikan sembahan-
sembahan selain Allah sebagai 
sekutu,189 mereka mencintainya 
seperti mereka mencintai Allah. 
Tetapi orang-orang yang beriman 
lebih kuat kecintaannya kepada 
Allah.190 Dan seandainya orang-
orang zalim itu dapat melihat 
ketika mereka akan menyaksikan 
azab, mereka akan mengetahui 
bahwa semua kekuatan itu milik 
Allah dan bahwa azab Allah 
sangat keras.

ِہ اَنَۡداًدا 
 ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

ُ
ِخذ

َّ
اِس َمۡن یَّت َو ِمَن الّنَ

اََشّدُ  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو   ؕ ِہ 
اللّٰ ُحّبِ 

َ
ک ۡم 

ُ
ۡونَہ ِحّبُ

ُ
ّي

یََرۡوَن  ِاۡذ  ا  َظلَُمۡوۤ ِذیَۡن 
َّ ال یََري  لَۡو   َو   � ِہ 

لِّلّٰ ا   ُحّبً

َہ 
اللّٰ اَّنَ  ّوَ   � َجِمۡیًعا   ِہ 

لِلّٰ َۃ  الُۡقّوَ اَّنَ   � اَب  
َ

الَۡعذ

اِب ﴿۱۶۶﴾  
َ

َشِدیُۡد الَۡعذ

membuktikan pokok pembicaraannya. Benda-benda alam bila diambil 
secara sendiri-sendiri tidak memberi kesaksian yang demikian 
memastikannya tentang adanya Wujud Tuhan seperti halnya bila 
seluruh alam semesta diambil secara kolektif. Misalnya, adanya bumi 
dapat dikatakan berkat kebetulan berhimpunnya atom-atom; dan sebab 
yang sama dapat dikatakan mengenai asal mulanya matahari dan bulan, 
dan sebagainya. Tetapi, bila kita memperhatikan seluruh alam sebagai 
satu kesatuan yang utuh, begitu pula memperhatikan tatanan yang 
melingkupinya, maka mustahil bagi kita untuk melepaskan diri dari 
kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak terwujud secara kebetulan. 

Sungguh, keserasian sempurna yang meliputinya benar-benar 
menunjukkan bahwa seluruh tatanan itu telah dijadikan dan diatur oleh 
suatu Dzat Yang Mahakuasa dan Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 
Tambahan pula, dengan meletakkan tekanan khusus pada pengkajian 
gejala-gejala alam, perhatian orang-orang kafir ditarik kepada kenyataan 
bahwa mereka tak mungkin dapat berharap akan berhasil dalam rencana 
mereka melawan Rasulullah Saw, sebab seluruh alam itu diatur oleh 
Tuhan dan alam itu sedang bekerja untuk kepentingan beliau dan sedang 
membantu kelancaran tugas beliau.

189. Sementara membicarakan masalah syirik, Al-Qur’an 
mempergunakan empat kata: Nidd (seperti atau setara); Syarīk (sekutu 
atau serikat); Ilāh (sembahan); dan Rabb (pemelihara). Sementara kata 
yang disebut pertama hanya dipakai mengenai wujud-wujud sembahan 
selain dari Tuhan, kata yang kedua dipakai mengenai Tuhan juga. Kata 
Nidd (seperti atau setara) mengacu kepada wujud yang dianggap sama 
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167. aSeandainya mereka 
melihat pada waktu orang-orang 
yang diikuti akan berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, 
mereka akan melihat azab dan 
segala hubungan dengan mereka 
akan terputus sama sekali.191

َبُعۡوا  
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  ِبُعۡوا 
ُّ ات ِذیَۡن 

َّ ال اَ  تَبَّرَ ِاۡذ  

َعۡت بِہُِم الۡاَۡسَباُب ﴿۱۶۷﴾ 
َ

اَب َو تََقّط
َ

َو َراَُوا  الَۡعذ

seperti Tuhan atau setara dengan Tuhan, tetapi adalah bertentangan atau 
berlawanan dengan Tuhan.

190. Cinta kepada Tuhan merupakan intisari semua ajaran agama 
dan tadak agama lain yang telah begitu menekankan cinta kepada 
Tuhan seperti agama Islam. Rasulullah Saw begitu fana pada Tuhan 
sehingga oleh orang-orang musyrik dikatakan beliau benar-benar jatuh 
cinta kepada-Nya. Tidak masalah lain yang begitu lengkap dan begitu 
berulangkali dibahas dalam Al-Qur’an seperti keindahan dan kemurahan 
Tuhan serta Sifat-sifat-Nya yang menimbulkan cinta dan kerinduan yang 
bergelora-gelora dalam jiwa manusia kepada Zat Yang Mahaagung itu.

191. Ayat ini merupakan peringatan keras kepada mereka yang 
dengan membabi-buta mengikuti para pemimpin mereka dan karena 
disesatkan oleh para pemimpin mereka itu, menolak utusan-utusan 
Tuhan.

a28 : 64, 65;  34 : 33, 34.
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168. Dan orang-orang yang 
mengikuti mereka berkata: 
a“Seandainya saja kami dapat 
kembali lagi ke dunia, maka pasti 
kami pun akan berlepas diri dari 
mereka sebagaimana kini mereka 
berlepas diri dari kami.” Demi-
kianlah Allah akan memper-
lihatkan kepada mereka amal 
perbuatannya menjadi penyesalan 
bagi mereka, dan mereka tidak 
akan dapat keluar dari Api.

ًۃ  َکّرَ لََنا  اَّنَ  لَۡو  َبُعۡوا 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک اؕ  ِمّنَ ُءۡوا  تَبَّرَ َما 

َ
ک ۡم 

ُ
ِمۡنہ اَ  فََنَتبَّرَ

ۡم  
ُ
ہ َما  َو   ؕ َعلَۡیہِۡم  َحَسٰرٍت  ۡم 

ُ
اَۡعمَالَہ ُہ  

اللّٰ یُِریۡہُِم 

اِر ﴿۱۶۸﴾٪  ِبٰخِرِجیَۡن ِمَن الّنَ 

169. Hai manusia, makanlah 
dari apa byang halal dan thayib,192 
di bumi dan cjanganlah kamu 
mengikuti  langkah-langkah 
setan,193 sesungguhnya dia musuh 
yang nyata bagimu.

َحلٰلًا  الۡاَۡرِض  فِي  ِممَّا  ُلۡوا 
ُ
ک اُس  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

ٗہ 
ۡیٰطِن ؕ ِانَّ

َ
ِبُعۡوا ُخُطٰوِت الّش ًباۖ ّوَ لَا تَّتَ َطِیّ

ِبیٌۡن ﴿۱۶۹﴾   لَُکۡم َعُدّوٌ ّمُ

192. Amal saleh harus mendampingi iman sejati. Dengan ayat ini 
dimulailah pembahasan tentang bagian kedua doa Nabi Ibrahim As 
berkenaan dengan tugas Nabi yang Dijanjikan itu, yaitu, ajaran hukum 
syari’at dan hikmah yang menjadi dasarnya. Kemudian, diberikan 
peraturan-peraturan tentang shalat, puasa, haji, zakat, dan begitu pula 
hukum-hukum mengenai urusan sosial; dan, karena makanan mengambil 
peranan penting dalam pembentukan watak manusia maka peraturan-
peraturan tentang itu lebih dahulu dibicarakan. Semua makanan menurut 
Islam harus: (1) Halāl, artinya yang diizinkan oleh Syari’at, dan (2) 
harus Tayyib pula, artinya baik, murni sehat dan menyenangkan. Di 
bawah syarat yang kedua kadang kala hal-hal yang halal pun menjadi  
terlarang. 

193. Larangan terhadap mengikuti setan segera menyusul perintah 
yang berhubungan dengan makanan, yang mengisyaratkan kepada 
pengaruh perbuatan-perbuatan jasmani terhadap keadaan akhlak dan 
rohani manusia. Penggunaan makanan haram dan tidak sehat dapat 
merugikan kemampuan akhlak dan merintangi perkembangan rohaninya. 

a23 : 100; 26 : 103.  b5 : 89; 8 : 70; 16 : 115.  c2 : 209; 6 : 143; 24 : 22.
d7 : 23. 12 : 6; 28 : 16; 35 : 7; 36 : 61.
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170. Sesungguhnya ia hanya 
amenyuruh kamu berbuat jahat 
dan keji194 dan menyuruh kamu 
mengatakan tentang Allah apa 
yang tidak kamu ketahui.

تَُقۡولُۡوا  اَۡن  َو  الَۡفۡحَشٓاِء  َو  ۡوِٓء  بِالّسُ ۡم 
ُ
مُُرک

ۡ
یَا َما 

ِانَّ

ِہ َما لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۷۰﴾  
َعلَي اللّٰ

171. Dan bapabila dikatakan 
kepada mereka: “Ikutilah apa 
yang Allah telah turunkan”, 
mereka berkata: “Tidak, kami 
hanya akan mengikuti apa yang 
kami dapati bapak-bapak kami, 
biasa melakukannya.”195 Apa! 
sekali pun bapak-bapak mereka 
itu tidak mengerti suatu apa 
pun, dan tidak pula mendapat 
petunjuk?

ُہ قَالُۡوا بَۡل 
 اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ِبُعۡوا َما

َّ ُم  ات
ُ
َو ِاَذا ِقۡیَل لَہ

اَن 
َ
ک لَۡو  بَٓاَءنَاؕاََو 

ٰ
ا َعلَۡیِہ  اَلَۡفۡیَنا   

ۤ
َما ِبُع  نَّتَ

ۡم لَا یَۡعِقُلۡوَن َشۡیًئا ّوَ لَا  یَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۷۱﴾  
ُ
بَٓاُؤہ

ٰ
ا

172. Dan  pe rumpamaan 
orang-orang kafir itu seperti se-
seorang yang berteriak kepada

یَۡنِعُق    ِذۡي 
َّ ال َکَمَثِل  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َمَثُل  َو 

Lihat pula QS.23: 52.
194. Mula-mula Setan mendorong manusia melakukan perbuatan-

perbuatan yang keburukannya tidak nampak jelas, sedangkan 
pengaruhnya hanya terbatas pada pelakunya. Kemudian, selangkah 
demi selangkah setan menjadikannya orang durhaka yang keras dan 
menjadikannya kehilangan segala rasa kesopanan.

195. Sungguh ganjil benar, namun demikian amatlah disayangkan, 
bahwa dalam urusan agama, yang begitu erat hubungannya dengan 
kehidupannya yang kekal, manusia seringkali puas dengan mengikuti 
secara membabi-buta jejak orang-orang tuanya. Tetapi, dalam urusan 
duniawi, yang hanya berkaitan dengan kepentingan hidup saat ini saja 
dan itu pun hanya sebagian, ia berhati-hati sekali agar ia menempuh 
jalan yang tepat dan tidak mengikuti orang-orang lain dengan membabi 
buta.

a2 : 269; 24 : 22.  b5 : 105; 10 : 79; 21 : 53, 54; 31 : 22.
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sesuatu yang tidak dapat men-
dengar kecuali panggilan dan 
seruan.196 aMereka tuli, bisu, dan 
buta, karena itu mereka tidak 
mengerti.

ٌم 
ۡ

ُصّمٌ  ۭ بُک  ؕ نَِدٓاًء  ّوَ   ُدَعٓاًء   ا 
َّ ِال يَۡسَمُع  لَا  بَِما 

ۡم  لَا  یَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۷۲﴾  
ُ
ُعۡمٌي  فَہ

173. bHai orang-orang yang 
beriman! makanlah dari antara 
barang-barang thayib197 yang 
Kami rezekikan kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada Allah, 
jika hanya kepada-Nya kamu 
menyembah.

ٰبِت  َطِیّ ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِایَّاُہ   ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن   ِہ  

لِلّٰ ُرۡوا 
ُ

اۡشک َو  ۡم 
ُ

َرَزۡقٰنک َما 

تَۡعُبُدۡوَن ﴿۱۷۳﴾  

174. cSesungguhnya yang Dia 
haramkan bagi kamu hanya 
bangkai, darah, daging babi,198 

dan apa yang disembelih dengan 
menyebut nama selain Allah. 
Tetapi barangsiapa terpaksa, 
bukan bermaksud melanggar dan 
tidak melampaui batas, maka 
tidak ada dosa199 atasnya. Se-
sungguhnya Allah Maha Peng-
ampun, Maha Penyayang.

ۡحَم 
َ
ل َو  َم  الّدَ َو   

َ
الَۡمۡیَتۃ ُم 

ُ
َعلَۡیک َم  َحّرَ َما 

ِانَّ

مَِن اۡضُطّرَ 
َ

ِہ ۚ ف
 بِٖہ لَِغیِۡر اللّٰ

َ
  اُِہّل

ۤ
ِزیِۡر َو َما

ۡ
ِخن

ۡ
ال

َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َعلَۡیِہ  ِاثَۡم  فَلَاۤ  َعاٍد  لَا  ّوَ  بَاٍغ  َغیَۡر 

ِحۡیٌم ﴿۱۷۴﴾   َغُفۡوٌر  ّرَ

196. Rasulullah Saw menyampaikan amanat Tuhan kepada orang-
orang kafir. Beliau itu penyeru. Mereka mendengar suara beliau, tetapi tidak 
berusaha menangkap maknanya. Kata-kata beliau seolah-olah sampai kepada 
telinga orang tuli dengan berakibat bahwa kemampuan rohani mereka menjadi 
sama sekali rusak dan martabat mereka jatuh sampai ke taraf keadaan hewan 
dan binatang buas (QS.7: 180; 25: 45) yang hanya mendengar teriakan si 
pengembala, tetapi tak mengerti apa yang dikatakannya.

197. Perintah yang terkandung dalam kata-kata, “makanlah dari antara 
barang-barang yang Tayyib (baik, murni, dan sehat),” menunjukkan bahwa 
kaum Muslimin tidak diizinkan memakan barang-barang yang dapat – dengan 
jalan apa pun – merusak kesehatan jasmani, akhlak, dan rohani mereka 
meskipun diperbolehkan oleh syari’at. 

198. Nama binatang yang kotor ini sendiri mengandung suatu isyarat 
bahwa dagingnya haram untuk dimakan. Kata itu paduan kata-kata Khinz dan 

aLihat 2 : 19.  b5 : 6; 16 : 115; 23 : 52; 40 : 65.  c5 : 4; 6 : 146; 16 : 116.
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175. aSesungguhnya orang-
orang yang menyembunyikan apa 
yang Allah turunkan dari kitab 
itu dan bmenukarnya dengan 
harga murah, mereka tidak 
memasukkan ke dalam perutnya 
kecuali api.200 cDan Allah tidak 
akan berbicara dengan mereka 
pada Hari Kiamat, dan tidak pula 
akan mensucikannya. Dan bagi 
mereka azab yang pedih.

ِمَن  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
َما ُتُمۡوَن 

ۡ
یَک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

قَلِۡیلًا�  ثََمًنا  بِٖہ  ُرۡوَن 
َ
يَۡشت َو  الِۡکٰتِب 

اَر  الّنَ ا 
َّ ِال بُُطۡونِہِۡم   فِۡي  ُلۡوَن 

ُ
ک

ۡ
یَا َما  ِٰٓئَک  اُول

ۡیہِۡم ۚ 
ّ
ُہ یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ َو لَا  یَُزکِ

ُم اللّٰ
ُ
ُِمہ

ّ ل
َ
َو لَا یُک

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۱۷۵﴾  
َ

ۡم َعذ
ُ
َو لَہ

Arā yang pertama berarti, “sangat kotor” dan yang kedua, “aku lihat”; yaitu,  
“aku lihat binatang itu sangat kotor ....” Dalam bahasa Hindi binatang itu 
dikenal dengan nama Sū’ar yang persis sama artinya dengan Khinzīr dalam 
bahasa Arab, yaitu, “aku lihat binatang itu sangat kotor ....” Masih dalam 
bahasa Hindi, binatang itu disebut juga dengan kata bad yang berarti “buruk” 
atau “kotor” yang mungkin terjemahan dari kata asli bahasa Arab.

199. Itsm berarti: sesuatu yang haram, yakni, dosa; sesuatu yang membuat 
seseorang patut menerima siksaan (Aqrab); tiap sesuatu yang menusuk-nusuk 
pikiran karena tidak senonoh (Mufradāt). Keempat hal yang disebut dalam 
ayat ini, bukan itu saja yang diharamkan dalam Islam, melainkan Islam 
melarang pula penggunaan banyak barang lain yang terbagi atas tingkatan 
dan golongan, beberapa di antaranya “haram” dan lainnya Mamnū (terlarang). 

Ayat ini hanya menyebutkan “barang-barang yang haram” saja. Barang-
barang yang dilarang telah dinyatakan oleh Rasulullah Saw dan disebut dalam 
hadis. Penggunaan barang-barang yang haram mempunyai pengaruh langsung 
terhadap perkembangan akhlak manusia, tetapi tak demikian halnya dengan 
barang-barang Mamnū, yang taraf kepentingannya lebih rendah, meskipun 
keduanya dilarang. Di antara barang-barang yang dinyatakan haram dalam 
ayat ini, darah dan daging binatang yang berupa bangkai sebagai makanan, 
nyata-nyata merugikan dan sudah diakui demikian oleh para ahli pengobatan.  

Daging babi telah terbukti merusak kesehatan akhlak dan rohani manusia 
di samping merugikan kesehatan jasmaninya. Babi biasa makan kotoran dan 
gemar sekali tinggal di tempat-tempat kotor. Babi mempunyai kebiasaan tidak 
senonoh dan menyimpang dalam melampiaskan nafsu kelaminnya. Cacing 
pita, penyakit kelenjar, kanker, dan Trichina, bersarang dikenal lebih banyak 
terdapat di antara orang-orang pemakan daging babi. Memakan daging babi 
menyebabkan juga penyakit Trichinosis. 

aLihat 2 : 147.  bLihat 2 : 42.  c2 : 160.
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176. Mereka itulah orang-
orang ayang telah membeli ke-
sesatan dengan petunjuk dan azab 
dengan ampunan. Maka alangkah 
sabarnya 201 mereka terhadap Api.

ُہٰدي 
ۡ
بِال  

َ
لٰلَۃ

َ
الّض َرُوا 

َ
اۡشت ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

َعلَي  ۡم 
ُ
ہ اَۡصبََر  

ۤ
مَا

َ
ِۃۚف لَۡمۡغفَِر بِا َب  ا

َ
لَۡعذ ا َو 

اِر ﴿۱۷۶﴾  الّنَ
177. Azab itu adalah karena 

sesungguhnya bAllah telah 
menurunkan Kitab dengan 
kebenaran; dan sungguh orang-
orang yang berselisih mengenai 
Kitab itu benar-benar bertindak 
jauh dalam permusuhan.

ِذیَۡن 
َّ ؕ َو ِاّنَ ال حَّقِ

ۡ
َل الِۡکٰتَب بِال َہ نَّزَ

ّنَ اللّٰ
َ
ٰذلَِک بِا

 ﴾۱۷۷٪ اۡخَتلَُفۡوا فِي الِۡکٰتِب لَِفۡي ِشَقاٍق ۭبَِعۡیٍد ﴿

نصف
 الحزب

1


178. cBukanlah kebaikan bah-
wa kamu menghadapkan wajah-
mu ke arah timur dan barat, tetapi 
kebaikan yang sesungguhnya 
ialah beriman kepada Allah, Hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab, nabi-nabi, dan dmemberikan 
harta karena kecintaan kepada-
Nya202 kepada kaum kerabat, 

َو  الَۡمۡشِرِق  ِقَبَل  ۡم  
ُ

ُوُجۡوَہک ۡوا 
ُّ تَُول اَۡن  الِۡبّرَ  لَيَۡس 

الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ َمَن  ٰ

ا َمۡن  الِۡبّرَ  لِٰکّنَ  َو  ِرِب 
ۡ
الَۡمغ

 ۚ ِبٖیَّن  الّنَ َو  الِۡکٰتِب  َو  ِۃ 
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  ِخِر 
ٰ

الۡا

الَۡیٰتٰمي  َو  الُۡقۡربٰي  َذِوي  ٖہ  ُحّبِ َعلٰي  الَۡماَل  ي 
َ

ت
ٰ
ا َو 

ٓائِلِیَۡن الّسَ َو   � ِبۡیِل  الّسَ ابَۡن  َو  الَۡمٰسِکیَۡن   َو 

200. Kata-kata itu mengandung arti bahwa seperti api yang tak dapat 
menghilangkan haus, tetapi malahan memperparahnya begitu pula benda-
benda duniawi tidak dapat mendatangkan ketenteraman pikiran dan kepuasan, 
bahkan sebaliknya.

201. Kata-kata itu berarti bahwa orang-orang kafir seakan-akan 
mempunyai ketabahan yang besar untuk menanggung api neraka. Kata-kata 
itu dipakai sebagai sindiran.

 202. ‘Alā Hubbihī  berarti, (1) demi cinta kepada -Nya; (2) meskipun 
adanya cinta kepada uang.

a2 : 17; 3 : 178; 4 : 45.  b17 : 106.  c2 : 190.  d76 : 9.

R. 22
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anak-anak yat im, orang-
orang miskin, musafir, mereka 
yang meminta sedekah, dan untuk 
memerdekakan hamba sahaya; 
dan orang-orang yang mendirikan 
shalat, membayar zakat, dan 
aorang-orang yang memenuhi 
janjinya bila mereka berjanji, 
mereka yang sabar dalam bke-
susahan202A dan kesengsaraan, 
dan yang tabah dalam masa 
perang; cmereka itulah orang-
orang yang benar dan mereka 
itulah orang-orang yang ber-
takwa.203

وَۃ ۚ  
ٰ

ک الّزَ ي 
َ

ت
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَقَاَم  َو   ۚ الّرِقَاِب  فِي  َو 

ِبِریَۡن  َو الُۡمۡوفُۡوَن بَِعۡہِدہِۡم  ِاَذا ٰعَہُدۡوا ۚ َو الّصٰ

ِٰٓئَک  ِسؕ  اُول
ۡ
ٓاِء  َو ِحیَۡن الَۡبا ّرَ

َ
َسٓاِء َو الّض

ۡ
فِي الَۡبا

ُقۡوَن ﴿۱۷۸﴾   ُم الُۡمّتَ
ُ
ِٰٓئَک ہ ِذیَۡن َصَدقُۡوا ؕ َو اُول

َّ ال

179. Hai orang-orang yang 
beriman, ddiwajibkan atasmu 
pembalasan yang setimpal 
mengenai orang-orang yang di-
bunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba sahaya 
dengan hamba sahaya, perempuan 
dengan perempuan. Tetapi ba-
rangsiapa yang dimaafkan oleh 
pihak saudaranya yang dibunuh 
maka ahli waris yang dibunuh 
dapat menuntut uang darah 
secara layak, dan pembayaran 
oleh si pembunuh hendaklah 
dilakukan kepadanya dengan cara 
yang sebaik-baiknya. Yang demi-
kian itu adalah satu keringanan 
dan rahmat dari Tuhan-mu. Dan 
barangsiapa melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksaan 
yang pedih.204

ُم 
ُ

َعلَۡیک ُکِتَب  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

الَۡعۡبُد  َو  حُّرِ 
ۡ

بِال حُّرُ 
ۡ

اَل  ؕ الَۡقۡتلٰي  فِي  الِۡقَصاُص 
ِمۡن  لَٗہ  ُعِفَي  مَۡن 

َ
ف  ؕ بِالۡاُنٰۡثي  الۡاُنٰۡثي  َو  بِالَۡعۡبِد 

اََدٓاٌء  َو  فَاتَِّباٌع  ۭ بِالَۡمۡعُرۡوِف  ۡيٌء 
َ

ش اَِخۡیِہ 

ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ ۡخِفۡیٌف 
َ
ت ٰذلَِک   ؕ بِِاۡحَساٍن  ِالَۡیِہ 

اٌب  
َ

ٗہ َعذ
َ
مَِن اۡعَتٰدي بَۡعَد ٰذلَِک فَل

َ
 ؕ ف

ٌ
َو َرۡحَمۃ

اَلِۡیٌم ﴿۱۷۹﴾  

a9 : 4; 13 : 21.  b2 : 215; 6 : 43; 7 : 95.  c49 : 16. d2 : 195; 5 : 46.
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202A. Al-Ba’sā’ dan al-Ba’s berasal dari Ba’usa dan Ba’isa, yaitu ia kuat 
dan gagah-berani atau ia menjadi kuat dan gagah-berani dalam perang atau 
pertempuran; ia berada atau menjadi ada dalam keadaan sangat memerlukan 
atau dalam kemiskinan atau kesedihan. Al-Ba’sā’ berarti, kekuatan atau tenaga 
dalam perang atau pertempuran; perang atau pertempuran; ketakutan; mudarat; 
dan sebagainya, al-Darrā’ khususnya adalah kesusahan atau malapetaka 
yang berkaitan dengan pribadi seseorang seperti penyakit, dan sebagainya 
dan al-Ba’sā’ adalah berkaitan dengan harta-benda, seperti kemiskinan, dan 
sebagainya (Lane).

203. Ayat ini memberikan intisari ajaran Islam. Ayat ini mulai dengan 
dasar-dasar kepercayaan dan itikad-itikad Islam yang menjadi sumber dan 
landasan segala perbuatan manusia dan atas kebenaran hal-hal itu bergantung 
kebenaran tingkah laku manusia – iman kepada: Tuhan, hari kiamat, para 
malaikat, kitab-kitab wahyu, dan para nabi. Sesudah itu menyusul beberapa 
kaidah yang lebih penting mengenai tingkah laku manusia.

204. Ayat ini mengandung satu asas (prinsip) yang sangat penting 
mengenai hukum masyarakat, yaitu persamaan hak manusia dan keharusan 
mengenakan hukuman yang setimpal atas semua pelanggar tanpa membeda-
bedakan kecuali bila seorang pelanggar diampuni oleh keluarga si korban 
dalam keadaan yang menurut perhitungan akan mendatangkan perbaikan 
kepada keadaan. Kata-kata “Diwajibkan atasmu” menunjukkan bahwa 
tindakan pembalasan untuk pembunuhan itu suatu keharusan. Kelalaian 
menjatuhkan hukuman yang ditetapkan oleh hukum syari’at atas pelanggar 
adalah sama dengan mengkhianati perintah Ilahi. Akan tetapi, kewajiban 
memberi hukuman kepada orang yang bersalah tidak diserahkan kepada ahli 
waris orang yang terbunuh, tetapi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas 
tegaknya hukum dan ketertiban, seperti nyata dari kata ‘Alaikum (bagi kamu 
sekalian) dalam bentuk jamak. 

Tetapi ahli waris itu diberi pilihan untuk mengampuni. Jadi, jika di satu 
pihak para pejabat bersangkutan diwajibkan menghukum si pelanggar sesuai 
dengan tuntutan hukum dan tidak berhak memaafkan atas kehendak mereka 
sendiri, maka di pihak lain ahli waris orang terbunuh itu tidak dibenarkan 
bertindak main hakim sendiri dan menjatuhkan hukuman sendiri atas orang 
yang bersalah itu. 

Dalam menjatuhkan hukuman, ayat ini tidak mengadakan perbedaan 
di antara pelanggar-pelanggar. Kata-kata yang dipakai bersifat umum dan 
dikenakan kepada semua pelanggar yang boleh jadi bersalah melakukan 
pembunuhan, dengan tidak menghiraukan perihal pangkat atau kedudukan 
dalam masyarakat atau agama. Tiap-tiap orang, dengan tidak memandang 
kasta atau kepercayaan dan kedudukannya, harus dihukum mati atas 
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pembunuhan terhadap orang lain siapa pun, kecuali bila diampuni oleh 
keluarga si korban, dan kecuali pula pengampunan itu telah disahkan oleh 
para pejabat yang berwenang. Sabda-sabda Rasulullah Saw sangat tegas 
dalam perkara ini (Mājah, bab Diyāt). 

Para sahabat Rasulullah Saw seluruhnya sepakat bahwa orang Muslim 
dapat dijatuhi hukuman mati, karena membunuh orang kafir yang tidak 
ikut dalam perang (Tabarī, V. 44). Rasulullah Saw sendiri memerintahkan 
menghukum mati seorang Muslim atas pembunuhan terhadap orang bukan-
Muslim yang tak ikut serta dalam peperangan (Qutnī). 

Kata-kata, “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba-sahaya 
dengan hamba-sahaya, perempuan dengan perempuan, tidak berarti bahwa 
orang merdeka tidak boleh dihukum mati atas pembunuhan seorang budak, 
atau bahwa seorang wanita tidak boleh dihukum mati atas pembunuhan 
seorang pria, dan sebagainya. Kedudukan sosial seseorang atau jenis kelamin 
satu pihak tak dapat dianggap sebagai penghalang terhadap berlakunya 
hukum ini. 

Susunan kalimat yang aneh, yaitu, “orang merdeka dengan orang 
merdeka ....” dipakai untuk menunjukkan adat kebiasaan tertentu dari bangsa 
Arab dan untuk melenyapkannya, yaitu, mereka biasa mempertimbangkan 
jenis kelamin dan kedudukan sosial si pembunuh, saat menetapkan hukuman. 

Perintah yang terkandung dalam ayat ini bertujuan, melenyapkan 
kebiasaan buruk itu. Sesungguhnya hukum pembalasan seperti dinyatakan 
dalam ayat ini terbatas pada anak kalimat, “diwajibkan atasmu pembalasan 
(yang setimpal) mengenai orang-orang yang dibunuh” yang dengan 
sendirinya merupakan kalimat lengkap, memberikan arti yang utuh dan 
sempurna. Ungkapan berikutnya, orang merdeka dengan orang merdeka dan 
hamba-sahaya dengan hamba-sahaya, dan perempuan dengan perempuan, 
hanyalah tambahan, tidak merupakan bagian dari hukum.

Ungkapan itu hanya berisikan suatu penolakan terhadap adat kebiasaan 
orang-orang Arab tersebut di atas dan melukiskan, dengan memberikan tiga 
buah contoh, bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Ungkapan seperti itu 
dikenal dengan istilah Jumlah Isti’nāfiah dalam tata bahasa Arab dan secara 
teknis dipakai dengan tujuan menjawab pertanyaan yang dapat ditimbulkan 
oleh anak kalimat sebelumnya yang dirangkaikan tanpa kata perangkai di 
antaranya. Pertanyaan yang dijawab dengan ungkapan demikian seringkali 
dipaham tapi tidak dinyatakan (Mukhtasar). Diriwayatkan Rasulullah Saw 
bersabda, “Barangsiapa yang membunuh budaknya, ia harus dihukum mati” 
(Mājah). Di tempat lain beliau bersabda, “darah semua orang Muslim itu 
sama dalam hal Qisos (hukum pembalasan)” (Nasa’ī).
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180. Dan dalam ketetapan 
pembalasan ini ada kehidupan 
bagimu, hai orang-orang yang 
berakal, supaya kamu ter-
pelihara.204A

الۡاَلَۡباِب  ولِي 
ُ
یّٰۤا َحٰیوٌۃ  الِۡقَصاِص  فِي  لَُکۡم  َو 

ُقۡوَن ﴿۱۸۰﴾   ُکۡم تَّتَ
َّ لََعل

181. Diwajibkan atasmu, apa-
bila maut menjelang salah 
seorang di antaramu, jika ia 
meninggalkan harta, untuk 
berwasiat bagi ibu-bapak dan 
kaum kerabat sesuai dengan 
ketentuan. Inilah kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa.

ِاۡن  الَۡمۡوُت  ُم 
ُ
اََحَدک َحَضَر  ِاَذا  ۡم 

ُ
َعلَۡیک ِتَب 

ُ
ک

َوالَِدیِۡن َو الۡاَۡقَربِیَۡن 
ۡ

 لِل
ُ

ۃ ا�لَۡوِصّیَ تََرَک َخیَۡراۖ 

ِقیَۡن ﴿۱۸۱﴾ؕ   ا َعلَي الُۡمّتَ
ً
بِالَۡمۡعُرۡوِف ۚ َحّق

a4 : 12, 13, 177; 5 : 107.

204A. Hukum Islam mengenai pembalasan (Qisas) menjamin cara yang 
sangat jitu untuk menghentikan perilaku bunuh-membunuh dan menjaga 
keamanan hidup manusia. Orang yang begitu keras hatinya dan tidak 
menghargai jiwa manusia, kehilangan sama sekali hak hidup sebagai anggota 
masyarakat. Pengampunan atau pemberian maaf hanya diizinkan kalau 
keadaan memungkinkan, memperbaikinya dan mendatangkan hasil yang baik 
bagi semua pihak yang bersangkutan (QS.42: 41). 

Jadi, sementara di satu pihak, Islam telah membuat peraturan yang tepat 
untuk mencegah kejahatan, di pihak lain Islam tetap membuka pintu untuk 
memperlihatkan sifat-sifat mulia, kebajikan dan kasih-sayang. Kenyataan 
bahwa, meskipun ada usaha-usaha kebalikannya, hukuman mati masih terdapat 
dalam kitab undang-undang kebanyakan negeri dalam satu bentuk tertentu, 
merupakan bukti yang cukup atas kebijaksanaan peraturan Islam. 

Bahkan para kampiun gerakan penghapusan hukuman mati paling 
bersemangat pun, belum mampu menyarankan sesuatu yang pantas sebagai 
ganti atas pemberlakuan hukuman mati itu. Mereka terpaksa mengakui bahwa 
hukuman penjara yang panjang waktunya itu “mengerikan” dan “bukan satu 
penggantian yang ideal” (Capital Punishment in the Twentieth Century by E. 
Roy Calvert, G.P. Putnam, London, 1930). 

205. QS.4:12, 13 menetapkan bagian-bagian untuk semua orang yang akan 
mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal. Ayat-ayat itu telah disalah-
artikan oleh sementara ahli tafsir sebagai memansukhkan ayat yang sejatinya 
meletakkan peraturan (yang bersifat) tambahan tapi sangat perlu ini, dan ayat 
ini hanya menyebut warisan yang diperuntukkan bagi individu-individu yang 
oleh hukum tidak diberi bagian dari kekayaan orang yang berwasiat, atau untuk 
tujuan derma, atau untuk keadaan perang. 
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182. Tetapi barangsiapa me-
ngubahnya sesudah ia men-
dengarnya, maka sesungguhnya 
dosanya hanya atas mereka yang 
mengubahnya.205A Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

َعلَي  ِاثُۡمٗہ   
ۤ
َما

فَِانَّ َسِمَعٗہ  َما  بَۡعَد  لَٗہ  مَۡن  ۭ بَّدَ
َ

ف

َہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۱۸۲﴾ؕ 
لُۡونَٗہ ؕ ِاّنَ اللّٰ ِذیَۡن یَُبّدِ

َّ ال

183. Tetapi barangsiapa kha-
watir bahwa orang yang berwasiat 
akan berlaku berat-sebelah atau 
berbuat dosa, lalu ia mengadakan 
perdamaian di antara mereka, 
maka tidak ada dosa atas-nya.205B 
Sesungguhnya Allah Maha Peng-
ampun, Maha Penyayang.

ۡصلََح  
َ
فَا ِاثًۡما  اَۡو  َجَنًفا  ۡوٍص  ّمُ ِمۡن  َخاَف  مَۡن 

َ
ف

َغُفۡوٌر  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  َعلَۡیِہؕ  ِاثَۡم  فَلَاۤ  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ

ِحۡیٌم ﴿۱۸۳﴾٪  ّرَ 

Ayat ini tidak membicarakan warisan-warisan untuk kepentingan ahli 
waris yang sah dan masalahnya telah diperbincangkan dalam QS.4: 12, 13. 
Karena itu tidak timbul soal pembatalan (mansukh) ayat ini oleh ayat-ayat yang 
menetapkan peraturan warisan itu, dan mengakui pula berlakunya setiap wasiat 
yang mungkin telah dibuat. 

Tiap-tiap ayat berlaku dalam lingkupnya sendiri, dan menarik kekuatan 
dari ayat lain. Tetapi, wasiat yang dibuat demikian, tidak boleh lebih dari 
sepertiga dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan, seperti tersebut dalam 
sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Sa’d bin Abi Waqash (Bukhārī, 
Kitab al-Jana’iz); karena itulah batas paling tinggi bagi orang yang berwasiat 
untuk dapat berbuat menurut kemauannya sendiri; dan itu pun hanya bila ia 
meninggalkan kekayaan yang berlimpah-limpah, seperti dijelaskan oleh kata 
Khair (kekayaan banyak). 

Menurut QS.5: 107 itu, seorang Muslim yang sedang menjelang kematian 
dapat membuat wasiat dan disepakati oleh semua ahli, diwahyukan sesudah 
ayat-ayat dalam QS.4: 12-13, lebih jauh menguatkan anggapan bahwa ayat yang 
dibahas ini tidak dimansukhkan oleh ayat-ayat QS.4: 12-13. Pada hakikatnya, 
seluruh teori naasikh-mansukh itu sama sekali tidak berdasar.

QS.5:107, yang menyebutkan bahwa seorang Muslim yang sedang 
menghadapi kematian dapat membuat wasiat, disepakati oleh semua ahli, turun 
setelah ayat-ayat dalam QS.4:12-13, dan lebih jauh menguatkan anggapan 
bahwa ayat yang dibahas ini tidak dimansukhkan oleh ayat-ayat QS.4:12-13 
tersebut. Pada hakikatnya seluruh teori nāsikh-mansukh itu sama sekali tidak 
berdasar.
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184. Hai orang-orang yang 
beriman, diwajibkan atasmu ber-
puasa sebagaimana telah di-
wajibkan atas orang-orang se-
belummu,206 supaya kamu ter-
pelihara dari segala keburukan.

ُم 
ُ

َعلَۡیک ُکِتَب  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  ُکِتَب  َما 

َ
ک َیاُم  الّصِ

ُقۡوَن ﴿۱۸۴﴾ۙ   ُکۡم تَّتَ
َّ قَۡبلُِکۡم لََعل

185. Yaitu beberapa hari yang 
telah aditentukan bilangannya, 
maka barangsiapa di antara kamu 
sakit atau dalam perjalanan, maka 
hendaklah ia berpuasa sebanyak 
itu pada hari-hari lain, dan bagi 
orang-orang yang tidak sanggup 
berpuasa hendaklah207 membayar 
fidyah, yaitu memberi makan 
seorang miskin. Dan barangsiapa 
berbuat kebaikan dengan rela hati 
maka hal itu lebih baik baginya. 
Dan berpuasa itu lebih baik bagi-
mu jika kamu mengetahui.*

ِریًۡضا اَۡو 
َ
ۡم ّم

ُ
اَن ِمۡنک

َ
مَۡن ک

َ
ۡعُدۡوٰدٍت ؕ ف اَیَّاًما ّمَ

ِذیَۡن 
َّ ۡن اَیَّاٍم اَُخَر َؕو َعلَي ال ٌۃ ّمِ ٍر فَِعّدَ

َ
َعلٰي َسف

َع  تََطّوَ مَۡن 
َ

ِمۡسِکیٍۡنؕف َطَعاُم   
ٌ

ِفۡدیَۃ یُِطۡیُقۡونَٗہ 

َخیٌۡر  تَُصۡوُمۡوا  اَۡن  َو   ؕ ٗہ 
َّ ل َخیٌۡر  فَُہَو  َخیًۡرا 

ۡنتُۡم  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۸۵﴾  
ُ
لَُّکۡم   ِاۡن ک

205A. Ini menunjukkan bahwa ayat sebelumnya mengandung beberapa 
petunjuk yang wajib hukumnya dan bila dilanggar akan berdosa. Jelaslah, 
apa yang dimaksud ialah suatu petunjuk bahwa harta peninggalan itu harus 
diurus dan diatur sesuai dengan hukum warisan. Bila orang yang berwasiat 
telah memberikan petunjuk demikian, maka jika kemudian dilanggar 
dosa pelanggaran akan ditanggung oleh mereka yang bersalah melakukan 
pelanggaran itu.

205B. dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, tetapi 
mungkin tidak adil dalam beberapa ketentuannya. Umpamanya, jika seseorang 
meninggalkan ahli waris yang besar jumlahnya, maka mungkin sekali 
mengakibatkan satu kesulitan bagi mereka, bila ia mewasiatkan sebanyak 
sepertiga penuh untuk tujuan sosial (derma) atau tujuan lain yang halal. 

a2 : 204.

* Perkataan yutīqūnahu (sanggup berpuasa hanya dengan bersusah payah) mempunyai dua arti. 
Pertama, memiliki kekuatan dan yang tidak memiliki kekuatan. Karena di dalam perkataan ini 
didapati makna salbiyyah (negatif) dan ijābiyyah (positif) sekaligus. Terdapat arti “Ketika dalam 
keadaan terpaksa sesaat atau dikarenakan suatu penyakit tidak dapat mengerjakan puasa seperti 
ini, hendaknya ia membayar fidyah dan setelah itu ia menggenapi puasanya yang tertinggal”. Arti 
kedua adalah bagi yang sama sekali tidak dapat berpuasa maka cukup fidyahnya saja dan setelah 
itu ia tidak perlu berpuasa.

R. 23
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186. Bulan Ramadhan207A ada-
lah bulan yang di dalamnya Al-
Qur’an207B diturunkan208 sebagai 
petunjuk bagi manusia dan ke-
terangan-keterangan yang nyata 
mengenai petunjuk dan bFurqān. 
Maka barangsiapa di antaramu 
hadir pada bulan ini hendaklah 
ia berpuasa di dalamnya, tetapi 
barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan, maka berpuasalah 
sebanyak bilangan itu pada hari-
hari lain.209 bAllah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan Dia tidak 
menghendaki kesukaran bagimu, 
Dia menghendaki supaya kamu 
menyempurnakan bilangan itu 
dan supaya ckamu mengagungkan 
Allah, karena Dia telah memberi 
petunjuk kepadamu dan supaya 
kamu bersyukur.

ُن ُہًدي 
ٰ
ِذۡيۤ اُنِۡزَل ِفۡیِہ الُۡقۡرا

َّ َشۡہُر َرَمَضاَن ال

 ۚ ۡرقَاِن 
ُ
الۡف َو  ُہٰدي 

ۡ
ال َن  ّمِ ٰنٍت  بَِیّ َو  اِس  لِّلّنَ

َمۡن  َو   ؕ َیُصۡمُہ 
ۡ
فَل ۡہَر 

َ
الّش ُم 

ُ
ِمۡنک َشِہَد  مَۡن 

َ
ف

ۡن اَیَّاٍم اَُخَر ؕ  ٌۃ ّمِ ٍر فَِعّدَ
َ
اَن مَِریًۡضا اَۡو َعلٰي َسف

َ
ک

ُم الُۡعۡسَر ۪ 
ُ

ُم الُۡیۡسَر َو لَا یُِریُۡد بِک
ُ

ُہ بِک
یُِریُۡد اللّٰ

َما  َعلٰي  َہ 
اللّٰ ُِروا 

بّ
َ

لُِتک َو  َۃ  الِۡعّدَ ِمُلوا 
ۡ

لُِتک َو 

ُرۡوَن ﴿۱۸۶﴾  
ُ

ُکۡم تَۡشک
َّ ۡم َو لََعل

ُ
َہٰدىک

a2 : 54; 3 : 4; 8 : 42; 21 : 49; 25 : 2.  b2 : 287; 5 : 7; 22 : 79.  c22 : 38.

Atau, orang yang berwasiat mungkin telah membuat keputusan-keputusan 
yang tidak adil dari sepertiga yang diizinkan, dengan mengabaikan atau tidak 
memperhatikan tuntutan-tuntutan yang adil. Dalam keadaan yang demikian, 
diizinkan, bahkan dianggap sangat baik, untuk mengadakan penyelesaian 
yang adil dan jujur antara para ahli waris dan penerima harta wasiat yang 
bersangkutan.

206. Puasa sebagai peraturan agama, dalam bentuk atau dengan perincian 
bagaimana pun terdapat pada tiap-tiap agama. “oleh kebanyakan agama, pada 
kebudayaan yang tarafnya rendah, pertengahan atau lebih tinggi sekalipun, 
puasa itu umumnya diwajibkan; dan, walaupun bila tidak diharuskan, puasa itu 
dilakukan seberapa jauh oleh perseorangan, sebagai jawaban kepada dorongan 
alaminya” – (Enc. Brit.).  

Merupakan pengalaman umum para wali dan ahli kasyaf bahwa pemutusan 
hubungan jasmani atau pertalian duniawi sampai batas tertentu, sangat perlu 
untuk kemajuan rohani dan memberikan pengaruh mensucikan yang kuat 
sekali kepada alam pikiran. Tetapi, Islam telah memperkenalkan orientasi dan 
arti rohani baru dalam peraturan puasa ini. Menurut Islam, puasa merupakan 
lambang pengorbanan yang sempurna. Orang yang berpuasa bukan hanya 
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menjauhi makan-minum, yang merupakan sarana hidup yang utama, dan tanpa 
itu orang tak dapat hidup, tetapi juga menjauhi istrinya sendiri, yang merupakan 
sarana untuk mendapat keturunan. Jadi, orang yang berpuasa membuktikan 
kesediaannya yang sungguh-sungguh untuk mengorbankan segala-galanya 
untuk kepentingan Tuhan dan Khalik-nya, kapanpun diperlukan.

207. Arti ungkapan bahasa Arab dalam ayat ini, didukung oleh satu qira’ah 
(lafal) lain Yutiqūna hū, ialah Yutayyiqūna hū yang berarti, mereka hanya dapat 
berbuat demikian dengan jerih-payah (Jarīr). Ayat ini menyebut tiga golongan 
orang-orang beriman yang diberi keringanan: orang-orang sakit, orang-orang 
dalam perjalanan (musafir), dan orang-orang yang terlalu lemah untuk berpuasa 
dan hanya dapat melakukannya dengan membahayakan kesehatannya. 
Ungkapan itu dapat pula berarti, “mereka yang tidak mampu berpuasa” 
(Lisān dan Mufradāt). Kalimat seluruhnya telah pula diartikan, “mereka yang 
mampu hendaknya di samping berpuasa, memberi makan kepada orang miskin 
sebagai amal saleh,” kata ganti hū dalam Yutiqūna hū menggantikan ungkapan 
“memberi makan kepada orang miskin.”

207A. Ramadān itu bulan kesembilan tahun Qamariyah. Kata itu asalnya 
dari Ramada. Orang mengatakan Ramada al-Sā’imu, artinya, bagian-dalam 
tubuh orang yang berpuasa menjadi sangat panas dan haus karena berpuasa 
(Lane). Bulan itu disebut seperti itu karena (1) puasa di bulan itu menimbulkan 
panas disebabkan haus; (2) beribadah di bulan ini, membakar habis bekas-bekas 
dosa manusia (‘Asakir dan Mardawaih); dan (3) karena ibadah-ibadah di bulan 
itu, menimbulkan dalam hati manusia kehangatan cinta kepada Khalik-nya dan 
kepada sesama manusia. Kata Ramadān itu istilah asli Islam, sedangkan nama 
sebelumnya ialah Nātiq  (Qadīr).

207B. Kata Al-Qur’an diderivasi dari Qara’a yang berarti, ia membaca; ia 
menyampaikan atau memberi pesan; ia mengumpulkan benda itu. Jadi, Qur’ān 
berarti: (1) sebuah kitab yang dimaksudkan untuk dibaca. Al-Qur’an adalah kitab 
yang paling banyak dibaca di dunia (Enc. Brit.); (2) sebuah kitab atau pesan yang 
harus diteruskan dan disampaikan kepada dunia. Di antara kitab-kitab wahyu, 
Al-Qur’an merupakan satu-satunya yang ajarannya mutlak tidak terbatas; sebab, 
jika semua kitab wahyu lainnya ditujukan untuk zaman yang khusus dan kaum 
yang khusus pula, maka Al-Qur’an dimaksudkan untuk segala zaman dan segala 
kaum dan bangsa (QS.34: 29); (3) sebuah kitab yang memuat segala kebenaran; 
Al-Qur’an sungguh merupakan khasanah ilmu yang mengandung, bukan saja 
segala kebenaran abadi yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu terdahulu 
(QS.98: 4), melainkan juga segala kebenaran yang diperlukan umat manusia 
pada setiap zaman dan dalam setiap keadaan (QS.18: 50).

208. Adalah pada tanggal 24 Ramadhan, Rasulullah Saw menerima wahyu 
pertama Al-Qur’an (Jarīr); dan dalam bulan Ramadhan pulalah seluruh wahyu 
diperdengarkan ulang oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Saw setiap 
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187. Dan apabila hamba-
hamba-Ku bertanya kepada 
engkau tentang Aku amaka 
katakanlah sesungguhnya Aku 
dekat.210 bAku mengabulkan doa-
doa orang yang berdoa apabila 
ia berdoa kepada-Ku, karena itu 
hendaklah mereka menyambut 
seruan-Ku dan beriman211 kepada-
Ku supaya mereka mendapat 
petunjuk.

قَِریٌۡب ؕ  ِۡي 
ّ

فَِان ۡي  َعّنِ ِعَباِدۡي  لََک 
َ
َسا ِاَذا  َو 

ِجۡیُبۡوا 
َ

يَۡست
ۡ
فَل َدَعاِن�  ِاَذا  اِع  الّدَ َدۡعَوَۃ  اُِجۡیُب 

  ﴾۱۸۷﴿ َن  ۡو یَۡرُشُد ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل بِۡي   ِمنُۡوا  لُۡیۡؤ َو  لِۡي 

188. Dihalalkan bagimu pada 
malam puasa bercampur dengan 
istri-istrimu, mereka adalah pa-
kaian212 bagimu, dan kamu adalah 
pakaian bagi mereka. Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya 
kamu senantiasa mengkhianati 
dirimu sendiri* lalu Dia kem-

ِالٰي  فَُث  الّرَ َیاِم  الّصِ  
َ

لَۡیلَۃ لَُکۡم   
َ

اُِحّل

لَِباٌس  اَنۡتُۡم  َو  لَُّکۡم  لَِباٌس  ُہّنَ   ؕ ۡم 
ُ

نَِسٓائِک

ۡخَتانُۡوَن 
َ
ت ۡنتُۡم 

ُ
ک ۡم 

ُ
ک

اَنَّ ُہ 
اللّٰ ُہّنَ َؕعلَِم 

َّ
ل

ۡم ۚ
ُ

َعۡنک َعَفا  َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک فََتاَب  ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک

a11 : 62; 34 : 51; 50 : 17.  b27 : 63.

tahun. Kebiasaan itu terus dilakukan hingga tahun terakhir hayat Rasulullah 
Saw, dimana seluruh Al-Qur’an diulangi kepada beliau dua kali oleh Malaikat 
Jibril itu di bulan Ramadhan itu (Bukhārī). Jadi, dari segi yang lain dapat juga 
dikatakan bahwa seluruh Al-Qur’an telah diwahyukan dalam bulan Ramadhan.

209. Kalimat ini bukan suatu pengulangan yang tidak perlu, sebab 
dalam ayat sebelumnya kalimat ini merupakan bagian ayat itu dengan tujuan 
mempersiapkan landasan untuk perintah berpuasa; maka dalam ayat ini, 
kalimat itu merupakan bagian perintah itu sendiri. Tetapi, Al-Qur’an dengan 
sangat bijaksana mencegah diri dari menghinggakan (mendefinisikan) istilah-
istilah “sakit” dan “dalam perjalanan” dengan membiarkan istilah-istilah 
itu dihinggakan oleh kelaziman orang-orang dan oleh kondisi yang sedang 
dihadapi. 

* Perkataan Kuntum takhtānūna anfusakum (Kamu telah mengkhianati dirimu sendiri). 
Maksudnya adalah para sahabat pada umumnya menghindarkan diri mereka dari berhubungan 
badan dengan istri di malam bulan Ramadhan. Di dalam ayat ini diizinkan untuk berhubungan 
dengan mereka. Di dalam ayat yang lain hanya di masa i’tikaf yang dilarang berhubungan. 
Ayat selanjutnya menerangkan tentang benang putih dan benang hitam, maksudnya bukan 
seperti ini yaitu seseorang pergi ke kegelapan untuk bisa membedakan benang putih dan benang 
hitam melainkan, maksudnya adalah bahwa sinar matahari yang tersebar di waktu subuh ketika 
muncul pemandangan sinar pertama, maka pada saat itu waktu sahur sudah habis.
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bali213 kepadamu dengan kasih 
sayang dan Dia memperbaiki 
kesalahanmu. Maka sekarang 
campurlah dengan mereka dan 
carilah apa yang ditentukan 
Allah bagimu, dan, makanlah 
dan minumlah hingga tampak 
jelas kepadamu benang putih 
dan benang hitam dari fajar, 
kemudian sempurnakanlah puasa 
sampai malam214 dan janganlah 
kamu bercampur dengan mereka 
ketika kamu beri’tikaf dalam 
masjid-masjid.215 Inilah batas-
batas ketentuan Allah maka 
janganlah kamu mendekatinya. 
Demikianlah Allah menjelaskan 
hukum-hukum-Nya bagi manusia 
supaya mereka terpelihara dari 
segala keburukan.

ُہ  
اللّٰ َکَتَب  َما  ابَۡتُغۡوا  َو  بَاِشُرۡوُہّنَ  فَالۡـَٰٔن 

َن 
یََتَبیَّ ي 

ٰ
َحّت َربُۡوا 

ۡ
اش َو  ُلۡوا 

ُ
ک لَُکۡم َ۪و 

خَۡیِط الۡاَۡسَوِد  
ۡ

خَۡیُط الۡاَبَۡیُض ِمَن ال
ۡ

لَُکُم ال

ۡیِلۚ 
َّ ال ي 

َ
ِال َیاَم  الّصِ وا  اَتِّمُ ثُّمَ    الَۡفۡجِر۪  ِمَن 

الَۡمٰسِجِدؕ  �فِي  ٰعِکُفۡوَن  اَنۡتُۡم  َو  تَُباِشُرۡوُہّنَ  لَا  َو 

لَِک یَُبِیُّن 
ٰ

ذ
َ
ِہ فَلَا تَۡقَربُۡوَہا ؕ ک

َک ُحُدۡوُد  اللّٰ
ۡ
تِل

ُقۡوَن ﴿۱۸۸﴾  ۡم  یَّتَ
ُ
ہ

َّ اِس لََعل ٰیِتٖہ لِلّنَ
ٰ
ُہ  ا

اللّٰ

210. Ketika orang-orang beriman menyadari keberkatan bulan Ramadhan 
dan berpuasa di dalamnya, mereka tentu saja berhasrat memperoleh sebanyak 
mungkin faedah rohani daripadanya. Kepada kerinduan jiwa orang mukmin 
itulah ayat ini memberikan jawaban. 

211. Kata-kata “beriman kepada-Ku,” tidak mengacu kepada beriman 
kepada wujud Tuhan; sebab, hal itu telah termasuk dalam anak kalimat 
sebelumnya, “hendaklah mereka menyambut seruan-Ku; karena, mustahil 
orang akan menyambut seruan Tuhan dan menaati perintah-Nya, tanpa 
percaya akan adanya wujud Tuhan. Jadi, kata-kata, beriman kepada-Ku, 
tertuju kepada kepercayaan bahwa Allah Swt mendengar dan mengabulkan 
doa hamba-hamba-Nya. 

212. Betapa indahnya indahnya Al-Qur’an telah melukiskan dengan 
kata-kata singkat ini hak dan kedudukan wanita dan tujuan serta arti 
pernikahan dan hubungan suami istri. Tujuan pokok perkawinan, demikian 
ayat ini mengatakan, ialah kesentausaan, perlindungan, dan memperhias 
kedua pihak, sebab memang itulah tujuan mengenakan pakaian (QS.7: 27 
dan QS.16: 82). Sudah pasti tujuannya bukan hanya semata-mata pemuasan 
dorongan seksual. Suami-istri sama-sama menjaga satu sama lain terhadap 
kejahatan dan keburukan.
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189. Dan ajanganlah kamu 
memakan harta sesamamu215A 

dengan cara batil,216 dan jangan 
pula kamu menyerahkan harta 
itu sebagai suapan kepada 
para penguasa dengan tujuan 
supaya kamu dapat memakan 
sebagian harta manusia dengan 
cara berbuat dosa, padahal kamu 
mengetahui.

بِالَۡباِطِل  ۡم 
ُ

بَۡیَنک اَۡمَوالَُکۡم  ا  ُلۡوۤ
ُ
ک

ۡ
تَا لَا  َو 

ۡن  ّمِ فَِریًۡقا  ُلۡوا 
ُ
ک

ۡ
لَِتا اِم 

َّ
حُک

ۡ
ال ي 

َ
ِال  

ۤ
بَِہا تُۡدلُۡوا  َو 

اِس بِالِۡاثِۡم َو اَنۡتُۡم  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۸۹﴾٪  اَۡمَواِل الّنَ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  3



190. Mereka bertanya kepada 
engkau mengenai bulan sabit. 
Katakanlah, b“Itu adalah sarana 
penentu waktu bagi manusia 
dan ibadah haji.” Dan bukanlah 
kebaikan bahwa kamu memasuki 
rumah-rumah dari belakangnya,218 
akan tetapi ckebaikan itu adalah 
kebaikan orang yang bertakwa. 
Masukilah rumah-rumah dari 
pintu-pintunya, dan bertakwalah 
kepada Allah supaya kamu 
berhasil.

َمَواِقۡیُت  ِہَي  قُۡل   ؕ ِۃ 
َّ الۡاَِہل َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک 

تُوا 
ۡ
تَا ۡن 

َ
بِا الِۡبّرُ  لَيَۡس  َو   ؕ حَّجِ 

ۡ
ال َو  اِس  لِلّنَ

َمِن  الِۡبّرَ  لِٰکّنَ  َو  ُظُہۡوِرَہا  ِمۡن  الُۡبُیۡوَت 

ُقوا 
َّ ات َو   ۪ اَبَۡوابَِہا  ِمۡن  اۡتُوا الُۡبُیۡوَت  َو  يۚ 

ٰ
ق

َّ ات

ُکۡم تُۡفِلحُۡوَن ﴿۱۹۰﴾  
َّ َہ لََعل

اللّٰ

213. Ungkapan ‘Afā Allahu ‘anhu berarti, Tuhan memperbaiki 
kesalahan hamba-Nya dan membenahi urusannya; menganugerahkan 
kemuliaan kepadanya. Ungkapan itu berarti pula, Tuhan memberinya 
keringanan (Muhīt).

214. Di tempat-tempat di mana siang hari dan malam sangat panjang, 
(umpamanya dekat Kutub), siang dan malam masing-masing harus dihitung 
duabelas jam lamanya (Muslim, bab Asyrātus-Sā‘ah).

215. Dalam I‘tikāf yang seolah-olah merupakan kesempurnaan jiwa 
puasa, senggama (persetubuhan) dan pendahuluan-pendahuluannya tidak 
diizinkan sekalipun di waktu malam. 

215A. Untuk menekankan persatuan masyarakat atau bangsa, Al-
Qur’an sering menyebut kekayaan orang Muslim lain sebagai “hartamu.” 
Maka, di sini pun harta orang Muslim lain disebut “hartamu.”

a4 : 30, 162; 9 : 34.  b2 : 198; 9 : 36.  c2 : 178.

R. 24
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191. Dan aperangilah219 orang-
orang yang memerangi kamu di 
jalan Allah, dan janganlah kamu 
melampaui batas, sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas.

ۡم 
ُ

ِذیَۡن یَُقاتُِلۡونَک
َّ ِہ ال

َو قَاتُِلۡوا فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

َہ  لَا ُيِحّبُ الُۡمۡعَتِدیَۡن ﴿۱۹۱﴾  
َو لَا تَۡعَتُدۡوا ؕ ِاّنَ اللّٰ

216. Perintah puasa mengharuskan orang Muslim meninggalkan makan 
dan minum dalam waktu tertentu dengan maksud meraih nilai kesalehan 
dan ketakwaan. Itulah saat yang paling tepat untuk memperingatkan mereka 
bahwa, memakan barang yang haram, yaitu memperoleh kekayaan dengan 
jalan haram, harus lebih-lebih dan benar-benar dihindari. Sambil lalu ayat 
ini dengan keras mengutuk perbuatan memberi dan menerima uang suap.

217. Islam telah memakai perhitungan bulan dan matahari untuk 
penentuan waktu. Kalau ibadah harus dilaksanakan pada berbagai bagian 
hari, maka perhitungan waktu menurut matahari lah yang dipakai seperti 
pada shalat lima waktu setiap hari, atau untuk memulai dan berbuka puasa 
setiap hari puasa; tetapi, kalau ibadah harus disempurnakan dalam suatu 
bulan tertentu atau bagiannya, maka dipergunakan perhitungan bulan 
seperti penetapan bulan puasa atau penetapan waktu ibadah haji, dan 
sebagainya. Dengan demikian Islam memakai kedua perhitungan itu. Jadi, 
perhitungan matahari itu, sesuai dengan Islam seperti juga perhitungan 
bulan.

218. Anak kalimat ini menunjukkan asas yang penting sekali bahwa, 
tujuan sebenarnya dari penetapan berbagai amal ibadah itu ialah faedah 
yang dikandungnya, dan bukan bahwa tiap-tiap perubahan waktu itu 
mengharuskan orang mukmin melakukan suatu amal ibadah. Maka, 
pertanyaan yang timbul dari hasrat berlebih-lebihan orang-orang mukmin 
bahwa, seperti dalam bulan puasa, mungkin dalam bulan-bulan lain pun 
telah ditetapkan amal ibadah lain, adalah tak ubahnya seperti memasuki 
rumah bukan melalui pintunya, tetapi dari “belakangnya.”

Yang utama adalah ibadah. Mengenai waktu, itu hanya soal kedua. Hal 
itu tak ubahnya seperti menempatkan pedati di muka kuda. Keterangan itu 
agaknya tertuju pula pada perbuatan orang-orang musyrik Arab yang bila 
mereka telah mulai berangkat untuk naik haji ke Mekah, lalu karena sesuatu 
sebab mereka harus kembali, mereka biasa masuk rumah dari belakang 
dengan memanjat dinding. Ayat ini mengutuk kebiasaan demikian dengan 
menegaskan bahwa, dari segi rohani, perbuatan-perbuatan demikian tidak 

a4 : 76; 8 : 40; 9 : 13; 22 : 40; 60 : 9, 10.
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192. Dan bunuhlah mereka220 
di manapun kamu mendapati 
mereka, usirlah mereka dari 
tempat mereka telah me-
ngusirmu,221 dan bfitnah itu lebih 
buruk dari pembunuhan. Dan 
janganlah kamu memerangi 
mereka di dekat Masjidilharam 
hingga mereka terlebih dulu 
memerangimu di sana, tetapi jika 
mereka memerangimu, maka 
bunuhlah mereka, demikianlah 
balasan bagi orang-orang kafir.

ۡن  ۡم ّمِ
ُ
ۡم َو اَۡخِرُجۡوہ

ُ
ۡم َحۡیُث ثَِقۡفُتُمۡوہ

ُ
َو اۡقُتُلۡوہ

الَۡقۡتِلۚ  ِمَن  اََشّدُ   
ُ

الِۡفۡتَنۃ َو  ۡم 
ُ
اَۡخَرُجۡوک َحۡیُث 

ي 
ٰ
َحّت حََراِم 

ۡ
ال الَۡمۡسِجِد  ِعۡنَد  ۡم 

ُ
تُٰقِتُلۡوہ لَا  َو 

  ؕ ۡم 
ُ
فَاۡقُتُلۡوہ ۡم 

ُ
َتُلۡوک

ٰ
ق فَِاۡن   ۚ ِفۡیِہ  ۡم 

ُ
یُٰقِتُلۡوک

لَِک َجَزٓاُء الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۱۹۲﴾  
ٰ

ذ
َ
ک

193. Tetapi ajika mereka ber-
henti, maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

  ﴾۱۹۳﴿ ِحۡیٌم  ّرَ ٌر  َغُفۡو َہ 
اللّٰ ّنَ  فَِا نَۡتَہۡوا  ا ِن  فَِا

a2 : 218.  b8 : 40.

merupakan kebaikan dan berarti bahwa, cara yang pantaslah harus dipakai 
untuk mencapai sesuatu tujuan (Bukhārī, bab Tafsir).

219. Ayat ini salah satu dari ayat-ayat paling awal yang di dalamnya 
izin untuk berperang diberikan kepada kaum Muslimin. Sedangkan ayat 
yang pertama-tama diwahyukan dalam hubungan ini ialah QS.22: 40. Ayat 
yang dibahas ini, mengandung intisari syarat-syarat yang mengatur perang 
agamawi : (a) Perang demikian harus diadakan dengan tujuan melenyapkan 
rintangan-rintangan yang terletak di jalan Allah, yaitu untuk menjamin 
kebebasan menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadah. (b) Perang 
hanya ditujukan terhadap mereka yang terlebih dahulu mengangkat senjata 
melawan kaum Muslimin. (c) Kaum Muslimin harus meletakkan senjata 
segera setelah musuh menghentikan peperangan.

220. Ayat ini berkaitan dengan keadaan bila peperangan telah sungguh-
sungguh pecah. Dengan tegas ayat ini memerintahkan kaum Muslimin 
memerangi hanya orang-orang kafir yang terlebih dahulu mengangkat 
senjata terhadap mereka.

221. Kata-kata ini berarti bahwa Mekah sebagai pusat dan tempat yang 
paling suci bagi Islam, tidak ada orang bukan-Muslim boleh diizinkan 
tinggal di situ. 
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194. Dan bperangilah mereka 
sehingga tidak ada lagi fitnah, 
dan agama itu semata-mata hanya 
untuk Allah.222 Tetapi jika mereka 
berhenti, maka tidak ada lagi 
permusuhan223 kecuali terhadap 
orang-orang yang zalim.*

ۡوَن 
ُ

یَک ّوَ   
ٌ

ِفۡتَنۃ ۡوَن 
ُ

تَک لَا  ي 
ٰ
َحّت ۡم 

ُ
ِتُلۡوہ

ٰ
ق َو 

ا 
َّ ِال ُعۡدَواَن   فَلَا  انَۡتَہۡوا  فَِاِن   ؕ ِہ 

لِلّٰ یُۡن   الّدِ

لِِمیَۡن ﴿۱۹۴﴾  
ٰ

َعلَي الّظ

222. Ayat ini pun menunjukkan bahwa kaum Muslimin diizinkan 
berperang membela diri hanya bila perang dipaksakan kepada mereka 
oleh golongan lain dan (diizinkan) meneruskannya hingga kebebasan 
agama telah terjamin sepenuhnya. Rasulullah Saw tidak akan mungkin 
mengadakan sejumlah perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir 
bila perintah Ilahi menghendaki terus berperang sampai semua orang kafir 
memeluk Islam. Untuk catatan terinci mengenai jihad lihat catatan no. 
1956-1960.

223. ‘Udwān berarti: (1) permusuhan; (2) perilaku salah; (3) hukuman 
atas perilaku salah; dan (4) pendekatan kepada seseorang dengan jalan 
mengemukakan kebenaran atau dalih yang berlawanan dengannya 
(Mufradāt dan Lane). Empat ayat (191-194) ini mengandung peraturan 
peperangan sebagai berikut: (a) perang diadakan hanya demi kepentingan 
Allah Swt dan bukan untuk kepentingan apa pun, tidak pula untuk suatu 
motif mementingkan diri sendiri atau untuk kebesaran atau kemajuan 
nasional atau kepentingan-kepentingan lain; (b) Kaum Muslimin hanya 
boleh berperang dengan mereka yang menyerang mereka lebih dahulu; 
(c) Malahan, sekalipun musuh sendiri yang mula-mula menyerang, Kaum 
Muslimin diperintahkan menjaga supaya peperangan ada dalam batas-batas 
dan tidak boleh memperluasnya setelah tujuan yang langsung tercapai; 
(d) Mereka harus berperang hanya terhadap pasukan resmi dan tidak 
menyerang atau menzalimi yang bukan prajurit; (e) Selama pertempuran 
berlangsung jaminan perlindungan harus diberikan kepada mereka yang 
mengamalkan ibadah dan upacara-upacara keagamaan; (f) Menyerang 
tempat-tempat keagamaan atau mendatangkan kerugian apa pun kepada 
mereka sama sekali dilarang sehingga bukan saja di tempat-tempat 

a8 : 40

* Dalam perkataan Waqātilūhum (Bunuhlah mereka) terdapat perintah untuk berperang 
terhadap orang-orang yang memaksa orang-orang keluar dari agama Islam. Pendek kata orang 
yang memaksa menjadi murtad dengan kekuatan pedang boleh diperangi sebagai pembelaan 
diri hingga mereka berhenti memerangi.
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195. Pelanggaran pada Bulan 
Suci224 dapat dibalas pada Bulan 
Suci, dan untuk segala yang 
dimuliakan ada hukum pem-
balasan-nya. aKarena itu barang-
siapa menyerangmu, maka 
balaslah ia sepadan225 dengan 
tindakan melampaui batas ke-
padamu, dan bertakwalah kepada 
Allah, dan ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa.*

حُُرٰمُت 
ۡ

حََراِم َو ال
ۡ

ۡہِر ال
َ

حََراُم بِالّش
ۡ

ۡہُر ال
َ

اَلّش

فَاۡعَتُدۡوا  ۡم 
ُ

َعلَۡیک اۡعَتٰدي  مَِن 
َ

ف  ؕ ِقَصاٌص 

ُقوا 
َّ ۡم  ۪ َو ات

ُ
َعلَۡیِہ بِِمۡثِل َما اۡعَتٰدي َعلَۡیک

ِقیَۡن ﴿۱۹۵﴾   َہ َمَع  الُۡمّتَ
ا  اَّنَ اللّٰ َہ َو اۡعلَُمۡوۤ

اللّٰ

196. Dan abelanjakanlah harta 
dan jiwamu pada jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjerumuskan 
dirimu dengan tanganmu ke 
dalam kebinasaan,226 dan berbuat 
baiklah, sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang ber-
buat baik.

ۡم  
ُ

یِۡدیۡک
َ
ُقۡوا بِا

ۡ
ِہ َو لَا تُل

َو اَنِۡفُقۡوا فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

ُيِحّبُ  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ۛ اَۡحِسُنۡوا  َو   ۛ ۡہلَُکِۃ  الّتَ ي 

َ
ِال

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۹۶﴾  

aLihat 2 : 179.  b2 : 225; 14 : 32; 47 : 39; 57 : 11; 63 : 11.

keagamaan sendiri, bahkan di daerah sekitarnya pun tidak diperkenankan 
terjadi pertempuran apa pun; (g) Bila musuh mempergunakan tempat 
beribadah sebagai pangkalan untuk menyerang, barulah kaum Muslimin 
dapat membalas serangan di tempat itu atau di dekatnya; (h) Peperangan 
hanya boleh diteruskan selama gangguan terhadap kebebasan beragama 
masih terus berlangsung.  Lihat juga QS.8:40; QS.9:4-6; QS.22:40, 41 
dan sebagainya. 

224. Bulan-bulan suci itu adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, 
dan Rajab. Dalam bulan-bulan itu segala bentuk pertempuran dilarang. 
Perintah ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian Ka’bah dan bulan-
bulan suci tersebut. 

225. Lihat catatan no. 33.

* Pada bulan-bulan yang telah ditetapkan haram untuk berperang di dalamnya, diperbolehkan 
berperang kalau pada waktu itu penentang atau orang yang bukan Muslim tidak menghormati-
nya. Tidaklah sepantasnya bagi orang Muslim hanya berdiam diri tanpa membela diri.
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197. Dan sempurnakanlah 
ibadah haji227 dan umroh228 
karena Allah. Tetapi bjika kamu 
terhalang229, maka sembelihlah 
hewan yang mudah didapat, dan 
janganlah mencukur kepalamu 
sebelum hewan kurban sampai ke 
tempat penyembelihannya. Dan 
barangsiapa di antaramu sakit 
atau ada gangguan sakit di kepala, 
maka ia harus membayar fidyah 
dengan puasa, atau sedekah 
atau kurban. Lalu apabila kamu 
telah aman maka barangsiapa 
mengambil faedah mengerjakan 
umrah bersama-sama230 dengan 
ibadah haji hendaklah ia 
berkurban dengan yang mudah 
didapat, dan barangsiapa tidak

اُۡحِصۡرتُۡم   فَِاۡن   ؕ ِہ 
لِلّٰ الُۡعۡمَرَۃ   َو  حَّجَ 

ۡ
ال وا  اَتِّمُ َو 

ۡحلُِقۡوا 
َ
ت لَا  َہۡدِيَۚو 

ۡ
ال ِمَن  اۡسَتۡیَسَر  مَا 

َ
ف

مَۡن 
َ

ف  ؕ ٗہ 
َّ
َمِحل َہۡدُي  

ۡ
ال یَۡبلَُغ  ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
ُرُءۡوَسک

اِۡسٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ اًَذي  بِٖہۤ  اَۡو  ِریًۡضا 
َ
ّم ۡم 

ُ
ِمۡنک اَن 

َ
ک

 ۚ نُُسٍک  اَۡو  َصَدقٍَۃ  اَۡو  ِصَیاٍم  ۡن  ّمِ  
ٌ

فَِفۡدیَۃ

مَا 
َ

حَّجِ ف
ۡ

ي ال
َ

َع بِالُۡعۡمَرِۃ  ِال مَۡن تََمّتَ
َ

ۤ  اَِمۡنتُۡم ٝ ف فَِاَذا

ۡم  َيِجۡد فَِصَیاُم 
َّ مَۡن ل

َ
َہۡدِي ۚ  ف

ۡ
اۡسَتۡیَسَر ِمَن ال

 ؕ َرَجۡعتُۡم  ِاَذا  َسۡبَعٍۃ  َو  حَّجِ 
ۡ

ال فِي  اَیَّاٍم  ثَلَٰثِۃ 

ٗہ 
ُ
ۡن اَۡہل

ُ
ۡم یَک

َّ ٰذلَِک لَِمۡن ل  ؕ
ٌ

اِملَۃ
َ
َک َعَشَرٌۃ ک

ۡ
تِل

َہ
اللّٰ ُقوا 

َّ ات حََراِمَؕو 
ۡ

ال الَۡمۡسِجِد  َحاِضِري 
a48 : 26.

226. Guna melanjutkan peperangan sampai memperoleh kemenangan 
diperlukan biaya, oleh karena itu orang-beriman dianjurkan supaya 
membelanjakan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Sebab keraguan 
dalam berbuat demikian akan bisa membawa akibat keruntuhan nasional.

227. Dengan ayat ini dimulai masalah ibadah haji. Jihad dan ibadah 
haji memiliki  hubungannya satu sama lain dan keduanya merupakan 
satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin 
yang sejati dan mukhlis di jalan Allah, suatu masalah yang dimulai 
dengan QS.2:178. Ibadah haji itu taraf akhir dalam perkembangan rohani 
manusia. Tingkat-tingkat lainnya seperti shalat, puasa, dan jihad telah 
dibahas terlebih dahulu.

228. ‘Umrah atau haji kecil terdiri atas memasuki tingkat Ihrām, 
bertawaf sekitar Ka’bah tujuh kali, berlari-lari antara Shafa dan Marwah, 
dan menyembelih hewan kurban walaupun tidak wajib hukumnya. ‘Umrah 
dapat dilakukan sembarang waktu sepanjang tahun, sedang ibadah haji 
dilakukan hanya dalam bulan Zulhijah.

 229. Kata-kata “jika kamu terhalang” mengisyaratkan kepada 
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mendapatkannya, hendaklah ia 
berpuasa tiga hari di musim haji231 
dan tujuh hari setelah kamu 
kembali. Inilah sepuluh hari yang 
sempurna. Yang demikian itu bagi 
orang yang keluarganya tidak 
tinggal dekat Masjidilharam.232 

Dan bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Allah sangat keras dalam meng-
hukum.

َہ  َشِدیُۡد  الِۡعَقاِب ﴿۱۹۷﴾٪ 
ا  اَّنَ اللّٰ َو اۡعلَُمۡوۤ 

keadaan bila seorang calon haji terhalang penyakit, atau oleh keadaan 
perang, atau oleh sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan seseorang 
berkunjung ke Ka’bah guna melaksanakan ibadah haji atau ‘umrah.

230. Umrah dan naik haji dapat digabungkan dengan dua cara: (a) 
calon haji yang berniat melakukan umrah secara terpisah, harus memasuki 
keadaan ihram dan melaksanakan upacara-upacaranya dan kembali 
kepada keadaan biasa. Kemudian, pada hari kedelapan Zulhijah ia harus 
memasuki lagi keadaan ihram dan melakukan upacara naik haji yang telah 
ditetapkan. Cara penggabungan ‘umrah dan ibadah haji demikian disebut 
Tamattu’ yang secara harfiah berarti “mengambil faedah dari sesuatu.”(b) 
calon haji dapat melakukan ‘umrah dan naik haji sekaligus. Dalam hal ini 
ia harus memasuki keadaan ihram dengan niat untuk itu dan harus tetap 
dalam keadaan demikian hingga akhir.

Penggabungan ibadah haji dan ‘umrah itu disebut Qirān yang secara 
harfiah berarti “menggabungkan dua hal menjadi satu.” Baik dalam 
Tamattu’ maupun Qirān diwajibkan menyembelih hewan kurban. Dalam 
ayat yang dibahas ini kata Tamattu’ tidak dipakai dalam pengertian teknis 
dan mencakup Qirān pula.

231. Puasa yang disebut dalam anak kalimat “hendaklah ia berpuasa 
tiga hari di (musim) haji adalah lain dan terpisah dari puasa tersebut di 
atas. Puasa yang disebut pertama dimaksudkan untuk mereka yang tidak 
dapat mencukur kepala, sedang puasa ini dimaksudkan untuk mereka yang 
tidak mampu menyembelih hewan kurban dalam keadaan Tamattu.’ Tiga 
hari yang disebut itu sebaiknya hari ke-11, ke-12, dan ke-13 Zulhijah. 
Tujuh hari puasa sisanya dapat dilakukan kemudian setelah orang itu tiba 
kembali ke rumah.
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198. aIbadah haji dilakukan 
dalam bulan-bulan yang dikenal, 
lalu bbarangsiapa telah bertekad 
akan menunaikan ibadah haji 
dalam bulan-bulan itu maka 
janganlah membicarakan hal 
yang tidak senonoh,233 jangan 
melanggar peraturan, jangan 
bertengkar pada musim haji, 
dan apa pun kebaikan yang 
kamu kerjakan Allah pasti me-
ngetahuinya. Dan siapkanlah 
perbekalan dan sesungguhnya 
sebaik-baik perbekalan adalah 
takwa, dan bertakwalah kepada-
Ku, hai orang-orang yang berakal.

ِفۡیِہّنَ  فََرَض  مَۡن 
َ

ف  ۚ ۡعُلۡوٰمٌت  ّمَ اَۡشُہٌر  حَّجُ 
ۡ

اَل

فِي  ِجَداَل  لَا  َو  فُُسۡوَق   لَا  َو  َرفََث  فَلَا  حَّجَ 
ۡ

ال

ُہ  ؔؕ 
حَّجِ ؕ َو َما تَۡفَعُلۡوا ِمۡن َخیٍۡر  یَّۡعلَۡمُہ اللّٰ

ۡ
ال

ُقۡوِن 
َّ ۡقٰويَ۪و ات اِد الّتَ ُدۡوا فَِاّنَ َخیَۡر الّزَ َو تََزّوَ

ولِي الۡاَلَۡباِب ﴿۱۹۸﴾  
ُ
یٰۤا

199. Tidak ada dosa atasmu 
bahwa kamu cmencari karunia234 
dari Tuhanmu. Tetapi apabila 
kamu bertolak dari ‘Arafah235

ۡن  ۡم ُجَناٌح اَۡن تَۡبَتُغۡوا فَۡضلًا ّمِ
ُ

لَيَۡس َعلَۡیک

ُروا
ُ
فَاۡذک َعَرفَاٍت  ۡن  ّمِ اَفَۡضتُۡم   ۤ ۡم ؕفَِاَذا

ُ
بِّک ّرَ

a2 : 190; 9 : 36.  b3 : 98; 22 : 28.  c62 : 11.

232. Kata-kata ini berarti bahwa izin menggabungkan ibadah haji 
dan umrah itu tidak dimaksudkan untuk para penghuni Mekah, tetapi 
untuk mereka yang datang dari luar. Tetapi, oleh sebagian orang kata-kata 
‘Masjid al-Harām’ telah diperluas hingga meliputi seluruh Harām, yaitu 
daerah yang dinyatakan suci di Mekah dan sekitarnya.

233. Rafats mencakup segala percakapan kotor, tidak sopan, dan 
cabul; begitu juga perbuatan yang berhubungan dengan seks. Fusūq 
berarti pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan sikap tidak mau tunduk 
kepada perintah yang berwajib, rohani maupun duniawi. Dan Jidāl berarti 
perbantahan dan perselisihan dengan teman seperjalanan, sahabat, dan 
tetangga.

234. Karena tujuan ibadah haji itu supaya sebanyak mungkin orang 
Muslim ikut serta di dalamnya, maka Al-Qur’an mengizinkan orang-orang 
yang menunaikan ibadah haji mengadakan perniagaan dan perdagangan. 
Mereka yang tidak dapat membawa uang kontan dapat membawa barang-
barang dagangan dan dengan demikian menghasilkan uang untuk menutup 
biaya perjalanan.

R. 25
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ingatlah kepada Allah dekat 
Masy’arilharam,236 dan aingatlah 
kepada-Nya sebagaimana Dia 
telah memberimu petunjuk, mes-
kipun kamu sebelumnya sungguh 
termasuk orang-orang sesat.

ۡم ۚ 
ُ

َما َہٰدىک
َ
ُرۡوُہ  ک

ُ
حََراِمَ۪و اۡذک

ۡ
َہ ِعۡنَد الَۡمۡشعَِر ال

اللّٰ

ٓالِّیَۡن ﴿۱۹۹﴾  
َ

ۡن قَۡبِلٖہ لَِمَن الّض ۡنتُۡم ّمِ
ُ
َو ِاۡن ک

200. Kemudian237 bertolaklah 
kamu dari tempat238 bertolaknya 
manusia, dan mohonlah ampunan 
kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

اُس  الّنَ اَفَاَض  َحۡیُث  ِمۡن  اَِفۡیُضۡوا  ثُّمَ  

ِحۡیٌم ﴿۲۰۰﴾   َہ َغُفۡوٌر ّرَ
َہ  ؕ ِاّنَ اللّٰ

َو اۡسَتۡغفُِروا اللّٰ

a2 : 153, 204; 8 : 46; 62 : 11.

235. ‘Arafah adalah suatu lapangan atau lembah dekat kota Mekah, 
tempat para haji berhenti petang hari, tanggal sembilan Zulhijah. Jaraknya 
sembilan mil dari Mekah, dan perhentian yang dikenal dengan istilah 
Wuqūf itu merupakan upacara penting dalam ibadah haji.

236. Masy‘ar al-Harām adalah bukit kecil di Muzdalifah yang terletak 
antara Mekah dan ‘Arafah. Di sini Rasulullah Saw melakukan shalat 
Magrib dan Isya dan terus berdoa sepanjang malam sampai fajar. Tempat 
itu khusus diuntukkan bagi bertafakur dan berdoa di waktu menjalankan 
ibadah haji. Jauhnya kira-kira ada enam mil dari Mekah. ‘Arafah itu 
kata majemuk yang berarti  tempat suci, atau sarana untuk memperoleh 
makrifat atau ilmu.

237. Jika Tsumma diartikan “dan” sedangkan “kembali” yang disebut 
dalam ayat ini mengacu kepada perjalanan kembali dari Arafah, maka al-
Nās akan berarti “orang-orang lain”, tetapi jika kata Tsumma diartikan 
“kemudian” dan “kembali” tersebut di sini diartikan mengisyaratkan 
kepada perjalanan kembali dari Masy ‘ar al-Harām, maka al-Nās akan 
berarti “semua orang” dan kedua arti ini didukung oleh tata bahasa Arab.

 238. Sebelum Islam lahir, kaum Quraisy dan Banu Kinanah yang 
dikenal sebagai Hums tidak ikut dengan para peziarah lainnya ke Arafah, 
tetapi berhenti sebentar di Masy ‘ar al-Harām, menunggu untuk bergabung 
dengan orang-orang yang pulang dari ‘Arafah. Dalam ayat ini dan ayat 
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201. Maka apabila kamu telah 
menunaikan acara-cara ibadah 
hajimu, maka bingatlah Allah 
sebagaimana kamu mengingat 
bapak-bapakmu atau mengingat-
Nya lebih banyak lagi. Dan cdi 
antara manusia ada yang berkata, 
“Wahai Tuhan kami, anugerahilah 
kami kesenangan hidup di dunia 
ini”, dan tidak ada baginya bagian 
di akhirat.

ۡم 
ُ
ِرک

ۡ
ِذک

َ
َہ  ک

ُروا اللّٰ
ُ
ۡم فَاۡذک

ُ
ک

َ
َناِسک فَِاَذا قََضۡیتُۡم ّمَ

یَُّقۡوُل  َمۡن  اِس  الّنَ مَِن 
َ

ًراؕف
ۡ

ِذک اََشّدَ  اَۡو  ۡم 
ُ
بَٓاَءک

ٰ
ا

ِمۡن  ِخَرِۃ  
ٰ

الۡا فِي  لَٗہ  َما  َو  نَۡیا  الّدُ فِي  تَِنا 
ٰ
ا   

ۤ
َربََّنا

َخلَاٍق ﴿۲۰۱﴾ 

202. Dan ddi antara mereka 
ada yang berkata, “Wahai Tuhan 
kami, berilah kami kebaikan 
dalam kehidupan di dunia dan 
berilah kami kebaikan di 
akhirat,239 dan peliharalah kami 
dari azab Api.”

نَۡیا  الّدُ فِي  تَِنا 
ٰ
ا   

ۤ
َربََّنا یَُّقۡوُل  ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو 

اَب 
َ

َعذ ِقَنا  ّوَ    
ً

َحَسَنۃ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  ّوَ    
ً

َحَسَنۃ

اِر ﴿۲۰۲﴾  الّنَ

الحزب  4

203. Mereka inilah yang akan 
memperoleh bagian sebagai 
pahala dari apa yang mereka 
usahakan, dan Allah Mahacepat 
dalam menghisab.

ُہ  
مَّا َکَسُبۡواَؕو اللّٰ ۡم نَِصۡیٌب ّمِ

ُ
ِٰٓئَک لَہ اُول

ِحَساِب ﴿۲۰۳﴾  
ۡ

َسِریُۡع  ال

a2 : 129.  bLihat 2 : 153.  c4 : 135; 42 : 21.  d42 : 21.

sebelumnya mereka itu diminta supaya tidak berhenti di Masy ‘ar al-
Harām, melainkan harus terus menuju ke ‘Arafah dan berbuat seperti 
yang dilakukan oleh orang-orang lain. Sesudah kembali dari ‘Arafah 
menuju ke Masy‘ar al-Harām para peziarah harus terus menuju Mina, 
tempat hewan-hewan kurban disembelih dan dengan demikian berakhirlah 
keadaan ihram.

239. Ayat ini menyebut golongan orang dengan upaya-upaya dan 
hasrat-hasratnya tidak hanya terbatas pada dunia ini. Mereka mencari 
segala yang baik dari dunia ini dan pula segala yang baik dari alam 
ukhrawi. Hasanah berarti pula sukses (Tāj). Doa ini sangat padat dan 
Rasulullah Saw amat sering mempergunakannya (Muslim).
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204. Dan aberzikirlah kepada 
Allah dalam hari-hari yang di-
tentukan,240 lalu siapa yang ber-
segera pulang dalam dua hari 
maka tidak ada dosa baginya, 
dan siapa yang memperlambat 
kepulangannya maka tidak pula 
ada dosa baginya. Petunjuk ini 
bagi orang yang bertakwa, dan 
bertakwalah241 kamu kepada 
Allah, dan ketahuilah bahwa 
kepada-Nya242 kamu akan di-
kumpulkan.

َل  مَۡن تََعّجَ
َ

ۡعُدۡوٰدٍت ؕ ف َہ فِۡيۤ اَیَّاٍم ّمَ
ُروا اللّٰ

ُ
َو اۡذک

َر 
ّخَ

َ
تَا َمۡن  َعلَۡیِہَۚو  ِاثَۡم  فَلَاۤ  یَۡوَمیِۡن  فِۡي 

َہ 
اللّٰ ُقوا 

َّ ات يَؕو 
ٰ
ق

َّ ات لَِمِن   � َعلَۡیِہ  ِاثَۡم  فَلَاۤ 

ۡحَشُرۡوَن ﴿۲۰۴﴾ 
ُ
ۡم ِالَۡیِہ ت

ُ
ک

ا اَنَّ َو اۡعلَُمۡوۤ

aLihat 2 : 153.

240. Jumlah hari yang ditetapkan ialah hari ke-11, ke-12 dan ke-13 
Zulhijah yang pada waktu itu para peziarah diminta untuk sedapat mungkin 
tinggal di Mina dan mempergunakan waktu dalam zikir Ilahi. Hari-hari itu 
disebut Ayyām al-Tasyrīq, yakni hari-hari kecemerlangan dan keindahan.

241. Dasar tujuan menunaikan ibadah haji adalah pencapaian Taqwā 
(ketakwaan) yang justru dengan kata itu pulalah Al-Qur’an memulai 
perintah-perintahnya mengenai ibadah haji dalam QS.2:198, dengan 
demikian Al-Qur’an menegaskan bahwa melakukan upacara-upacara 
tertentu hanya secara lahiriah semata-mata adalah sia-sia belaka bila tidak 
disertai jiwa ketakwaan yang harus mendasari segala amal manusia.

242. Berbagai obyek dan tempat yang memainkan peranan penting 
dalam ibadah haji disebut dalam Al-Qur’an sebagai Sya ‘ā’ir Allah 
(QS.2:159; 5:3; 22:33) atau tanda-tanda Ilahi, yang berarti bahwa 
kesemuanya itu hanya dimaksudkan sebagai perlambang untuk 
mengesankan kepada alam pikiran para peziarah makna yang lebih 
mendalam.

Ka’bah, yang di sekelilingnya ribuan peziarah melakukan tawaf 
(mengelilingi Ka’bah), dan ke arah itu semua orang Muslim menghadap 
pada waktu mendirikan shalat di mana saja mereka berada, mengingatkan 
pikiran mereka kepada Keesaan Ilahi dan Keagungan Allah Swt. Hal itu 
mengingatkan mereka pula kepada kesatuan umat manusia. 

Perbuatan berlari-lari antara Shafa dan Marwah membuat orang-
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205. Dan adi antara manusia 
ada orang yang ucapannya243 
mengenai kehidupan dunia me-
ngagumkan engkau dan ia 
menjadikan Allah sebagai saksi 
atas apa yang ada dalam hatinya, 
padahal ia adalah pembantah 
yang paling keras.

حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  قَۡولُٗہ  یُّۡعِجُبَک  َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

ُہَو   َو   � ِبٖہ  
ۡ
قَل فِۡي   َما  َعلٰي  َہ 

اللّٰ يُۡشِہُد  َو  نَۡیا  الّدُ

ِخَصاِم ﴿۲۰۵﴾  
ۡ

اَلَّدُ  ال

a63 : 5.

orang yang berziarah terkenang kembali akan kisah yang merawankan 
hati tentang Siti Hajar dan Ismail As, lagi mengingatkan kepada mereka 
betapa  Allah Swt menjamin hamba-hamba-Nya yang tiada berdaya itu 
sekali pun di padang pasir yang demikian sunyi. 

Mina, berasal dari kata Umniyyah (tujuan atau hasrat), 
memperingatkan si peziarah bahwa kepergiannya ke sana ialah dengan 
“tujuan” atau “hasrat” bertemu dengan Allah Swt. Masy‘ar al-Harām, 
yang berarti “perlambang suci” mengisyaratkan bahwa tahap terakhir 
sudah dekat. 

‘Arafah memperingatkannya bahwa ia telah mencapai tahap 
makrifat, dan ihram memperingatkannya kepada Hari Kebangkitan. 
Seperti kain kafan pembungkus mayat, orang yang menunaikan ibadah 
haji hanya mengenakan dua helai kain tanpa dijahit, sehelai untuk 
bagian atas tubuh dan sehelai lainnya untuk bagian bawah, dan ia pun 
tak bertutup kepala pula. Keadaan itu memperingatkannya bahwa ia 
seolah-oleh bangkit dari kematian. 

Berkumpulnya para peziarah di ‘Arafah melambangkan peman-
dangan pada Hari Kebangkitan – orang-orang sekonyong-konyong 
dibangkitkan dari kematian dengan berselubung kain putih dan 
berkumpul di hadirat Tuhan mereka. Hewan-hewan kurban merupakan 
peringatan akan pengorbanan besar yang dilakukan oleh Hadhrat 
Ibrahim As terhadap putranya, Hadhrat Ismail As, dan pengorbanan 
itu mengandung pelajaran dalam bahasa perlambang bahwa manusia 
senantiasa harus siap bukan saja untuk mengorbankan dirinya sendiri, 
tetapi juga mengorbankan kekayaannya, harta bendanya, dan bahkan 
anak-anaknya di jalan Allah.

243. Ada orang-orang yang berkat kefasihan lidahnya dan cinta 
semunya kepada sesama manusia dapat menipu pendengarnya, tetapi 
dalam hati mereka hanya mencintai dan mencari kepentingan diri 
mereka sendiri dan mereka berbantah hebat dengan orang-orang lain 
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206. Dan apabila ia berkuasa, 
berkeliaranlah ia di muka bumi 
untuk membuat kekacauan di 
dalamnya dan membinasakan 
sawah ladang244 serta keturunan 
manusia, dan Allah tidak me-
nyukai kekacauan.

ِفۡیَہا  لُِیۡفِسَد  الۡاَۡرِض  فِي  َسٰعي  ي 
ّٰ

تََول ِاَذا  َو 

ُيِحّبُ  لَا  ُہ  
اللّٰ ۡسَل َؕو 

َّ الن َو  حَۡرَث 
ۡ

ال یُۡہلَِک  َو 

الَۡفَساَد ﴿۲۰۶﴾  

207. Dan apabila dikatakan 
kepadanya, “Takutlah kepada 
Allah”, tetapi kesombongan men-
dorongnya untuk berbuat dosa,245 
maka cukuplah Jahanam246 bagi-
nya, dan amat buruklah tempat 
kediaman itu.247

بِالِۡاثِۡم  ُۃ  الِۡعّزَ تُۡہ 
َ

اََخذ َہ 
اللّٰ ِق 

َّ ات لَُہ   ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

َس الِۡمَہاُد ﴿۲۰۷﴾  
ۡ
ُم ؕ َو لَِبئ

حَۡسُبٗہ َجَہنَّ
َ
ف

208. Dan di antara manusia 
ada yang menjual248 dirinya untuk 
mencari keridhaan Allah; dan 
aAllah Maha Penyantun terhadap 
hamba-hamba-Nya.

ابِۡتَغٓاَء  نَۡفَسُہ  یَّۡشِرۡي  َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

ُہ  َرُءۡوٌف  ۭ بِالِۡعَباِد ﴿۲۰۸﴾  
ِہ ؕ َو اللّٰ

مَۡرَضاِت اللّٰ

mengenai hak mereka sekecil-kecilnya, dengan tidak memberikan 
sedikitpun bukti akan jiwa pengorbanan yang sangat penting untuk 
kemajuan manusia yang hakiki itu.

244. Harts berarti : (1) sebidang tanah yang telah dibajak untuk ditebari, 
atau betul-betul telah disemai dengan benih; (2) tanaman atau palawija, baik 
hasil ladang atau kebun; (3) keuntungan, pendapatan atau penghasilan; (4) 
upah atau ganjaran; (5) benda-benda duniawi; (6) seorang atau beberapa istri, 
sebab istri itu bagaikan ladang yang telah ditebari bibit untuk menumbuhkan 
tanaman berupa anak-anak (Lane).

245. Segala jerih-payahnya ditujukan untuk merugikan kepentingan orang 
lain dan memajukan kepentingannya.

246. Para penyusun kamus sepakat bahwa kata Jahannam tak punya akar-
kata dalam bahasa Arab. Kata itu mungkin berasal dari Jahuma yang berarti 
dahinya menjadi berkerut atau mukanya menjadi buruk. Jika demikian, huruf 
Nūn dalam kata Jahannam agaknya suatu imbuhan (Muhīt). Jadi Jahannam 
berarti tempat siksaan yang keadaannya gelap lagi gersang  serta  menjadikan 
wajah penghuninya buruk dan berkerut.

247. Rasa diri mulia dan gengsi semu merupakan batu licin yang 

a3 : 31; 9 : 117; 57 : 10. 
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209. Hai orang-orang yang 
beriman, masuklah kamu249 ke 
dalam kepatuhan seutuhnya dan 
ajanganlah mengikuti langkah-
langkah setan, sesungguhnya ia 
bagimu musuh yang nyata.

ِم  
ۡ
ل الّسِ فِي  اۡدُخُلۡوا  َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ٗہ 
ۡیٰطِن ؕ ِانَّ

َ
ِبُعۡوا ُخُطٰوِت الّش   ۪ َو لَا تَّتَ

ً
ۃ

ٓافَّ
َ
ک

ِبیٌۡن ﴿۲۰۹﴾   لَُکۡم َعُدّوٌ ّمُ
210. Tetapi jika kamu ter-

gelincir sesudah datang kepadamu 
tanda-tanda yang nyata, maka 
ketahuilah bahwa Allah Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ٰنُت  الَۡبِیّ ُم 
ُ

َجٓاَءتۡک َما  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ تُۡم  
ۡ
َزلَل فَِاۡن 

َہ َعِزیٌۡز َحِکۡیٌم ﴿۲۱۰﴾ 
ا اَّنَ اللّٰ فَاۡعلَُمۡوۤ

211. bBukankah yang mereka 
tunggu melainkan bahwa Allah 
datang250 kepada mereka dalam 
naungan awan251 bersama para 
malaikat252 dan supaya perkara itu 
diputuskan? Dan, kepada Allah 
segala perkara dikembalikan.

ُظلٍَل  فِۡي  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
تَِیہ

ۡ
یَّا اَۡن  اۤ  

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن   َہۡل 

ي 
َ

 َو قُِضَي الۡاَۡمُر ؕ َو  ِال
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک َن الَۡغَماِم َو الَۡمل ّمِ

ِہ تُۡرَجُع  الۡاُُمۡوُر ﴿۲۱۱﴾٪ 
اللّٰ 

212. Tanyakanlah kepada Bani 
Israil cberapa banyak Tanda-tanda 
nyata yang telah Kami berikan 
kepada mereka. Dan barangsiapa 
mengubah nikmat Allah setelah 
nikmat itu datang kepadanya 
maka sungguh hukuman Allah 
sangat keras.253

َنٍۃَؕو َمۡن  یٍَۃ   ۭ بَِیّ
ٰ
ۡن ا ۡم ّمِ

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ۡم ا

َ
َسۡل بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ک

َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  َجٓاَءتُۡہ  َما  بَۡعِد   ۭ ِمۡن  ِہ 

اللّٰ  
َ

نِۡعَمۃ ۡل  یَُّبّدِ

َشِدیُۡد الِۡعَقاِب ﴿۲۱۲﴾ 

menyebabkan ia jatuh, keangkuhan mendorongnya ke arah perbuatan dosa 
yang lebih jauh hingga dosa itu benar-benar mengepungnya dari segala 
jurusan. Orang demikian meratakan jalannya sendiri ke neraka.

248. Bertolak belakang dengan orang-orang yang disebut dalam ayat 
sebelumnya, ada segolongan manusia dengan perhatian mereka hanya 
mencari keridhaan Ilahi, seolah mereka telah menyerahkan jiwa mereka 
untuk tujuan itu semata.

249. Kāffah berarti: (1) semuanya; (2) seutuhnya atau selengkapnya; 
(3) memukul mundur musuh dan (4) menahan diri sendiri atau orang lain 
dari dosa dan penyelewengan (Mufradāt). 

250. Perkataan “kedatangan Allah” dipakai Al-Qur’an di juga tempat 
lain (QS.16:27; QS.59:3) dan berarti siksaan  Allah Swt. 

 aLihat 2 : 169.  b6 : 159; 16 : 34; 89 : 23. c17 : 102; 28 ; 37.  

R. 26
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213. aDitampakkan indah ke-
hidupan dunia bagi orang-orang 
kafir dan mereka mencemoohkan 
orang-orang yang beriman, tetapi 
pada Hari Kiamat orang-orang 
yang bertakwa berada di atas 
mereka, dan bAllah memberi 
rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki tanpa perhitungan.

يَۡسَخُرۡوَن  َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوُۃ 
ۡ

ال ُروا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِل ُزیَِّن 

ۡم 
ُ
فَۡوقَہ َقۡوا 

َّ ات ِذیَۡن 
َّ ال َمنُۡواَۘو 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن 

بَِغیِۡر  يََّشٓاُء  َمۡن  یَۡرُزُق  ُہ 
اللّٰ الِۡقٰیَمِۃَؕو  یَۡوَم 

ِحَساٍب ﴿۲۱۳﴾ 

وقف
لازم

214. Manusia dahulunya me-
rupakan satu umat,254 lalu Allah 
mengutus nabi-nabi sebagai cpem-
bawa kabar gembira dan pemberi 
peringatan, dan Dia menurunkan 
beserta mereka Kitab dengan 
kebenaran supaya Dia menghakimi 
di antara manusia dalam hal-hal 
yang mereka perselisihkan. Tetapi 
kemudian mereka mulai berselisih 
tentang Kitab itu, dan tidak ada 
yang memperselisihkannya255 ke-
cuali orang-orang yang diberi 
Alkitab itu sesudah tanda-tanda 
yang nyata datang kepada mereka, 
karena kedengkian di antara 
mereka. Lalu Allah dengan izin-
Nya telah memberi petunjuk 
orang-orang yang beriman kepada 
kebenaran yang mereka per-
selisihkan itu, dan Allah memberi 
petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki ke jalan yang lurus.*

ُہ 
اللّٰ اِحَدًۃ�فََبَعَث  ّوَ  

ً
ۃ اُّمَ اُس  الّنَ اَن 

َ
ک

اَنَۡزَل  َ۪و  ُمۡنِذِریَۡن  َو  ِریَۡن  ُمَبّشِ ِبٖیَّن  الّنَ

اِس  َم بَیَۡن الّنَ
ُ

حَّقِ لَِيۡحک
ۡ

ُم  الِۡکٰتَب بِال
ُ
َمَعہ

ا 
َّ ِال ِفۡیِہ  اۡخَتلََف  َما  َو   ؕ ِفۡیِہ  اۡخَتلَُفۡوا  ِفۡيمَا 

ٰنُت  ُم الَۡبِیّ
ُ
ِذیَۡن اُۡوتُۡوُہ ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما َجٓاَءتۡہ

َّ ال

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ُہ 
اللّٰ فََہَدي   ۚ ۡم 

ُ
بَۡغًیا  ۭ بَۡیَنہ

ُہ  
اللّٰ َو   ؕ بِِاۡذنِٖہ  حَّقِ 

ۡ
ال ِمَن  ِفۡیِہ  اۡخَتلَُفۡوا  لَِما 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۲۱۴﴾   یَۡہِدۡي َمۡن يََّشٓاُء  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ

a3 : 15; 18 : 47; 57 : 21. b3 : 38; 24 : 39; 35 : 4; 40 : 41. c4 : 166; 6 : 49; 18 : 57.

251. Kata al-Ghamām telah dipakai oleh Al-Qur’an untuk menyatakan 
rahmat (QS.7:161) dan azab (QS.25:26).

252. Yang diisyaratkan ialah perang Badar, yaitu ketika Tuhan menolong 
orang-orang mukmin dengan menurunkan awan dan hujan (Bukhārī) seperti 

* Sebelum datangnya seorang nabi semua orang itu satu coraknya. Memang secara zahir 
mereka beriman pada nabi-nabi sebelumnya akan tetapi di dalam diri mereka kedurhakaan, 
dosa-dosa dan dalam amal buruk tidak ada perbedaan. Maka ini adalah satu keadaan yang 
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dijanjikan kepada mereka (QS.25: 26), dan juga menurunkan para malaikat 
(QS.8: 10) yang mengobarkan keberanian orang-orang mukmin dan 
memenuhi hati orang-orang kafir dengan ketakutan (QS.8:13). Beberapa 
orang kafir, menurut riwayat, benar-benar menyaksikan malaikat-malaikat 
pada hari itu (Zurqānī). 

253. Hal itu tidak berarti bahwa Allah Swt tanpa alasan menurunkan 
siksaan yang sangat keras, melainkan bahwa azab Ilahi pasti dirasakan 
keras.

254. Sebelum kedatangan seorang nabi semua orang adalah laksana 
satu kaum, dalam artian bahwa mereka itu semua orang kafir. Tetapi, 
bila seorang nabi muncul, mereka – walaupun satu sama lain berselisih – 
merupakan suatu barisan dalam melawannya. 

Ungkapan “umat manusia adalah satu umat” atau kata-kata yang 
serupa dipakai pada tujuh tempat dalam Al-Qur’an selain dalam ayat ini. 
Dalam  QS.10:20, 21:93 dan QS.23:53 ungkapan itu berarti “kesatuan 
nasional”, dan dalam QS.5:49; 16:94; 42:9; 43:34 dan dalam ayat ini 
berarti “ mempunyai  identitas yang sama dalam pikiran.”

255. “Perselisihan” yang yang tersebut dalam ayat ini pada dua 
tempat terpisah menunjukkan dua macam ketidaksepahaman yang berlain-
lainan. Sebelum kedatangan seorang nabi, orang-orang berselisih di antara 
mereka sendiri mengenai perbuatan musyrik mereka. Tetapi, sesudah 
nabi itu muncul, mereka mulai berselisih mengenai dakwahnya. Nabi itu 
tidak menimbulkan perselisihan. Perselisihan telah ada; hanya sesudah 
kedatangannya perselisihan itu mengambil bentuk baru. 

Sebelum seorang nabi datang orang-orang meskipun berselisih  paham 
antara satu sama lain, nampaknya seperti satu kaum, mereka mulai terpisah 
menjadi dua blok yang sangat berbeda – orang-orang yang beriman dan 
orang-orang kafir – sesudah nabi itu datang. Dipandang secara kolektif ayat 
ini menggambarkan lima tingkat berbeda yang telah dilalui umat manusia.

Mula-mula ada kesatuan di antara manusia semuanya merupakan satu 
umat. Dengan bertambahnya penduduk dan meluasnya kepentingan mereka 
dan kian ruwetnya masalah-masalah yang dihadapi mereka, mereka mulai 
berselisih antara satu sama lain. Kemudian, Allah Swt membangkitkan 
nabi-nabi dan mewahyukan kehendak-Nya. Setiap wahyu-baru dijadikan 
sebab kekacauan dan pertikaian, terutama oleh kaum yang kepadanya 
Amanat Ilahi dialamatkan. Allah Swt akhirnya membangkitkan Rasulullah 

umum yaitu sebelum datangnya seorang nabi, umat dalam keadaan yang sama, baik itu orang 
mukmin ataupun bukan mukmin. Ketika perintah dan larangan dari nabi telah terbuka secara 
jelas maka sikap orang-orang kepada nabi pun terpecah menjadi dua. Pertama adalah orang-
orang yang beriman pada nabi tersebut, dan kedua adalah yang mengingkarinya.
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215. aAtaukah kamu meng-
anggap bahwa kamu akan masuk 
surga padahal belum datang 
kepadamu seperti keadaan 
orang-orang yang telah berlalu 
sebelummu?256 bKesusahan 
dan kesengsaraan menimpa 
mereka dan mereka digoncang 
dengan hebat, csehingga256A rasul 
itu dan orang-orang beriman 
yang besertanya berkata, “Ka-
pankah pertolongan Allah 
akan datang?”257 Ketahuilah, se-
sungguhnya pertolongan Allah 
dekat.

ا  لَّمَ َو   
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال تَۡدُخُلوا  اَۡن  َحِسۡبتُۡم  اَۡم 

قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  َخَلۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َثُل  ّمَ ۡم 

ُ
تِک

ۡ
یَا

ي 
ٰ
َحّت زِلُۡوا 

ۡ
ُزل َو  ٓاُء  ّرَ

َ
الّض َو  َسٓاُء  

ۡ
الَۡبا ُم 

ُ
ۡتہ َمّسَ  ؕ

َمٰتي  َمَعٗہ  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو  ُسۡوُل  الّرَ یَُقۡوَل 

ِہ  قَِریٌۡب ﴿۲۱۵﴾  
ِہ ؕ اَلَاۤ ِاّنَ نَۡصَر اللّٰ

نَۡصُر  اللّٰ

216. Mereka bertanya kepada 
engkau apa yang harus mereka 
belanjakan. Katakanlah, d“Apa 
pun yang kamu belanjakan dari 
harta yang baik258 hendaklah 
didahulukan untuk ibu-bapak, 
kaum kerabat, anak yatim, orang-
orang miskin, dan musafir. Dan 
kebaikan apa pun yang kamu 
perbuat maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui tentang itu.

ۡن   اَنَۡفۡقتُۡم  ّمِ
ۤ
يَۡسـَُٔلۡونََک َما َذا یُۡنِفُقۡوَن ؕ۬ قُۡل َما

َو  الَۡیٰتٰمي  َو  الۡاَۡقَربِیَۡن  َو  َوالَِدیِۡن 
ۡ

فَلِل َخیٍۡر 

تَۡفَعُلۡوا  َما  ِبۡیِلَؕو  ابِۡنالّسَ َو  الَۡمٰسِکیِۡن 

َہ بِٖہ َعلِۡیٌم ﴿۲۱۶﴾  
ِمۡن َخیٍۡر فَِاّنَ اللّٰ

ربع
 الحزب

4

a3 : 143; 9 : 16.  bLihat 2 : 178.  c12 : 111. d2 : 178; 4 : 37.  

Saw dengan Kitab-Nya terakhir beserta ajaran yang universal, berseru 
kepada seluruh umat manusia untuk berkumpul di sekitar panjinya. Dengan 
demikian lingkaran telah bertemu dan dunia yang mulai dengan kesatuan 
ditakdirkan untuk berakhir dalam kesatuan. 

256. Penerimaan ajaran Islam bukan sesuatu yang mudah dan orang-
orang Muslim diperingatkan bahwa mereka akan terpaksa melalui cobaan, 
ujian, dan kesengsaraan yang berat sebelum mereka dapat berharap 
mencapai cita-cita agung mereka.

256A. Hattā  berarti pula “sehingga”  (Mughnī). 
257. Teriakan penuh kerawanan minta pertolongan dalam kata-kata: 

“kapankah pertolongan Allah (akan datang)? Tidak berarti keputus-asaan 
atau sebab sikap putus asa pada seorang nabi Allah dan para pengikutnya 
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217. Diwajibkan atasmu 
aberperang, padahal itu sesuatu 
yang kamu tidak sukai,259 dan 
boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal itu baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai 
sesuatu, padahal itu buruk bagimu, 
dan Allah mengetahui sedangkan 
kamu tidak mengetahui.

 ۚ لَُّکۡم  ۡرٌہ 
ُ
ک ُہَو  َو  الِۡقَتاُل  ُم 

ُ
َعلَۡیک ِتَب 

ُ
ک

َرُہۡوا َشۡیًئا ّوَ ُہَو َخیٌۡر لَُّکۡمۚ 
ۡ

ي اَۡن تَک َو َعسٰۤ

ۡوا َشۡیًئا ّوَ ُہَو َشّرٌ لَُّکۡم ؕ  ِحّبُ
ُ
ي اَۡن ت َو َعسٰۤ

ُہ یَۡعلَُم  َو اَنۡتُۡم  لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۱۷﴾٪  
َو اللّٰ 

218. Mereka bertanya kepada 
engkau tentang berperang 
dalam Bulan Suci. Katakanlah, 
“Berperang di dalam bulan ini 
adalah suatu dosa besar, tetapi 
menghalangi orang dari jalan 
Allah, ingkar kepada-Nya, 
menghalangi ke Masjidilharam 
dan mengusir penghuninya dari 
tempat itu adalah suatu dosa yang 
lebih besar lagi di sisi Allah,260 
dan bfitnah itu lebih besar dosanya 
dari pembunuhan. 

 ؕ ِفۡیِہ  ِقَتاٍل  حََراِم  
ۡ

ال ۡہِر 
َ

الّش َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک 

ِہ 
ِبیٌۡرؕ  َو َصّدٌ َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ

َ
قُۡل ِقَتاٌل ِفۡیِہ ک

اَۡہِلٖہ  ِاۡخَراُج  َو   حََراِم  
ۡ

ال الَۡمۡسِجِد  َو  ٌر  ۭ بِٖہ 
ۡ
ف

ُ
ک َو 

  اَۡکبَُر 
ُ

ِہۚ  َو  الِۡفۡتَنۃ
ِمۡنُہ اَۡکبَُر ِعۡنَد  اللّٰ

ي 
ٰ
َحّت ۡم 

ُ
یَُقاتُِلۡونَک یََزالُۡوَن  لَا  الَۡقۡتِلَؕو   ِمَن 

ؕ اۡسَتَطاُعۡوا  ِاِن  ۡم 
ُ

ِدیِۡنک َعۡن  ۡم 
ُ
ۡوک یَُرّدُ

a8 : 6. b2 : 192.  

adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan iman 
sejati (QS.12:88). Kata-kata itu sesungguhnya merupakan doa – satu cara 
memohon kepada Allah Swt dengan sungguh-sungguh agar cepat-cepat 
menurunkan pertolongan-Nya. 

258. Ayat ini berarti bahwa apa pun yang dibelanjakan harus diperoleh 
dengan kejujuran. Apa-apa yang dibelanjakan harus baik pula, dalam artian 
bahwa pemberian itu layak diterima oleh si penerima dan harus memenuhi 
keperluannya dan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan belanjanya itu 
pun harus pantas dan terpuji.

259. Kaum Muslimin membenci peperangan bukan karena mereka 
menakutinya, melainkan karena mereka tak suka menumpahkan darah; pula 
karena mereka pikir bahwa suasana aman lebih cocok untuk penyebaran 
dan dakwah Islam daripada keadaan perang. 

260. Orang-orang mukmin diberitahu bahwa, bila orang-orang kafir 
menodai kesucian bulan-bulan suci, mereka jangan ragu-ragu menghukum 

R. 27
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Dan mereka tidak akan berhenti 
memerangimu hingga mereka 
dapat memalingkan kamu dari 
agamamu jika mereka sanggup. 
Dan abarangsiapa di antara kamu 
berpaling dari agamanya lalu 
ia mati sedang ia masih dalam 
keadaan kafir, maka mereka 
itulah yang bamalannya sia-sia di 
dunia dan di akhirat, dan mereka 
itulah penghuni Api, mereka 
tinggal lama di dalamnya.

فََیُمۡت  ِدیِۡنٖہ  َعۡن  ۡم 
ُ

ِمۡنک یَّۡرتَِدۡد  َمۡن  َو 

فِي  ۡم 
ُ
اَۡعمَالُہ َحِبَطۡت  ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا اِفٌر 

َ
ک ُہَو  َو 

 ۚ اِر  الّنَ اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک  اُول َو   ۚ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا َو  نَۡیا  الّدُ

ۡم   ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۱۸﴾  
ُ
ہ

219. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, cyang 
berhijrah dan yang berjihad di 
jalan Allah, mereka itulah yang 
mengharapkan rahmat Allah, dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

ۡوا  َجُر َہا ِذیَۡن  
َّ ل ا َو  ا  َمنُۡو

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ل ا ّنَ   ِا

ِٰٓئَک یَۡرُجۡوَن   ِہ  � اُول
َو ٰجَہُدۡوا فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

ِحۡیٌم ﴿۲۱۹﴾  ُہ َغُفۡوٌر ّرَ
ِہ ؕ َو اللّٰ

َرۡحَمَت اللّٰ

a3 : 87, 91; 4 : 138; 5 : 55; 47 : 26.  b3 : 23; 7 : 148; 18 : 106. c8 : 75; 9 : 20.  

mereka itu dalam Bulan-bulan Suci itu, sebab hanya dengan cara itu 
kekeramatan benda yang suci dapat dilindungi (QS.2:195). Ahli-ahli tafsir 
pada umumnya menyatakan, dan sesungguhnya ada pula riwayat yang 
membenarkannya, bahwa pada sekali peristiwa Rasulullah Saw mengutus 
Abdullah bin Jahsy untuk membawa berita mengenai serombongan kaum 
Quraisy yang bergerak menuju Mekah. Ketika Abdullah dan kawan-
kawannya tiba di tempat bernama Nakhlah mereka menjumpai satu 
rombongan kecil. Abdullah menyerang rombongan itu, membunuh seorang 
dari antara mereka dan menawan dua orang. Peristiwa itu diragukan kapan 
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220. Mereka bertanya kepada 
engkau tentang akhamar261 dan 
judi.262 Katakanlah, “Di dalam 
keduanya ada dosa besar263 dan 
kerugian dan juga beberapa 
manfaat264 bagi manusia, tetapi 
dosa serta kerugiannya lebih besar 
daripada manfaatnya.” Dan 
mereka bertanya kepada engkau 
tentang apa yang harus mereka 
belanjakan. Katakanlah, “Belanja-
kanlah dari apa yang dapat kamu 
sisihkan.”265 Demikianlah Allah 
menjelaskan hukum-hukum-Nya 
bagimu supaya kamu berpikir,*

 
ۤ
خَۡمِر َو الَۡمۡیِسِرؕ قُۡل ِفۡیِہَما

ۡ
يَۡسـَُٔلۡونََک َعِن ال

  
ۤ
ِاثُۡمُہَما اِسَ۪و  لِلّنَ َمَناِفُع  ّوَ  ِبیٌۡر 

َ
ک ِاثٌۡم 

َماَذا  يَۡسـَُٔلۡونََک  ۡفِعِہَماَؕو 
نَّ ِمۡن  اَۡکبَُر 

ُہ  
اللّٰ یَُبِیُّن  لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک الَۡعۡفَو ؕ  قُِل   ۬ؕ یُۡنِفُقۡوَن 

ُرۡوَن ﴿۲۲۰﴾ۙ  
َّ

ُکۡم تََتَفک
َّ ٰیِت لََعل

ٰ
لَُکُم الۡا

a5 : 91, 92.

terjadinya. Sebagian menyebutnya dalam Bulan Suci dan sebagian lagi 
bukan. Berita itu sampai di Mekah; kaum Quraisy memanfaatkan keraguan 
itu dan menuding bahwa kaum Muslim telah melanggar Bulan Suci. Ayat 
ini diturunkan pada peristiwa itu. 

261. Khamara al-Syai’a berarti ia menyelubungi atau menutupi atau 
menyembunyikan benda itu. Arak disebut Khamr sebab arak itu menutupi 
atau mengaburkan atau mempengaruhi daya pikir atau perasaan, atau karena 
mengacaukan dan merangsang otak sehingga kehilangan daya kendalinya. 
Kata itu dapat khusus dipakai untuk arak yang dibuat dari buah anggur dan 
meliputi juga semua barang yang memabukkan (Lane). 

“Alkoholisme itu faktor penting dalam sebab-musabab penyakit; dan 
dalam semua penyakit penggemar alkohol itu penderita yang buruk. Dalam 
berkecamuknya wabah, kematian di antara peminum terdapat banyak sekali, 
daya tahan umum terhadap penyakit, luka, dan keletihan menjadi kurang. 
Alkoholisme mengurangi kesempatan hidup, perusahaan-perusahaan 

* Dalam ayat ini dijelaskan satu dasar peraturan abadi mengenai haram dan halal. Bahwa 
barang-barang yang lebih banyak faedahnya jika dipergunakan, sementara kerugiannya lebih 
sedikit, maka itu adalah barang-barang halal. Adapun barang-barang yang ada faedahnya akan 
tetapi kerugiannya itu lebih banyak, maka barang-barang itu haram. Alkohol apabila diminum 
akan memudharatkan, oleh karena itu walaupun sedikit tetap haram diminum. Akan tetapi dalam 
ilmu kedokteran, alkohol adalah sesuatu yang sangat penting. Selain itu jika sebagian parfum 
pewangi dicampur alkhohol, maka sebanyak apapun dipercikan pada pakaian, tidak mungkin 
dapat memabukan.
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asuransi jiwa Inggris mendapatkan bahwa prakiraan harapan hidup orang-
orang bukan peminum, hampir dua kali umur peminum. Hubungan erat 
antara alkoholisme dan kejahatan telah diketahui oleh umum; dan catatan 
statistik Baer, Kurella, dan Gallavardin, dan Sichart menunjukkan bahwa 
25 sampai 85% dari semua penjahat-penjahat adalah pemabuk. Pengaruh 
jahat alkoholisme lebih maju, proses-proses akal untuk menimbang dan 
mengawasi menjadi terhenti” (Enc. Brit.). “Ada kesaksian universal 
mengenai eratnya hubungan antara minum-minuman keras yang berlebih-
lebihan dengan pelanggaran hukum moral dan hukum negara. Yang demikian 
itu merupakan akibat langsung dari kelumpuhan kemampuan-kemampuan 
otak dan moral; dan sebagai akibatnya ialah kecenderungan-kecenderungan 
nafsu rendah mendapat kebebasan seluas-luasnya” (Enc. Rel. Eth).

262. Aisara al-Rajulu berarti orang menjadi kaya. Maisar disebut 
demikian karena penjudi itu berusaha menjadi kaya secara cepat dan mudah 
tanpa mengalami kesusahan dalam memperoleh kekayaan dengan bekerja 
giat. 

“Pengaruh jahat perjudian tak pernah diragukan. Perjudian pada 
dasarnya anti-sosial; ia melemahkan rasa kasih sayang, memupuk egoisme 
(keakuan) dan dengan demikian menimbulkan kemunduran umum dalam 
karakter (watak). Perjudian merupakan satu kebiasaan yang pada dasarnya 
biadab. Pendorongnya ialah ketamakan yang terselubung rapi. Perjudian 
adalah suatu usaha mendapatkan harta tanpa upaya dan suatu pelanggaran 
terhadap hukum kesetimbangan. Perjudian juga merupakan semacam 
perampokan dengan persetujuan bersama, seperti halnya duel merupakan 
pembunuhan atas persetujuan timbal-balik. Perjudian lahir dari ketamakan 
dan menjuruskan orang kepada kemalasan. Perjudian itu lebih-lebih 
merupakan daya penarik kepada adu untung-untungan. Membuat untung-
untungan itu sebagai penentu tindak-tanduk kita, berarti menghancurkan 
tatanan akhlak dan kemantapan hidup. Perjudian memusatkan perhatian 
kepada keuntungan belaka dan dengan demikian memalingkan perhatian 
dari tujuan hidup yang lebih berharga.” (Enc. Rel Eth). 

263. Itsm berarti dosa; hukuman dosa; kemudaratan yang mungkin 
timbul dari dosa (Lane).

264. Suatu ciri khas Islam ialah Islam tidak pernah mencela sesuatu 
secara menyeluruh, tetapi mengakui dengan terus-terang dan blak-blakan 
akan kebaikannya, sebab tiada sesuatu di dunia ini yang sama sekali buruk, 
tetapi karena kejahatannya lebih besar dari kebaikannya. Meskipun Islam 
melarang penggunaan barang-barang memabukkan dan permainan adu 
untung, karena keduanya itu mendatangkan kerugian yang besar, namun 
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221. tentang dunia ini dan 
akhirat. Dan mereka bertanya 
pula kepada engkau mengenai 
aanak yatim. Katakanlah, “Mem-
perbaiki kehidupan mereka 
sangat baik,266 dan jika kamu 
bergaul dengan mereka, maka 
mereka itu saudara-saudaramu, 
dan Allah mengetahui orang 
yang melakukan kerusakan dari 
pada orang yang melakukan 
perbaikan. Dan sekiranya Allah 
menghendaki niscaya Dia 
dapat mendatangkan kesusahan 
kepadamu, sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک  ِخَرِۃَؕو 
ٰ

الۡا َو  نَۡیا  الّدُ فِي 

ِاۡن  َخیٌۡر َؕو  ۡم 
ُ
ہ

َّ ل ِاۡصلَاٌح  الَۡیٰتٰميؕقُۡل 

ُہ یَۡعلَُم الُۡمۡفِسَد 
َو اللّٰ ۡمؕ 

ُ
ۡم فَِاۡخَوانُک

ُ
خَالُِطۡوہ

ُ
ت

 ؕ ۡم 
ُ

لَاَۡعَنَتک ُہ  
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  َو   ؕ الُۡمۡصِلِ�  ِمَن 

َہ َعِزیٌۡز َحِکۡیٌم ﴿۲۲۱﴾  
ِاّنَ  اللّٰ

Islam tidak mengingkari adanya beberapa kemanfaatan dalam kedua hal 
tersebut.

265. ‘Afw berarti: (a) apa yang melebihi atau tersisa dari dan di luar 
keperluan seseorang, yang bila dibelanjakan tidak menyebabkan kesusahan 
bagi si pemberi; (b) bagian terbaik dari sesuatu hal; (c) memberi tanpa 
diminta (Aqrab). Orang-orang mukmin biasa diminta membelanjakan apa 
yang masih tinggal setelah keperluannya sendiri yang wajar telah dipenuhi, 
dan golongan orang-orang mukmin yang lebih baik keadaannya, diharapkan 
membelanjakan bagian terbaik miliknya. Tetapi bila anak kalimat itu secara 
keseluruhan dikenakan kepada semua orang mukmin, maka kata-kata 
itu akan berarti bahwa di waktu peperangan, mereka harus menyisihkan 
untuk diri sendiri bagian dari miliknya yang hanya cukup untuk memenuhi 
keperluan hidupnya sesederhana mungkin.

266. Pemeliharaan anak-anak yatim adalah perkara yang sangat peka 
dan juga merupakan suatu kewajiban masyarakat yang sangat penting. Anak 
yatim harus dipelihara dengan cara yang paling berfaedah bagi kesejahteraan 
jasmani, akhlak, dan rohani mereka. Mereka harus diperlakukan sebagai 
anggota keluarga – perintah itu tercantum dalam kata-kata “mereka itu 
saudara-saudaramu.”

a4 : 128; 89 : 18; 93 : 10; 107 : 3.
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222. Dan ajanganlah kamu 
menikahi perempuan-perempuan 
musyrik hingga mereka beriman; 
sebenarnya hamba sahaya 
perempuan yang beriman itu lebih 
baik dari perempuan musyrik 
meskipun ia memikat hatimu. 
Dan janganlah kamu menikahkan 
perempuan yang beriman dengan 
laki-laki musyrik hingga mereka 
beriman, dan sungguh hamba-
sahaya laki-laki yang beriman 
lebih baik dari pada laki-laki 
musyrik, meskipun ia memikat 
hatimu.267 Mereka mengajak ke 
Api, sedangkan Allah mengajak 
ke Surga dan ampunan dengan 
izin-Nya. Dan Dia menjelaskan 
Tanda-tanda-Nya kepada manusia 
supaya mereka mendapat nasihat.

 ؕ یُۡؤِمّنَ  ي 
ٰ
َحّت ِت 

ٰ
الُۡمۡشِرک تَۡنِکُحوا  لَا  َو 

لَۡو  ّوَ  ٍۃ  
َ
ۡشِرک ّمُ ۡن  ّمِ َخیٌۡر    

ٌ
ۡؤِمَنۃ ّمُ  

ٌ
لَاََمۃ َو 

ي 
ٰ
َحّت الُۡمۡشِرکِیَۡن  تُۡنِکُحوا  لَا  َو   ۚ ۡم 

ُ
جََبۡتک

ۡ
اَع

ۡشِرٍک ّوَ  ۡن ّمُ ۡؤِمٌن َخیٌۡر ّمِ یُۡؤِمنُۡوا ؕ َو لََعۡبٌد ّمُ

اِر ۖۚ  ي الّنَ
َ

ِٰٓئَک یَۡدُعۡوَن  ِال ۡم ؕ اُول
ُ

جََبک
ۡ

لَۡو اَع

ِۃ َو الَۡمۡغفَِرِۃ  بِِاۡذنِٖہ ۚ  جَّنَ
ۡ

ي ال
َ

ا ِال ُہ  یَۡدُعۡوۤ
َو اللّٰ

ُرۡوَن ﴿۲۲۲﴾٪  
َّ
ک

َ
ۡم  یََتذ

ُ
ہ

َّ اِس لََعل ٰیِتٖہ لِلّنَ
ٰ
َو یَُبِیُّن  ا 

a60 : 11.

267. Masalah pernikahan dengan perempuan-perempuan musyrik 
erat hubungannya dengan masalah peperangan, sebab selama berlangsung 
peperanganlah orang-orang mukmin, karena meninggalkan rumah selama 
waktu yang cukup panjang, mungkin akan tergoda dan ingin menikah dengan 
perempuan-perempuan serupa itu. Hal itu jelas dilarang oleh Al-Qur’an, seperti 
juga dilarang mengawinkan wanita-wanita mukmin kepada pria musyrik. 
Larangan itu berdasarkan alasan agama, juga alasan akhlak dan sosial. 

Seorang suami musyrik tentu memberi pengaruh yang luar biasa buruk, 
bukan hanya terhadap istrinya saja tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir 
dari hubungan mereka; dan wanita musyrik pasti akan menggagalkan rencana 
pendidikan bagi keturunannya. Tambahan pula, bila seorang pria mukmin 
mempunyai istri musyrik atau sebaliknya, maka tidak mungkin ada keserasian 
antara kedua insan tersebut, karena cita-cita, kepercayaan, dan pandangan 
hidup mereka jauh berbeda dan sebagai akibatnya, tidak akan ada suasana 
ketenteraman di tengah keluarga. 
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223. Dan mereka bertanya 
kepada engkau tentang haid. 
Katakanlah, “Itu adalah hal yang 
memudaratkan, maka jauhilah 
perempuan-perempuan yang 
sedang haid, dan janganlah 
kamu mendekati mereka hingga 
mereka suci.268 Dan apabila 
mereka telah bersuci, maka 
datangilah mereka sebagaimana 
Allah telah memerintahkan269 
kepadamu. Sesungguhnya Allah 
mencintai mereka yang bertobat, 
dan mencintai mereka yang 
mensucikan diri.

اًَذي�  ُہَو  الَۡمِحۡیِضؕقُۡل  َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک  َو 
تَۡقَربُۡوُہّنَ  لَا  �َو  الَۡمِحۡیِض  فِي  َسٓاَء  ِ

ّ الن ِزلُوا 
َ
فَاۡعت

ِمۡن  تُۡوُہّنَ 
ۡ
فَا ۡرَن  تََطّہَ یَۡطُہۡرَن ۚفَِاَذا  ي 

ٰ
َحّت

ابِیَۡن   ّوَ الّتَ ُيِحّبُ  َہ 
اللّٰ ُہ ِؕاّنَ 

اللّٰ ُم 
ُ
اَمََرک َحۡیُث 

ِریَۡن ﴿۲۲۳﴾   َو ُيِحّبُ الُۡمَتَطِہّ

224. Istri-istrimu bagaikan 
ladang270 bagimu, maka datangi-
lah ladangmu kapanpun271 kamu 
suka, dan dahulukanlah kebaikan 
untuk dirimu, bertakwalah ke-
pada Allah dan ketahuilah bahwa 
kamu akan bertemu dengan-Nya; 
dan berilah kabar gembira kepada 
orang-orang beriman.272*

ي 
ّٰ

اَن ۡم 
ُ

َحۡرثَک تُۡوا 
ۡ
لَُّکۡم ۪فَا َحۡرٌث  ۡم 

ُ
نَِسٓاُؤک

َہ 
اللّٰ ُقوا 

َّ ات ۡم َؕو 
ُ

لِاَنُۡفِسک ُمۡوا  قَّدِ ِشۡئتُۡم َ۪و 

ِر الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۲۴﴾   َو بَّشِ لُٰقۡوُہؕ  ۡم  ّمُ
ُ

ک
ا اَنَّ َو اۡعلَُمۡوۤ

Dalam Islam martabat budak bukan merupakan ciri kerendahan derajat; 
dan seorang budak-wanita Muslim dalam segala segi akan menjadi istri 
yang lebih baik untuk seorang Muslim merdeka daripada wanita musyrik 
dan begitu pula sebaliknya. Budak-budak memperoleh kehormatan besar 
dalam masyarakat Islam karena keimanan dan ketakwaan mereka. Bilal, 
Salman, dan Salim, merupakan sahabat-sahabat Rasulullah Saw yang 
sangat dimuliakan. Dahulunya mereka itu semua adalah budak-budak yang 
kemudian dimerdekakan. 

268. Setelah meletakkan dengan singkat landasan hukum pernikahan 
dalam Islam, maka penjelasan perlu diberikan tentang hubungan suami-istri 
dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan perkawinan.

* Mengenai ayat ini sebagian orang yang aniaya – na’udzubillahi min dzalik – merusak 
pemahamannya. Membolehkan berhubungan dengan istri-istri di luar fitrahnya adalah suatu 
keaniayaan yang besar. Maksud dari perkataan ‘ladang’ adalah bahwa wanita merupakan 
sarana untuk melestarikan keturunan. Akibat dari berhubungan di luar fitrah itu, adalah sampai 
kapanpun tidak akan didapatkan keturunan.

R. 28
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225. Dan janganlah kamu 
menjadikan Allah sasaran273 bagi 
sumpah-sumpahmu supaya kamu 
terhindar dari berbuat kebaikan, 
berlaku takwa, dan mengadakan 
perbaikan di antara manusia. Dan 
Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

اَۡن  ۡم 
ُ

لِّاَیَۡمانِک   
ً

ُعۡرَضۃ َہ 
اللّٰ ۡجَعُلوا 

َ
ت لَا  َو 

 ؕ اِس  الّنَ بَیَۡن  تُۡصِلحُۡوا  َو  ُقۡوا  تَّتَ َو  ۡوا  تَبَّرُ

َعلِۡیٌم ﴿۲۲۵﴾   َسِمۡیٌع   ُہ  
اللّٰ َو 

269. Perintah dalam kata-kata, “Dan carilah apa yang ditentukan Allah 
bagimu” (QS.2:188), ialah bahwa menggauli istri sendiri hendaknya dengan 
cara yang benar guna memperoleh keturunan. Bersenggama (bersetubuh) 
tidak diizinkan waktu istri sedang haid, karena bisa-bisa akan mendatangkan 
mudarat kepada kedua belah pihak. (Lihat Edisi Besar Tafsir dalam bahasa 
Inggris). 

270. Lihat catatan no. 244. 
271. Annā berarti: (1) bagaimana; (2) bilamana; dan (3) dimana (Aqrab).
272. Ayat ini merupakan bukti nyata akan kemurnian dan kewibawaan 

bahasa Al-Qur’an yang tak ada bandingannya. Suatu pokok yang sangat peka 
telah dibahas dengan cara yang sangat pantas dan sopan, dan seluruh filsafat 
pernikahan dan hubungan suami-istri telah dilukiskan dalam kalimat singkat,  
“istri-istrimu itu bagaikan ladang bagimu.” Seorang wanita sungguh seperti 
ladang, tempat benih keturunan disemaikan. Petani yang bijak memilih tanah 
terbaik, menyiapkan ladang terbaik, mendapatkan benih terbaik, dan memilih 
saat dan cara menyemaikan yang terbaik. Begitu pula halnya seyogianya 
orang mukmin berbuat; sebab, pada panen yang dipungutnya dalam bentuk 
anak, bergantung bukan saja seluruh hati dengan dirinya sendiri tetapi 
juga masyarakatnya. Pada kenyataan agung dan mulia itulah kata-kata itu 
mengisyaratkan dengan tegas dan jelas. Dengan demikian, mengumpamakan 
wanita bagaikan ladang itu asas ilmu falsafah genetika (memperbaiki sifat-
sifat bangsa melalui perjodohan yang baik) dan seks.

273. Kata ‘Urdah berarti sasaran atau rintangan; sungguh merupakan 
suatu perbuatan fasik kalau orang berani mempergunakan nama Allah, Sumber 
segala kebaikan, untuk menjauhkan diri dari kebajikan. Pula, merupakan 
suatu pencemaran besar terhadap kesucian nama Allah, bilamana nama 
Allah dipakai sebagai sasaran atau bulan-bulanan untuk sumpah-sumpah 
fasik atau yang tanpa tujuan. Ayat ini dan ayat berikutnya berlaku semacam 
pengantar bagi QS.2: 227, dimana masalah sumpah berpantang menggauli 
istri dibicarakan dengan gamblang.
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226. aAllah tidak akan me-
nuntut kamu atas sumpah-
sumpahmu yang sia-sia,274 
tetapi Dia akan menuntutmu 
atas apa yang sengaja di-
usahakan oleh hatimu. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyantun.

َو  ۡم 
ُ

اَیَۡمانِک فِۡيۤ  ۡغِو 
َّ بِالل ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
ک

ُ
یَُؤاِخذ لَا 

ۡمؕ  
ُ

ۡم  بَِما َکَسَبۡت قُُلۡوبُک
ُ
ک

ُ
لِٰکۡن یَُّؤاِخذ

ُہ َغُفۡوٌر  َحلِۡیٌم ﴿۲۲۶﴾  
َو اللّٰ

227. Bagi orang-orang yang 
bersumpah akan memisahkan 
diri dari istri-istrinya, masa 
menunggunya ialah empat 
bulan;275 kemudian jika mereka 
kembali untuk berdamai maka 
sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

اَۡربََعِۃ  تََربُُّص  نَِّسٓائِہِۡم  ِمۡن  یُۡؤلُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ لِل

ِحۡیٌم ﴿۲۲۷﴾   َہ َغُفۡوٌر  ّرَ
اَۡشُہٍر ۚ فَِاۡن فَٓاُءۡو فَِاّنَ اللّٰ

274. Bersumpah adalah suatu hal yang sangat serius, tetapi sebagian 
orang mempunyai kebiasaan bersumpah tanpa bermaksud apa-apa. Sumpah-
sumpah yang dilakukan tanpa dipikir dahulu serupa itu atau sebagai kebiasaan 
atau sumpah yang diucapkan ketika tiba-tiba naik darah, tidak akan dituntut 
penebusan.

275. Sesudah dua ayat yang merupakan pendahuluan dan sisipan yang 
di dalamnya dibicarakan masalah sumpah itu, sekarang Al-Qur’an kembali 
kepada masalah semula tentang hubungan suami-istri. Ayat ini membicarakan 
orang-orang yang bersumpah menjauhi istri tanpa bercerai sungguh-sungguh. 
Hal yang angat menarik untuk dicatat adalah, sementara mendekati masalah 
perceraian, Al-Qur’an membicarakan dahulu tentang haid (QS.2: 223) yang 
merupakan semacam perpisahan sementara dan sepihak, meskipun tidak 
sebenarnya. Kemudian (seperti dalam ayat ini), Al-Qur’an membicarakan 
perpisahan yang sungguh-sungguh meskipun tidak nyata. Dan kemudian, 
dalam ayat-ayat berikutnya Al-Qur’an membahas perpisahan hakiki walaupun 
dapat dibatalkan. Dan akhirnya (QS.2:231) Al-Qur’an membicarakan 
perceraian yang tidak dapat dibatalkan. 

Sungguh suatu urutan yang mengagumkan dan direncanakan untuk 
mengadakan sebanyak mungkin rintangan terhadap perceraian yang diakui 
dan dikatakan oleh Islam sebagai semacam keburukan yang tidak dapat 
dielakkan. Islam mengizinkan paling lama empat bulan kepada seseorang 

a5 : 90.
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228. Dan jika mereka telah 
bertekad untuk abercerai276 maka 
sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

َسِمۡیٌع  َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  لَاَق 

َ
الّط َعَزُموا  ِاۡن  َو 

َعلِۡیٌم ﴿۲۲۸﴾ 

229. Dan bperempuan-perem-
puan yang dicerai harus menahan 
diri mereka tiga kali masa haid;277 
dan mereka tidak boleh me-
nyembunyikan apa yang telah 
Allah ciptakan dalam rahim 
mereka, jika mereka benar-benar 
beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian. Dan suami-suami 
mereka lebih berhak untuk 
kembali rujuk dengannya dalam 
masa itu, jika mereka meng-
hendaki perdamaian.278 Dan 
perempuan-perempuan mempu-
nyai hak yang sama dengan 
kewajibannya menurut cara yang 
layak, tetapi claki-laki mempunyai 
satu derajat lebih279 atas mereka. 
Dan Allah Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

 
َ

ثَلَٰثۃ نُۡفِسِہّنَ 
َ
بِا َربَّۡصَن 

َ
یَت ٰقُت 

َّ الُۡمَطل َو 

َخلََق  َما  ُتۡمَن 
ۡ

یَّک اَۡن  ُہّنَ 
َ
ل  

ُ
َيِحّل لَا  َو   ؕ قُُرۡوٍٓء 

َو  ِہ 
بِاللّٰ یُۡؤِمّنَ  ّنَ 

ُ
ک ِاۡن   اَۡرَحاِمِہّنَ   فِۡيۤ   ُہ 

اللّٰ
ِہّنَ  بَِرّدِ  

ُ
اََحّق بُُعۡولَُتُہّنَ  َو   ؕ ِخِر 

ٰ
الۡا الَۡیۡوِم  

ِمۡثُل  ُہّنَ 
َ
ل َو   ؕ ِاۡصلَاًحا  ا 

ۤ
اََراُدۡو ِاۡن  ٰذلَِک  فِۡي 

َجاِل  لِلّرِ بِالَۡمۡعُرۡوِفَ۪و  َعلَۡیِہّنَ  ِذۡي 
َّ ال

ُہ َعِزیٌۡز َحِکۡیٌم ﴿۲۲۹﴾٪ 
 ؕ َو اللّٰ

ٌ
َعلَۡیِہّنَ َدَرَجۃ 

yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Sesudah itu ia harus rujuk 
lagi dan memperbaharui kembali hubungan mereka secara suami-istri, atau 
perpisahan harus terjadi antara kedua orang itu. Islam sama sekali tidak 
mengizinkan hidup-pisah yang tidak ada batas waktu tanpa cerai, seolah-
olah membiarkan wanita itu “terkatung-katung.” Īlā’ berarti sumpah berpisah 
yang menurut itu seorang wanita pada “zaman jahiliyah” akan tetap ada 
dalam keadaan “terkatung-katung.”ia tak dapat menikah dengan orang lain, 
dan tidak pula dapat mengadakan hubungan badan dengan suaminya. 

276. Dengan ayat ini mulai diperbincangkan hukum perceraian menurut 
Islam. Menurut hukum ini suami berhak menceraikan istrinya bila timbul 
keadaan yang benar-benar perlu. Tetapi, hak itu hanya boleh dipergunakan 
dalam keadaan yang luar biasa.

a2 : 230; 33 : 50; 65 : 2.  b2 : 235; 65 : 5.  c4 : 35.
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277. Quru’ itu jamak dari Qur’ atau Qar’ yang berarti, waktu; haid; masa 
atau keadaan bersih sebelum dan sesudah haid, yaitu masa antara dua haid; 
akhir waktu haid; masa haid dan masa bersih jadi satu, ialah sebulan penuh; 
saat atau keadaan ketika seorang wanita ke luar dari keadaan bersihnya dan 
memasuki masa haid (Muhīt dan Mufradāt). Abubakar r.a. dan Umar r.a., di 
antara para sahabat Rasulullah Saw, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad 
bin Hanbal, di antara imam-imam fikih, beranggapan bahwa Qur’ berarti haid 
dan bukan masa bersih. Sebaliknya, Aisyah r.a. dan Ibn ‘Umar r.a., di antara 
para sahabat, dan Imam Mālik dan Imam Syafi’i, di antara imam-imam fikih, 
beranggapan sebaliknya (Muhīt). Pendapat-pendapat itu begitu setimbang 
sehingga orang Muslim bebas mengambil mana saja dari kedua anggapan itu, 
tetapi penyelidikan secara kolektif dan bukti-bukti relevan, yang tak perlu 
dikemukakan di sini, membawa seseorang kepada kesimpulan bahwa dari 
kedua pandangan yang tersebut pertamalah agaknya lebih masuk akal. Tetapi, 
jika kita ingin mengambil jalan yang aman, maka kita boleh saja mengartikan 
kata Qur’ itu sebagai masa haid dan masa bersih, ialah sebulan penuh.

278. Mengingat bahwa talak adalah suatu hal yang paling dibenci dari 
semua hal yang dihalalkan dalam pandangan Tuhan (Dāwūd), maka talak itu 
telah dipagari oleh perintang-perintang dan pembatas-pembatas: (a) seorang 
suami dapat menceraikan istrinya hanya apabila ia murni (Tuhr), yakni, di 
dalam keadaan bersih dan suami tidak menggaulinya dalam masa bersih 
itu, (b) sesudah talak dijatuhkan, wanita itu harus menunggu tiga kali haid, 
ialah kira-kira tiga bulan, masa yang disebut idah yaitu masa menunggu. 
Hal itu perlu, karena masa itu memberikan kepada sang suami cukup waktu 
untuk mempertimbangkan akibat-akibat tindakannya dan untuk menggugah 
kembali kecintaan kepada istrinya, sekiranya masih ada nyala api cinta redup-
redup sembunyi di suatu tempat untuk menyatakan dirinya lagi; (c) wanita 
yang diceraikan, bila ia mengandung, tidak boleh menyembunyikan hal itu 
kepada suaminya; sebab, kelahiran seorang anak yang diharapkan itu dapat 
diperhitungkan sangat besar hikmatnya untuk menimbulkan perdamaian 
kembali antara suami-istri; (d) untuk perpisahan sepenuhnya dan yang tak 
dapat ditarik kembali, diperlukan tiga kali talak. Sesudah jatuh talak pertama 
dan kedua, dan sebelum habis waktu menunggu, sang suami mempunyai hak 
istimewa untuk merujuk kembali, jika ia menghendakinya. Malahan, sesudah 
masa menunggu pun, suami-istri dapat bersatu kembali sesudah talak pertama 
dan kedua dengan memperbaharui nikah.

279. Berkaitan dengan hak-hak pribadi, suami dan istri mempunyai 
kedudukan yang sama, tetapi seperti dijelaskan dalam QS.4:35 laki-laki 
mempunyai wewenang mengawasi disebabkan oleh kelebihan jasmani yang 
dimiliki mereka dan tanggung jawab keuangan yang dipikul mereka untuk 
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230. aPerceraian yang demi-
kian itu dua kali; kemudian 
btahanlah perempuan-perempuan 
itu dengan layak atau lepaslah 
mereka dengan baik.280 Dan tidak 
dihalalkan bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu dari apa yang telah 
kamu berikan kepada mereka,281 
kecuali kalau keduanya khawatir

اَۡو  ٰتِن۪فَِاۡمَساٌک  ۭ بَِمۡعُرۡوٍف  مَّرَ لَاُق 
َ

اَلّط

  لَُکۡم اَۡن 
ُ

تَۡسِریٌۡح  ۭ بِِاۡحَساٍن ؕ َو لَا  َيِحّل

اَۡن اۤ 
َّ ِال َشۡیًئا  تَۡیُتُمۡوُہّنَ 

ٰ
ا   

ۤ
ِممَّا ۡوا 

ُ
ُخذ

ۡ
تَا

aLihat 2 : 228.  b2 : 232; 4 : 130; 65 : 3.

menjamin keperluan rumah tangga.
280. Ayat ini mengandung penghalang kelima terhadap talak (perceraian). 

Seorang pria yang mau bercerai dari istrinya harus menjatuhkan talak tiga 
kali pada waktu yang terpisah, masing-masing dalam masa bersih yang 
selama jangka waktu itu ia tidak menggaulinya. Menjatuhkan talak dua atau 
tiga kali sekaligus tidak diizinkan seperti diisyaratkan dengan kata Marratān 
(dua kali) yang berarti sesuatu terjadi pada dua saat yang terpisah, dan 
bukan dua hal terjadi pada saat yang sama. Rasulullah Saw memperlakukan 
pernyataan (talak) yang disekaliguskan demikian, berapa pun jumlahnya, 
sebagai hanya satu talak ( Tirmidzī dan Dāwūd). Menurut Nasa’i, Rasulullah 
Saw sangat marah ketika pada suatu hari beliau diberitahu bahwa seseorang 
telah menjatuhkan talak ketiga-tiganya pada waktu yang sama, dan bersabda, 
“Apakah Kitab Allah akan dijadikan permainan, padahal aku masih ada 
di antara kamu?” Sesudah kedua talak pertama dijatuhkan, suami dapat 
mengambil kembali istrinya yang diceraikan dalam ‘iddah, yaitu waktu 
menunggu, dengan atau tanpa persetujuan istrinya; tetapi, sesudah waktu 
menunggu lewat, ia hanya dapat mengambil kembali istrinya dengan 
persetujuannya dan sesudah menikahinya lagi. 

Tetapi, sesudah jatuhnya talak ketiga, sang suami kehilangan hak 
mengambil kembali istrinya dan suami-istri itu berpisahlah untuk selama-
lamanya. Seorang sahabat Rasulullah Saw pada sekali peristiwa bertanya 
kepada beliau, “Al-Qur’an membicarakan di sini hanya dua talak; dari 
manakah datang yang ketiga?” Rasulullah Saw mengingatkan dia akan kata-
kata, “atau lepaslah (mereka) dengan baik,” yang artinya sesudah kedua 
talak pertama sang suami dapat menahannya dan mengawininya lagi, bila 
istrinya setuju dinikahi lagi; tetapi, bila suaminya menghendaki perceraian 
yang tak dapat dibatalkan ia harus “melepasnya,” yakni, ia menceraikannya 
untuk ketiga kalinya (Jarīr dan Musnad). Soal ini dijelaskan lagi dalam ayat 
berikutnya. Jadi kata Tasrīh di sini berarti talak (Talāq). 

R. 29
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tidak akan dapat menegakkan 
hukum-hukum Allah. Tetapi jika 
kamu khawatir keduanya tidak 
akan dapat menegakkan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada 
dosa atas keduanya di dalam apa 
yang diberikan oleh perempuan 
itu untuk menebus dirinya.282 
Demikianlah hukum-hukum 
Allah, karena itu kamu jangan 
melanggarnya; dan barangsiapa 
melanggar hukum-hukum Allah, 
maka mereka itulah orang-orang 
aniaya.

ا 
َّ اَل ِخۡفتُۡم   ِہؕفَِاۡن 

اللّٰ ُحُدۡوَد  یُِقۡيمَا  ا 
َّ اَل  

ۤ
خَافَا

َ
ّي

ِفۡيمَا  َعلَۡیِہَما  ُجَناَح  فَلَا  ِہ� 
اللّٰ ُحُدۡوَد  یُِقۡيمَا 

ِہ فَلَا تَۡعَتُدۡوَہاۚ 
َک ُحُدۡوُد اللّٰ

ۡ
َتَدۡت بِٖہؕتِل

ۡ
اف

ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا ِہ 

اللّٰ ُحُدۡوَد  یََّتَعّدَ  َمۡن  َو 

لُِمۡوَن ﴿۲۳۰﴾  
ٰ

الّظ

281. Bila seseorang menceraikan istrinya, ia kehilangan uang mahar 
(maskawin) yang telah diberikan kepada istrinya; dan bila pada waktu 
bercerai ia belum membayar maskawinnya, ia harus melunasinya sebelum 
perceraian terjadi. Pula, ia tidak diizinkan mengambil kembali sesuatu yang 
telah diberikan kepadanya dalam bentuk kado atau hadiah.

282. Tetapi, bila istrinyalah yang meminta cerai yang secara istilah 
dikenal sebagai Khula‘ ia (si istri), harus memperolehnya dengan perantaraan 
seorang Qādī atau hakim seperti diisyaratkan oleh bentuk jamak dalam kata 
“kamu khawatir.” Dalam hal ini ia harus mengembalikan sepenuhnya atau 
sebagian maskawinnya, dan juga pemberian yang mungkin telah diterimanya 
dari sang suami menurut persetujuan kedua pihak atas keputusan hakim. 
Perkara Jamilah, istri Qais bin Tsabit, memberi gambaran yang baik mengenai 
penggunaan hak Khula‘ oleh kaum wanita. Ia minta cerai dari suaminya 
Qais dengan alasan bahwa ia tidak suka kepadanya, yakni karena perbedaan 
tabiat, maka ia tidak dapat terus hidup bersama dengan dia. Rasulullah Saw 
mengizinkan wanita itu memperoleh Khula‘, tetapi ia harus mengembalikan 
kepada suaminya kebun, yang pernah diberikan suaminya kepadanya 
(Bukhārī).

283. Ayat ini mengisyaratkan kepada talak ketiga dan terakhir yang 
sesudah itu suami kehilangan segala haknya untuk bersatu kembali dengan 
istrinya, kecuali wanita yang diceraikan itu telah kawin dengan pria lain dan 
bergaul sebagai suami-istri dengannya, dan kemudian secara resmi telah 
bercerai lagi. Atau, suaminya yang baru itu meninggal sehingga wanita itu 
bebas untuk kawin dengan orang lain. 
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231. Dan jika ia menjatuhkan 
talak283 untuk ketiga kali-nya, 
maka sesudah itu perempuan 
tersebut tidak halal baginya 
hingga ia menikah dengan suami 
yang lain. Dan jika ia, suami 
kedua itu pun, menjatuhkan 
talak kepadanya, maka tidak ada 
dosa atas keduanya untuk rujuk 
kembali kepada satu sama lain, 
jika mereka berdua yakin akan 
dapat menegakkan ketentuan-
ketentuan Allah. Dan itulah 
ketentuan-ketentuan Allah. Dia 
menjelaskannya bagi kaum yang 
mengetahui.

ي 
ٰ
َحّت ِمۡن  ۭ بَۡعُد  لَٗہ   

ُ
ِحّل

َ
ت فَلَا  َقَہا 

َّ َطل فَِاۡن 

فَلَا  َقَہا 
َّ َطل َغیَۡرٗہ ؕفَِاۡن  َزۡوًجا  تَۡنِکَح 

  
ۤ
ا َظّنَ ِاۡن   

ۤ
َراَجَعا

َ
یَّت اَۡن   

ۤ
َعلَۡیِہَما ُجَناَح 

ِہ 
اللّٰ ُحُدۡوُد  َک 

ۡ
تِل ِہَؕو 

اللّٰ ُحُدۡوَد  یُِّقۡيمَا  اَۡن 

ُنَہا لَِقۡوٍم  یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۲۳۱﴾   یَُبِیّ

232. Dan apabila kamu 
menjatuhkan talak kepada 
perempuan-perempuan lalu 
amereka mendekati283A akhir 
masa ‘iddahnya, maka btahanlah 
mereka secara baik, atau 
lepaskanlah mereka secara baik,284

اََجلَُہّنَ  فََبلَۡغَن  الِنَّسٓاَء  ۡقتُُم 
َّ َطل ِاَذا  َو 

ُحۡوُہّنَ  َسّرِ اَۡو  بَِمۡعُرۡوٍف  ۡوُہّنَ 
ُ

ۡمِسک
َ
فَا

ۡوُہّنَ ِضَراًرا لَِّتۡعَتُدۡواۚ   
ُ

بَِمۡعُرۡوٍف ۪  َو لَا تُۡمِسک

Dengan memasukkan peraturan ini dalam hukum-perceraian Islam, di 
satu pihak mempertinggi nilai kemuliaan tali perkawinan yang seyogianya 
tidak boleh dijadikan permainan, di pihak lain Islam masih memberikan 
kesempatan – walaupun sangat tipis – kepada sepasang pria dan wanita 
yang pernah hidup bersama sebagai suami istri untuk berbaikan kembali bila 
mereka menginginkan demikian.

283A. Ungkapan Balagha al-Ajala berarti: ia mendekati akhir jangka 
waktu; atau ia mencapai akhir atau menggenapi jangka waktu. Menurut 
pendapat kesepakatan para ahli, arti pertamalah yang berlaku di sini (Qurtubī).

284. Seperti telah jelas dari siaq-sabaq-nya (konteksnya), talak yang 
disebut di sini mengisyaratkan kepada talak yang dapat diurungkan atau 
dibatalkan. Sesudah talak demikian dijatuhkan hanya ada dua jalan yang masih 

a2 : 229; 65 : 5.  bLihat 2 : 230.
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dan janganlah kamu menahan 
mereka hingga menyusahkannya 
dengan melanggar hak mereka, 
dan barangsiapa berbuat demi-
kian, maka sungguh ia meng-
aniaya dirinya sendiri. Dan 
janganlah kamu menjadikan ayat-
ayat Allah sebagai perolokan, 
aingatlah nikmat Allah kepadamu 
dan apa yang diturunkan 
kepadamu yaitu Kitab dan 
Hikmah, yang dengan itu Dia 
menasihati kamu, bertakwalah 
kepada Allah, dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

لَا  نَۡفَسٗہ َؕو  َظلََم  فََقۡد   ٰذلَِک  یَّۡفَعۡل  َمۡن  َو 

ِہ 
اللّٰ نِۡعَمَت  ُرۡوا 

ُ
اۡذک ّوَ  ُہُزًوا  ِہ 

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
ا ا 

ۡوۤ
ُ

ِخذ
َّ

تَت

َن الِۡکٰتِب َو  ۡم ّمِ
ُ

  اَنَۡزَل َعلَۡیک
ۤ
ۡم َو َما

ُ
َعلَۡیک

ا   َہ َو اۡعلَُمۡوۤ
ُقوا اللّٰ

َّ ۡم  بِٖہؕ  َو ات
ُ

َمِۃ یَِعُظک
ۡ

ِحک
ۡ

ال

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۲۳۲﴾٪ 
َ

ّلِ ش
ُ
َہ بِک

اَّنَ اللّٰ 

233. Dan apabila kamu men-
jatuhkan talak kepada perempuan-
perempuan lalu mereka men-
dekati akhir masa ‘iddah mereka, 
maka janganlah kamu meng-
halanginya untuk menikah lagi 
dengan suami-suami mereka 
yang lama,285 jika antara mereka 
saling merelakan dengan cara 
yang baik. Itulah yang di-
nasihatkan bagi siapa di antara 
kamu yang beriman kepada Allah 
dan Hari Kemudian. Yang 
demikian itu lebih beberkat 
bagimu dan lebih suci, dan Allah 
mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui.

فَلَا  اََجلَُہّنَ  فََبلَۡغَن  َسٓاَء  ِ
ّ الن ۡقتُُم 

َّ َطل ِاَذا  َو 

ِاَذا  اَۡزَواَجُہّنَ  یَّۡنِکۡحَن  اَۡن  تَۡعُضُلۡوُہّنَ 

یُۡوَعُظ  ٰذلَِک   ؕ بِالَۡمۡعُرۡوِف  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ تََراَضۡوا 

الَۡیۡوِم   َو  ِہ 
بِاللّٰ یُۡؤِمُن  ۡم  

ُ
ِمۡنک اَن 

َ
ک َمۡن  بِٖہ 

ُہ 
ي لَُکۡم َو اَۡطَہُر ؕ َو اللّٰ

ٰ
ِخِر ؕ ٰذلُِکۡم اَۡزک

ٰ
الۡا

یَۡعلَُم  َو اَنۡتُۡم  لَا  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۳۳﴾ 

نصف 
الحزب

4

a3 : 104.

terbuka bagi sang suami. Ia dapat menahan istrinya dan memperlakukannya 
dengan baik, atau berpisah dari istrinya dengan cara yang baik dan pantas. Ia 
tidak diizinkan memperlakukannya dengan tidak baik dan membiarkannya 
dalam keadaan terkatung-katung.

285. Kata ‘suami’ yang disebut dalam ayat ini dapat merujuk kepada 

R. 30
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234. Dan apara ibu hendaklah 
menyusui anak-anaknya dua 
tahun penuh, bagi bsiapa yang 
hendak menyempurnakan masa 
menyusui. Dan atas laki-laki 
yang punya anaklah tanggung-
jawab memberi mereka makan 
dan pakaian secara baik. cTidak 
seorang pun dibebani kecuali 
menurut kadar kemampuan-
nya. Janganlah seorang ibu 
disusahkan286 karena anaknya, 
dan jangan pula seorang ayah 
disusahkan karena anaknya.287 Dan 
seperti itu288 pula kewajiban atas 
ahli waris dari pihak ayah. Lalu 
jika mereka berdua menghendaki 
penyapihan anak itu atas ke-
relaan dan perundingan bersama-

َحۡولَیِۡن  اَۡولَاَدُہّنَ  یُۡرِضۡعَن  الَۡوالِٰدُت  َو 

 ؕ  
َ

َضاَعۃ الّرَ یُّتِّمَ  اَۡن  اََراَد  لَِمۡن  اِملَیِۡن 
َ
ک

کِۡسَوتُُہّنَ  َو  ِرۡزقُُہّنَ  لَٗہ  الَۡمۡولُۡوِد  َعلَي  َو 

لَا   ۚ ُوۡسَعَہا  ا 
َّ ِال نَۡفٌس  ُف 

َّ ل
َ
تُک لَا   ؕ بِالَۡمۡعُرۡوِف 

بَِولَِدٖہ   ٗہ 
َّ ل َمۡولُۡوٌد  لَا  َو  َوالَِدٌۃ  ۭ بَِولَِدَہا  تَُضٓاّرَ 

ِفَصالًا  اََراَدا  فَِاۡن   ۚ ٰذلَِک  ِمۡثُل  الَۡواِرِث  َعلَي  َو 

ُجَناَح  فَلَا  تََشاُوٍر  َو  ۡنُہَما  ّمِ تََراٍض  َعۡن 

ا  ۡرِضُعۡوۤ
َ
تَۡست اَۡن  ۡم 

ُّ اََرۡدت ِاۡن  َعلَۡیِہَماَؕو 

 
ۤ
ا ّمَ ۡمتُۡم 

َّ َسل ِاَذا  ۡم  
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  فَلَا  ۡم 
ُ
اَۡولَاَدک

suaminya yang pertama atau kepada calon suami. Dalam arti pertama 
anak kalimat “dan apabila kamu menjatuhkan talak kepada perempuan-
perempuan,” harus dianggap merujuk kepada talak pertama dan kedua. 
Manakala kata “suami” itu diartikan suami yang akan datang, maka kata di 
atas itu akan merujuk kepada talak ketiga dan terakhir. Wali seorang janda 
tidak dapat menghalanginya kawin kembali dengan suaminya yang pertama; 
begitu pula suaminya yang pertama tidak dapat menghalangi wanita itu, 
menikah dengan suami baru. 

286. Ungkapan Lā Tudārra adalah bentuk aktif dan pasif, maka anak 
kalimat itu berarti: (1) sang ibu hendaknya jangan membuat si ayah menderita 
karena anaknya; (2) sang ibu hendaknya jangan dibuat menderita karena 
anaknya, dan arti kedua-duanya dapat sama-sama dipakai di sini.

287. Kata-kata Maulūdun lahū (ia yang empunya anak) diutamakan di 
sini dari kata yang lebih sederhana ialah Wālid (bapak), untuk mengisyaratkan 
kepada hak yang ada pada bapak yang memiliki anak itu dan pada tanggung 
jawab yang wajar bagi pemeliharaannya.

288. Seseorang yang mewarisi kekayaan orang yang telah meninggal 

a31 : 15; 46 : 16.  b65 : 7.  c2 : 287; 6 : 153; 7 : 43; 23 : 63; 65 : 8.
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sama288A maka tak ada dosa atas 
keduanya dalam hal itu. Dan jika 
kamu menghendaki anak-anakmu 
disusui perempuan lain, maka 
tidak ada dosa atasmu dengan 
syarat kamu membayar apa yang 
telah kamu sepakati secara layak. 
Dan bertakwalah kepada Allah, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.

ا اَّنَ  َہ َو اۡعلَُمۡوۤ
ُقوا اللّٰ

َّ تَۡیتُۡم  بِالَۡمۡعُرۡوِف ؕ َو ات
ٰ
ا

َہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۲۳۴﴾  
اللّٰ

235. Dan aorang-orang yang 
wafat di antara kamu dan mereka 
meninggalkan istri-istri, b mereka 
yakni istri-istri harus menahan 
dirinya empat bulan sepuluh 
hari. Tetapi apabila mereka 
telah mencapai masa ‘iddah-
nya yang ditentukan289 maka tak 
ada dosa atas kamu tentang apa 
yang diperbuat mereka mengenai 
dirinya290 secara baik, dan Allah 
Mahawaspada mengenai apa 
yang kamu kerjakan.

ُرۡوَن 
َ

یَذ َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک ۡوَن 
یَُتَوفَّ ِذیَۡن 

َّ ال َو 

اَۡشُہٍر   
َ

اَۡربََعۃ نُۡفِسِہّنَ 
َ
بِا َربَّۡصَن 

َ
یَّت اَۡزَواًجا 

ُجَناَح  فَلَا  اََجلَُہّنَ  بَلَۡغَن  فَِاَذا   ۚ َعۡشًرا  ّوَ 

 ؕ بِالَۡمۡعُرۡوِف  اَنُۡفِسِہّنَ  فِۡيۤ   َن 
ۡ
فََعل ِفۡيمَا  ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن  َخِبیٌۡر ﴿۲۳۵﴾ 
َو اللّٰ

a2 : 241.  b2 : 229.

dunia diwajibkan memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh si 
almarhum. 

288A. Lamanya menyusui anak hendaknya paling lama dua tahun. Tetapi, 
diizinkan menghentikannya sebelum masa itu berakhir, jika si bapak dan si 
ibu menyetujui cara demikian. Ayat ini mengandung arti pula bahwa tanpa 
persetujuan ibunya]anak itu hendaknya jangan dihentikan menyusuinya, 
sebelum dua tahun berakhir tanpa persetujuan ibunya.

289. ‘Iddah atau masa menunggu bagi janda yang ditinggal mati 
suaminya, lamanya empat bulan sepuluh hari, yang secara kasar adalah sesuai 
dengan empat pergantian masa haid ditambah masa bersih. Islam menetapkan 
masa yang lebih panjang berkenaan dengan seorang janda sebagai isyarat 
penghormatan atas perasaannya sehubungan dengan kematian suaminya dan 
dengan demikian menambah nilai kemuliaan dan kesucian tali pernikahan.
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236. Dan tidak ada dosa atasmu 
dalam apa yang kamu isyaratkan 
untuk meminang perempuan-
perempuan ini atau keinginan 
yang kamu sembunyikan dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu pasti akan mengingat 
mereka dalam hal ini, akan tetapi 
kamu jangan membuat perjanjian 
rahasia291 dengan mereka, 
kecuali kamu mengucapkan 
perkataan yang baik. Dan 
janganlah kamu bertekad untuk 
mengikat pernikahan sebelum 
‘iddahnya mencapai jangka 
waktunya yang ditetapkan. 
Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Mengetahui apa yang ada di 
dalam hatimu karena itu takutlah 
kepada-Nya, dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyantun.

ِمۡن  بِٖہ  ۡضتُۡم  َعّرَ ِفۡيمَا  ۡم 
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  لَا  َو 

ۡم ؕ 
ُ

اَنُۡفِسک فِۡيۤ   اَۡکَنۡنتُۡم  اَۡو  َسٓاِء  ِ
ّ الن ِخۡطَبِۃ 

لِٰکۡن  َو  ُرۡونَُہّنَ 
ُ
ک

ۡ
َسَتذ ۡم 

ُ
ک

اَنَّ ُہ 
اللّٰ َعلَِم 

قَۡولًا  تَُقۡولُۡوا  اَۡن  اۤ 
َّ ِال ا  ِسّرً تَُواِعُدۡوُہّنَ  ا 

َّ ل

ي 
ٰ
َحّت اِح 

َ
ک الّنِ ُعۡقَدَۃ  تَۡعِزُمۡوا  لَا  َو   ۬ؕ ۡعُرۡوفًا   ّمَ

َہ 
اللّٰ اَّنَ  ا  اۡعلَُمۡوۤ َو   ؕ ٗہ 

َ
اََجل الِۡکٰتُب  یَۡبلَُغ 

ا  اۡعلَُمۡوۤ َو   ۚ ُرۡوُہ 
َ

فَاۡحذ ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک فِۡيۤ  َما  یَۡعلَُم 

َہ َغُفۡوٌر َحلِۡیٌم ﴿۲۳۶﴾٪ 
اَّنَ اللّٰ 

290. Kata, “tentang apa yang diperbuat mereka mengenai dirinya” jelas 
merujuk kepada kawin ulang (rujuk). Di tempat lain Al-Qur’an mengatakan, 
nikahkanlah janda-janda dari antara kamu (QS.24: 33).

 291. Terlarang bagi seorang pria meminang seorang janda secara terang-
terangan dalam masa ‘Iddah yang telah ditetapkan. Ia dapat memberikan 
isyarat secara tidak langsung untuk menyampaikan niatnya. Tetapi ia 
sekali-kali tidak boleh menyindirkan secara terbuka atau meminang secara 
resmi ataupun bahkan membuat lamaran secara rahasia. Seorang janda pun 
dilarang memberikan persetujuan atas pinangan demikian, dalam masa yang 
telah ditetapkan itu. Ia harus menunggu dengan sabar empat bulan sepuluh 
hari sebagai penghormatan terhadap suaminya yang meninggal, dan juga 
agar kemungkinan hamil dapat menjadi kentara, sebab wanita hamil tidak 
diperkenankan menikah sebelum ia melahirkan bayinya.
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237. Tidak ada dosa atasmu 
jika kamu menjatuhkan talak 
kepada perempuan-perempuan 
yang belum pernah kamu sentuh 
atau belum kamu tentukan mahar 
bagi mereka. Tetapi berikanlah292 
kepada mereka suatu bekal 
hidup, bagi yang berkemampuan 
menurut kadar kemampuannya, 
dan bagi yang berkekurangan 
menurut kadar kemampuannya, 
yaitu suatu pemberian bekal 
hidup yang layak. Inilah ke-
wajiban atas orang-orang yang 
berbuat baik.

َما  َسٓاَء  ِ
ّ الن ۡقتُُم 

َّ َطل ِاۡن  ۡم  
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  لَا 

 ۖ 
ً

فَِریَۡضۃ ُہّنَ 
َ
ل رُِضۡوا 

ۡ
تَف اَۡو  ۡوُہّنَ  تََمّسُ لَۡم 

َعلَي  َو  قََدُرٗہ  الُۡمۡوِسِع  َعلَي  ُعۡوُہّنَ  ّوَ َمّتِ

َعلَي  ا 
ً
قََدُرٗہ ۚ َمَتاًعا  ۭ بِالَۡمۡعُرۡوِف ۚ َحّق الُۡمۡقِتِر 

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۲۳۷﴾  

238. Dan jika kamu men-
jatuhkan talak kepada mereka 
sebelum kamu menyentuhnya 
sedangkan mahar bagi mereka 
telah kamu tentukan, maka 
kamu berikanlah seperdua293 dari 
apa yang kamu telah tentukan, 
kecuali jika mereka memaafkan 
atau dimaafkan294 oleh orang 
yang di tangannya ada ikatan 
pernikahan.294A Tetapi jika kamu 
memaafkan itu lebih dekat 
kepada takwa, dan janganlah 
kamu lupa berbuat kebaikan di 
antaramu, sesungguhnya Allah 
Maha Melihat apa pun yang 
kamu kerjakan.

َو  ۡوُہّنَ  تََمّسُ اَۡن  قَۡبِل  ِمۡن  ۡقُتُمۡوُہّنَ 
َّ َطل ِاۡن  َو 

 فَِنۡصُف َما فََرۡضتُۡم  
ً

ُہّنَ فَِریَۡضۃ
َ
قَۡد فََرۡضتُۡم ل

ُعۡقَدُۃ  بَِیِدٖہ  ِذۡي 
َّ ال یَۡعُفَوا  اَۡو  یَّۡعُفۡوَن  اَۡن  اۤ  

َّ ِال

َو   ؕ ۡقٰوي  لِلّتَ اَۡقَرُب  ا  تَۡعُفۡوۤ اَۡن  َو   ؕ اِح 
َ
ک الّنِ

بَِما  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ۡم 

ُ
بَۡیَنک الَۡفۡضَل  تَنَۡسُوا  لَا 

تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۲۳۸﴾  

292. Hal ini merupakan suatu kekecualian. Tetapi, ada kalanya terjadi 
ketika sesudah akad nikah dilaksanakan, tiba-tiba muncul atau didapati 
suatu keadaan yang menunjukan bahwa tujuan dan keberlangsungan 
pernikahan akan sulit tercapai atau tidak seperti yang diharapkan. Ayat 
ini dan ayat berikutnya membuat ketentuan mengenai hal-hal seperti itu.

R. 31
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239. aPeliharalah295 shalat-
shalat dan khususnya shalat yang 
tengah-tengah296 dan berdirilah 
semata-mata bagi Allah dengan 
patuh.*

الُۡوۡسٰطي  ٰلوِۃ  الّصَ َو  َلٰوِت  الّصَ َعلَي  َحاِفُظۡوا 

ِنِتیَۡن ﴿۲۳۹﴾  
ٰ
ِہ  ق

َو قُۡوُمۡوا لِلّٰ

a23 : 10; 70 : 35.

293. Bila perceraian terjadi sesudah maskawin ditetapkan, tetapi 
suaminya belum menggauli isterinya, maka sang suami harus membayar 
setengah dari maskawin yang telah ditetapkan.

294. Anak kalimat,“orang yang di tangannya ada ikatan pernikahan,” 
dapat berarti suaminya atau wali si wanita yang diceraikan. Karena, 
jikalau sesudah perkawinan terjadi, wewenang ikatan perkawinan (akad 
nikah) itu berada di tangan sang suami, maka sebelum perkawinan terjadi 
wewenang itu berada di tangan wali si wanita. 

294A. Ya‘fū dapat berarti, “mengembalikan atau menambah.” Istrinya 
(atau walinya) dapat mengembalikan seluruhnya atau sebagian dari yang 
menjadi hak wanita itu, atau sang suami dapat membayar lebih dari apa 
yang menjadi kewajibannya. Tetapi, sang suami tentu saja diharapkan 
memperlihatkan kemurahan-hati yang lebih besar.

295. Ada kemungkinan besar sesudah menikah orang menjadi agak 
malas dalam mengerjakan shalat. Di samping itu kehidupan berkeluarga 
melipat ganda urusan yang menyita perhatian baik si pria maupun si 
wanita. Oleh sebab itu, memang sangat penting mengajak orang-orang 
yang berkeluarga supaya mereka menjalankan shalat dengan dawam dan 
lebih saksama.

296. Pandangan bahwa shalat tersebut adalah shalat Asar dikuatkan 
oleh beberapa sabda Rasulullah Saw (Bukhārī). Shalat yang dimaksudkan 
itu agaknya memang shalat yang jatuh dalam jam-jam sibuk ketika orang 
berada di tengah-tengah kesibukan. Tetapi ditilik dari satu segi tertentu, 
tiap shalat adalah “shalat yang tengah-tengah.”

* Salah satu arti dari perkataan Shalatul Wustha (Shalat yang pertengahan) pada umumnya 
adalah shalat Ashar. Padahal Shalatul Wustha adalah setiap shalat yang dikerjakan persis 
di tengah-tengah suatu kesibukan. Semakin banyak kesibukan, maka semakin penting pula 
mendirikan shalat itu.
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240. Dan ajika kamu dalam 
keadaan takut, maka shalatlah 
sambil berjalan kaki atau 
berkendaraan,297 dan bapabila 
kamu telah aman, maka ingatlah 
Allah sebagaimana Dia telah 
mengajarkan kepadamu apa yang 
belum pernah kamu ketahui.

اَِمۡنتُۡم    ۤ فَِاَذا  ۚ َبانًا 
ۡ
ُرک اَۡو   فَِرَجالًا  ِخۡفتُۡم   فَِاۡن 

ۡونُۡوا 
ُ

تَک لَۡم  ا  ّمَ ۡم 
ُ

َمک
َّ َعل َما 

َ
ک َہ  

اللّٰ ُروا 
ُ
فَاۡذک

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۴۰﴾  

241. D a n  co r a n g - o r a n g 
yang akan wafat di antaramu 
serta meninggalkan istri-istri, 
hendaklah berwasiat bagi istri-
istrinya, yaitu suatu perbekalan 
hidup untuk setahun298 tanpa 
mereka harus keluar dari rumah. 
Tetapi jika mereka keluar sendiri, 
maka tak ada dosa atasmu tentang 
apa yang mereka lakukan secara 
layak terhadap dirinya, dan Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

ُرۡوَن اَۡزَواًجا ۖۚ 
َ

ۡم َو یَذ
ُ

ۡوَن ِمۡنک
ِذیَۡن یَُتَوفَّ

َّ َو ال

َغیَۡر    حَۡوِل 
ۡ

ال ي 
َ

ِال َتاًعا  ّمَ لِّاَۡزَواِجہِۡم    
ً

ۃ ِصّیَ ّوَ

ۡم 
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  فَلَا  َخَرۡجَن  فَِاۡن    ۚ ِاۡخَراٍج 

ُہ 
ۡعُرۡوٍف ؕ َو اللّٰ َن فِۡيۤ  اَنُۡفِسِہّنَ ِمۡن ّمَ

ۡ
فِۡي َما فََعل

َعِزیٌۡز َحِکۡیٌم ﴿۲۴۱﴾  

a4 : 102.  b4 : 104.  c2 : 235.

297. Mendirikan shalat kelima waktu merupakan perintah terpenting. 
Seorang Muslim dalam keadaan bagaimana pun tidak diperbolehkan 
melalaikan shalat selama ia berpikiran sehat dan sadar. Bahkan, bila 
sedang bergerak dalam keadaan ketakutan luar biasa pun, ia tidak boleh 
lengah mendirikan shalat, dan harus melaksanakannya, baik sambil naik 
kuda (kendaraan) atau berjalan kaki, atau sedang berlari atau duduk atau 
berbaring sekalipun, menurut keadaan.

298. Masa ‘Iddah yang ditetapkan untuk janda dalam QS.2:235 adalah 
empat bulan sepuluh hari. Dalam waktu itu ia dapat menuntut tempat 
tinggal dan jaminan hidup dari ahli waris suami yang telah meninggal 
sebagai haknya. Masa satu tahun yang disebut di sini hanya merupakan 
anugerah atau kebajikan bagi si janda sebagai tambahan pada hak mendapat 
tempat tinggal dan jaminan hidup seperti tersebut dalam QS.2:235 tersebut. 
Kelonggaran itu tidak ada kaitanya dengan haknya dalam perolehan warisan, 
bukan pula merupakan perintah wajib.

299. Seperti ayat sebelumnya yang memberikan kebajikan tambahan 
kepada para janda, ayat ini menganugerahkan kebajikan tambahan kepada 
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242. Dan, bagi perempuan-
perempuan yang ditalak juga harus 
disediakan aperbekalan hidup 
yang layak,299 Inilah kewajiban 
atas orang-orang bertakwa.

َعلَي   ا 
ً
َحّق  ؕ َمَتاٌع  ۭ بِالَۡمۡعُرۡوِف  ٰقِت 

َّ ُمَطل
ۡ
لِل َو 

ِقیَۡن ﴿۲۴۲﴾ الُۡمّتَ

243. Demikianlah Allah men-
jelaskan tanda-tanda-Nya bagimu 
supaya kamu mengerti.

ُکۡم 
َّ لََعل ٰیِتٖہ 

ٰ
ا لَُکۡم  ُہ 

اللّٰ یَُبِیُّن  لَِک 
ٰ

ذ
َ
 ک

تَۡعِقُلۡوَن ﴿۲۴۳﴾٪  

244. Apakah engkau tidak 
mendengar tentang orang-orang 
yang keluar300 dari kampung 
halaman mereka karena takut 
mati,301 padahal mereka itu 
berjumlah ribuan302? Lalu Allah 
berfirman kepada mereka, 
b”Matilah kamu!”303 Kemudian 
Dia menghidupkan mereka. 
Sesungguhnya Allah memiliki 
karunia bagi manusia, tetapi 
kebanyakan manusia tidak ber-
syukur.*

ۡم 
ُ
ہ َو  ِدیَاِرہِۡم  ِمۡن  َخَرُجۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ي 
َ

ِال تََر   اَلَۡم 

ُہ  ُمۡوتُۡوا۪ 
ُم اللّٰ

ُ
َر الَۡمۡوِت  ۪ فََقاَل لَہ

َ
اُلُۡوٌف َحذ

اِس  ۡو فَۡضٍل َعلَي الّنَ
ُ

َہ لَذ
ۡم  ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُ
ثُّمَ  اَۡحَیاہ

ُرۡوَن ﴿۲۴۴﴾ 
ُ

اِس لَا يَۡشک َر  الّنَ
َ
َو لِٰکّنَ  اَۡکث

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   4

a2 : 242; 65 : 8.   b5 : 27.

wanita-wanita yang dicerai. Peratuan ini istimewa pentingnya berkaitan 
dengan wanita yang dicerai, karena pada saat-saat pahit sebagai akibat 
buruk yang tak dapat dihindarkan dari pernikahan yang berantakan itu, 
orang-orang mudah menjadi berlaku tidak adil dan kejam terhadap istri 
mereka yang dicerai.

300. Ketika kaum Bani Israil meninggalkan Mesir dan menyeberang 
ke Asia karena dikejar-kejar oleh Fir‘aun, Nabi Musa As ingin agar mereka 
memasuki Tanah yang dijanjikan, tetapi mereka takut kepada kaum yang 
tinggal di sana, dan menolak bergerak maju (QS.5: 25). 

301. Bibel mengemukakan jumlah kaum Bani Israil yang hijrah dari 
Mesir sebanyak enam ratus ribu. Penyelidikan mutakhir mendukung 

* Dalam ayat ini pun Mūtū (matilah) maksudnya bukan jasmaninya yang mati, karena bunuh 
diri itu diharamkan. Al-Qur’an dengan jelas berkali-kali menyatakan, bahwa orang yang telah 
satu kali meninggal tidak akan dapat kembali ke dunia. Maksud dari perkataan Mūtū (matilah) 
adalah mematikan hawa nafsu yang condong kepada keburukan, sebagaimana perkataan para 
sufi, “Mūtū qabla an tamūtū” (Matilah kamu sebelum kematianmu tiba).

R. 32
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245. Dan aberperanglah304 
kamu di jalan Allah, dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

َہ 
اللّٰ اَّنَ  ا  اۡعلَُمۡوۤ َو  ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  قَاتُِلۡوا  َو 

َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۲۴۵﴾  

246. bSiapakah yang mau 
memberi305 pinjaman suatu yang 
baik kepada Allah agar Dia nanti 
melipatgandakannya baginya 
berlipat ganda, dan Allah me-
nyempitkan dan melapangkan 
rezeki, dan kepada-Nya kamu 
akan dikembalikan.

َحَسًنا  قَۡرًضا  َہ 
اللّٰ یُۡقِرُض  ِذۡي 

َّ ال َذا  َمۡن 

ُہ 
 اَۡضَعافًا َکِثیَۡرًۃ َؕو اللّٰ

ۤ
فَُیٰضِعَفٗہ لَٗہ

ُط  ۪ َو ِالَۡیِہ  تُۡرَجُعۡوَن ﴿۲۴۶﴾ 
ُ

یَۡقِبُض َو یَۡبۜص

pandangan Al-Qur’an bahwa mereka hanya beberapa ribu saja (History 
of the People of Israel, oleh Ernest Renan, hal. 145. 1888 dan History of 
Palestine and the Jews, i, 174 oleh John Kitto). Lihat pula QS.2: 61.

302. Kaum Bani Israil meninggalkan Mesir karena untuk tinggal terus 
di negeri itu akan berarti kemusnahan mereka. Fir‘aun telah menempuh 
semua jalan untuk membinasakan kaum pria mereka. Lihat pula QS.2: 
50.294. 

303. Yang diisyaratkan ialah keadaan hidup-tak-menentu kaum Bani 
Israil di hutan belantara Sinai, setelah mereka menolak untuk bertolak 
bersama Nabi Musa As ke Kanaan, sehingga mereka binasa di hutan 
belantara itu dan bangkitlah suatu angkatan baru yang diisi oleh semangat 
kehidupan baru, bertolak ke Tanah yang Dijanjikan di bawah pimpinan Jusak. 
Di tempat lain Al-Qur’an mengatakan, “kemudian Kami membangkitkan 
kamu sesudah kematianmu.”(QS.2: 57). 

304. Seruan itu ditujukan kepada kaum Muslimin. Kepada mereka itu 
dikatakan bahwa suatu kaum yang tidak membuang rasa-takut mati dan 
tidak bersedia mengorbankan segalanya untuk keutuhan dan kemuliaan 
bangsa, maka kaum itu tidak berhak hidup. Itulah rahasia kemajuan nasional 
yang ditanamkan dan berulang-ulang diajarkan oleh Al-Qur’an.

305. Al-Qur’an membicarakan perihal membelanjakan uang di jalan 
Allah sebagai pemberian pinjaman kepada-Nya, dengan pengertian bahwa 
uang yang dibelanjakan untuk meningkatkan perjuangan suci, tidak boleh 
dipandang sebagai uang yang dihamburkan dengan sia-sia.

a2 : 191; 4 : 85.  b57 : 12, 19; 64 : 18.



AL-BAQARAH Surah 2Juz 2

175

247. Apakah engkau tidak 
mendengar ihwal para pemuka 
Bani Israil sesudah Musa, ketika 
mereka berkata kepada seorang 
nabi mereka, “Angkatlah seorang 
raja bagi kami, supaya kami 
dapat berperang di jalan Allah” Ia 
berkata, a”Boleh jadi kamu tidak 
akan berperang jika berperang 
i tu diwajibkan atasmu?” 
Mereka berkata, “Mengapa 
kami tidak akan berperang306 di 
jalan Allah padahal kami telah 
diusir dari rumah-rumah kami 
dan dipisahkan dari anak-anak 
kami?” Tetapi tatkala berperang 
ditetapkan atasnya, mereka 
berpaling kecuali sedikit darinya, 
dan Allah Maha Mengetahui 
orang-orang yang aniaya.

ي الَۡملَِا ِمۡن  ۭ بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ِمۡن ۭبَۡعِد 
َ

اَلَۡم تََر  ِال

ا 
ً
َملِک لََنا  ابَۡعۡث  ُم 

ُ
ہ

َّ ل لَِنِبٍيّ  قَالُۡوا  ِاۡذ   ُمۡوٰسيۘ 

َعَسۡیتُۡم   َہۡل  قَاَل   ؕ ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  َقاتِۡل 

نُّ

تَُقاتُِلۡواؕ  ا 
َّ اَل الِۡقَتاُل  ُم 

ُ
َعلَۡیک ِتَب 

ُ
ک ِاۡن 

َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  نَُقاتَِل  ا 

َّ اَل   
ۤ
لََنا َما  َو  قَالُۡوا 

ا  فَلَّمَ  ؕ اَبَۡنٓائَِنا  َو  ِدیَاِرنَا  ِمۡن  اُۡخِرۡجَنا  قَۡد 

قَلِۡیلًا  ا 
َّ ِال ۡوا 

َّ تََول الِۡقَتاُل  َعلَۡیہُِم  ِتَب 
ُ
ک

لِِمیَۡن ﴿۲۴۷﴾ 
ٰ

ُہ َعلِۡیٌم  ۭ بِالّظ
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
ۡنہ ّمِ

وقف
لازم

a4 : 78.

 306. Peristiwa tersebut menunjukkan kemajuan dalam keadaan kaum 
Bani Israil pada saat seperti dituturkan ayat ini dibandingkan dengan zaman 
Nabi Musa As sendiri. Dalam QS.5: 25 Al-Qur’an menuturkan bahwa ketika 
Nabi Musa As memerintahkan pengikut-pengikut beliau untuk memerangi 
musuh di jalan Allah, mereka menjawab: “Pergilah engkau bersama Tuhan 
engkau, lalu berperanglah engkau berdua, sesungguhnya kami hendak 
duduk-duduk saja di sini!” 

Sebaliknya dalam ayat ini mereka disebutkan telah berkata: “Mengapa 
kami tidak akan berperang di jalan Allah padahal kami telah diusir dari 
rumah-rumah kami dan (dipisahkan) dari anak-anak kami?” Tetapi, 
perbaikan sikap itu hanya di mulut saja dan tidak dalam kenyataan; sebab, 
ketika saat pertempuran yang sebenarnya tiba, banyak dari antara mereka 
bimbang dan menolak untuk bertempur. Dengan demikian, peristiwa itu 
merupakan peringatan keras kepada kaum Muslimin untuk waspada agar 
jangan menempuh jalan yang serupa itu.
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248. Dan nabi mereka berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya 
Allah telah mengangkat Thalut 
307 menjadi raja bagi kamu.” 
Mereka berkata, “Bagaimana ia 
bisa memiliki kedaulatan atas 
kami, padahal kami lebih berhak 
memiliki kedaulatan daripadanya, 
karena ia tidak pernah diberi harta 
yang berlimpahruah?” Ia berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah me-
milihnya sebagai raja atas kamu 
dan melebihkannya dengan 
keluasan ilmu dan kekuatan 
tubuh.” Dan aAllah memberikan 
kedaulatan-Nya kepada siapa 
yang Dia kehendaki, dan Allah 
Mahaluas karunia-Nya, Maha 
Mengetahui.

لَُکۡم  بََعَث  قَۡد  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ۡم  

ُ
ہ نَِبّیُ ۡم 

ُ
لَہ قَاَل  َو 

ُک 
ۡ
الُۡمل لَُہ  ۡوُن 

ُ
یَک ي 

ّٰ
اَن ا   قَالُۡوۤ  ؕ ا 

ً
َملِک َطالُۡوَت 

ِک ِمۡنُہ َو لَۡم یُۡؤَت 
ۡ
 بِالُۡمل

ُ
ۡحُن اََحّق

َ
َعلَۡیَنا َو ن

اۡصَطٰفىُہ  َہ  
اللّٰ ِاّنَ  قَاَل    ؕ الَۡماِل  َن  ّمِ  

ً
َسَعۃ

ِجۡسِم ؕ 
ۡ

ِم َو ال
ۡ
 فِي الِۡعل

ً
ۡم َو َزاَدٗہ بَۡسَطۃ

ُ
َعلَۡیک

ُہ  َواِسٌع 
َکٗہ َمۡن يََّشٓاُءؕ  َو اللّٰ

ۡ
ُہ یُۡؤتِۡي ُمل

َو اللّٰ

َعلِۡیٌم ﴿۲۴۸﴾ 

307. Tālūt adalah nama sifat seorang raja Bani Israil yang hidup kira-
kira dua ratus tahun sebelum Nabi Daud As dan kira-kira sejumlah tahun 
yang sama sesudah Nabi Musa As Beberapa ahli tafsir Al-Qur’an telah keliru 
mempersamakan Tālūt dengan Saul. Penjelasan Al-Qur’an lebih cocok 
dengan Gideon (Hakim-hakim fasal-fasal 6-8) daripada dengan Saul. Gideon 
hidup kira-kira 1250 sebelum Masehi dan Bibel menyebutnya “pahlawan 
yang perkasa” (Hakim-hakim 6: 12) tidak lain adalah Tālūt. 

Menurut sementara penulis Kristen, peristiwa yang dituturkan dalam 
bagian ini merujuk kepada dua masa yang berlainan, terpisah satu sama lain 
oleh masa-antara yang rentangannya 200 tahun, dan mereka merujuk  bagian 
ini sebagai contoh – menurut mereka – anakronisme (pengacauan waktu) 
sejarah yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

Bagian ini memang benar merujuk kepada dua masa yang berlainan, 
tetapi tidak ada anakronisme (pengacauan waktu) di dalamnya. Di sini Al-
Qur’an merujuk kepada kedua masa itu. Tujuan hal yang demikian itu adalah 
untuk melukiskan bagaimana mulainya proses mempersatukan berbagai suku 
Bani Israil di zaman Gideon (Tālūt), dua ratus tahun sebelum Nabi Daud AS 
dan yang akhirnya tercapai di zaman Nabi Daud As. 
         Kata-kata “sesudah Musa” dalam ayat sebelumnya menunjukkan bahwa 
peristiwa itu termasuk masa permulaan ketika kaum Bani Israil sebagai 

a3 : 27.
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249. Dan nabi mereka berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya 
tanda kedaulatannya ialah bahwa 
akan datang kepadamu suatu 
Tabut,308 yang di dalamnya 
mengandung ketenteraman dari 
Tuhan-mu dan pusaka309 pe-
ninggalan keluarga Musa dan 
Harun, yang dipikul oleh para 
malaikat. Sesungguhnya dalam 
hal ini ada suatu Tanda bagimu, 
jika kamu orang-orang yang 
beriman.”

اَۡن  ِکٖہۤ 
ۡ
ُمل  

َ
یَۃ

ٰ
ا ِاّنَ  ۡم 

ُ
ہ نَِبّیُ ۡم 

ُ
لَہ قَاَل  َو 

ۡم 
ُ

بِّک ۡن ّرَ  ّمِ
ٌ

ابُۡوُت ِفۡیِہ َسِکۡیَنۃ ُم الّتَ
ُ

تَِیک
ۡ
یَّا

ٰہُرۡوَن  ُل 
ٰ
ا َو  ُمۡوٰسي  ُل 

ٰ
ا تََرَک  مَّا  ّمِ    

ٌ
ۃ بَِقّیَ َو 

لَُّکۡم    
ً

یَۃ
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ   ؕ  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُہ 
ُ
ۡحِمل

َ
ت

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۴۹﴾٪  ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ِاۡن  ک 

bangsa, mulai mengambil bentuk yang pasti dalam sejarah. Sebab, dua ratus 
tahun sesudah Nabi Musa As mereka pecah-belah dalam berbagai suku, tak 
mempunyai raja dan tidak pula angkatan perang. 

Pada tahun 1256 sebelum Masehi, disebabkan oleh kedurhakaan 
mereka, Tuhan membiarkan mereka jatuh ke tangan kaum Midian yang 
menjarah dan menindas mereka selama tujuh tahun dan mereka terpaksa 
mencari perlindungan di dalam gua-gua (Hakim-hakim 5: 1-6). “Maka 
sesungguhnya tatkala Bani Israil itu berseru kepada Tuhan dari sebab orang 
Midian itu, maka disuruhkan Tuhan seorang yang nabi adanya kepada Bani 
Israil” (Hakim-hakim 6: 7-8),  dan seorang malaikat Tuhan datang kepada 
Gideon, menunjuknya menjadi raja dan menjadikannya pertolongan Ilahi .... 
“Maka sembahnya kepadanya: Ya Tuhan dengan apa gerangan dapat hamba 
melepaskan orang Israil? Bahwasanya bangsa hamba terkecil dalam suku 
Manasye, maka hamba ini anak bungsu di antara orang isi rumah bapak 
hamba” (Hakim- hakim 6: 15). 

Hal ini cocok dengan keterangan yang diberikan dalam ayat yang 
dibahas ini tentang Tālūt. Apa yang menjadikan persamaan Tālut dengan 
Gideon lebih pasti lagi adalah bahwa di zaman Gideon lah dan bukan di 
zaman Saul, kaum Bani Israil mendapat cobaan dengan perantaraan air, dan 
gambaran yang diberikan oleh Bibel (Hakim-hakim 7: 4-7) tentang cobaan 
itu memang sama dengan gambaran Al-Qur’an. Dari Hakim-hakim 7: 6-7 
kita mengetahui bahwa sesudah cobaan tersebut di atas, orang-orang yang 
tinggal bersama-sama dengan Gideon hanya ada 300. 

Sangat menarik untuk dicermati, bahwa seorang sahabat Rasulullah Saw 
diriwayatkan bersabda, “kami berjumlah 313 orang dalam perang Badar, 
dan jumlah itu sesuai dengan jumlah orang yang mengikuti Tālūt (Tirmidzī, 
bab Siyar). Hadis itu pun mendukung kesimpulan bahwa Tālūt itu, tiada 
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250. Maka tatkala Thalut 
berangkat dengan bala tentara-
nya, ia berkata, “Sesungguhnya 
Allah akan menguji kamu 
dengan suatu sungai, lalu 
barangsiapa minum darinya, 
maka ia bukan dariku, dan 
barangsiapa tidak mencicipnya, 
maka sesungguhnya ia dariku, 
kecuali orang yang mengambil 
seciduk310 dengan tangannya.” 

َہ 
اللّٰ ِاّنَ  قَاَل  جُُنۡوِد 

ۡ
بِال َطالُۡوُت  فََصَل  ا  فَلَّمَ

فَلَيَۡس  ِمۡنُہ  َشِرَب  مَۡن 
َ

ف  ۚ بَِنَہٍر  ۡم 
ُ

ُمۡبَتلِۡیک
َمِن  ا 

َّ ِال ۡيۤ   ِمّنِ ٗہ 
فَِانَّ یَۡطَعۡمُہ  ۡم 

َّ ل َمۡن  َو   ۚ ۡي  ِمّنِ

ا
َّ ِال ِمۡنُہ  فََشِربُۡوا   ۚ   ۭ بَِیِدٖہ 

ً
ُغۡرفَۃ َرَف 

َ
اۡغت

lain selain Gideon. Apa yang selanjutnya menguatkan persamaan antara Tālūt 
dengan Gideon adalah, kata itu berasal dari akar-kata yang dalam bahasa Ibrani 
berarti “menumbangkan” (Enc. Bib) atau “menebang” (Jew. Enc). Jadi, Gideon 
berarti, “orang yang menebas musuh hingga merobohkannya ke tanah” dan 
Bibel sendiri mengatakan tentang Gideon sebagai “pahlawan yang perkasa” 
(Hakim-hakim 6: 12). Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris.

308. Tābūt berarti, (1) peti atau kotak; (2) dada atau rusuk dengan apa-
apa yang dikandungnya seperti jantung dan sebagainya (Lane); (3) hati yang 
merupakan gudang ilmu, kebijakan, dan keamanan (Mufradāt). Para ahli 
tafsir berselisih tentang makna kata Tābūt dan Bibel menyebutnya sebagai 
sebuah perahu atau peti, dan gambaran yang diberikan oleh Al-Qur’an tegas 
menunjukkan bahwa kata itu telah dipakai di sini dalam arti “hati” atau “dada.”

Penjelasan tentang Tābūt dalam ayat ini “yang di dalamnya mengandung 
ketenteraman dari Tuhanmu” tak dapat dikenakan kepada bahtera; sebab, jauh 
daripada memberi ketenteraman dan kesejukan hati kepada orang lain, perahu 
yang disebut oleh Bibel tidak dapat melindungi kaum Bani Israil terhadap 
kekalahan, pula tidak melindunginya sendiri, sebab perahu itu dibawa lari 
oleh musuh. Malahan Saul yang membawa perahu itu dalam peperangan 
menderita kekalahan-kekalahan yang parah sehingga bahkan musuhnya 
pun menaruh kasihan kepadanya dan ia menemui ajalnya dengan penuh 
kehinaan. Perahu demikian tak mungkin merupakan sumber ketenangan bagi 
kaum Bani Israil. Apa yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka ialah hati 
yang penuh dengan keberanian dan ketabahan sehingga sesudah ketenangan 
tersebut turun kepada mereka, mereka dengan berhasil membalas serangan 
musuh dan menimpakan kekalahan berat kepada mereka. 

309. Karunia lain yang diberikan Tuhan kepada Bani Israil disinggung 
dalam kata “pusaka.” Tuhan meresapi hati mereka dengan sifat-sifat mulia 
yang menjadi watak nenek-moyang mereka, keturunan Nabi Musa As dan 
Nabi Harun As. Pusaka yang ditinggalkan oleh anak-cucu Nabi Musa As dan 

R. 33
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Tetapi mereka minum darinya 
kecuali sedikit dari mereka. 
Lalu ketika ia dan orang-
orang yang beriman besertanya 
t e l a h  m e n y e b e r a n g i n y a , 
mereka berkata, “Tidak ada 
kemampuan pada kami hari ini 
untuk menghadapi Jalut310A dan 
balatentaranya.” Tetapi orang-
orang yang meyakini bahwa 
sesungguhnya mereka akan 
bertemu dengan Allah aberkata, 
“Betapa banyak golongan yang 
sedikit telah mengalahkan 
golongan yang banyak dengan 
izin Allah, dan Allah beserta 
orang-orang sabar.”

ِذیَۡن 
َّ ال َو  ُہَو  َجاَوَزٗہ  ا  ۡم ؕفَلَّمَ

ُ
ۡنہ ّمِ قَلِۡیلًا 

الَۡیۡوَم  لََنا   
َ

َطاقَۃ لَا  َمَعٗہ �قَالُۡوا  َمنُۡوا 
ٰ
ا

ۡوَن  یَُظّنُ ِذیَۡن 
َّ ال ُجُنۡوِدٖہؕقَاَل  َو  ِبجَالُۡوَت 

قَلِۡیلٍَۃ  ِفَئٍۃ  ۡن  ّمِ ۡم 
َ
ِہ � ک

اللّٰ لُٰقوا  ّمُ ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ

ُہ َمَع  
ِہَؕو اللّٰ

ِثیَۡرًۃ  ۭ بِِاۡذِن  اللّٰ
َ
  ک

ً
َغلََبۡت ِفَئۃ

ِبِریَۡن ﴿۲۵۰﴾   الّصٰ

Nabi Harun As tidak terdiri atas hal-hal kebendaan, tetapi yang dimaksudkan 
ialah akhlak-akhlak baik yang dengan itu mereka mendapat karunia menjadi 
waris leluhur-leluhur agung mereka.

310. Pengecualian tentang air seciduk tangan itu mengandung dua tujuan: 
(1) memberikan kepada pasukan yang sedang berderap maju itu sedikit 
kelegaan jasmani dengan mengizinkan mereka membasahi kerongkongan 
mereka yang kekeringan, tetapi di samping itu mencegah mereka dari minum 
sebebasnya yang bisa mendinginkan semangat mereka dan menjadikan mereka 
lengah terhadap musuh; (2) membuat cobaan itu lebih menggelitik perasaan; 
sebab, acapkali terjadi, lebih mudah bagi seseorang untuk menjauhkan diri 
sama sekali dari sesuatu daripada mencicipinya dalam kadar terbatas sekali. 
Lihat Hakim-hakim 7: 5-6. Kata Nahar berarti pula “limpah-ruah.”dalam 
pengertian tersebut, ayat ini berarti bahwa mereka akan diuji oleh “limpah-
ruah”; mereka yang menyerah kepada godaannya biasanya menjadi tidak 
mampu melaksanakan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka yang memakainya 
dengan mengekang nafsu biasanya meraih kemenangan.

310A. Kata Jālūt itu nama sifat yang artinya, seseorang atau satu 
kaum yang sukar diperintah dan “ berkeliaran sambil menjarah-rayah” dan 
mengganggu orang-orang lain. Dalam Bibel nama yang sejajar ialah Goliat 
(1 Sam. 17: 4) yang berarti “ roh-roh yang suka berlari-lari, menyamun dan 
membinasakan,” atau “pemimpin” atau “raksasa” (Enc. Bib dan Jew. Enc.). 

a3 : 124; 8 : 66.
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251. Dan tatkala mereka maju 
untuk menghadapi Jalut311 dan 
bala-tentaranya, mereka berkata, 
“Wahai Tuhan kami, alimpah-
kanlah kesabaran atas kami, 
teguhkanlah langkah-langkah kami, 
dan btolonglah kami terhadap 
kaum kafir.”

  
ۤ
َربََّنا قَالُۡوا  ُجُنۡوِدٖہ  َو  ِلجَالُۡوَت  بََرُزۡوا  ا  لَّمَ َو 

اَۡقَداَمَنا  ۡت  ثَّبِ ّوَ  َصبًۡرا  َعلَۡیَنا  ِرۡغ 
ۡ
اَف

الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲۵۱﴾ؕ   الَۡقۡوِم  َعلَي  انُۡصۡرنَا  َو 

252. Maka mereka mengalah-
kannya312 dengan izin Allah, dan 
Daud membunuh Jalut, Allah 
memberinya kerajaan dan ke-
bijaksanaan dan mengajarkan ke-
padanya apa yang Dia kehendaki. 

َجالُۡوَت  َداٗوُد  قََتَل  ِہَؕو 
اللّٰ بِِاۡذِن  ۡم  

ُ
فََہَزُمۡوہ

َمٗہ 
َّ َعل َو   

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
ال َو  َک 

ۡ
الُۡمل ُہ  

اللّٰ ٰتىُہ 
ٰ
ا َو 

ۡم
ُ
بَۡعَضہ اَس  الّنَ ِہ 

اللّٰ ُع 
ۡ
َدف لَا  لَۡو  يََشٓاُء َؕو  ِممَّا 

a3 : 148, 201; 7 : 127.  b2 : 287; 3 : 148.

Bibel memakai nama ini mengenai seseorang, tetapi sesungguhnya kata itu 
menyandang arti segolongan perampok yang kejam, sungguhpun dapat pula 
dikenakan kepada perseorangan-perseorangan tertentu yang melambangkan 
ciri khas golongan itu. Al-Qur’an agaknya telah mempergunakan kata itu 
dalam kedua arti itu dalam ayat yang sedang dibicarakan.

311. Jalut yang disebut dalam ayat ini tidak bermakna seseorang 
melainkan suatu kaum, sedang kata “ balatentara” mengacu kepada para 
pembantu dan sekutu kaum itu. Bibel mengaitkan Jalut kepada nama kaum 
Midian yang menjarah dan menyerang Bani Israil dan membinasakan 
tanah mereka untuk beberapa tahun (Hakim-hakim 6: 1-6). Kaum Amalek 
dan semua suku bangsa di sebelah timur membantu kaum Midian dalam 
penyerangan mereka (Hakim-hakim 6: 3) dan merupakan “ balatentara” yang 
disebut dalam ayat ini.

312. Tālūt atau Gideon berhasil mengalahkan Jalut atau kaum Midian 
tetapi kekalahan besar yang disebut dalam ayat ini dengan terbunuhnya Jalut 
terjadi di zaman Nabi Daud As, kira-kira dua ratus tahun kemudian. Menurut 
Bibel orang yang dikalahkan oleh Nabi Daud As ialah Goliat (1 Samuel 17: 
4), yang cocok dengan Jalut. Mungkin nama sifat yang diberikan oleh Al-
Qur’an kepada kaum itu pun disandang oleh pemimpin mereka di zaman 
Nabi Daud As .
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Dan aseandainya Allah tidak 
menyingkirkan kejahatan seba-
gian manusia oleh sebagian 
lainnya, niscaya bumi akan 
dipenuhi dengan kerusakan,313 
tetapi Allah memiliki karunia 
atas seluruh alam.*

ُذۡو  َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  الۡاَۡرُض  َفَسَدِت 

َّ ل بَِبۡعٍض  

فَۡضٍل َعلَي الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۲۵۲﴾  

253. Inilah ayat-ayat Allah, 
Kami membacakannya kepada 
engkau dengan benar,  dan 
sesungguhnya engkau salah se-
orang dari rasul-rasul. 

َک 
َؕو  ِانَّ حَّقِ

ۡ
ِہ نَۡتُلۡوَہا َعلَۡیَک بِال

ٰیُت اللّٰ
ٰ
َک ا

ۡ
تِل

 �﴾۲۵۳﴿ الُۡمۡرَسلِیَۡن  لَِمَن 

JUZ III

254. bInilah rasul-rasul yang 
telah Kami lebihkan sebagian dari 
mereka di atas yang lain, cdi antara 
mereka ada yang Allah bercakap-
cakap dengannya, dan dDia me-
ninggikan derajat314sebagian dari 
mereka, dan eKami memberi 
Isa ibnu Maryam bukti-bukti 
yang nyata dan Kami mem-
perkuatnya dengan Rohulkudus. 

 ۘ بَۡعٍض  َعلٰي  ۡم 
ُ
بَۡعَضہ َنا 

ۡ
ل

َ
فَّض ُسُل   الّرُ َک 

ۡ
تِل

ۡم  َدَرٰجٍت ؕ 
ُ
ُہ َو َرفََع بَۡعَضہ

َم اللّٰ
َّ ل

َ
ۡن ک ۡم ّمَ

ُ
ِمۡنہ

ٰنِت َو اَیَّۡدٰنُہ  تَۡیَنا ِعۡیَسي  ابَۡن مَۡریََم الَۡبِیّ
ٰ
َو ا

بُِرۡوِح الُۡقُدِس ؕ  

الجزء  3
الحزب  5

وقف
لازم

a22 : 41.  b17 : 56.  c4 : 165.  d4 : 159; 19 : 58.  e2 : 88.

313. Kata-kata itu melukiskan dengan ringkas seluruh filsafat ihwal 
segala bentuk perang yang dilancarkan demi kebenaran dan keadilan. Perang 
hanya dipakai sebagai wahana untuk mencegah kekacauan dan menegakkan 
kembali keamanan; dan bukan untuk menimbulkan kekacauan, mengganggu 
keamanan, dan merampas kemerdekaan bangsa-bangsa lemah. 

* Kalau direnungkan ayat 248-252 dari surah Al-Baqarah ini, maka maksud dari kata Thalut 
di sini tertuju kepada Nabi Daud As yang penentangnya adalah Jalut. Apabila ayat selanjutnya 
dibaca maka akan didapati kalimat, qatala dāwūdu jālūta (Daud membunuh Jalut). Maka 
otomatis Jalut yang disebut di sini adalah musuh dari Nabi Daud As yang telah beliau kalahkan. 
Nampaknya alasan mengapa sebelumnya beliau tidak dipanggil dengan nama Daud itu 
karena kenabian dan hikmah diberikan kepada beliau setelah kemenangannya. Sebagaimana 
selanjutnya difirmankan Wa ātāhu Allāhu al-mulka wa al-hikmata (Dan Allah memberinya 
kerajaan dan kebijaksanaan). Maksud dari perkataan hikmah disini juga adalah kenabian tanpa 
syari’at.
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Dan seandainya Allah menghen-
daki orang-orang yang sesudah 
mereka sama sekali tidak akan 
saling memerangi setelah bukti-
bukti yang nyata datang kepada 
mereka, akan tetapi mereka 
tetap berselisih. Maka adiantara 
mereka ada yang beriman dan ada 
pula yang kafir. Dan seandainya 
Allah menghendaki mereka tidak 
akan saling memerangi, tetapi 
Allah melakukan apa yang Dia 
kehendaki.

ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم  ِذیَۡن 
َّ ال اۡقَتَتَل  َما  ُہ 

اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  َو 

لِٰکِن  َو  ٰنُت  الَۡبِیّ ُم 
ُ
َجٓاَءتۡہ َما  ۡن  ۭ بَۡعِد   ّمِ

َر 
َ
ف

َ
ک ۡن   ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو  َمَن  ٰ

ا ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
مِۡنہ

َ
ف اۡخَتلَُفۡوا 

َہ 
ُہ  َما اۡقَتَتُلۡوا ؕ َو لِٰکّنَ اللّٰ

ؕ َو لَۡو َشٓاَء اللّٰ

یَۡفَعُل  َما یُِریُۡد ﴿۲۵۴﴾٪  

255. Hai orang-orang yang 
beriman, bbelanjakanlah dari 
apa yang telah Kami rezekikan 
kepada kamu sebelum datang 
hari yang tidak ada jual-beli,315 
ctidak ada persahabatan,316 dan 
dtidak pula syafa’at di dalam-
nya,317 dan orang-orang kafir 
itulah orang-orang aniaya.

ۡن  ۡم ّمِ
ُ

ا اَنِۡفُقۡوا ِممَّا َرَزۡقٰنک َمنُۡوۤ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

لَا  ّوَ   
ٌ

ۃ
َّ ُخل لَا  َو  ِفۡیِہ  بَۡیٌع  ا 

َّ ل یَۡوٌم  تَِي 
ۡ
یَّا اَۡن  قَۡبِل 

لُِمۡوَن ﴿۲۵۵﴾  
ٰ

ُم  الّظ
ُ
ؕ  َو الٰۡکفُِرۡوَن ہ

ٌ
َشَفاَعۃ

a4 : 56; 10 : 41.  b2 : 196; 14 : 32; 47 : 39; 57 : 11; 63 : 11.
c14 : 32; 43 : 68.  dLihat 2 : 49.

314. Ungkapan ini tidak berarti bahwa ada beberapa nabi yang 
kepada mereka Allah tidak bercakap-cakap atau bahwa ada beberapa 
yang secara kerohanian tidak ditinggikan. Ungkapan tersebut hanya berarti 
bahwa ada dua macam nabi: (a) Mereka yang membawa syari’at baru, yang 
disebut dengan istilah Nabi Mukallam. (b) Mereka yang kenabiannya hanya 
berisikan  ketinggian pangkat rohani, yang disebut Nabi Ghair-Mukallam. 
Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda bahwa Adam As adalah Nabi Mukallam 
(Musnad).

315. Pada hari itu keselamatan tidak akan diperoleh dengan jual-
beli. Keselamatan akan bergantung hanya pada amal saleh seseorang dan 
berpasangan dengan rahmat Allah Swt.

316. Tidak akan ada kesempatan untuk mengadakan persahabatan baru 
pada hari itu.

317. Lihat catatan no. 85.

R. 34
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256. Allah, tiada Tuhan kecuali 
Dia aYang Mahahidup, Yang 
Mahategak atas Dzat-Nya Sendiri 
dan menopang segala sesuatu. 
Kantuk tidak menyerang-Nya dan 
tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya 
apa pun yang ada di seluruh langit 
dan apa pun yang ada di bumi. 
bSiapakah yang dapat memberi 
syafa’at di hadirat-Nya tanpa 
izin-Nya? cDia mengetahui apa 
pun yang ada di hadapan mereka 
dan apa pun di belakang mereka, 
dan mereka tidak mengetahui 
sesuatu dari ilmu-Nya kecuali 
apa yang Dia kehendaki. Ilmu-
Nya318 meliputi seluruh langit 
dan bumi, dan Dia tidak merasa 
berat menjaga keduanya, dan Dia 
Mahatinggi, Mahabesar.

ٗہ 
ُ

ُخذ
ۡ
تَا لَا   ۚ ۡوُم  الَۡقّیُ اَلَۡحّيُ  ُہَوۚ  ا 

َّ ِال ِالَٰہ  لَاۤ  ُہ 
اَللّٰ

فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ   ؕ نَۡوٌم  لَا  ّوَ   
ٌ

ِسَنۃ

ا 
َّ ِال   

ۤ
ِعۡنَدٗہ يَۡشَفُع   ِذۡي 

َّ ال َذا  َمۡن   ؕ الۡاَۡرِض 

ۡم  ۚ 
ُ
َفہ

ۡ
بِِاۡذنِٖہ ؕ یَۡعلَُم َما بَیَۡن اَیِۡدیۡہِۡم َو َما َخل

ا بَِما َشٓاَء ۚ 
َّ ِمٖہۤ ِال

ۡ
ۡن ِعل َو لَا ُيِحۡیُطۡوَن بَِشۡيٍء ّمِ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض ۚ َو لَا یَـُۡٔوُدٗہ  ُہ الّسَ ۡرِسّیُ
ُ
َوِسَع ک

ِحۡفُظُہَما ۚ َو ُہَو الَۡعلِّيُ  الَۡعِظۡیُم ﴿۲۵۶﴾  

257. dTidak ada paksaan319 
dalam agama. Sungguh jalan benar 
itu nyata bedanya dari kesesatan, 
karena itu barangsiapa ingkar 
kepada Tāghūt320 dan beriman 
kepada Allah, maka sungguh ia 
etelah berpegang kepada suatu 
pegangan yang sangat kuat lagi 
tidak akan putus, dan Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.*

ۡشُد ِمَن  َن الّرُ
َبیَّ

َّ یِۡنؕ قَۡد ت  لَاۤ ِاۡکَراَہ فِي الّدِ

ِہ 
یُۡؤِمۡن  ۭ بِاللّٰ َو  اُغۡوِت 

َ
بِالّط ۡر 

ُ
ف

ۡ
یَّک مَۡن 

َ
ف  ۚ الَۡغِيّ 

انِۡفَصاَم   لَا  ي  
ٰ
الُۡوثۡق بِالۡعُۡرَوِۃ  اۡسَتۡمَسَک  فََقِد 

ُہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۲۵۷﴾ 
َہا ؕ َو اللّٰ

َ
ل

a3 : 3; 20 : 112; 25 : 59.  bLihat 2 : 49.  c20 : 111.
d10 : 100; 11 : 119; 18 : 30; 76 : 4.  e31 : 23.

318. Kursiy berarti, singgasana, kursi, dinding penunjang; ilmu; kedaulatan 
dan kekuasaan (Aqrab); Karāsī adalah bentuk jamaknya dan berarti orang-
orang terpelajar. Ayat itu dengan indahnya menggambarkan Keesaan Tuhan 

* Ayat ini adalah larangan mutlak untuk merubah keimanan orang lain secara paksa. Maksud 
dari perkataan Lā ikrāha fi al-dīn (Tidak ada paksaan dalam beragama) adalah, bahwa di dalam 
pengamalan agama, tidak boleh ada pemaksaan sedikitpun. Memang, orang yang telah menerima 
kebenaran adalah seperti orang yang telah berpegang pada rantai besi yang kuat. Tangan dapat 
dipotong akan tetapi ia tidak dapat dilepaskan dari rantai besi itu.
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258. aAllah adalah Sahabat 
orang-orang beriman, bDia me-
ngeluarkan mereka dari kegelapan 
kepada cahaya, sedangkan orang-
orang kafir cSahabat mereka adalah 
Tāghūt, yang mengeluarkan mereka 
dari cahaya kepada kegelapan, 
mereka itu penghuni Api, mereka 
tinggal lama di dalamnya.

َن  ّمِ ۡم 
ُ
ُيۡخِرُجہ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َولِّيُ  ُہ 
اَللّٰ

ُم 
ُ
ـُٔہ ا اَۡولِیٰٓ

ُرۡوۤ
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ۡوِرؕ۬ َو ال ي الّنُ
َ

لُٰمِت ِال
ُ

الّظ

ي 
َ

ِال ۡوِر  الّنُ َن  ّمِ ۡم 
ُ
ُيۡخِرُجۡونَہ  � اُغۡوُت 

َ
الّط

ِفۡیَہا  ۡم  
ُ
ہ  ۚ اِر  الّنَ اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک  اُول  ؕ لُٰمِت 

ُ
الّظ

ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۵۸﴾٪  

259. Apakah engkau tidak men-
dengar orang yang membantah 
Ibrahim tentang Tuhannya karena 
Allah telah memberi kerajaan 
kepadanya? Ketika Ibrahim ber-
kata, d”Tuhan-ku-lah Yang meng-
hidupkan dan mematikan.” Ia 
menjawab, “Aku pun menghidupkan 
dan mematikan.” Ibrahim berkata, 
“Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka terbit-
kanlah matahari itu dari barat!” 
Lalu terdiam321 orang kafir itu, dan 
Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang aniaya.*

ٰتىُہ 
ٰ
ِذۡي َحٓاّجَ ِابٰۡرٖہَم فِۡي َربِّٖہۤ اَۡن ا

َّ ي ال
َ

اَلَۡم تََر ِال

َو  یُۡحٖي  ِذۡي 
َّ ال َربَِّي  ِابٰۡرٖہُم  قَاَل  ِاۡذ    ۘ َک 

ۡ
الُۡمل ُہ 

اللّٰ

ِابٰۡرٖہُم   قَاَل   ؕ اُِمۡیُت  َو  اُۡحٖي  اَنَا�  قَاَل   � یُِمۡیُت 

ِت 
ۡ
فَا الَۡمۡشِرِق  ِمَن  ۡمِس 

َ
بِالّش تِۡي 

ۡ
یَا َہ 

اللّٰ فَِاّنَ 

ُہ لَا 
َر ؕ َو اللّٰ

َ
ف

َ
ِذۡي ک

َّ ِرِب فَُبِہَت ال
ۡ
بَِہا ِمَن الَۡمغ

لِِمیَۡن ﴿۲۵۹﴾ۚ 
ٰ

یَۡہِدي الَۡقۡوَم الّظ

وقف
لازم

a45 : 20.  b5 : 17; 65 : 12.  c7 : 28; 16 : 101.
d3 : 157; 9 : 116; 40 : 69; 57 : 3.

serta Sifat-sifat-Nya yang agung. Konon Rasulullah Saw bersabda bahwa Āyat 
al-Kursiy itu adalah ayat Al-Qur’an yang paling mulia (Muslim).

319. Perintah (yang terkandung dalam ayat-ayat sebelumnya) untuk 
mengadakan pengorbanan khusus guna kepentingan agama dan memerangi 
musuh Islam boleh jadi dapat menimbulkan salah pengertian, seakan-akan 
Allah menghendaki kaum Muslimin memakai kekerasan guna menablighkan 
agama mereka. Ayat ini melenyapkan kesalah-pahaman itu dan tidak hanya – 
dengan kata-kata yang sangat tegas – melarang kaum Muslimin menggunakan 
kekerasan dalam rangka menarik orang-orang non-Muslim masuk Islam, tetapi 

* Keluhuran argumen yang dipergunakan Nabi Ibrahim As adalah, beliau menghadapi   
mereka yang meyakini bahwa matahari itu adalah tuhan. Beliau As bersabda, “Perlihatkanlah 
bahwa kalian ini telah dapat menguasai matahari. Tuhan kami telah menerbitkannya dari 
Timur.” Menyaksikan hal ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak dapat 
menda’wakan hal-hal yang bertentangan dengan agamanya.

R. 35
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260. Atau engkau tidak men-
dengar perumpamaan orang yang 
melalui suatu kota322 yang din-
ding-dindingnya telah runtuh atas 
atap-atapnya, kemudian ia berkata, 
“Kapankah Allah akan meng-
hidupkan kembali kota ini 
sesudah matinya?” Lalu Allah 
mematikannya seratus tahun323 
lamanya, kemudian Dia mem-
bangkitkannya lagi dan berfirman, 
“Berapa lamakah engkau tinggal 
dalam keadaan seperti ini?” *

َعلٰي   
ٌ

َخاِویَۃ ِہَي  ّوَ  قَۡریٍَۃ  َعلٰي  مَّرَ  ِذۡي 
َّ ال

َ
ک اَۡو 

بَۡعَد  ُہ 
اللّٰ ٰہِذِہ   یُۡحٖي  ي 

ّٰ
اَن قَاَل   ۚ ُعُرۡوِشَہا 

 ؕ بََعَثٗہ  ثُّمَ  َعاٍم   
َ

ِمائَۃ ُہ 
اللّٰ َماتَُہ 

َ
فَا  ۚ َمۡوتَِہا 

بَۡعَض  اَۡو  یَۡوًما  لَِبۡثُت  قَاَل   ؕ لَِبۡثَت  ۡم 
َ
ک قَاَل 

ِالٰي  فَانُۡظۡر   َعاٍم   
َ

ِمائَۃ ِبۡثَت 
َّ ل بَۡل  قَاَل  یَۡوٍمؕ  

ِالٰي  انُۡظۡر  َو   ۚ ۡہ  یَتََسّنَ لَۡم  َشَرابَِک  َو  َطَعاِمَک 

ي
َ

ِال انُۡظۡر  َو  اِس  لِّلّنَ  
ً

یَۃ
ٰ
ا ۡجَعلََک 

َ
لِن َو  ِحَماِرَک 

juga memberikan alasan-alasan mengapa kekerasan tidak boleh dipakai untuk 
tujuan itu. Adalah karena kebenaran itu nyata berbeda dari kesesatan, maka tidak 
ada alasan untuk membenarkan penggunaan kekerasan. Islam itu kebenaran yang 
nyata. 

320. Tāghūt adalah orang yang bertindak melampaui batas-batas kewajaran; 
Setan; orang-orang yang menyesatkan orang lain dari jalan lurus dan benar; 
segala bentuk berhala. Kata itu dipakai baik dalam bentuk mufrad maupun jamak 
(QS.2: 258 dan QS.4: 61). 

321. Nabi Ibrahim As adalah orang besar dalam pemberantasan berhala. 
Kaumnya menyembah matahari dan bintang-bintang, dengan dewa utama mereka 
bernama Madruk, yang asalnya dewa pagi dan matahari musim semi (Enc. Bib. 
dan Enc. Rel. Eth. II. 296). Mereka percaya bahwa semua kehidupan bergantung 
kepada matahari. Ibrahim As dengan bijaksana meminta orang musyrik itu, bahwa 
karena ia mengaku dapat mengatur hidup dan mati, maka cobalah membalikkan 
garis edar matahari, yang padanya bergantung segala kehidupan itu. Orang 
musyrik itu pun kebingungan. Ia tidak dapat mengatakan tak mampu menerima 
tantangan Hadhrat Ibrahim As untuk merobah peredaran matahari dari barat ke 
timur, sebab, hal demikian akan membatalkan pengakuannya sendiri sebagai 
pengatur hidup dan mati. Jika pun ia mengatakan dapat berbuat demikian, itu 
berarti ia menguasai matahari, yang akan merupakan penghinaan besar pada 
pandangan kaumnya yang menyembah matahari. Dengan demikian ia sama 
sekali menjadi kebingungan dan tidak tahu harus mengatakan apa.

322. Kota hancur yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Yerusalem 
* Dari ayat ini para mufasirin menyimpulkan bahwa Allah Swt telah mematikan seseorang selama 
100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali setelah masa itu. Makanan, minuman,  keledai 
dan yang lainnya juga masih ada dengan utuh. Argumen seperti ini adalah sia-sia dan bertentangan 
dengan Al-Qur’an. Maksud ayat ini hanyalah, bahwa pada satu malam di dalam tidurnya telah 
diperlihatkan kepada Yehezkiel (Zulkifli As) tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa 
100 tahun yang akan datang. Akan tetapi ketika ia bangun, Allah Swt berfirman kepadanya, 
“Lihatlah, keledai kamu pun keadaannya masih seperti itu. Demikian juga makananmu masih 
segar seperti saat kamu letakkan semalam.”
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Ia berkata, “Aku tinggal se-
hari atau sebagian hari.323A Dia 
berfirman, “Sungguh,323B akan 
tetapi engkau pun telah tinggal 
seratus tahun324 lamanya dalam 
keadaan seperti ini. Maka 
lihatlah makanan engkau dan 
minuman engkau, itu sama sekali 
tidak berubah, dan lihatlah pula 
keledai engkau,325 dan Kami 
melakukan demikian itu supaya 
Kami menjadikan engkau sebagai 
Tanda bagi manusia. Dan alihatlah 
tulang-belulang itu bagaimana 
Kami menatanya kembali, ke-
mudian Kami membalutnya 
dengan daging.” Maka tatkala 
kenyataan ini menjadi jelas 
baginya ia berkata, “Aku menge-
tahui bahwa sesungguhnya Allah 
berkuasa atas segala sesuatu.”326

 ؕ ۡحًما 
َ
ل ُسۡوَہا 

ۡ
نَک ثُّمَ  نُۡنِشُزَہا  ۡیَف 

َ
ک الِۡعَظاِم 

ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  َہ  

اللّٰ اَّنَ  اَۡعلَُم   قَاَل   � لَٗہ  َن 
تََبیَّ ا  فَلَّمَ

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۲۶۰﴾
َ

ش

 

yang dibinasakan oleh Nebukadnezar, Raja Babil, pada tahun 599 sebelum 
Masehi. Yehezkiel, sang nabi, ada di antara orang-orang Yahudi yang diboyong 
Nebukadnezar sebagai tawanan perang ke Babil dan yang diharuskan melalui kota 
yang telah dibinasakan itu serta menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu.

323. Yehezkiel As tentunya sangat terkejut melihat pemandangan 
menyedihkan itu dan berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh keharuan 
luar biasa, kapan kiranya kota yang hancur itu akan dihidupkan kembali. Doanya 
makbul dan kepadanya diperlihatkan kasyaf bahwa pembangunan kembali kota 
yang dimohonkan dalam doa itu akan terjadi dalam waktu seratus tahun. Ayat ini 
tidak berarti bahwa Yehezkiel benar-benar mati selama seratus tahun. Ia hanya 
melihat kasyaf (penglihatan gaib dalam keadaan terjaga atau sadar; vision) bahwa 
ia mati dan tetap dalam keadaan mati selama seratus tahun dan kemudian hidup 
kembali. Al-Qur’an kadang-kadang menyebut pemandangan-pemandangan 
dalam kasyaf seolah-olah sungguh-sungguh terjadi tanpa menyatakan bahwa 
penglihatan-penglihatan itu disaksikan dalam kasyaf atau mimpi (QS.12: 5).  

Kasyaf itu menunjukkan – dan Nabi Yehezkiel paham akan artinya – bahwa 
Bani Israil selama kira-kira seratus tahun akan tetap dalam keadaan tertawan 
dan keadaan kemunduran nasional secara total, kemudian sesudahnya mereka 

a23 : 15.
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akan mendapat kehidupan baru dan akan kembali ke kota suci mereka. Dan 
hal itu sungguh-sungguh terjadi sebagaimana Yehezkiel impikan. Yerusalem 
direbut oleh Nebukadnezar pada tahun 599 sebelum Masehi (2 Raja-raja 24: 
10). Yehezkiel mungkin melihat kasyaf pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota 
itu didirikan kembali kira-kira seabad sesudah kehancurannya. Pembangunannya 
kembali dimulai pada 537 sebelum Masehi dengan izin dan bantuan Cyrus, 
Raja Persia dan Midia, dan selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Orang-
orang Bani Israil masih memerlukan lima belas tahun lagi untuk menghuninya 
dan dengan demikian pada hakekatnya masa seabad berlalu antara kehancuran 
Yerusalem dan saat dihidupkannya kembali. Adalah kekanak-kanakan sekali 
jika kita beranggapan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mematikan Yehezkiel, 
membiarkannya dalam keadaan demikian selama seratus tahun, dan kemudian 
menghidupkannya kembali. Hal itu niscaya tidak akan merupakan jawaban atas 
doanya yang bukan mengenai kematian dan kebangkitan kembali seseorang 
tertentu melainkan mengenai sebuah kota yang mewakili suatu kaum seutuhnya. 

 323A. Kata-kata itu dimaksudkan untuk menyatakan keadaan waktu yang tak 
terbatas (QS.18: 20 dan 23: 114) dan berdasarkan penggunaan dalam Al-Qur’an 
berarti bahwa Yehezkiel tidak tahu berapa lamanya ia berada dalam keadaan itu. 
Yaum di sini bukan berarti satu hari yang terdiri atas 24 jam, melainkan hanya 
menunjukkan suatu waktu tertentu (time absolutely) (lihat QS.1: 4). Kata-kata 
“Aku tinggal sehari atau sebagian hari,” dapat pula merujuk pada waktu Yehezkiel 
tidur atau waktu ia melihat kasyaf itu. Nampaknya Yehezkiel menyangka bahwa 
ia ditanya mengenai lamanya waktu saat berlangsungnya kasyaf itu.

323B. Bal itu kata penyimpangan (particle of didigression) yang artinya (a) 
pembatalan apa-apa yang sebelumnya, seperti pada QS.21: 27 atau (b) peralihan 
dari satu pokok pembahasan kepada yang lain, seperti dalam QS.87: 17. Di sini 
Bal dipakai dalam arti terakhir.

324. Anak kalimat, “Sungguh, akan tetapi engkau telah tinggal seratus tahun 
lamanya dalam keadaan seperti ini,” menunjukkan bahwa meskipun dalam satu 
pengertian Nabi Yehezkiel As telah berada dalam keadaan seperti itu selama 
seratus tahun (karena ia bermimpi bahwa ia telah mati selama seratus tahun), 
tetapi pernyataan bahwa ia tinggal sehari atau sebagian hari pun tepat; sebab, 
waktu yang sebenarnya berlangsung dalam melihat kasyaf itu umumnya adalah 
sangat singkat. 

325. Untuk membuat kenyataan ini jelas kepada pikiran Yehezkiel, Tuhan 
mengarahkan perhatiannya kepada makanan, minuman, dan keledainya. 
Makanan dan minumannya yang tidak membusuk dan keledainya yang masih 
hidup menunjukkan bahwa ia sebenarnya melewatkan waktu hanya sehari atau 
sebagian hari. Kata-kata “lihat (lah pula) keledai engkau” juga menunjukkan 
bahwa Yehezkiel melihat kasyaf ketika tidur di ladang dengan keledai yang 
berada di sisinya; sebab, selama ditawan orang-orang Bani Israil dipekerjakan di 
ladang sebagai buruh tani.

326. Dalam sosoknya, Yehezkiel mewakili seluruh bangsa Yahudi. 
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261. Dan ingatlah ketika 
Ibrahim berkata, “Wahai Tuhan-
ku, perlihatkanlah kepadaku 
bagaimana Engkau menghidup-
kan yang mati?” Dia berfirman, 
“Apakah engkau tidak percaya?” 
Ia berkata, “Ya aku percaya, 
tetapi aku tanyakan supaya hatiku 
tenteram.”327 Dia berfirman, “Jika 
demikian, maka ambillah empat 
ekor burung lalu jinakkanlah328 
mereka kepada engkau, kemudian 
letakkanlah setiap329 burung itu 
di atas tiap-tiap gunung lalu 
panggillah mereka, niscaya 
mereka dengan cepat akan datang 
kepada engkau, dan Ketahuilah 
bahwa sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

يؕ 
ٰ

ۡیَف تُۡحِي الَۡمۡوت
َ
َو ِاۡذ قَاَل ِابٰۡرٖہُم  َرّبِ اَِرنِۡي  ک

لَِّیۡطَمِئّنَ  لِٰکۡن  َو  بَلٰي  تُۡؤِمۡن ؕقَاَل  لَۡم  اََو  قَاَل 
فَُصۡرُہّنَ  یِۡر 

َ
الّط َن  ّمِ  

ً
اَۡربََعۃ  

ۡ
خُذ

َ
ف قَاَل   ؕ ِبۡي 

ۡ
قَل

ۡنُہّنَ ُجۡزًءا  ّلِ َجَبٍل ّمِ
ُ
ِالَۡیَک ثُّمَ اۡجَعۡل َعلٰي ک

َہ 
تِۡیَنَک َسۡعًیا ؕ َو اۡعلَۡم اَّنَ اللّٰ

ۡ
ثُّمَ اۡدُعُہّنَ یَا

َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۲۶۱﴾٪  

Kewafatannya secara simbolis selama seratus tahun melukiskan kemerosotan 
nasional dan dukalara mereka selama dalam masa tawanan, sebab itulah masa 
yang sesudahnya mereka bangkit kembali. Itulah sebabnya, mengapa Yehezkiel 
disebut  “menjadi suatu tanda.”lihat pula Kitab Yehezkiel, Pasal 37. 

327. Perbedaan antara Īmān dan Itminān (hati dalam keadaan tenteram) ialah 
bahwa dalam keadaan pertama seseorang hanya percaya bahwa Tuhan dapat 
berbuat sesuatu hal; sedang, dalam keadaan kedua, seseorang mendapat kepastian 
bahwa hal itu dapat pula berlaku atas dirinya. Nabi Ibrahim As memang sungguh-
sungguh mengimani bahwa Tuhan dapat menghidupkan yang sudah mati, tetapi 
apa yang diinginkannya ialah kepuasan pribadi untuk mengetahui apakah Tuhan 
akan berbuat demikian untuk keturunan beliau juga. Merujuk kepada ayat yang 
ada dalam bahasan, Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, “Kita lebih layak 
menaruh syak (keraguan) daripada Hadhrat Ibrahim.”(Muslim). Kata syak, 

* Mengenai ayat inipun mufasirin banyak membuat kesalahan besar, yaitu diperintahkan 
kepada Nabi Ibrahim As untuk memelihara empat ekor burung. Kemudian setelah mereka 
cacah-cacah, cacahan itu diletakan di selatan, utara, timur dan barat. Kemudian dikatakan 
‘panggillah mereka maka mereka akan datang’. Bahasa Arab tidak pernah memberikan arti 
demikian. Surhunna ilaika maksud bahasa kiasan ini adalah, condongkanlah kepadamu dan 
buatlah mereka sangat cinta. Wa qāla ba‘dahum; surhunna ay sih bihinna (sebagian orang 
berkata, maksud dari pada perkataan Surhunna ilaika adalah panggilah mereka kepadamu). 
(Mufradāt Imam Rāghib r.a.) Maka demikianlah ruh-ruh yang ingin dicintai oleh Allah Swt 
apabila Allah memanggil mereka maka mereka dengan spontan kembali kepada Tuhannya.
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262. aPerumpamaan orang-
orang yang membelanjakan 
harta mereka di jalan Allah, 
adalah seumpama sebuah biji 
menumbuhkan tujuh bulir, pada 
setiap bulir terdapat seratus 
biji, Allah melipatgandakan 
ganjaran-Nya bagi siapa yang 
Dia kehendaki, dan Allah 
Mahaluas karunia-Nya, Maha 
Mengetahui.330

َسِبۡیِل  فِۡي  ۡم 
ُ
اَۡمَوالَہ یُۡنِفُقۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َمَثُل 

ّلِ 
ُ
َۢۡبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل فِۡي ک ٍۃ اَن َمَثِل َحّبَ

َ
ِہ ک

اللّٰ

لَِمۡن  یُٰضِعُف  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ٍۃ  َحّبَ  

ُ
ائَۃ ّمِ ُبلٍَۃ  ُسنۢۡ

ُہ  َواِسٌع َعلِۡیٌم ﴿۲۶۲﴾ 
يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

263. Orang-orang yang mem-
belanjakan hartanya di jalan 
Allah kemudian mereka tidak 
mengiringi bapa yang dibelan-
jakannya itu dengan menyebut-
nyebut kebaikan dan tidak pula 
menyakiti hati,331 bagi mereka 
ada ganjarannya di sisi Tuhan-
nya, dan tidak ada ketakutan pada 
mereka dan tidak pula mereka 
akan bersedih.

ثُّمَ  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  ۡم 

ُ
اَۡمَوالَہ یُۡنِفُقۡوَن  ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم 
ُ
ہ

َّ ل  � اًَذي  لَاۤ   ّوَ  ا  َمّنً اَنَۡفُقۡوا    
ۤ
َما یُۡتِبُعۡوَن  لَا 

لَا  َو  َعلَۡیہِۡم   َخۡوٌف  لَا  َو   ۚ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  ۡم 
ُ
اَۡجُرہ

ۡم  َيۡحَزنُۡوَن ﴿۲۶۳﴾ 
ُ
ہ

ربع
 الحزب

5

a2 : 266; 30 : 40.  b2 : 265; 74 : 7.

berarti keinginan keras yang tersembunyi, menunggu dengan penuh harapan akan 
sempurnanya keinginan itu; sebab, Rasulullah Saw tak pernah ragu-ragu tentang 
janji atau perbuatan Tuhan apapun. Hal itu menunjukkan bahwa pertanyaan 
Hadhrat Ibrahim As tak terdorong oleh keraguan, tetapi hanya oleh keinginan 
yang amat sangat.  

328. Surtu al Ghusna ilayya berarti, aku mencondongkan dahan itu ke 
arahku sendiri (Lane). Kata depan Ilā memastikan arti kata Surhunna dalam 
makna mencondongkan atau melekatkan dan bukan memotong.

 329. Juz’ berarti sebagian, bagian, atau divisi dari sesuatu. Jadi, bila sesuatu 
terdiri atas atau meliputi suatu kelompok (grup), kata “bagian” akan berarti tiap-
tiap anggotanya. 

Ini adalah suatu kasyaf Hadhrat Ibrahim As. Dengan “mengambil empat 
ekor burung,” maknanya ialah bahwa keturunan beliau akan bangkit dan jatuh 
empat kali; peristiwa itu disaksikan dua kali di tengah-tengah kaum Bani Israil 
dan akan terulang lagi dua kali di tengah-tengah para pengikut Rasulullah Saw 
yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim As melalui Nabi Ismail. Kekuatan 
kaum Yahudi yang adalah keturunan Hadhrat Ibrahim As melalui Nabi Ishak As, 

R. 36
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264. aUcapan yang baik dan 
permintaan maaf332 lebih baik 
dari sedekah yang diikuti dengan 
menyakiti, dan Allah Mahakaya, 
Maha Penyantun.

َصَدقٍَۃ  ۡن  ّمِ َخیٌۡر  َمۡغفَِرٌۃ  ّوَ  ۡعُرۡوٌف  ّمَ قَۡوٌل 

ُہ َغِنّيٌ َحلِۡیٌم ﴿۲۶۴﴾  
  اًَذي ؕ َو اللّٰ

ۤ
یَّۡتَبُعَہا

a47 : 22.

hancur dua kali: pertama oleh Nebukadnezar dan kemudian oleh Titus (QS.17: 
5-8). Enc. Brit. pada kata Jews); dan tiap-tiap kali Tuhan membangkitkan kembali 
sesudah keruntuhan mereka, dan kebangkitan pada kedua kalinya dibawa oleh 
Konstantin, Maharaja Roma, yang memeluk agama Kristen.

Demikian pula kekuatan Islam, mula-mula dengan hebat digoncang ketika 
Baghdad jatuh saat menghadapi pasukan-pasukan Tartar, tetapi kemudian segera 
dapat pulih kembali dari serangan yang meluluhlantakkan itu. Para pemenang 
berubah menjadi golongan yang kalah dan cucu Hulaku, perebut Baghdad, 
masuk ke dalam Islam. Keruntuhan kedua datang kemudian, ketika kemerosotan 
umum dan menyeluruh dialami oleh kaum Muslimin dalam bidang rohani dan 
bidang politik. Adapun kebangkitan Islam yang kedua ini sedang dilaksanakan 
oleh Hadhrat Masih Mau’ud As.

330. Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa, menurut hukum Ilahi, 
Tuhan memberikan hidup baru kepada bangsa-bangsa yang layak menerimanya 
sesudah mereka mati, dan ihwal Bani Israil disebut sebagai contoh. Kemudian 
dinyatakan bahwa keturunan Ibrahim As akan bangkit empat kali: Bani Israil 
dan Bani Ismail masing-masing akan bangkit dua kali. Guna mempersiapkan 
kaum Muslimin untuk kebangkitan yang dijanjikan. Tuhan kembali membahas 
jalan kemajuan nasional dan memerintahkan orang-orang mukmin supaya 
membelanjakan harta dengan suka rela di jalan Allah. 

331. Tiap-tiap perbuatan baik dapat disalahgunakan, dan penyalahgunaan 
belanja harta di jalan Allah ialah menyertakannya dengan Mann (dengan 
sombong menyebut-nyebut perbuatan baiknya) dan Adzā (menyatakannya 
dengan menyakiti). Mereka yang membelanjakan kekayaan mereka di jalan 
Allah dilarang menyebut-nyebut dengan tanpa guna dan tidak pada tempatnya 
mengenai uang yang mereka belanjakan serta bakti yang mereka berikan demi 
kepentingan kebenaran; sebab, perbuatan demikian termasuk Mann (celaan, 
ejekan). Demikian pula mereka diperintahkan agar tidak menuntut sesuatu 
sebagai imbalan atas bantuan mereka.

332. Lebih baik mengucapkan kata-kata kasih sayang atau minta maaf 
kepada orang yang meminta pertolongan, daripada mula-mula menolongnya 
dan kemudian menyakiti dan memberinya kesusahan; atau ia sebaiknya 
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265. Hai orang-orang yang 
beriman, bjanganlah kamu 
menjadikan sedekah-sedekahmu 
sia-sia dengan menyebut-nyebut 
jasa baik dan menyakiti, seperti 
orang cyang membelanjakan 
hartanya untuk dilihat333 manusia, 
sedangkan ia tidak beriman kepada 
Allah dan Hari Kemudian, maka 
keadaannya seperti batu licin 
yang di atasnya tertutup tanah, 
lalu hujan lebat menimpanya dan 
meninggalkannya licin. aMereka 
tidak akan memperoleh sesuatu 
dari apa yang mereka usahakan, 
dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum kafir.

ۡم 
ُ

ِتک
ٰ
َصَدق تُۡبِطُلۡوا  لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

اِس  الّنَ ِرئَٓاَء  َمالَٗہ  یُۡنِفُق  ِذۡي 
َّ ال

َ
الۡاَٰذي�ک َو  بِالَۡمّنِ 

َمَثِل 
َ
ٗہ  ک

ُ
مََثل

َ
ِخِرؕ ف

ٰ
ِہ َو الَۡیۡوِم الۡا

َو لَا یُۡؤِمُن بِاللّٰ

ٗہ 
َ
َرک

َ
فَت َوابٌِل  َصابَٗہ 

َ
فَا تَُراٌب  َعلَۡیِہ  َصۡفَواٍن 

مَّا َکَسُبۡواؕ  ۡيٍء ّمِ
َ

ًداؕ  لَا  یَۡقِدُرۡوَن َعلٰي ش
ۡ
َصل

ُہ لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲۶۵﴾  
َو اللّٰ

266. Dan perumpamaan orang-
orang yang menginfakkan harta 
mereka demi mencari kerida-an 
Allah dan memperteguh334 jiwa 
mereka adalah seperti perum-
pamaan kebun yang terletak di 
dataran tinggi,335  hujan lebat

ابِۡتَغٓاَء  ُم 
ُ
اَۡمَوالَہ یُۡنِفُقۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َمَثُل  َو 

َمَثِل 
َ
ک اَنُۡفِسہِۡم  ۡن  ّمِ تَۡثِبۡیًتا  َو  ِہ 

اللّٰ مَۡرَضاِت 

لََہا 
ُ
اُک تَۡت 

ٰ
فَا َوابٌِل    اََصابََہا  ٍۃ  ۭ بَِربَۡوٍۃ  َجّنَ

 ؕ 
ٌ

فََطّل َوابٌِل  یُِصۡبَہا  ۡم 
َّ ل ِضۡعَفیِۡنۚفَِاۡن 

aLihat 2 : 263.  b4 : 39; 8 : 48.  c14 : 19.

berusaha menutupi dan menyembunyikan keperluan orang yang datang 
kepadanya untuk meminta pertolongan dan sebaiknya ia menahan diri dari 
membicarakannya kepada orang lain sehingga orang (yang meminta tolong 
itu) itu tidak merasa direndahkan dan dihinakan; itulah arti maghfirah.

333. Di tempat lain, kaum Muslimin diperintahkan pula untuk 
membelanjakan kekayaan mereka dengan terang-terangan (QS.2:275); 
tujuan yang mendasarinya ialah supaya orang-orang Muslim lainnya akan 
terpengaruh dan meniru teladan yang baik itu. Akan tetapi, orang yang tak 
beriman kepada Tuhan membelanjakan uangnya secara terang-terangan, 
hanya semata-mata untuk menarik penghargaan khalayak umum. Orang 
demikian kehilangan sama sekali hak memperoleh ganjaran dari Tuhan.

334. Pembelanjaan uang di jalan Allah memberi kekuatan kepada jiwa 
manusia, sebab dengan membelanjakan harta yang diperolehnya dengan 
susah payah, ia secara sukarela meletakkan beban atas diri sendiri dan 
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menimpanya lalu menghasilkan 
bbuahnya dua kali lipat, tetapi jika 
hujan lebat tidak menimpanya, 
maka hujan gerimis pun me-
madai. Dan Allah Maha Melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan.

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن  بَِصیٌۡر ﴿۲۶۶﴾ 
َو اللّٰ

267. Apakah ada salah 
seorang di antara kamu yang 
ingin memiliki kebun kurma 
dan anggur, yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai? Di 
dalam kebun itu ia memiliki segala 
macam buah, kemudian masa 
tua menjelangnya sedangkan ia 
memiliki keturunan yang lemah, 
lalu kebun itu ditimpa angin 
puyuh yang mengandung api, 
maka terbakarlah kebun itu.336 
Demikianlah Allah menjelaskan 
Tanda-tanda-Nya bagimu supa-
ya kamu berfikir.

ِخۡیٍل 
َ ّ

ن ۡن  ّمِ  
ٌ

ۃ َجّنَ لَٗہ  ۡوَن 
ُ

تَک اَۡن  ۡم 
ُ
اََحُدک اَیََوّدُ 

لَٗہ   � الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت اَۡعَناٍب  ّوَ 

الِۡکبَُر  اََصابَُہ  َو   � َمٰرِت 
َ

الّث ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ِفۡیَہا 

 ِاۡعَصاٌر ِفۡیِہ 
ۤ
َصابََہا

َ
 ُضَعَفٓاُء ۪ۖ فَا

ٌ
یَّۃ َو لَٗہ ُذّرِ

لَُکُم  ُہ 
اللّٰ یَُبِیُّن  لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک   ؕ َرقَۡت 

َ
فَاۡحت نَاٌر 

ُرۡوَن ﴿۲۶۷﴾٪ 
َّ

ُکۡم تََتَفک
َّ ٰیِت لََعل

ٰ
الۡا 

aLihat 2 : 262.

menjadikannya lebih kuat serta lebih teguh dalam keimanan.
335. Hati orang-orang beriman yang membelanjakan harta dengan 

sukarela di jalan Allah adalah laksana sebidang tanah tinggi, hujan 
lebat yang kadang-kadang sangat berbahaya bagi tanah rendah – tidak 
membahayakannya. Sebaliknya tanah itu akan mendapat faedah dari hujan, 
baik itu hujan besar ataupun kecil.

336. Melalui perumpamaan ini orang mukmin diperingatkan bahwa bila 
ia membelanjakan harta bendanya untuk pamer atau mengiringi sedekahnya 
dengan membangkit-bangkit jasa baiknya dan menyakiti perasaan orang 
yang disedekahinya, maka semua yang dibelanjakannya itu akan menjadi 
sia-sia belaka. 

337. Ayat ini berarti berarti bahwa orang-orang mukmin hendaknya 
membelanjakan di jalan Allah apa-apa yang baik dan murni, sebab harta 
yang dihasilkan secara sah sekalipun, adakalanya meliputi juga barang-
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268. Hai orang-orang yang 
beriman, belanjakanlah barang-
barang baik yang kamu usahakan 
dan apa-apa yang Kami keluarkan 
dari bumi bagimu, dan janganlah 
kamu memilih yang buruk-buruk 
darinya lalu kamu mem-
belanjakannya di jalan Allah, 
padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya kecuali dengan 
memicingkan mata terhadap-
nya.337 Dan ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

َما  ٰبِت  َطِیّ ِمۡن  اَنِۡفُقۡوا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َن الۡاَۡرِض ۪   اَۡخَرۡجَنا لَُکۡم ّمِ
ۤ
َسۡبتُۡم َو ِممَّا

َ
ک

لَۡستُۡم  َو  تُۡنِفُقۡوَن  ِمۡنُہ  خَِبۡیَث 
ۡ

ال ُموا  تََیّمَ لَا  َو 

ا  اَّنَ  اۤ اَۡن تُۡغِمُضۡوا ِفۡیِہؕ  َو اۡعلَُمۡوۤ
َّ ِخِذیِۡہ ِال

ٰ
بِا

َہ َغِنّيٌ َحِمۡیٌد ﴿۲۶۸﴾  
اللّٰ

269. aSetan menakut-nakuti 
kamu dengan kemiskinan,338 dan 
menyuruhmu berbuat kekejian,339 
padahal Allah menjanjikan ke-
padamu ampunan dan karunia 
dari-Nya. Dan Allah Mahaluas 
karunia-Nya, Maha Mengetahui.

ۡم بِالَۡفۡحَشٓاِءۚ 
ُ
مُُرک

ۡ
ُم الَۡفۡقَر َو یَا

ُ
ۡیٰطُن یَِعُدک

َ
اَلّش

ُہ 
اللّٰ َو   ؕ فَۡضلًا  َو  ۡنُہ   ّمِ ۡغفَِرًۃ  ّمَ ۡم 

ُ
یَِعُدک ُہ 

اللّٰ َو 

َواِسٌع َعلِۡیٌم ﴿۲۶۹﴾ۙۖ  

aLihat 2 : 170; 24 : 22.

barang buruk. Barang-barang tua dan bekas boleh saja diberikan kepada 
orang miskin, tetapi barang-barang yang sudah rusak janganlah dipilih untuk 
maksud tersebut.

338. Faqara berarti: ia membuat lubang ke dalam mutiara; Faqura 
berarti, ia menjadi miskin dan kekurangan dan Faqira berarti, ia mengidap 
penyakit tulang punggung. Jadi Faqr berarti kemiskinan; kekurangan atau 
keperluan yang sangat memberatkan kehidupan si miskin; kesusahan atau 
kecemasan atau kegelisahan pikir (Lane).

339. Ayat ini melenyapkan prarasa takut yang dibisikkan setan bahwa 
membelanjakan harta dengan sukarela di jalan Allah dapat menjadikan 
seseorang jatuh miskin; sebaliknya ayat itu menerangkan dengan tegas 
bahwa bila orang-orang kaya tidak membelanjakan dengan sukarela dalam 
urusan yang baik, akibatnya ialah faqr nasional, artinya, negeri akan 
menderita dalam bidang ekonomi dan akan mengalami kemerosotan akhlak, 
karena bila keperluan ekonomi anggota-anggota masyarakat yang kurang 

R. 37
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270. aDia memberi kebijak-
an340 kepada siapa yang Dia 
kehendaki dan siapa diberi 
kebijakan, maka sungguh ia telah 
diberi banyak kebaikan, dan 
tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang 
yang berakal.

 
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

 َمۡن يََّشٓاُءۚ  َو َمۡن یُّۡؤَت ال
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

یُّۡؤتِي ال

اۤ  
َّ ُر  ِال

َ ّ
ک

َ ّ
فََقۡد اُۡوتَِي َخیًۡرا َکِثیًۡراَؕو َما یَذ

اُولُوا الۡاَلَۡباِب ﴿۲۷۰﴾  

271. bDan apapun yang kamu 
belanjakan atau nazar apa pun 
yang kamu nazarkan341 bagi Allah 
maka sungguh Allah menge-
tahuinya, dan bagi orang-orang 
aniaya sama sekali tidak ada 
seorang penolong pun.

ٍر فَِاّنَ 
ۡ

ذ
ۡن نَّ ۡرتُۡم ّمِ

َ
َفَقٍۃ اَۡو نَذ

ۡن نَّ  اَنَۡفۡقتُۡم ّمِ
ۤ
َو َما

لِِمیَۡن ِمۡن  اَنَۡصاٍر ﴿۲۷۱﴾
ٰ

َہ یَۡعلَُمٗہ ؕ َو َما لِلّظ
اللّٰ

272. Jika kamu cbersedekah 
secara terang-terangan, maka 
hal itu baik, tetapi jika kamu 
menyembunyikannya dan kamu 
memberikannya kepada orang-
orang fakir maka hal itu lebih 
baik342 bagimu, dan dDia akan 
menghapuskan darimu sebagian 
kesalahanmu,343 dan Allah 
Mahateliti atas apa yang kamu 
kerjakan.

ۡخُفۡوَہا 
ُ
ا ِہَي ۚ َو ِاۡن ت ِت فَِنِعّمَ

ٰ
َدق ِاۡن تُۡبُدوا الّصَ

ُِر 
ّ
ف

َ
یُک لَُّکۡم َؕو  َخیٌۡر  فَُہَو  الُۡفَقَرٓاَء  تُۡؤتُۡوَہا  َو 

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن 
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
تِک

ٰ
ا ۡن َسِیّ ۡم ّمِ

ُ
َعۡنک

َخِبیٌۡر ﴿۲۷۲﴾ 

نصف 
الحزب

5

a17 : 40.  b22 : 30; 76 : 8.
c9 : 60, 103, 104.  d4 : 32; 8 : 30; 29 : 8; 64 : 10; 66 : 9.

beruntung tidak terpenuhi secara layak, mereka akan cenderung menempuh 
Fahsyā’ (cara yang buruk dan bertentangan dengan akhlak baik) untuk 
mencari nafkah mereka. 

340. Ayat ini berarti bahwa perintah, mengenai pembelanjaan kekayaan 
untuk bersedekah yang merupakan rahasia kemajuan dan kesejahteraan 
nasional itu, adalah berdasarkan atas kebijakan.  

341. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw tidak 
menyetujui sumpah yang bersyarat guna pelaksanaan amal kebajikan yang 
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273. aBukanlah tanggung-
jawab engkau memberi petunjuk 
kepada mereka tetapi Allah-lah 
yang memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Dan 
harta344 apa pun yang kamu 
infakkan maka manfaatnya ada-
lah untuk dirimu, dan tidaklah 
kamu menginfakkannya me-
lainkan untuk mencari keridaan 
Allah.345 Dan harta apa pun yang 
kamu binfakkan niscaya akan 
dikembalikan kepadamu dengan 
penuh dan kamu tidak akan 
dianiaya.

یَۡہِدۡي  َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  ۡم 

ُ
ُہٰدىہ َعلَۡیَک  لَيَۡس 

ۡم  ؕ 
ُ

َمۡن يََّشٓاءُ َؕو َما تُۡنِفُقۡوا ِمۡن َخیٍۡر فَلِاَنُۡفِسک

ِہؕ  َو َما تُۡنِفُقۡوا 
ا ابِۡتَغٓاَء َوۡجِہ اللّٰ

َّ َو َما تُۡنِفُقۡوَن ِال

ۡم َو اَنۡتُۡم لَا تُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۷۳﴾  
ُ

 ِالَۡیک
َ

ِمۡن َخیٍۡر یَُّوّف

274. Infak tersebut bagi orang-
orang fakir yang terikat346 di 
jalan Allah, mereka tidak mampu 
bergerak bebas di muka bumi. 
Orang yang tidak berpengetahuan 
menganggap mereka itu kaya, 

لَا  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  اُۡحِصُرۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ُفَقَرٓاِء 
ۡ
لِل

ُم 
ُ
يَۡسَتِطۡیُعۡوَن َضۡربًا فِي الۡاَۡرِض ؕ َيۡحَسُبہ

ۡم
ُ
ِفۚتَۡعِرفُہ

ُ
َعّف الّتَ ِمَن  اَۡغِنَیٓاَء  جَاِہُل 

ۡ
ال

a28 : 57; 92 : 13.  b2 : 282; 4 : 174; 8 : 61; 39 : 11.

tidak diwajibkan; tetapi, jika seseorang berbuat demikian maka menepati 
sumpah itu menjadi wajib baginya.

342. Dengan sangat bijaksana Islam menganjurkan kedua bentuk 
pemberian sedekah, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam 
(dirahasiakan). Dengan memberi sedekah secara terang-terangan, orang 
memperlihatkan contoh baik kepada orang-orang lain yang mungkin akan 
menirunya. 

Pemberian sedekah secara diam-diam itu dalam beberapa keadaan lebih 
baik, karena dengan demikian seseorang mencegah diri dari membeberkan 
kemiskinan saudara-saudaranya yang tak begitu beruntung, dan juga dengan 
pemberian secara rahasia sedikit sekali peluang untuk berbangga.

343. Kata Min di sini boleh jadi dipakai untuk memberikan penekanan, 
atau dalam arti “banyak” atau “beberapa.”

344. Penggunaan kata Khair, yang berarti pula: sesuatu atau segala yang 
baik (Lane), meluaskan ruang lingkup infak dan tidak membatasinya pada 
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karena mereka menghindarkan 
diri dari meminta-minta. aEngkau 
dapat mengenali mereka dari 
wajahnya,347 mereka tidak 
suka meminta kepada manusia 
dengan pemaksaan.348 Dan 
harta348A apa pun yang kamu 
infakkan, maka sungguh Allah 
Maha Mengetahuinya.349

َما  َو   ؕ حَافًا 
ۡ

ِال اَس  الّنَ يَۡسـَُٔلۡوَن  لَا   ۚ ۡم 
ُ
بِِسۡیٰمہ

َہ بِٖہ َعلِۡیٌم ﴿۲۷۴﴾٪ 
تُۡنِفُقۡوا ِمۡن َخیٍۡر فَِاّنَ اللّٰ 

a48 : 30.

penggunaan uang saja. Kata itu meliputi pula perbuatan baik dalam bentuk 
atau cara apapun.

345. Kata-kata ini merupakan bukti besar akan kebaikan fitriah para 
sahabat Rasulullah Saw. Ini berarti bahwa mereka tidak memerlukan perintah 
untuk membelanjakan kekayaan di jalan Allah. Sebelumnyapun mereka 
senantiasa berbuat demikian karena dorongan hasrat naluri untuk mendapat 
keridaan-Nya.

346. Keadaan kadang-kadang memaksa orang untuk diam terkurung 
dalam satu tempat dimana mereka tidak mampu mencari rezeki. Orang-orang 
demikian khususnya layak mendapatkan pertolongan dari anggota-anggota 
masyarakat yang lebih baik keadaannya. Dua macam manusia terutama 
termasuk dalam golongan ini: (a) Mereka yang dengan sukarela berkhidmat 
kepada seorang hamba pilihan Allah dan tak pernah pisah dari pergaulannya 
agar mendapat faedah rohani dari pergaulan itu. (b) Mereka yang karena 
terkurung dalam lingkungan yang tidak bersahabat, menjadi mahrum 
(terluput) dari sarana keperluan hidup.

347. Sīmā berarti tanda atau ciri yang membedakan, atau penampilan 
secara umum yang memenuhi tanda atau ciri tersebut. (Aqrab).

348. Ayat ini secara sepintas lalu memuji orang-orang yang memelihara 
rasa-harga-diri dengan mencegah diri dari minta-minta dan menyiratkan 
ketidakpantasan perbuatan meminta-minta, sebagaimana nampak dari kata-
kata Ta‘affuf (mencegah diri dari hal-hal yang kurang pantas atau haram) 
dan Ilhāf (dengan mendesak-desak). Rasulullah Saw mencela perbuatan 
meminta-minta. 

348A. Khair berarti kekayaan; kekayaan berlimpah-limpah; kekayaan 
yang dihasilkan dengan jujur (Mufradāt).

349. Ada dua macam sedekah – Zakāt yang merupakan sedekah wajib, 
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275. bOrang-orang  yang 
menginfakkan harta mereka 
pada malam dan siang dengan 
sembunyi-sembunyi dan terang-
terangan, bagi mereka ada 
ganjaran di sisi Tuhannya; dan 
tidak ada ketakutan atas mereka 
dan tidak pula mereka akan 
bersedih.

َہاِر  الّنَ َو  ۡیِل 
َّ بِال ۡم 

ُ
اَۡمَوالَہ یُۡنِفُقۡوَن  ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم ِعۡنَد َربِّہِۡم ۚ َو لَا 
ُ
ۡم اَۡجُرہ

ُ
 فَلَہ

ً
ا ّوَ َعلَانَِیۃ ِسّرً

ۡم َيۡحَزنُۡوَن ﴿۲۷۵﴾ 
ُ
َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم َو لَا ہ

276. Orang-orang  ayang 
memakan riba350 mereka tidak 
berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang dirasuk 
setan dengan penyakit gila.351 
Hal itu karena mereka berkata, 
“Sesungguhnya jual-beli itu 
sama dengan riba”, padahal 
Allah menghalalkan jual-
beli dan mengharamkan riba. 

ا َکَما 
َّ ُلۡوَن الّرِٰبوا لَا یَُقۡوُمۡوَن ِال

ُ
ک

ۡ
ِذیَۡن یَا

َّ اَل

 ؕ ۡیٰطُن ِمَن الَۡمّسِ
َ

ُطُہ الّش خَّبَ
َ

ِذۡي یَت
َّ یَُقۡوُم ال

 ۘ الّرِٰبوا  ِمۡثُل  الَۡبۡیُع  َما 
ِانَّ ا  قَالُۡوۤ ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

مَۡن َجٓاَءٗہ 
َ

َم الّرِٰبوا� ف ُہ الَۡبۡیَع َو َحّرَ
 اللّٰ

َ
َو اََحّل

ؕ َسلََف  َما  ٗہ 
َ
فَل فَانَۡتٰہي  بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ  

ٌ
َمۡوِعَظۃ

وقف
لازم

a13 : 23; 14 : 32; 16 : 76; 35 : 30.  b3 : 131; 30 : 40.

dan atau Sadaqah yang merupakan sedekah nafal (tambahan). Zakat 
dikumpulkan oleh negara dari setiap orang Muslim yang memiliki sejumlah 
harta berupa uang atau kekayaan, dan dibelanjakan oleh negara bagi fakir 
miskin dan anak-anak yatim, janda, dan orang-orang dalam perjalanan 
(musafir), dan sebagainya; keadaan si penerima yang tidak mengetahui 
sumber sedekah yang sebenarnya itu, menjadikan ia tidak berhutang budi 
terhadap perseorangan. Zakat itu merupakan tindakan negara untuk mencegah 
penumpukan harta pada satu tangan dan bukan bersifat sedekah. Sedekah 
itu bersifat sukarela dan diberikan kepada perorangan-perorangan didasari 
oleh keinginan untuk menolong mereka. Hal itu akan menimbulkan perasaan 
simpati di antara orang-orang berada terhadap saudara-saudara mereka yang 
miskin, dan menimbulkan rasa terima kasih di antara orang-orang miskin 
terhadap para dermawan mereka. Sedekah berperan pula untuk membedakan 
orang-orang mukmin yang ikhlas dan yang tidak.

350. Ribā secara harfiah berarti suatu kelebihan atau imbuhan, 
menunjukkan tambahan yang melebihi dan di atas jumlah pokok (Lane), 
meliputi renten atau bunga uang. Menurut hadis “tiap-tiap pinjaman yang 

R. 38
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Maka siapa yang kepadanya telah 
sampai peringatan dari Tuhannya 
lalu berhenti dari pelanggaran 
itu maka baginyalah apa yang ia 
terima di masa lalu, sedangkan 
urusannya terserah kepada Allah. 
Dan siapa kembali memakan riba, 
maka mereka adalah penghuni 
Api, mereka tinggal lama di 
dalamnya.

ِٰٓئَک اَۡصٰحُب  ول
ُ
ِہَؕو َمۡن َعاَد فَا

ي اللّٰ
َ

 ِال
ۤ
َو اَۡمُرٗہ

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۷۶﴾  
ُ
اِر ۚ ہ الّنَ

diberikan guna menarik keuntungan”, termasuk batasan ini. Pengertian-
tambahan (konotasi) kata Ribā tidak betul-betul sama dengan “bunga uang” 
seperti biasa dipahami oleh umum. Tetapi, karena tidak ada kata-kata yang 
lebih cocok, maka “bunga uang” dapat dipakai secara kasar sebagai kata 
padanannya. Pada hakikatnya setiap jumlah yang ditetapkan akan diterima 
atau dibayarkan lebih dari dan di atas apa yang dipinjamkan atau diterima 
sebagai pinjaman itu adalah “uang bunga,” baik itu berurusan dengan 
perseorangan, dengan bank, organisasi, kantor pos atau kelompok lainnya. 
“Uang bunga” tak terbatas pada uang saja. “Bunga uang” meliputi tiap-tiap 
barang dagangan yang diberikan sebagai pinjaman dengan syarat bahwa 
benda itu akan dikembalikan dengan kelebihan yang telah disepakati.

351. Kata-kata tersebut berarti bahwa seperti halnya seorang-orang 
gila tidak acuh akan akibat perbuatannya, demikian pula halnya lintah 
darat dengan tiada belas kasihannya tidak menghiraukan kemudaratan 
dalam akhlak dan ekonomi yang ditimpakan mereka atas perseorangan-
perseorangan, masyarakat, dan malahan atas khalayak dunia pada umumnya. 
Ribā menyebabkan pula semacam kegilaan dalam diri si lintah darat dalam 
artian bahwa seluruh kesibukannya dalam mencari untung menjadikan dia 
tidak peka terhadap segala jalan kebaikan. 

Ribā dilarang dalam Islam sebab membuka kesempatan menarik 
kekayaan ke dalam tangan satu lingkungan kecil dan karenanya membawa 
pengaruh buruk dalam pembagiannya secara adil dan merata. Ribā 
menambah kemalasan di kalangan orang-orang yang meminjamkan uang, 
dan melenyapkan hasrat baik dalam dirinya untuk menolong orang lain, serta 
menghambat segala sumber perilaku simpatik. Peminjam uang mengambil 
kesempatan dan mengeruk keuntungan dari keperluan dan kesusahan orang-
orang lain. 

Sementara di satu pihak Ribā menyebabkan orang yang meminjamkan 
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277. Allah akan menghapus-
kan352 riba dan amengembangkan 
sedekah-sedekah, dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang pekat 
dalam kekafiran lagi berdosa.

ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ِت 

ٰ
َدق الّصَ یُۡربِي  َو  الّرِٰبوا  ُہ 

اللّٰ یَۡمَحُق 

اٍر اَثِۡیٍم ﴿۲۷۷﴾  
َ
ّف

َ
  ک

َ
ّل

ُ
لَا ُيِحّبُ ک

278. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, beramal 
saleh, bmendirikan shalat dan 
membayar zakat, bagi mereka 
ada ganjarannya di sisi Tuhan 
mereka, tidak ada ketakutan pada 
mereka dan tidak pula mereka 
akan bersedih.

اَقَاُموا  َو  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ۚ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  ۡم 
ُ
اَۡجُرہ ۡم 

ُ
لَہ وَۃ 

ٰ
ک الّزَ تَُوا 

ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ

ۡم  َيۡحَزنُۡوَن ﴿۲۷۸﴾  
ُ
َو لَا َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم َو لَا ہ

a30 : 40.  bLihat 2 : 4.

memanfaatkan keinginan orang lain, di pihak lain, pada diri si peminjam ia 
menimbulkan kecenderungan melakukan segala sesuatu dengan ceroboh dan 
tergesa-gesa (berhutang) tanpa memperhatikan kesanggupannya membayar 
kembali. Dengan demikian Ribā mencederai akhlaknya si peminjam dan 
akhlak orang yang meminjamkan. 

Ribā juga menjerumuskan pada peperangan. Tidak mungkin ada 
peperangan berkepanjangan yang terjadi tanpa bantuan pinjaman yang 
bunganya perlahan-lahan membawa keruntuhan ekonomi baik bagi pihak 
yang menang maupun pihak yang kalah. Sistem yang pinjaman yang mudah, 
membuka kemungkinan bagi pemerintah-pemerintah meneruskan peperangan 
yang merusak itu, sebab mereka mendapatkan angin untuk berperang tanpa 
mengadakan pemungutan pajak dengan langsung. Islam melarang segala 
bentuk Ribā.  

Di zaman modern ini perniagaan telah begitu terikat dengan Ribā, 
sehingga seolah-olah hampir tidak mungkin menghindarkannya sama sekali. 
Tetapi bila diadakan perubahan pada sistem dan pada lingkungannya, serta 
situasinya dihadirkan kembali, maka perniagaan tanpa bunga uang dapat 
diselenggarakan seperti halnya pada hari-hari ketika Islam berada di masa 
keemasannya. 

352. Hal itu merupakan nubuatan bahwa ekonomi berdasarkan Ribā 
akhirnya akan lenyap atau akan binasa.
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279. Hai orang-orang yang 
beriman, takutlah kepada Allah 
dan tinggalkanlah yang masih 
tersisa dari riba jika kamu benar-
benar orang-orang yang beriman.

َہ َو َذُرۡوا َما بَِقَي 
ُقوا اللّٰ

َّ َمنُوا ات
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۷۹﴾   ۡنتُۡم ّمُ
ُ
وا ِاۡن ک ِمَن الّرِبٰۤ

280. Te t ap i  j i ka  kamu 
tidak mengerjakannya maka 
waspadalah terhadap perang dari 
Allah dan Rasul-Nya, dan jika 
kamu bertaubat maka untukmu 
pokok hartamu. Dengan demikian 
kamu tidak akan menganiaya dan 
tidak pula kamu akan dianiaya.

ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ِبحَۡرٍب  َذنُۡوا 

ۡ
فَا تَۡفَعُلۡوا  ۡم 

َّ ل فَِاۡن 

ُرُءۡوُس  فَلَُکۡم  تُۡبتُۡم  ِاۡن  َرُسۡولِٖہَۚو  َو 

اَۡمَوالُِکۡم ۚ لَا تَۡظلُِمۡوَن َو لَا تُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۸۰﴾  

281. Dan jika orang yang ber-
hutang itu masih dalam kesem-
pitan, maka berilah ia tangguh 
sampai ia merasa lapang,353 tetapi 
jika kamu menyedekahkannya, 
maka akan lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.

اَۡن  َو   ؕ َمۡیَسَرٍۃ  ِالٰي  فََنِظَرٌۃ  ُعۡسَرٍۃ  ُذۡو  اَن 
َ
ک ِاۡن  َو 

ۡنتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۸۱﴾  
ُ
قُۡوا َخیٌۡر لَُّکۡم ِاۡن  ک تََصّدَ

353. Islam menganjurkan pemberian pinjaman, tetapi pinjaman itu harus 
untuk maksud baik dan tanpa uang bunga. Jika si peminjam berada dalam 
keadaan terjepit ketika waktu pengembalian pinjaman telah tiba, ia hendaknya 
diberi kelonggaran, hingga ia mendapatkan dirinya dalam keadaan yang lebih 
lapang.
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282. Dan takutlah kamu ter-
hadap hari itu ketika kamu akan 
dikembalikan kepada Allah, 
akemudian setiap jiwa akan 
diganjar sepenuhnya atas apa 
yang telah diusahakannya, dan 
mereka tidak akan dianiaya.

ِہؕ 
اللّٰ ي 

َ
ِال ِفۡیِہ  تُۡرَجُعۡوَن  یَۡوًما  ُقۡوا 

َّ ات َو 

لَا   ۡم 
ُ
ہ َو  َکَسَبۡت  ا  ّمَ نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک ي 

ّٰ
تَُوف ثُّمَ 

یُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۸۲﴾٪  

283. Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu berhutang 
kepada sesamamu untuk masa 
tertentu, maka hendaklah me-
nuliskannya, dan hendaklah 
seorang juru tulis di antaramu 
menuliskannya dengan jujur, dan 
janganlah juru tulis itu menolak 
untuk menuliskan, sebagaimana 
bAllah telah mengajarkan ke-
padanya, maka hendaklah ia me-
nuliskan. Dan hendaklah orang 
yang berhak yakni yang berhutang 
itu mendiktekan354 dan ia harus 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi 
darinya sedikit pun. Tetapi jika 
orang yang berhak itu kurang 
berakal atau lemah, atau ia tidak 
mampu mendiktekan maka wali-
nya harus mendiktekan dengan 
adil. Dan tetapkanlah dua orang

بَِدیٍۡن  تََدایَۡنتُۡم  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُتۡب 
ۡ

لَۡیک َو   ؕ فَاۡکُتُبۡوُہ  ي  َسّمً ّمُ اََجٍل  ٰۤي  ِال

اتٌِب اَۡن 
َ
َب ک

ۡ
اتٌِب  ۭ بِالَۡعۡدِل ۪ َو لَا یَا

َ
ۡم ک

ُ
بَّۡیَنک

ُتۡب ۚ َو لُۡیۡملِِل 
ۡ

َیک
ۡ
ُہ فَل

َمُہ اللّٰ
َّ َما َعل

َ
ُتَب ک

ۡ
یَّک

لَا  َو  َربَّٗہ  َہ 
اللّٰ ِق  لَۡیّتَ َو   

ُ
حَّق

ۡ
ال َعلَۡیِہ  ِذۡي 

َّ ال

َعلَۡیِہ  ِذۡي 
َّ ال اَن 

َ
ک فَِاۡن   ؕ َشۡیًئا  ِمۡنُہ  یَۡبخَۡس 

 َسِفۡیًہا اَۡو َضِعۡیًفا اَۡو لَا يَۡسَتِطۡیُع 
ُ

حَّق
ۡ

ال

ٗہ بِالَۡعۡدِل ؕ  ُیۡملِۡل َولِّیُ
ۡ
 ُہَو  فَل

َ
اَۡن یُِّمّل

َجالُِکۡم ۚ  ّرِ ِمۡن  َشِہۡیَدیِۡن  اۡستَۡشِہُدۡوا  َو 
اۡمَراَٰتِن  ّوَ  فََرُجٌل  َرُجلَیِۡن  ۡونَا 

ُ
یَک ۡم 

َّ ل فَِاۡن 

 
َ

تَِضّل اَۡن  َہَدٓاِء 
ُ

الّش ِمَن  تَۡرَضۡوَن  ِممَّۡن 

354. Si peminjamlah yang harus mendikte dan bukan yang memberi 
pinjaman sebab: (1) si peminjamlah yang membebani diri dengan tanggung 
jawab; keadilan menuntut agar hendaknya ia (si peminjam) yang memilih 
kata-kata yg merinci tanggung jawab itu; (2) surat perjanjiannya harus 
disimpan pada orang yang menghutangkan dan tidak pada si peminjam. Maka 
si peminjam telah diminta untuk mendiktekan supaya kenyataan bahwa ia 
telah mendiktekan itu dapat dijadikan bukti benarnya jumlah dan syarat-syarat 

aLihat 2 : 273.  b96 : 5.

R. 39



AL-BAQARAH Surah 2Juz 3

202

saksi laki-laki di antara kamu, 
tetapi jika tidak ada dua orang 
laki-laki maka boleh seorang laki-
laki dan dua orang perempuan 
dari antara saksi-saksi yang kamu 
sukai, supaya jika seorang dari 
kedua perempuan keliru, maka 
seorang lagi dapat mengingatkan 
yang lain. Dan janganlah saksi-
saksi itu menolak apabila mereka 
dipanggil. Dan janganlah kamu 
enggan menuliskannya, baik 
kecil maupun besar beserta batas 
waktu pembayarannya. Hal 
demikian adalah lebih adil di 
sisi Allah dan lebih menegakkan 
kesaksian serta lebih dekat 
supaya kamu tidak ragu, akecuali 
jika perdagangan tunai yang 
kamu lakukan di antaramu 
maka tidak ada dosa atasmu jika 
kamu tidak menuliskannya.354A  

Dan tetapkanlah saksi apabila 
kamu berjual-beli,354B tetapi juru 
tulis mau pun saksi janganlah 
disusahkan, dan jika kamu me-
lakukannya, maka sungguh itu 
suatu kedurhakaan pada dirimu. 
Dan takutlah kepada Allah maka 
Allah akan mengajarimu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.

الۡاُۡخٰري  ِاۡحٰدىُہَما  َر 
ّ
کِ

َ
فَُتذ ِاۡحٰدىُہَما 

لَا  َو   ؕ ُدُعۡوا  َما  ِاَذا  َہَدٓاُء 
ُ

الّش َب 
ۡ
یَا لَا  َو   ؕ

ٰۤي  ِال ِبیًۡرا 
َ
ک اَۡو  َصِغیًۡرا  ُتُبۡوُہ 

ۡ
تَک اَۡن  ا  تَۡسـَُٔمۡوۤ

اَۡقَوُم  َو  ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  اَۡقَسُط  ٰذلُِکۡم   ؕ اََجِلٖہ 

ۡوَن 
ُ

تَک اَۡن  اۤ 
َّ ِال ا  تَۡرتَابُۡوۤ ا 

َّ اَل ٰۤي  اَۡدن َو  َہاَدِۃ 
َ

لِلّش

فَلَيَۡس  ۡم 
ُ

بَۡیَنک تُِدیُۡرۡونََہا  َحاِضَرًۃ   ِتجَاَرًۃ 

ا 
ۤ
اَۡشِہُدۡو َو   ؕ ُتُبۡوَہا 

ۡ
تَک ا 

َّ اَل ُجَناٌح  ۡم 
ُ

َعلَۡیک

َشِہۡیٌد  لَا  ّوَ  اتٌِب 
َ
ک یَُضٓاّرَ  لَا  َو   ۪ تََبایَۡعتُۡم  ِاَذا 

ُقوا 
َّ ۡم ؕ َو ات

ُ
ٗہ فُُسۡوٌق  ۭ بِک

ؕ َو  ِاۡن تَۡفَعُلۡوا فَِانَّ

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
بِک ُہ 

اللّٰ َو   ؕ ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ُِمک

ّ یَُعل َو   ؕ َہ 
اللّٰ

َعلِۡیٌم ﴿۲۸۳﴾ 

a4 : 30.

pengembalian, dan ia (si peminjam) hendaknya tidak mencari alasan untuk 
menolaknya.

 354A. Yang dimaksud ialah akan lebih baik mempunyai catatan 
sekalipun dalam kondisi seperti itu, misalnya berupa bon kontan atau tanda 
pembayaran.
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284. Dan jika kamu dalam 
perjalanan, sedangkan kamu 
tidak memperoleh seorang juru 
tulis maka hendaklah ada barang 
jaminan sebagai pegangan.355 Jika 
seorang di antara kamu mem-
percayakan kepada yang lain 
maka orang yang dipercayai itu 
hendaklah menyerahkan kem-
bali amanatnya, dan hendaklah ia 
takut kepada Allah, Tuhannya. 
Dan ajanganlah kamu menyem-
bunyikan kesaksian, karena 
barangsiapa menyembunyikan-
nya maka sungguh hatinya 
berdosa, dan Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.

فَِرٰہٌن  اتًِبا 
َ
ک ِجُدۡوا 

َ
ت لَۡم  ّوَ  ٍر 

َ
َسف َعلٰي  ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡن  َو 

ُیَؤّدِ 
ۡ
فَل بَۡعًضا  ۡم 

ُ
بَۡعُضک اَِمَن   ؕفَِاۡن 

ٌ
ۡقُبۡوَضۃ ّمَ

َربَّٗہ ؕ   َہ 
اللّٰ ِق  لَۡیّتَ َو  اََمانََتٗہ  اۡؤتُِمَن  ِذي 

َّ ال

 
ۤ
ٗہ

ُتۡمَہا فَِانَّ
ۡ

َہاَدَۃ َؕو َمۡن یَّک
َ

ُتُموا الّش
ۡ

َو لَا تَک

 ٪﴾۲۸۴﴿ َعلِۡیٌم  تَۡعَمُلۡوَن  بَِما  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ُبٗہ 

ۡ
قَل ثٌِم 

ٰ
ا

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   5



285. Kepunyaan Allah-lah 
segala apa yang ada di seluruh 
langit dan apa yang ada di bumi, 
dan jika kamu menampakkan apa 
yang terdapat di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikannya 
aAllah akan menghisabmu me-
ngenainya,356  amaka Dia akan

ِاۡن  الۡاَۡرِضَؕو  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ

ۡم 
ُ

ُيحَاِسۡبک ۡخُفۡوُہ 
ُ
ت اَۡو  ۡم 

ُ
اَنُۡفِسک فِۡيۤ   َما  تُۡبُدۡوا 

َمۡن  ُب  ِ
ّ

یَُعذ َو  يََّشٓاُء  لَِمۡن  ُہ ؕفََیۡغفُِر   
اللّٰ بِِہ  

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۲۸۵﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ َعلٰي ک

يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

a2 : 141; 5 : 107.

354B. Hal ini menunjukkan kepada transaksi-transaksi besar.
355.  Pinjaman dapat pula diberikan dalam bentuk jaminan; pihak 

pertama menerima pinjaman uang dan pihak yang lain menerima barang 
jaminan sebagai gantinya. Bentuk perjanjian demikian akan berupa amanah 
atau titipan yang menyangkut kedua belah pihak. Dengan mempersamakan 
pinjaman dengan titipan diisyaratkan bahwa pinjaman hendaknya 
dikembalikan dengan penuh perhatian dan kejujuran yang sama seperti harta 
titipan harus dikembalikan bila diminta kembali. 

356. Kata bihī berarti: (a) dengan jalan atau atas dasar; (b) untuk atau 
karena; dan anak kalimat itu akan berarti, “Allah akan menuntut kamu atas 

R. 40
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mengampuni siapa yang Dia 
kehendaki dan akan mengazab 
siapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu.357

286. Rasul ini beriman kepada 
apa yang diturunkan kepadanya 
dari Tuhan-nya, dan begitu pula 
orang-orang beriman, semuanya 
beriman kepada Allah, Malaikat-
malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, 
dan Rasul-rasul-Nya,358 mereka 
berkata, b”Kami tidak membeda-
bedakan seorang pun dari antara 
Rasul-rasul-Nya”, dan mereka 
berkata, “Kami dengar dan kami 
taat. cKami mohon ampunan 
Engkau wahai Tuhan kami, 
dan kepada Engkau-lah kami 
kembali.”

بِّٖہ  ّرَ ِمۡن  لَۡیِہ  ِا َل  اُنِۡز   
ۤ
بَِما ُل  ُسۡو لّرَ ا َمَن  ٰ

ا

َو  ِتٖہ 
َ

ِٰٓئک َمل َو  ِہ 
بِاللّٰ َمَن  ٰ

ا  
ٌ

ّل
ُ
ک  ؕ الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َو 

َو    � ُسِلٖہ  ّرُ ۡن  ّمِ اََحٍد  بَیَۡن   ّرُِق 
َ
نُف لَا   � ُرُسِلٖہ  َو  ُتِبٖہ 

ُ
ک

َرانََک َربََّنا َو ِالَۡیَک 
ۡ
قَالُۡوا َسِمۡعَنا َو اََطۡعَنا ُغف

الَۡمِصیُۡر ﴿۲۸۶﴾ 

a5 : 19, 41; 48 : 15.  bLihat 2 : 137.  c3 : 148, 194; 60 : 6.

dasar itu atau karena itu,” yaitu tidak pikiran atau perbuatan manusia yang 
akan lepas dari tuntutan, bagaimana pun tersembunyinya perbuatan itu, dan 
akan dihukum atau dimaafkan menurut kehendak Ilahi 

357.  Ungkapan “kehendak Tuhan” agaknya menunjukkan adanya hukum 
alam (QS.7: 157) akan tetapi, karena kehendak Allah-lah yang menjadi 
hukum-Nya, maka Al-Qur’an telah mempergunakan ungkapan itu untuk 
menunjukkan bahwa: (1) Tuhan itu Pemegang wewenang terakhir di alam 
semesta, (2) kehendak-Nya itu Hukum, dan (3) kehendak-Nya dizahirkan 
dengan cara yang adil serta murah hati, sebab Dia Pemilik sifat-sifat yang 
sempurna (QS.17: 111).

358. Amal-amal baik memang merupakan cara utama untuk mencapai 
kesucian rohani, tetapi amal-amal baik itu bersumber pada kesucian hati yang 
dapat dicapai hanya dengan berpegang pada itikad-itikad yang benar. Dari 
itu, ayat ini merinci dasar-dasar kepercayaan yang telah diajarkan oleh Al-
Qur’an, yaitu beriman kepada Tuhan, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya 
dan rasul-rasul-Nya menurut urutan atau tertib yang wajar.
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287. aAllah tidak membebani 
seseorang kecuali sesuai dengan 
kemampuannya.359 Baginya gan-
jaran untuk apa yang diusaha-
kannya, dan ia akan mendapat 
siksaan untuk apa yang di-
usahakannya. Mereka berkata,360 
“Wahai Tuhan kami, janganlah 
Engkau menghukum kami jika 
kami lupa atau kami salah.361 
Wahai Tuhan kami, janganlah 
Engkau membebani362 kami tang-
gung jawab seperti telah Engkau 
bebankan atas orang-orang se-
belum kami. Wahai Tuhan kami, 
janganlah Engkau membebani 
kami dengan apa yang kami tidak 
kuat menanggungnya, maafkan-
lah kami, ampunilah kami, dan 
kasihilah kami karena Engkau-
lah Pelindung kami, bmaka 
tolonglah kami terhadap kaum 
kafir.”

َما  َہا 
َ
ُوۡسَعَہاؕل ا 

َّ ِال نَۡفًسا  ُہ 
اللّٰ ُِف 

ّ ل
َ
یُک لَا 

اۡکتََسَبۡت َؕربََّنا  َما  َعلَۡیَہا  َو  َسَبۡت 
َ
ک

َربََّنا   ۚ نَا 
ۡ
اَۡخَطا اَۡو    

ۤ
ِسۡیَنا

َّ ن ِاۡن    
ۤ
نَا

ۡ
تَُؤاِخذ لَا 

َتٗہ َعلَي 
ۡ
  ِاۡصًرا َکَما َحَمل

ۤ
ۡحِمۡل َعلَۡیَنا

َ
َو لَا  ت

لَا  َما  َنا 
ۡ
ل حَّمِ

ُ
ت لَا   َو  َربََّنا   ۚ قَۡبلَِنا  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال

لََناؕ  اۡغفِۡر  َو  اؕ  َعّنَ اۡعُف  َو   ۚ بِٖہ  لََنا   
َ

َطاقَۃ

الَۡقۡوِم  َعلَي  فَانُۡصۡرنَا  َمۡولٰىَنا  اۡرَحۡمَناؕاَنَۡت  َو 
الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲۸۷﴾٪  

aLihat 2 : 234.  b3 : 148.

  359. Anak kalimat ini merupakan sanggahan yang kuat sekali terhadap 
itikad penebusan dosa dan mengandung dua asas penting: (1) Bahwa perintah-
perintah Ilahi senantiasa diberikan dengan memberi perhatian sepenuhnya 
kepada kemampuan manusia dan batas-batas kodratnya. (2) Bahwa kesucian 
akhlak di dunia ini tidak seharusnya berarti bebas sepenuhnya dari segala 
macam kelemahan dan kekurangan. Apa yang diharapkan untuk dilakukan 
manusia ialah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meraih kebaikan dan 
menjauhi dosa dengan sekuat tenaga, selebihnya Tuhan Yang Mahapemurah 
akan memaafkannya. Maka, penebusan dosa sama sekali tidak diperlukan.

360. Kata Kasabat pada umumnya berarti melakukan amal saleh, 
dan Iktasaba melakukan perbuatan jahat. Kedua kata itu berasal dari akar 
kata yang sama, tetapi Iktasaba berarti usaha yang lebih keras dari pihak 
pelakunya. Setiap orang akan diberi ganjaran untuk perbuatan baik, sekalipun 
perbuatan itu dilakukan sambil lalu saja dan tanpa usaha secara sadar; sedang 
ia akan dihukum atas perbuatan jahatnya hanya bila perbuatan itu dilakukan 
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dengan sengaja dan dengan usaha yang dilakukan secara sadar.
361. Dalam keadaan biasa Nis-yān dan Khatī’ah tidak akan mendapat 

hukuman, sebab kedua kata itu menunjukkan tidak adanya niat atau motif 
yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman. Tetapi, di sini kata-kata itu 
berarti kealpaan atau kekeliruan yang dapat dihindari jika ikhtiar dilakukan 
sebagaimana mestinya. 

362. Isr berarti: (1) beban yang menahan seseorang untuk bergerak; (2) 
pertanggungjawaban berat yang bila dilanggar menyebabkan seseorang layak 
mendapat hukuman; (3) dosa atau pelanggaran; dan (4) siksaan yang pedih 
atas suatu dosa. Ungkapan “Janganlah Engkau membebani kami tanggung 
jawab seperti  telah Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami” tidak 
berarti bahwa beban yang akan diletakkan di atas kami hendaknya lebih ringan 
daripada yang telah dibebankan atas orang-orang sebelum kami, melainkan, 
semoga kami dilindungi dari pelanggaran terhadap perjanjian kepada Engkau 
dan dengan demikian dapat diselamatkan dari menanggung tanggung jawab 
besar atas pembangkangan seperti telah dilakukan oleh orang-orang sebelum 
kami. Doa ini merupakan doa kolektif untuk pemeliharaan dan perlindungan 
terhadap agama Islam dan penjagaan kaum Muslim dari kemurkaan Tuhan. 
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Surah 3
ĀLI ‘IMRĀN

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 201, dengan Basmalah

Rukuknya : 20
 

Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Antara surah ini dan surah terdahulu, Al-Baqarah, ada hubungan 

yang begitu mendalam dan berjangkauan jauh sehingga keduanya 
disebut Al-Zahrawān (Dua Surah Yang Cemerlang). Sementara 
Al-Baqarah membahas kepercayaan-kepercayaan yang salah dan 
kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang Yahudi yang melalui 
mereka dimulai syariat Nabi Musa As – surah ini pada pokoknya 
membahas ajaran-ajaran dan dogma-dogma agama Kristen dan pokok 
permasalahan ini merupakan titik puncaknya. 

Surah ini diberi nama Āli ‘Imrān (keluarga ‘Imran). ‘Imran atau 
‘Amran itu ayah Nabi Musa As dan Nabi Harun As, leluhur keluarga 
yang menurunkan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa As yang berkenaan 
dengan tugas beliau secara ringkas diuraikan dalam surah ini. Karena 
erat hubungannya dengan Al-Baqarah, dapat diperkirakan bahwa surah 
ini diwahyukan persis setelah Surah Al-Baqarah. Penyebutan secara 
terinci Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah menunjukkan 
bahwa surah ini diwahyukan pada tahun ketiga Hijrah.

Āli ‘Imrān mempunyai hubungan ganda dengan Al-Baqarah. 
Pertama, adanya pertautan yang kuat dan mendalam antara pokok 
pembahasan seluruh surah ini dengan seluruh pokok pembahasan surah 
Al-Baqarah. Pertautan lain yang sama kuatnya ialah antara bagian akhir 
Al-Baqarah dengan ayat-ayat permulaan surah ini. Pada hakikatnya, 
penataan dalam Al-Qur’an ada dua macam. Suatu surah yang diakhiri 
dengan masalah itu dilanjutkan dalam surah berikutnya, atau seluruh 
pokok masalah surah yang terdahulu dirujuk kembali dalam surah 
berikutnya. Kedua macam kaitan ini terdapat pula di antara al-Baqarah 
dan Āli ‘Imrān. 

Hubungan seluruh pokok masalah Āli ‘Imrān dengan pokok Al-
Baqarah terutama terletak pada penjelasan tentang sebab-sebab yang 
menjuruskan kepada peralihan kenabian dari syariat Nabi Musa As 
kepada syariat Islam. Inilah masalah pokok Al-Baqarah, dan dalam 
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memberikan penjelasan tentang perpindahan itu, kemerosotan kaum 
Yahudi dibahas agak luas dalam surah itu (Al-Baqarah). Tetapi, dalam 
al-Baqarah agama Kristen yang merupakan puncak syariat Nabi Musa 
As, sangat sedikit sekali diterangkan. Hal demikian dapat menimbulkan 
keraguan yang nampaknya beralasan bahwa meskipun agama Yahudi, 
yang merupakan permulaan syariat Nabi Musa As, telah menjadi rusak 
namun pemuncaknya, agama Kristen, masih murni; dan oleh karena 
itu nampaknya tidak ada keharusan mendatangkan dan menegakkan 
agama baru – Islam. Untuk melenyapkan keraguan itu, kehampaan 
dogma-dogma Kristen dijelaskan dalam surah ini.
Nama Surah.

Surah ini dikenal dengan beberapa nama dalam hadis, ialah Al-
Zahrā’ (Yang Cemerlang), Al-Amān (Damai), Al-Kanz (Khazanah), 
Al-Mu‘īnah (Penolong), Al-Mujādalah (Pembelaan), Al-Istighfār 
(Permohonan Ampun) dan Al-Tayyibah (Yang Suci-Murni).

Karena yang menjadi tujuan surah ini ialah hendak membuktikan 
kepalsuan itikad-itikad Kristen, maka surah ini tepat sekali mulai 
dengan isyarat bahwa disebabkan agama Kristen sudah menjadi rusak 
dan merosot keadaannya, ia tidak dapat menjadi penghalang terhadap 
kedatangan satu syariat yang baru dan lebih baik. Sebaliknya, agama 
Kristen sendiri merupakan bukti yang kuat akan keperluan datangnya 
sebuah syariat baru. Sesuai dengan itu, sifat-sifat Allah – Yang 
Mahahidup, Berdiri Sendiri, dan Pemelihara segala sesuatu – telah 
dicantumkan di awal surah ini untuk menolak itikad-itikad pokok 
agama Kristen. 

Kaitan lain antara kedua surah, ialah, hubungan bagian penutup 
al-Baqarah dengan kata-kata pembukaan surah ini nampak jelas dari 
kenyataan bahwa al-Baqarah berakhir dengan doa untuk kebangkitan 
kembali, pembaharuan kaum Muslimin serta kemenangan Islam 
terhadap musuh-musuhnya, dan Sifat-sifat Allah – Yang Mahahidup, 
Berdiri Sendiri, dan Pemelihara segala sesuatu – telah diletakkan pada 
permulaan surah ini untuk meyakinkan kaum Muslimin bahwa Tuhan 
pasti akan menolong mereka, karena disebabkan Tuhan itu Mahahidup, 
Berdiri Sendiri, dan Pemelihara segala sesuatu, maka kekuasaan-Nya 
tidak pernah menjadi lemah atau berkurang.
Ikhtisar Surah. 

Surah ini, seperti surah sebelumnya, mulai dengan huruf-huruf 
Muqat-ta’at, yaitu Alif Lām Mīm (Aku Allah Yang Maha Mengetahui), 
yang dimaksudkan untuk menarik perhatian kepada sifat Maha 
Mengetahui. Disebutnya Sifat-sifat Mahahidup, Maha Berdiri Sendiri, 
dan Maha Pemelihara segala sesuatu ialah untuk menegaskan bahwa 
dalam surah ini Sifat Maha Mengetahui itu didukung oleh Sifat-sifat 
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Mahahidup, Berdiri Sendiri, dan Pemelihara segala sesuatu; sebab, 
kenyataan bahwa Tuhan itu Mahahidup, Berdiri Sendiri dan Pemelihara 
segala sesuatu merupakan bukti bahwa Tuhan itu Maha Mengetahui. 
Kematian dan kehancuran merupakan akibat dari ketidaan ilmu. 

Surah ini selanjutnya menyatakan bahwa disebabkan umat Yahudi 
dan Kristen telah sesat dari jalan lurus, azab Ilahi akan menimpa 
mereka, dan kenyataan bahwa mereka itu pengikut Taurat dan Injil 
tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Ilahi. Sebab kitab-kitab 
itu telah dimansukhkan dan oleh karena itu tidak mampu memenuhi 
kepentingan dan keperluan manusia. Sesudah itu surah ini mengatakan 
kepada kaum Muslimin untuk melenyapkan segala keraguan atau 
was-was dari alam pikiran mereka, mengingat keunggulan dan jumlah 
bilangan kaum Yahudi dan Kristen, dan lebih banyaknya sarana-
sarana kebendaan yang dimiliki mereka, kaum Muslimin tidak dapat 
mengatasi mereka; sebab, Tuhan sebelumnya telah menganugerahkan 
kepada mereka kemenangan dan kekuasaan atas musuh-musuh mereka 
yang lebih kuat, ialah, Bani Quraisy dan kabilah-kabilah kufar Arab 
lainnya. Keadaan serupa itu sekarang akan terulang lagi. Selain itu, 
kemenangan-kemenangan nasional bukan semata-mata sebagai hasil 
keunggulan dalam sarana-sarana kebendaan, tetapi terutama sekali 
dan sebagian besar dari keunggulan dalam akhlak. Dan, kemenangan 
terakhir akan datang kepada kaum Muslimin sebab meskipun mereka 
kekurangan dalam sarana-sarana kebendaan, mereka memiliki 
kekayaan akhlak dan kerohanian yang luhur dan juga karena mereka 
menganut agama yang benar.

Surah ini kemudian meluruskan alam pikiran musuh-musuh Islam 
dari khayalan palsu yang dengan asyiknya dipegang oleh mereka bahwa 
adat kebiasaan mereka lebih unggul daripada adat kebiasaan kaum 
Muslim. Selanjutnya, mereka diperingatkan bahwa dengan berpegang 
pada kepercayaan sesat dan lari kepada kebiasaan-kebiasaan buruk itu, 
mereka nampaknya mengabaikan hukum sebab dan akibat yang tidak 
akan dapat diperolok-olokkan tanpa hukuman. 

Kemudian, surah ini menguraikan masalah bahwa kemajuan 
dan kesejahteraan bagi kaum Muslimin tidak tercapai dengan jalan 
mengikuti cara-cara kaum-kaum lain, tetapi dengan jalan mengikuti 
Islam dan Rasulullah Saw setepat-tepatnya. Sesudah itu, penjelasan 
terinci yang terang dan mengenai masalah yang sebenarnya, digarap 
oleh surah ini dengan menyinggung secara singkat permulaan agama 
Kristen dan sangkalan terhadap ajaran itu merupakan salah satu dari 
masalah yang utama. Kemudian, perhatian kaum Ahlulkitab ditarik 
kepada kenyataan bahwa, bila kaum Muslimin pun percaya bahwa 
agama Ahlulkitab itu pun benar bersumber dan berpangkal pada wahyu 
Ilahi mengapa mereka membuang-buang tenaga dan harta kekayaan 
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dengan memerangi kaum Muslimin; daripada demikian, hendaknya 
kedua-duanya bersama-sama bertabligh kepada orang-orang musyrik 
mengenai Keesan Tuhan – yang disetujui oleh mereka bersama – dan 
hendaknya membatasi perbedaan-perbedaan itikad mereka masing-
masing dalam batas-batas yang wajar. Kemudian, kaum Kristen 
secara khusus diperingatkan bahwa mereka tidak dapat terus-menerus 
mengharapkan menjadi “Kaum Pilihan” Tuhan, dan menikmati rahmat 
dan kasih-sayang Ilahi, jikalau mereka mengingkari agama baru ini; 
mereka ditanya, setelah turut memberi dukungan kepada itikad bahwa 
kebenaran itu senantiasa diwahyukan oleh Tuhan dari waktu ke 
waktu, bagaimanakah mereka dapat menentang asas itu? Selanjutnya, 
dinyatakan bahwa persoalan-persoalan yang diperselisihkan dan 
diperdebatkan oleh Ahlikitab dan Kaum Muslimin adalah tidak begitu 
berat, karena pada mulanya beberapa di antara perkara-perkara itu 
dipandang halal juga oleh nenek-moyang mereka (kaum Yahudi) sendiri. 
Masalah itu kemudian diuraikan lebih jauh dengan  mengemukakan 
bahwa kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi mempunyai titik 
pertemuan dalam diri Nabi Ibrahim As, dan karena Nabi Ibrahim As 
lah yang meletakkan dasar-dasar Ka’bah, mengapa Bani Israil harus 
bertengkar dengan kaum Muslimin atas dasar perbedaan-perbedaan 
khayali dan remeh-temeh? 

Setelah itu, suara peringatan didengungkan kepada kaum 
Muslimin bahwa para Ahlikitab telah begitu jauh dalam menentang 
mereka sehingga, jika kaum Ahlikitab dapat melaksanakan kehendak 
mereka, mereka pasti akan menyesatkan kaum Muslimin. Tetapi, kaum 
Muslimin tidak akan tersesat, karena mereka itu penerima rahmat 
Ilahi. Mereka akan mendapat perlawanan dan penindasan keras dari 
pihak Ahlikitab dan mereka harus menerimanya dengan ketabahan 
dan berusaha memperkokoh hubungan mereka dengan Tuhan serta 
mempererat hubungan satu sama lain atas dasar yang lebih kuat lagi, 
karena mereka segera akan diharuskan membentuk satu lini pertahanan 
bersama, ketika kelak dihadapkan kepada serangan hebat dari kaum 
Kristen. 

Sebelum waktu itu datang, mereka harus menambah jumlah mereka 
dengan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain sebanyak 
mungkin. Mereka kemudian diperingatkan untuk tidak berpegang pada 
harapan hampa bahwa pada saat terjadinya pertempuran dengan kaum 
Kristen, kaum Yahudi akan menolong umat Islam. Kebalikannya, 
orang-orang Yahudi tidak akan melepaskan satu usaha pun untuk 
mengganggu dan menindas mereka. Sekalipun ada peringatan terhadap 
kaum Yahudi itu, surah ini tidak mengabaikan, melainkan mengakui 
kebaikan di mana saja kebaikan itu dijumpai dan mengatakan bahwa 
tidak semua Ahlikitab buruk. Di antara mereka terdapat pula orang-
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orang baik, tetapi hanya mereka yang mempunyai rencana-rencana 
jahat terhadap Islam saja yang akan mendapat kesusahan. Dengan 
mereka itulah kaum Muslimin harus menjauhi segala hubungan 
persahabatan untuk mencegah agar jangan terpengaruh oleh akhlak 
mereka yang buruk.

Kemudian, secara singkat disinggung tentang Perang Badar. 
Kepada kaum Muslimin diberitahukan bahwa sebagaimana dalam 
keadaan yang sangat tidak menguntungkan, Tuhan melindungi dan 
menolong mereka dalam pertarungan dengan lawan yang jauh lebih 
besar dan memberikan kepada mereka kemenangan yang nyata atas 
kaum musyrik Mekah, hal semacam itu juga akan terjadi berkaitan 
dengan kaum Ahlikitab; rahmat dan karunia Tuhan akan menyertai 
mereka, dalam menghadapi perlawanan kaum Ahlikitab itu. 

Kaum Ahlikitab mengandalkan kekuasaan dan kekuatan kebendaan 
mereka pada jual-beli yang berdasarkan bunga. Tetapi, mengambil dan 
memberikan bunga itu, bertentangan dengan akhlak yang baik. Dengan 
cara mengambil bunga, mereka menindas hamba-hamba Allah dan 
dengan berpegang pada itikad penebusan dosa dan kepada kepercayaan 
bahwa taubat itu tidak dapat diterima, mereka menyatakan seolah-olah 
Tuhan itu kejam dan ganas seperti diri mereka sendiri. Selanjutnya 
orang-orang Mukmin diperintahkan untuk menjalankan kewajiban 
mereka, mengadakan pengorbanan-pengorbanan yang pantas, dan 
mempergunakan dengan tepat sarana-sarana kebendaan yang dimiliki 
mereka, dengan menyerahkan selebihnya kepada Allah Swt untuk 
keberhasilan tugas hidup mereka. 

Selanjutnya surah ini mempermaklumkan satu asas yang sangat 
kuat, ialah, bahwa Rasulullah Saw itu hanya seorang rasul Tuhan; bila 
beliau wafat atau mati terbunuh dalam peperangan (meskipun sesuai 
dengan janji Allah hal itu tidak mungkin terjadi), kaum Muslimin tidak 
boleh berputus asa dan tidak boleh ragu terhadap kebenaran Islam, 
karena untuk sukses dan kesejahteraannya, Islam tidak bertumpu pada 
perseorangan betapa pun agung dan mulianya. Tata tertib lainnya 
yang harus diperhatikan pada waktu perang ialah, para pemimpin 
kaum Muslimin harus berlaku lemah-lembut lebih daripada waktu 
biasa terhadap orang Muslim lainnya dan harus memperhatikan 
dengan sebaik-baiknya hal-hal yang mudah mempengaruhi mereka 
sehingga musuh tidak akan mendapat kesempatan untuk menimbulkan 
kekacauan dan perselisihan di antara mereka. 

Setelah itu diperintahkan pula supaya pada masa-masa seperti itu, 
segala perkara diputuskan setelah bermusyawarah. Kemudian, kaum 
Muslimin diperingatkan akan kebaikan besar yang telah dilakukan 
oleh Tuhan kepada mereka ialah, Dia telah membangkitkan bagi 
mereka seorang Rasul yang agung. Mereka harus mengikuti beliau dan 
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menjauhi jalan yang ditempuh oleh pengacau-pengacau keamanan. 
Surah ini meletakkan asas, bahwa mereka yang mati syahid akan berhak 
mendapat kehormatan khusus. Dengan kematian mereka, mereka 
mendapatkan kehidupan kekal-abadi dan seolah-olah memberikan 
kepada kaum mereka kehidupan baru. Disinggung pula tentang kaum 
Ahlikitab dengan mengatakan bahwa ditilik dari segi akhlak mereka 
telah begitu rusak sehingga di satu pihak mereka mengklaim diri 
mereka sebagai “Umat Pilihan” Tuhan, sedangkan di pihak lain mereka 
ragu-ragu membelanjakan uang mereka di jalan Allah. Kaum Muslimin 
diperintahkan mengambil pelajaran dari keadaan itu. Selanjutnya, 
dikemukakan bahwa kebobrokan akhlak kaum ini, bertentangan dengan 
pengakuan mereka sendiri, bahwa mereka mendapat perintah untuk 
hanya menganut rasul yang akan meminta pengorbanan terbesar dari 
mereka. Surah itu mengatakan bahwa rasul-rasul serupa itu sungguh 
telah datang di tengah-tengah mereka, tetapi mereka mengingkari 
wujud-wujud itu. 

Kemudian, masalah pengorbanan diuraikan dan orang-orang 
mukmin diberi peringatan bahwa adalah benar-benar bodoh, jika mereka 
takut mengadakan pengorbanan bagi kepentingan umat. Lalu, mereka 
diperingatkan bahwa iman mereka akan mendapat ujian yang berat. 
Mereka hendaknya jangan beranggapan bahwa mereka akan mencapai 
kemajuan tanpa melalui api dan darah. Dalam beberapa ayat berikutnya 
beberapa sifat dan ciri khas orang-orang mukmin sejati disebutkan dan 
kepada mereka itu diajarkan doa-doa tertentu yang sangat penting bagi 
kemajuan dan kesejahteraan umat. Surah ini berakhir dengan mengatur 
tata tertib perilaku yang dengan mengamalkannya, kaum Muslimin 
dapat mencapai kemajuan dan keunggulan dalam kehidupan di dunia 
dan mendapat keridhaan Ilahi di akhirat.
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1. Aku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾ ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. aAlif Lām Mīm.362A ﴾۲﴿  ٓ ّمَ
ٓ

ال
3. bAllah, tidak ada Tuhan 

kecuali Dia, Yang Mahahidup, 
Yang Tegak atas Dzat-Nya sendiri 
dan Penegak segala sesuatu.363

﴾۳﴿ؕ ۡوُم  ا ُہَو � الَۡحّيُ الَۡقّیُ
َّ ُہ  لَاۤ ِالَٰہ  ِال

اللّٰ

362A. Lihat catatan no. 16.
363. Ayat ini berisikan sanggahan yang kuat terhadap itikad palsu 

mengenai ketuhanan ‘Isa. Oleh karena itikad ini merupakan salah satu pokok 
pembicaraan yang dibahas dalam surah ini, maka ayat-ayat pembukaannya 
dengan tepat mengacu kepada sifat-sifat Allah Swt, yang membongkar 
itikad ini sampai ke akar-akarnya. Sifat-sifat itu adalah yang Mahahidup, 
Berdiri Sendiri dan Pemelihara segala sesuatu, membuktikan di satu pihak 
bahwa Allah Swt, Pemilik Sifat-sifat tersebut  tidak memerlukan rekan atau 
pembantu, di pihak lain membuktikan  bahwa Nabi ‘Isa As – yang tunduk 
pada hukum kelahiran serta kematian, dan oleh karena itu tidak hidup kekal 
atau berdiri sendiri dan memelihara segala sesuatu – tidak mungkin menjadi 
Tuhan. 

Sifat-sifat itu membuktikan pula kehampaan itikad Penebusan dosa yang 
merupakan akibat yang tak terpisahkan dari itikad di atas. Yesus dinyatakan 
oleh kaum Kristen, mengalami derita kematian untuk menebus dosa umat 
manusia. Bila hal itu benar, ia tak mungkin menjadi Tuhan, sebab Tuhan itu 
hidup hekal dan tak mungkin mengalami kematian untuk selama-lamanya 
maupun untuk sementara. Sia-sia belaka mengatakan bahwa kematian Nabi 
Isa As dimaksudkan hanya perpisahan antara Yesus-tuhan dengan wujud 
jasmaninya. 

Hubungan antara Yesus-tuhan dengan jasad kasarnya, menurut 
kepercayaan kaum Kristen, hanya bersifat sementara dan harus terputus 
pada suatu saat, sekalipun Nabi Isa As tidak mati di atas salib. Maka, hanya 
terputusnya hubungan itu tidak berguna sedikit pun. Harus ada suatu kematian 
lain yang membawa penebusan dosa bagi para pengikutnya yang berdosa. 
Kematian demikian, menurut kaum Kristen sendiri, telah menimpa Yesus, 
ketika sesudah disalib, ia turun ke Hades atau Neraka (Kisah Perbuatan 
Rasul-rasul 2:21). Jadi, jauh dari kebal terhadap kematian, yang merupakan 

aLihat 2 : 2.  bLihat 2 : 256.
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hak-istimewa Tuhan – Nabi Isa As mengalami kematian dalam arti harfiah 
maupun arti kiasan. Demikian pula sifat-sifat Al-Qayyūm (Berdiri Sendiri 
dan Pemeliharaan segala sesuatu), membuktikan kesesatan itikad Kristen. 
Tuhan Yang Berdiri Sendiri dan Pemelihara segala sesuatu, bukan saja harus 
hidup sendiri tanpa bantuan wujud lain mana pun, tetapi semua wujud yang 
bernyawa lainnya harus menerima bantuan dari Tuhan. Tetapi, Nabi Isa As tak 
memiliki sifat-sifat itu. Seperti makhluk-makhluk lainnya, ia dilahirkan oleh 
seorang wanita, menderita sakit dan kesengsaraan, minta agar orang-orang 
lain berdoa untuk keringanan penderitaannya, dan akhirnya menurut orang 
Kristen sendiri, mati di atas salib. Perjanjian Baru mengandung banyak bukti 
mengenai semua fakta ini. Tetapi, Tuhan Yang Hidup Kekal, Berdiri Sendiri, 
dan Pemelihara segala sesuatu itu, jauh dari semua kelemahan-kelemahan 
jasmaniah seperti ini. 

364.  Haqqa berarti, sesuatu itu dahulunya adalah atau menjadi adil, 
layak, betul, benar, asli, sejati, maujud atau nyata; atau sesuatu itu dahulunya 
adalah atau menjadi satu kenyataan yang pasti atau terbukti kebenarannya; 
sesuatu itu dahulunya adalah  atau  menjadi mengikat, keharusan atau 
kewajiban (Lane). Ungkapan bil-Haqq berarti, (1) bahwa Al-Qur’an meliputi 
ajaran-ajaran yang berdasar pada kebenaran-kebenaran yang kekal abadi 
dan tidak mungkin dapat dirusak; (2) bahwa mereka yang pertama-tama 
menerima merupakan kaum yang paling pantas menerimanya; (3) bahwa Al-

4. aDia menurunkan kepada 
engkau Kitab yang mengandung 
kebenaran,364 membenarkan 
yang ada sebelumnya, dan Dia 
menurunkan Taurat365 serta 
Injil,366

لَِّما  قًا  ُمَصّدِ حَّقِ 
ۡ

بِال الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  َل  نَّزَ

﴾۴﴿ۙ ِجۡیَل 
ۡ

 َو الِۡان
َ

ۡوٰرىۃ بَیَۡن یََدیِۡہ َو اَنَۡزَل الّتَ

5. Sebelum ini sebagai pe-
tunjuk bagi manusia, dan Dia 
menurunkan bFurqān.367 Sesung-
guhnya orang-orang yang ingkar 
kepada ayat-ayat Allah, bagi me-
reka ada azab yang sangat keras, 
dan cAllah Mahaperkasa, Yang 
mempunyai Pembalasan.

ۡرقَاَن ؕ۬ ِاّنَ 
ُ
اِس َو اَنَۡزَل الۡف ِمۡن قَۡبُل ُہًدي لِّلّنَ

 ؕ َشِدیٌۡد  اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ِہ 

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

ُہ َعِزیٌۡز ُذو انِۡتَقاٍم﴿۵﴾
َو اللّٰ

a4 : 106; 5 : 49; 29 : 52; 39 : 3.  b2 : 54, 186; 8 : 42; 21 : 49; 25 : 2.
c5 : 96; 14 : 48; 39 : 38.
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Qur’an datang pada waktu yang telah matang untuk itu dan memenuhi segala 
keperluan yang sejati umat manusia; (4) bahwa Al-Qur’an telah datang untuk tetap 
lestari dan tidak ada usaha dari pihak penentangnya yang dapat membinasakan atau 
melemahkannya. 

365.  Kata Taurāt diambil dari kata Warā yang berarti ia membakar; ia 
menyembunyikan (Aqrab). Taurat disebut demikian barangkali karena pada 
masa permulaan, ketika isinya masih murni, membacanya dan mengamalkan 
ajarannya menyalakan dalam hati manusia api cinta Ilahi. Mungkin, kata 
itu mengandung  pula isyarat bahwa nubuatan-nubuatan yang cemerlang 
mengenai kedatangan Nabi Pembawa Syariat terakhir ada tersembunyi dalam 
kitab itu. Taurat adalah nama yang dikenakan kepada lima Kitab Nabi Musa 
As: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nama itu kadang-
kadang dikenakan kepada “Sepuluh Perintah (Tuhan).”

366.  Injīl, yang berarti “kabar suka”, menurut Aqrab adalah kata Yunani 
(bukan berasal dari akar kata bahasa Arab apa pun) yang dari kata itu berasal, 
kata Inggris “Evangel.” Injil disebut demikian, karena kitab itu bukan saja 
mengandung “khabar suka” untuk mereka yang menerima Nabi Isa As, tetapi 
karena kitab itu mengandung pula nubuatan-nubuatan tentang kedatangan 
Nabi terbesar yang mengenai kedatangannya dilukiskan oleh Nabi Isa As 
sebagai kedatangan Tuhan Sendiri (Matius 21: 40). Kata itu tidak mengacu 
kepada keempat Injil sekarang – yang ditulis oleh para pengikut Nabi Isa As 
lama sesudah peristiwa penyaliban dan yang hanya berisikan uraian tentang 
kehidupan dan ajarannya –  melainkan kepada wahyu asli yang diterima oleh 
Nabi Isa As.  

367. Furqān dapat ditujukan kepada Al-Qur’an atau ayat-ayat Ilahi yang 
dianugerahkan kepada Rasulullah Saw yang membuktikan kebenaran beliau. 

368.  Karena pertumbuhan anak terjadi dalam rahim ibu, tentu saja 
keturunannya itu terpengaruh oleh keadaan jasmani dan akhlak ibunya. 
Maka Nabi Isa As yang jasadnya seperti jasad semua manusia lainnya 

6. Sesungguhnya bagi Allah 
atidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi baik di bumi mau-
pun di langit.

لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  ۡيٌء  
َ

ش َعلَۡیِہ  ي 
ٰ
َيۡخف لَا   َہ  

اللّٰ ِاّنَ 

َمٓاِء ﴿۶﴾ فِي الّسَ

7. bDia-lah Yang memberimu 
bentuk di dalam rahim368 sebagai-
mana Dia kehendaki, tidak 
ada Tuhan selain Dia, Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

ۡیَف يََشٓاُء ؕ 
َ
ۡم  فِي الۡاَۡرَحاِم  ک

ُ
ُرک ِذۡي یَُصّوِ

َّ ُہَو  ال

حَِکۡیُم ﴿۷﴾
ۡ

ا ُہَو الۡعَِزیُۡز ال
َّ لَاۤ ِالَٰہ  ِال

a14 : 39; 40 : 17; 64 : 5; 86 : 6.  b22 : 6; 23 : 12 - 15;

39 : 7; 40 : 65; 64 : 4.
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dibentuk dalam rahim seorang wanita, tidak dapat terhindar dari pengaruh 
keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam 
diri seorang wanita. Itulah sebabnya mengapa dalam bertukar pikiran dengan 
orang-orang Kristen dari Najran, Rasulullah Saw secara tepat menyebutkan 
kelahiran Nabi Isa As sebagai keterangan untuk menyangkal apa yang disebut 
ketuhanannya. Beliau diriwayatkan mengatakan kepada mereka, “Apakah 
kalian tidak mengetahui bahwa seorang wanitalah yang mengandung Nabi 
Isa As, dan kemudian wanita itu telah melahirkannya, sama seperti seorang 
wanita biasa melahirkan anak?” (Jarir, iii, 101). 

 369.  Muhkam berarti, (1) hal yang telah terjamin aman dari perubahan 
atau pergantian; (2) hal yang tidak mengandung arti ganda atau kemungkinan 
ada keraguan; (3) hal yang jelas artinya dan pasti dalam keterangan, dan (4) 
ayat yang merupakan ajaran khusus dari Al-Qur’an (Mufradāt dan Lane). 

370.  Umm berarti, (1) ibu; (2) sumber atau asal atau dasar sesuatu; (3) 
sesuatu yang merupakan sarana pembantu dan penunjang, atau sarana islah 
(reformasi dan koreksi) untuk orang lain; (4) sesuatu yang di sekitarnya 
benda-benda lain dihubungkan (Aqrab dan Mufradāt). 

371. Kata Mutasyābih dipakai untuk (1) ucapan, kalimat atau ayat yang 
memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda, meskipun selaras; (2) hal 
yang bagian-bagiannya mempunyai persamaan atau yang selaras satu sama 
lain; (3) hal yang makna sebenarnya mengandung persamaan dengan artian 
yang tidak dimaksudkan; (4) hal yang arti sebenarnya diketahui hanya dengan 
merujuk kepada apa yang disebut Muhkam; (5) hal yang tak dapat dipahami 
dengan segera  tanpa pengamatan yang berulang-ulang; (6) sesuatu ayat yang 
berisi ajaran sesuai dengan atau menyerupai apa yang ada di dalam kitab-
kitab wahyu terdahulu (Mufradāt). 

8. Dia-lah yang menurunkan 
Kitab kepada engkau, adi antara-
nya ada ayat-ayat yang muh-
kamat,369 itulah Ummul370 Kitab, 
dan byang lain adalah ayat-
ayat mutasyābihāt.371 Adapun 
orang-orang yang di dalam hati-
nya ada kebengkokan maka 
mereka mengikuti yang muta-
syābihāt darinya, karena ingin 
menimbulkan fitnah dan ingin 
mencari-cari takwilnya yang 
salah, padahal tidak ada yang

ِمۡنُہ  الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  اَنَۡزَل  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو 

اَُخُر  َو  الِۡکٰتِب  اُّمُ  ُہّنَ  ٰمٌت 
َ

ۡحک
ُ

ّم ٰیٌت 
ٰ
ا

َزیٌۡغ  قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 
َّ ال ا  ّمَ

َ
فَا  ؕ ُمتَٰشِبٰہٌت 

ِبُعۡوَن َما تََشابََہ ِمۡنُہ ابِۡتَغٓاَء الِۡفۡتَنِۃ  فََیّتَ

ُہ ۘ   
ا اللّٰ

َّ   ِال
ۤ
ٗہ

َ
ِویۡل

ۡ
ِویِۡلٖہۚ  َو َما یَۡعلَُم  تَا

ۡ
َو ابِۡتَغٓاَء تَا

وقف
لازم

a11 : 2.  b39 : 24.
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372. Ta’wīl berarti: (1) penafsiran atau penjelasan; (2) terkaan tentang 
arti suatu pidato atau tulisan; (3) penyimpangan suatu pidato atau tulisan 
dari penafsiran yang benar; (4) penafsiran suatu impian; (5) akhir, hasil, atau 
akibat sesuatu (Lane). Dalam ayat ini kata itu dijumpai dua kali, pada tempat 
pertama kata itu mengandung arti yang kedua atau yang ketiga, sedangkan 
pada tempat kedua kata itu mempunyai arti yang pertama atau yang kelima.

373. Ayat ini meletakkan peraturan yang sangat luhur bahwa untuk 
membuktikan sesuatu hal yang mengenainya terdapat perbedaan paham, 
bagian-bagian sebuah kitab suci yang diterangkan dengan kata-kata yang 
tegas dan jelas harus diperhatikan. Bila bagian yang tegas itu terbukti 
berlawanan dengan susunan kalimat tertentu yang mengandung dua maksud, 
maka kalimat itu harus diartikan sedemikian rupa sehingga menjadi selaras 
dengan bagian-bagian yang kata-katanya tegas dan jelas . 

Menurut ayat ini Al-Qur’an mempunyai dua perangkat ayat. Sebagian 
di antaranya Muhkam (kokoh dan pasti dari segi arti) dan yang lainnya 
Mutasyābih (yang dapat diberi penafsiran berbeda). Cara yang tepat untuk 
mengartikan ayat Mutasyābih ialah arti yang dapat diterima hanyalah yang 
sesuai dengan ayat-ayat Muhkam. Dalam QS.39:24 seluruh Al-Qur’an disebut 
Mutasyābih dan dalam QS.11:2 semua ayat Al-Qur’an dikatakan Muhkam. 
Hal itu tak boleh dianggap bertentangan dengan ayat yang sedang dibahas 
ini yang menyatakan bahwa sebagian ayat Al-Qur’an itu Muhkam dan yang 
lainnya Mutasyābih. 

Sepanjang hal yang menyangkut maksud hakiki ayat-ayat Al-Qur’an, 
seluruh Al-Qur’an itu Muhkam dalam pengertian bahwa ayat-ayatnya 
mengandung kebenaran-kebenaran pasti dan kekal-abadi. Tetapi, dalam 
pengertian lain, seluruh Al-Qur’an itu Mutasyābih, sebab ayat-ayat Al-Qur’an 

mengetahui kebenaran takwil-
nya372 akecuali Allah, bdan 
orang-orang yang memiliki pe-
ngetahuan mendalam berkata, 
“Kami beriman kepadanya, 
semuanya berasal dari sisi 
Tuhan kami.” Dan tidak ada yang 
meraih nasihat kecuali orang-
orang yang berakal.373*

 � بِٖہ  ا  َمّنَ
ٰ
ا یَُقۡولُۡوَن  ِم 

ۡ
الِۡعل فِي  ِسخُۡوَن  الّرٰ َو 

اُولُوا  اۤ 
َّ ِال ُر  

َ ّ
ک

َ ّ
یَذ َما  َو   ۚ َربَِّنا  ِعۡنِد  ۡن  ّمِ   

ٌ
ّل

ُ
ک

الۡاَلَۡباِب ﴿۸﴾

a7 : 54; 18 : 79.  b4 : 163.

* Sebagian ayat Al-Qur’an ada yang merupakan ayat-ayat Muhkamāt dalam arti bahwa ayat-
ayatnya tidak dapat disalahkan artikan. Akan tetapi sebagian ada ayat-ayat mutasyābihat yang 
dalam menta’wilkannya dapat menimbulkan keraguan. Yakni selalu ada kemungkinan diambil 
kesimpulan yang salah dari arti itu. Kalau kesalahan menta’wilnya dikembalikan ke ayat 
Muhkamāt, maka ayat Muhkamāt itu akan menolaknya. Untuk itulah ayat-ayat Muhkamāt disebut 
sebagai Ummul Kitab.
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itu disusun dengan kata-kata demikian rupa sehingga pada waktu itu juga 
ayat itu mempunyai berbagai arti yang sama-sama benar dan baik. Al-Qur’an 
itu Mutasyābih pula (menyerupai satu sama lain) dalam pengertian bahwa 
tiada pertentangan atau ketidakselarasan di dalamnya,  berbagai ayat-ayatnya 
bantu-membantu. Tetapi, ada bagian-bagiannya yang tentu Muhkam, dan 
yang lain Mutasyābih untuk berbagai pembaca menurut ilmu pengetahuan, 
keadaan mental, dan kemampuan alami mereka seperti dikemukakan oleh 
ayat sekarang ini. Adapun nubuatan-nubuatan yang dilahirkan dengan 
bahasa yang jelas dan langsung menyerap satu arti saja, harus dianggap 
sebagai Muhkam; sedangkan nubuatan-nubuatan yang digambarkan dengan 
bahasa majaz (perumpamaan, kiasan) dan mampu menyerap tafsiran lebih 
dari satu, harus dianggap Mutasyābih. Karena itu, nubuatan-nubuatan yang 
digambarkan dengan bahasa majaz atau perumpamaan harus ditafsirkan sesuai 
dengan nubuatan-nubuatan yang jelas dan secara harfiah menjadi sempurna 
dan pula sesuai dengan asas-asas ajaran Islam yang pokok untuk nubuatan-
nubuatan Muhkam para pembaca dapat merujuk QS.58: 22, sedangkan untuk 
nubuatan-nubuatan yang Mutasyābih, pada QS.28: 86. 

Istilah Muhkam dapat pula dikenakan kepada ayat-ayat yang mengandung 
peraturan-peraturan yang penuh dan lengkap, sedang ayat-ayat Mutasyābih itu 
ayat-ayat yang memberikan bagian dari perintah tertentu dan perlu dibacakan 
bersama-sama dengan ayat-ayat lain untuk menjadikan suatu perintah yang 
lengkap. Muhkamāt (ayat-ayat yang jelas dan pasti) umumnya membahas 
hukum dan itikad-itikad agama, sedang Mutasyābihāt umumnya membahas 
pokok pembahasan yang menduduki tingkat kedua menurut pentingnya atau 
menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan nabi-nabi atau sejarah 
bangsa-bangsa, untuk yang demikian, .kadang-kadang memakai tata bahasa 
(idiom) dan peribahasa-peribahasa yang dapat dianggap mempunyai berbagai 

9. Wahai Tuhan kami, jangan-
lah Engkau bengkokkan hati kami 
setelah Engkau memberi kami 
petunjuk,374 dan limpahkanlah 
kepada kami rahmat dari sisi 
Engkau, sesungguhnya Engkau 
Maha Pemberi.

َہۡب  َو  َہَدیَۡتَنا  ِاۡذ  بَۡعَد   قُُلۡوبََنا  تُِزۡغ  لَا  َربََّنا 

اُب ﴿۹﴾ َک اَنَۡت الَۡوّہَ
ۚ  ِانَّ

ً
ُدنَۡک َرۡحَمۃ

َّ لََنا ِمۡن ل

10. Wahai  Tuhan kami , 
asesungguhnya Engkau akan 
menghimpun manusia pada Hari 
yang di dalamnya tidak ada 
keraguan, sungguh Allah tidak 
akan menyalahi janji.”

ا َریَۡب ِفۡیِہؕ 
َّ اِس لَِیۡوٍم ل َک َجاِمُع الّنَ

 ِانَّ
ۤ
َربََّنا

﴾۱۰﴿٪ َہ  لَا ُيۡخلُِف الِۡمۡیَعاَد 
ِاّنَ اللّٰ 

a3 : 26; 4 : 88; 45 : 27.



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 3

219

arti. Ayat-ayat sejenis ini hendaknya jangan diartikan demikian rupa sehingga 
seolah-olah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang diterangkan 
dengan kata-kata yang jelas. Dapat dicatat di sini bahwa penggunaan kiasan-
kiasan yang menjadi dasar pokok ayat-ayat Mutasyābih dalam kitab-kitab suci, 
perlu sekali menjamin keluasan arti dengan kata-kata sesingkat-singkatnya, 
untuk menambah keindahan dan keagungan gaya bahasanya dan untuk 
memberikan kepada manusia suatu cobaan yang tanpa itu perkembangan dan 
penyempurnaan rohaninya tidak akan mungkin tercapai. 

374. Makrifat Al-Qur’an hanya dianugerahkan kepada mereka yang 
berhati suci (QS.56:80).

375. Karena semua ayat ini mengandung acuan (isyarat) istimewa 
kepada kaum Kristen maka kata “orang-orang yang kafir” dalam ayat ini 
dapat dikenakan kepada mereka.

376. Dā’b berarti, kebiasaan, adat atau cara, peristiwa, perkara atau 
keadaan (Aqrab).

11. Sesungguhnya orang-orang 
yang kafir,375 tidak akan pernah 
berguna sedikit pun bagi mereka, 
bharta mereka dan anak-anak 
mereka melawan terhadap Allah, 
dan mereka itulah bahan bakar 
Api.

ۡم  
ُ
اَۡمَوالُہ ۡم 

ُ
َعۡنہ تُۡغِنَي  لَۡن  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول َشۡیًئاَؕو  ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ ۡم  
ُ
اَۡولَاُدہ لَاۤ  َو 

﴾۱۱ؕ اِر ﴿ َوقُۡوُد  الّنَ

12. bKeadaan mereka376 seperti 
keadaan kaum Fir’aun dan orang-
orang sebelumnya; mereka men-
dustakan Tanda-tanda Kami maka 
Allah menghukum mereka karena 
dosa-dosanya, dan Allah sangat 
keras hukumannya.

ِذیَۡن ِمۡن قَۡبلِہِۡمؕ   
َّ ِل ِفۡرَعۡوَن � َو ال

ٰ
َداِۡب ا

َ
ک

نُۡوبِہِۡم ؕ  
ُ

بِذ ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ہ

َ
َخذ

َ
فَا  ۚ ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک

ُہ َشِدیُۡد الِۡعَقاِب ﴿۱۲﴾
َو اللّٰ

13. Katakanlah kepada orang-
orang yang kafir, c” Niscaya kamu 
akan dikalahkan dan dihimpun ke 
dalam Jahannam, dan alangkah 
buruknya tempat kediaman itu.”

ۡحَشُرۡوَن 
ُ
ت َو  َسُتۡغلَُبۡوَن  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِّل قُۡل 

َس الِۡمَہاُد ﴿۱۳﴾
ۡ
َم ؕ َو بِئ

ِالٰي َجَہنَّ

a3 : 117; 58 : 18; 92 : 12; 101 : 3.  b8 : 53, 55.  c8 : 37; 54 : 46.
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14. Sungguh telah ada satu 
Tanda377 bagi kamu dalam adua 
golongan yang saling berhadapan, 
segolongan berperang di jalan 
Allah dan golongan yang lain 
kafir, mereka yang beriman 
melihat mereka yang kafir itu dua 
kali jumlahnya dalam pandangan 
mata zahir.378 Dan demikianlah 
bAllah memperkuat dengan 
pertolongan-Nya siapa yang Dia 
kehendaki. Sesungguhnya dalam 
hal ini terdapat pelajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai 
penglihatan.

الَۡتَقَتاؕ  ِفَئَتیِۡن  فِۡي   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا لَُکۡم  اَن 

َ
ک قَۡد 

اِفَرٌۃ 
َ
ک اُۡخٰري  َو  ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  تَُقاتُِل   
ٌ

ِفَئۃ

ُہ یَُؤیُِّد 
ۡثلَۡیہِۡم َراَۡي الَۡعیِۡنَؕو اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
یََّرۡونَہ

بَِنۡصِرٖہ َمۡن يََّشٓاُء ؕ ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَِعبَۡرًۃ   لِّاُولِي 

الۡاَبَۡصاِر ﴿۱۴﴾

15. cDitampakkan indah bagi 
manusia kecintaan terhadap 
apa-apa yang diinginkan yaitu: 
perempuan-perempuan, anak-
anak, kekayaan yang berlimpah 
berupa emas dan perak, kuda 
pilihan, binatang ternak dan 
sawah ladang. dYang demikian 
itu adalah perlengkapan hidup379 
di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik.

َسٓاِء  ِ
ّ الن ِمَن  َہٰوِت 

َ
الّش ُحّبُ  اِس  لِلّنَ ُزیَِّن 

ِمَن  الُۡمَقۡنَطَرِۃ  الَۡقَناِطیِۡر  َو  الَۡبِنیَۡن  َو 

َمِۃ  الُۡمَسّوَ خَۡیِل 
ۡ

ال َو  ِۃ 
َ

الِۡفّض َو  َہِب 
َّ

الذ

حَٰیوِۃ 
ۡ

حَۡرِث ؕ ٰذلَِک َمَتاُع  ال
ۡ

َو الۡاَنَۡعاِم َو ال

ِب ﴿۱۵﴾
ٰ
ُہ ِعۡنَدٗہ ُحۡسُن الَۡما

نَۡیا ؕ َو اللّٰ الّدُ

الحزب  6

377. Ayat ini mengisyaratkan kepada Perang Badar, saat 313 orang-
orang Muslim dengan perlengkapan dan persenjataan yang amat buruk 
berhasil mengalahkan pasukan Mekah yang sempurna peralatannya dan 
lengkap persenjataannya dengan berkekuatan 1000 orang prajurit. Hal itu 
menyempurnakan dua buah nubuatan – pertama yang terkandung dalam sebuah 
wahyu al-Qur’an yang paling awal (QS.54: 45-49), dan kedua dalam Bibel 
(Yesaya 21:13-17). Sesuai dengan nubuatan Bibel kira-kira setahun sesudah 
hijrah Rasulullah Saw dari Mekah, kekuasaan Kedar (leluhur kaum Mekah) 
telah dihancurkan di Badar dan lenyaplah kebesaran mereka. Kekalahan kaum 
kufar itu tak disangka-sangka dan telak, seperti halnya juga kemenangan kaum 
Muslimin. Dengan tepat Perang Badar itu dianggap sebagai salah satu perang 
yang terbesar dalam sejarah. Pertempuran itu benar-benar menentukan nasib 
tanah Arab dan menegakkan Islam di atas landasan yang amat kokoh.

a8 : 42, 43.  b8 : 27.  c18 : 47; 57 : 21. d3 : 186; 9 : 38; 10 : 71.
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16. Katakanlah, “Maukah kamu 
aku beri tahu sesuatu ayang lebih 
baik daripada yang demikian itu?” 
Bagi orang-orang yang bertakwa, 
di sisi Tuhan mereka ada kebun-
kebun yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya, bjodoh-jodoh suci 
dan ckeridhaan dari Allah. Dan 
Allah Maha Melihat akan hamba-
hamba-Nya.

ِذیَۡن 
َّ ۡن ٰذلُِکۡم ؕلِل ۡم ِبخَیٍۡر ّمِ

ُ
ُئک قُۡل اَُؤنَّبِ

ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٌت   َجّنٰ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  َقۡوا 

َّ ات

َرٌۃ  َطّہَ ّمُ اَۡزَواٌج  َو  ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر 

﴾۱۶ۚ ُہ بَِصیٌۡر  ۭ بِالِۡعَباِد ﴿
ِہَؕو اللّٰ

َن اللّٰ ّوَ ِرۡضَواٌن ّمِ

17. Orang-orang yang berkata, 
“Wahai Tuhan kami, sesungguh-
nya kami telah beriman, maka 
dampunilah dosa-dosa380 kami, dan 
peliharalah kami dari azab Api.”

لََنا  فَاۡغفِۡر  ا  َمّنَ
ٰ
ا  

ۤ
َنا

ِانَّ  
ۤ
َربََّنا یَُقۡولُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ اَل

﴾۱۷ۚ اِر ﴿ اَب الّنَ
َ

ُذنُۡوبََنا َو ِقَنا َعذ

378. Anak kalimat ini menunjukkan bahwa laskar Mekah nampak 
kepada kaum Muslimin kurang dari kekuatan yang sebenarnya, ialah hanya 
dua kali lipat dan bukan tiga kali lipat jumlah kaum Muslim, seperti keadaan 
yang sesungguhnya. Hal itu selaras benar dengan rencana Ilahi agar pasukan 
Muslim yang sangat sedikit jumlahnya lagi lemah dan buruk perlengkapannya 
itu jangan gentar dan cemas melihat kekuatan musuh yang sebenarnya 
(QS.8:45). Yang sesungguhnya terjadi adalah  sepertiga tentara Mekah ada 
di belakang bukit, sehingga  pasukan Muslim hanya melihat dua pertiganya 
yaitu sejumlah 600 orang atau dua kali sebanyak mereka sendiri.

379. Islam tidak melarang mempergunakan atau mencari barang-
barang yang baik dari dunia ini, tetapi tentu saja Islam mencela mereka yang 
menyibukkan diri dalam urusan duniawi dan menjadikannya satu-satunya 
tujuan hidup mereka.

380. Dzunūb adalah jamak dari Dzanb  yang berarti kealpaan, perbuatan 
salah, pelanggaran, sesuatu yang patut dicela jika dilakukan dengan sengaja. 
Perbedaannya dengan Itsm adalah  bahwa Dzanb itu boleh jadi disengaja atau 
dilakukan karena kealpaan, sedangkan Itsm  yang  khusus dilakukan dengan 
sengaja. Atau Dzanb berarti kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan 
yang membawa akibat buruk atau menjadikan si pelakunya layak dituntut. 
Sesungguhnya Dzanb berarti kelemahan-kelemahan atau kekurangan-
kekurangan yang melekat pada fitrat manusia, seperti halnya Dzanb (ekor, 

  a8 : 47; 19 : 77.  bLihat 2 : 26.

 c3 : 163, 175; 5 : 3; 9 : 72; 48 : 30; 59 : 9.  d3 : 194; 7 : 156; 23 : 110; 60 : 6.
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18. eOrang-orang yang sabar, 
yang benar, yang taat, dan yang 
berinfak di jalan Allah dan forang-
orang yang memohon ampun di 
bagian akhir malam.381

ِدِقیَۡن َو الٰۡقِنِتیَۡن َو الُۡمۡنِفِقیَۡن  ِبِریَۡن َو الّصٰ اَلّصٰ

َو الُۡمۡسَتۡغفِرِیَۡن بِالۡاَۡسحَاِر ﴿۱۸﴾

atau bagian tubuh yang seperti itu pada manusia) melekat pada tubuh, artinya 
kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan alami pada diri manusia 
(Lane dan Mufradāt).

381. Ciri-ciri khas mukmin sejati yang disebut dalam ayat ini melukiskan 
empat tingkat kemajuan rohani: (1) Bila seseorang memeluk agama sejati 
biasanya ia menjadi sasaran kezaliman,  maka tingkat pertama yang harus 
dilaluinya ialah tingkat “kesabaran dan kegigihan.” (2) Bila penzaliman 
berakhir dan ia bebas untuk berbuat menurut kehendaknya, ia mengamalkan 
ajaran-ajaran yang sebelum itu ia tak dapat mengerjakan sepenuhnya. Tingkat 
kedua ini bertalian dengan “hidup berpegang pada kebenaran,” yaitu hidup 
sesuai dengan keyakinannya. (3) Apabila sebagai akibat melaksanakan 
perintah-perintah agama dengan setia,  mukmin sejati memperoleh kekuasaan, 
ketika itu pun sifat merendahkan diri tidak beranjak dari mereka. Mereka tetap 
bersikap “merendah” seperti sediakala. (4) Bukan sampai di situ saja, bahkan 
rasa pengabdian mereka bertambah besar. Mereka “membelanjakan” apa yang 
direzekikan Allah kepada mereka untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi 
seperti kata-kata penutup ayat ini menunjukkan, sepanjang masa itu mereka 
terus-menerus berdoa kepada Allah Swt agar memaafkan setiap kekurangan 
mereka dalam mencapai cita-cita luhur mereka untuk berbakti kepada umat 
manusia di tengah keheningan malam.

a33 : 36.  b51 : 18, 19.  
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19. Allah memberi kesaksian 
bahwasanya tidak ada Tuhan 
selain Dia, demikian pula 
malaikat-malaikat dan orang-
orang berilmu dengan aberpegang 
teguh kepada keadilan Allah;381A 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Dia Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.382

َو   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو   � ُہَو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ   ٗہ  

اَنَّ ُہ  
اللّٰ َشِہَد 

ا ُہَو 
َّ ِم قَٓائًِما  ۭ بِالِۡقۡسِط ؕ لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

ۡ
اُولُوا الِۡعل

﴾۱۹ؕ حَِکۡیُم ﴿
ۡ

الۡعَِزیُۡز ال

20. Sesungguhnya agama ayang 
benar di sisi Allah adalah Islam,383 
dan tidak berselisih orang-orang 
yang diberi Kitab melainkan 
setelah datang kepada mereka 
ilmu karena kedengkian di antara 
mereka. Dan barangsiapa ingkar 
kepada ayat-ayat Allah, maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat 
dalam menghisab.

ِہ الِۡاۡسلَاُم َؕو َما اۡخَتلََف 
یَۡن ِعۡنَد اللّٰ ِاّنَ الّدِ

َما  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ا 
َّ ِال الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال

ۡر 
ُ
ف

ۡ
یَّک َمۡن  ۡم َؕو 

ُ
بَۡغًیا  ۭ بَۡیَنہ ُم 

ۡ
الِۡعل ُم 

ُ
َجٓاَءہ

ِحَساِب ﴿۲۰﴾
ۡ

َہ َسِریُۡع  ال
ِہ فَِاّنَ اللّٰ

ٰیِت اللّٰ
ٰ
بِا

381A. Kata-kata itu berarti juga sesuai dengan keadilan.
382. Satu fakta yang inti dan tak terbantahkan serta menjadi prinsip 

dasar setiap agama yang benar adalah keesaan Tuhan. Seluruh ciptaan Allah 
Swt dengan segala tertibnya yang sempurna mengandung kesaksian yang 
tak dapat ditolak mengenai kenyataan asasi ini. Para malaikat yang adalah 
penyampai Amanat kebenaran kepada para nabi, rasul-rasul Allah, yang 
menyebarkannya di dunia, dan orang-orang saleh yang menerima serta  
meresapkan ke dalam diri mereka ilmu yang hakiki dari rasul-rasul Allah 
itu, semuanya membubuhkan kesaksian mereka kepada kesaksian Ilahi. 
Demikian pula  semuanya bersatu memberi kesaksian terhadap kepalsuan 
gagasan mempersekutukan Allah Swt dengan sejumlah banyak – tiga atau 
pun dua – tuhan palsu.

383. Semua agama senantiasa menanamkan kepercayaan Tauhid Ilahi 
dan kepatuhan kepada kehendak-Nya, namun demikian hanya dalam Islamlah 
paham kepatuhan   kepada kehendak Ilahi mencapai kesempurnaan, sebab 
kepatuhan sepenuhnya meminta pengejewantahan penuh Sifat-sifat Allah Swt 
dan hanya pada Islam sajalah pengenjewantahan demikian telah terjadi. Jadi 
dari semua tatanan keagamaan hanya Islam yang berhak disebut agama Tuhan 
pribadi (agama Allah) dalam arti  yang sebenarnya. meminta pengejawantahan 

a5 : 9; 7 : 30.  b3 : 86.
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21. Lalu jika mereka mem-
bantah engkau, maka katakanlah, 
a”Aku telah menyerahkan seluruh 
diriku kepada Allah, dan demikian 
juga orang-orang yang mengikuti-
ku.” Dan katakanlah kepada orang-
orang yang diberi Kitab384 itu dan 
orang-orang Ummi,385 “Apakah 
kamu pun sudah berserah diri?” 
Lalu jika mereka telah berserah 
diri, maka sungguh mereka telah 
mendapat petunjuk,386 tetapi jika 
mereka berpaling, maka sesung-
guhnya kewajiban bengkau hanya 
menyampaikan, dan Allah Maha 
Melihat akan hamba-hamba-Nya.

َو  ِہ 
لِلّٰ َوۡجِہَي  اَۡسلَۡمُت  فَُقۡل  ۡوَک  َحٓاّجُ فَِاۡن 

ِذیَۡن اُۡوتُوا الِۡکٰتَب 
َّ َبَعِنؕ  َو قُۡل لِّل

َّ َمِن ات

فََقِد  اَۡسلَُمۡوا  فَِاۡن   ؕ َءاَۡسلَۡمتُۡم  َن  ٖ
یّ الۡاُّمِ َو 

َما َعلَۡیَک الَۡبلُٰغ ؕ 
ۡوا فَِانَّ

َّ اۡہَتَدۡوا ۚ َو ِاۡن تََول

ُہ بَِصیٌۡر  ۭ بِالِۡعَباِد ﴿٪۲۱﴾
َو اللّٰ 

22. Sesungguhnya orang-
orang yang ingkar kepada Tanda-
tanda Allah, dan cberusaha mem-
bunuh nabi-nabi tanpa hak, 

یَۡقُتُلۡوَن  َو  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
یَک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ِذیَۡن

َّ ل ا َن  یَۡقُتُلۡو ّ۪وَ  َحّقٍ بَِغیِۡر  َن  ٖ
ِبیّ لّنَ ا

penuh Sifat-sifat Allah Swt,  dan hanya pada Islam sajalah pengejawantahan 
demikian telah terjadi. Jadi, dari semua tatanan keagamaan hanya Islam yang 
berhak disebut agama Allah, dalam arti kata yang sebenarnya. 

Semua agama yang benar, lebih atau kurang, dalam bentuknya yang asli 
adalah agama Islam, sedang para pengikut agama-agama itu adalah Muslim 
dalam arti kata secara harfiah, tetapi nama Al-Islām tidak diberikan sebelum 
tiba saat bila agama menjadi lengkap dalam segala ragam seginya, karena 
nama itu dicadangkan untuk syariat yang terakhir dan mencapai kesempurnaan 
dalam al-Qur’an. Seterusnya ayat ini menjelaskan ayat QS.2: 63.

384. Ahl al-Kitāb dan Ummiyyīn (mereka yang tidak menganut sesuatu 
kitab wahyu) mencakup seluruh umat manusia.

385. Lihat catatan no. 113A dan no. 1058.
386. Bila Ahlikitab dan mereka yang tidak menganut sesuatu kitab wahyu 

(Ummiyyin) berserah diri kepada Allah Swt niscaya mereka akan menerima 
Rasulullah Saw dan mendapat petunjuk yang benar, golongan pertama 
menerima oleh karena adanya nubuatan-nubuatan jelas yang terdapat dalam 
kitab-kitab suci mereka mengenai beliau,  dan golongan kedua menerima 

a4 : 126.  b5 : 93, 100; 13 : 41; 16 : 83.  cLihat 2 : 62.
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dan juga membunuh orang-orang 
yang menyuruh berbuat adil di 
antara manusia, maka berilah 
kepada mereka kabar gembira 
dengan azab yang pedih.387*

اٍب 
َ

ۡم  بَِعذ
ُ
ۡرہ اِس � فََبّشِ مُرُۡوَن بِالِۡقۡسِط ِمَن الّنَ

ۡ
یَا

اَلِۡیٍم ﴿۲۲﴾

23. Mereka itulah orang-orang 
ayang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan bagi mereka 
tidak ada penolong-penolong.388

نَۡیا  الّدُ فِي  ۡم 
ُ
اَۡعمَالُہ َحِبَطۡت  ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ِصِریَۡن ﴿۲۳﴾
ۡن نّٰ ۡم ّمِ

ُ
ِخَرِۃ ۪ َو َما لَہ

ٰ
َو الۡا

24. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang diberi 
sebagian dari Kitab?389 bMereka 
diseru kepada Kitab Allah supaya 
Kitab itu menghakimi di antara 
mereka, kemudian segolongan 
dari mereka berpaling dan mereka 
membelakangi.

الِۡکٰتِب  َن  ّمِ نَِصۡیًبا  اُۡوتُۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

ثُّمَ  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ َم 

ُ
لَِيۡحک ِہ 

اللّٰ کِٰتِب  ِالٰي  یُۡدَعۡوَن  

ۡعِرُضۡوَن ﴿۲۴﴾ ۡم ّمُ
ُ
ۡم َو ہ

ُ
ۡنہ ي فَِریٌۡق ّمِ

ّٰ
یََتَول

oleh karena adanya kesaksian alam, hati nurani insani, dan pikiran sehat, 
secara terpadu.

387. Tidak pernah ada nabi Allah yang gagal dalam tugasnya, biar 
bagaimana pun keadaan yang dihadapkan kepadanya. Tidak pernah 
ada penzaliman atau upaya-upaya membunuh nabi-nabi yang berhasil 
menghentikan atau memperlambat lajunya kemajuan agama mereka. Sejarah 
agama memberikan bukti dan kesaksian yang abadi mengenai kenyataan ini.

388. Orang-orang kafir sedikit pun tidak percaya akan adanya pembalasan 
di akhirat, maka sebagai bukti akan kenyataan bahwa perbuatan mereka tidak 
akan menolong mereka sedikit pun pada Hari Kebangkitan, mereka diberi tahu 
bahwa dalam kehidupan di alam dunia ini pun usaha mereka membinasakan 
Islam akan ternyata gagal, dan hal itu akan menjadi bukti akan kenyataan 
bahwa di akhirat pun pekerjaan mereka akan hilang sia-sia bagi mereka.

389. (1) Nubuatan-nubuatan dalam Bibel mengenai Rasulullah Saw yang 
merupakan bagian dari kitab itu; atau (2) bagian sejati Bibel, sebab hanya 
sebagian Bibel saja masih tetap selamat dan terpelihara dari penyisipan, dan 
itu saja yang dapat disebut bagian yang benar dari kitab itu; atau (3) Bibel 
hanyalah sebagian saja dari kitab itu, jika dibandingkan dengan al-Qur’an 
yang merupakan kitab yang paling sempurna.

a2 : 218; 7 : 148; 18 : 106.  b24 : 49.

* Arti  Qātal di sini adalah permusuhan yang sangat luar biasa kerasnya, dan dapat juga diartikan 
boikot yang sangat keras.  (Lisān al-‘Arab)
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25. Yang demikian itu disebab-
kan mereka berkata, “Sekali-kali 
aApi tidak akan pernah menyentuh 
kami kecuali beberapa hari saja.”390 
Dan, telah memperdayai mereka 
apa yang senantiasa mereka ada-
adakan dalam agamanya.

اَیَّاًما  اۤ 
َّ ِال اُر  الّنَ َنا  تََمّسَ لَۡن  قَالُۡوا  ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

انُۡوا 
َ
ک ا   ّمَ ِدیِۡنہِۡم  فِۡي  ۡم 

ُ
ہ َغّرَ َو   ۪ ۡعُدۡوٰدٍت  ّمَ

ُرۡوَن ﴿۲۵﴾
َ
یَۡفت

26. Maka bagaimanakah ke-
adaan mereka bapabila Kami 
himpun mereka pada Hari yang 
tidak ada keraguan di dalamnya, 
dan tiap-tiap jiwa akan diberi 
ganjaran sepenuhnya sesuai apa 
yang telah diusahakannya dan 
mereka tidak akan dianiaya.391

ا َریَۡب ِفۡیِہؕ 
َّ ۡم لَِیۡوٍم ل

ُ
ۡیَف ِاَذا َجَمۡعٰنہ

َ
فَک

لَا  ۡم 
ُ
ہ َو  َکَسَبۡت  ا  ّمَ نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک َِیۡت 

ُوفّ َو 

یُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۶﴾

27. K a t a k a n l a h ,  “ Wa h a i 
cAllah, Pemilik kerajaan, Engkau 
memberi kerajaan kepada siapa 
yang Engkau kehendaki, dan 
Engkau cabut kerajaan dari 
siapa yang Engkau kehendaki, 
Engkau muliakan siapa yang 
Engkau kehendaki, dan Engkau 
hinakan siapa yang Engkau

َمۡن  َک 
ۡ
الُۡمل تُۡؤتِي  ِک 

ۡ
الُۡمل ٰملَِک  ُہّمَ 

ّٰ
الل قُِل 

َمۡن  تُِعّزُ  َو     ۪ تََشٓاُء  ِممَّۡن  َک 
ۡ
الُۡمل ِزُع 

ۡ
تَن َو  تََشٓاُء 

 ؕ خَیُۡر 
ۡ

ال بَِیِدَک   ؕ تََشٓاُء  َمۡن   
ُ

تُِذّل َو  تََشٓاُء 

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۲۷﴾
َ

ّلِ ش
ُ
َک َعلٰي ک

ِانَّ

390. Kaum Yahudi dan Kristen kedua-duanya meyakinkan diri mereka 
sendiri untuk mempercayai bahwa mereka akan selamat dari siksaan di 
akhirat, orang-orang Yahudi menyangka diri mereka kebal karena mereka 
itu merasa “orang-orang pilihan Allah,” dan orang-orang Kristen menipu 
diri sendiri dengan khayalan bahwa Nabi Isa As –  yang mereka sebut “anak  
Allah” – telah menghapus semua dosa mereka dengan kematiannya di atas 
salib.

391. Ayat ini merupakan bantahan yang tegas terhadap doktrin (ajaran) 
bahwa darah seseorang – yakni bukan amal salehnya sendiri – dapat 
mendatangkan najat (keselamatan).

a2 : 81; 5 : 19.  b3 : 10; 4 : 88; 45 : 27.  
c2 : 285; 5 : 19, 41; 35 : 14; 40 : 17; 48 : 15.
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kehendaki, hanya di tangan 
Engkaulah segala kebaikan, 
sesungguhnya Engkau Maha-
kuasa atas segala sesuatu. 392

28. a”Engkau memasukkan 
malam ke dalam siang dan Engkau 
memasukkan siang ke dalam 
malam.393 bEngkau mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan 
Engkau mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup, dan Engkau 
memberi rezeki kepada siapa 
yang Engkau kehendaki tanpa 
perhitungan.”394

فِي  َہاَر  الّنَ تُۡولُِج  َو  َہاِر  الّنَ فِي  ۡیَل 
َّ ال تُۡولُِج 

ۡخِرُج 
ُ
ت َو  ِت  الَۡمّیِ ِمَن  الَۡحّيَ  ۡخِرُج 

ُ
ت َو  ۡیِل 

َّ ال

َت ِمَن الَۡحّيِ َو تَۡرُزُق َمۡن تََشٓاُء بَِغیِۡر   الَۡمِیّ

ِحَساٍب ﴿۲۸﴾

29. cJanganlah orang-orang muk-
min mengambil orang-orang kafir 
menjadi sahabat395 dengan meng-
abaikan orang-orang mukmin, 

ِخِذ الُۡمۡؤِمنُۡوَن الٰۡکفِرِیَۡن اَۡولَِیٓاَء ِمۡن 
َ ّ

لَا یَت

ُدۡوِن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ۚ َو َمۡن یَّۡفَعۡل ٰذلَِک   فَلَيَۡس

392. Lihat ayat berikutnya untuk penjelasan dari ayat ini.
393. Kata “siang” di sini menggambarkan kesejahteraan dan kekuasaan 

suatu kaum dan kata “malam” melukiskan kemunduran dan kemerosotan 
mereka. 

394. Ayat ini dan yang mendahuluinya mengisyaratkan kepada hukum 
Ilahi yang tak berubah bahwa bangsa-bangsa bangkit atau jatuh, karena 
mereka menyesuaikan diri dengan atau menentang kehendak Ilahi yang 
merupakan sumber segala kekuasaan dan kebesaran.

395. Dengan diperolehnya kekuatan politik oleh Islam, seperti 
dijanjikan dalam ayat-ayat sebelumnya, bagi negara Islam mengadakan 
persekutuan-persekutuan politik itu menjadi sangat perlu. Ayat yang sedang 
dibahas ini berisikan pedoman asasi bahwa tidak ada negara Muslim boleh 
mengadakan perjanjian atau persekutuan dengan negara bukan-Islam yang 
akan merugikan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan 
kepentingan-kepentingan negara-negara Muslim lainnya. Kepentingan-

a7 : 55; 13 : 4; 22 : 62; 35 : 14; 39 : 6; 57 : 7.  b6 : 96; 10 : 32; 

30 : 20.  c3 : 119; 4 : 140, 145.
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dan barangsiapa berbuat demi-
kian maka tidak ada hubungan-
nya dengan Allah sedikit pun, 
kecuali kamu menjaga diri dari 
mereka396 dengan suatu penjagaan 
yang sebaik-baiknya. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap 
hukuman-Nya,397 dan kepada 
Allah kamu akan kembali.

 ؕ 
ً

ۡم تُٰقىۃ
ُ
ُقۡوا ِمۡنہ اۤ  اَۡن تَّتَ

َّ ۡيٍء ِال
َ

ِہ  فِۡي ش
 ِمَن اللّٰ

ِہ الَۡمِصیُۡر ﴿۲۹﴾
ي اللّٰ

َ
ُہ نَۡفَسٗہؕ  َو ِال

ُم اللّٰ
ُ
ُرک ِ

ّ
َو ُيحَذ

30. Katakanlah, a”Jika kamu 
menyembunyikan apa yang ada 
di dalam dadamu atau kamu me-
nampakkannya pasti Allah me-
ngetahuinya, dan Dia mengetahui 
apa yang ada di seluruh langit 
dan apa yang ada di bumi, dan 
Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu.”

تُۡبُدۡوُہ  اَۡو  ۡم 
ُ
ُصُدۡوِرک فِۡي  َما  ۡخُفۡوا 

ُ
ت ِاۡن  قُۡل 

ٰمٰوِت َو َما فِي  ُہ ؕ َو یَۡعلَُم َما فِي الّسَ
یَۡعلَۡمُہ اللّٰ

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۳۰﴾
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ َعلٰي ک

الۡاَۡرِض ؕ َو اللّٰ

kepentingan Islam harus berada di atas kepentingan-kepentingan lainnya.
396. Kaum Muslim diperingatkan supaya berhati-hati terhadap 

hasutan-hasutan dan tipu muslihat kaum kafir. Ungkapan “kecuali bila 
kamu menjaga diri dari mereka, bukan mengacu kepada kekuasaan musuh 
tetapi kepada kelicikannya yang harus diwaspadai oleh kaum Muslim.

397. Nafs berarti: diri pribadi seseorang; maksud, kemauan, atau 
keinginan; hukuman, dan sebagainya (Aqrab).

a27 : 75; 28 : 70.
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31. Waspadalah akan Hari 
bketika setiap orang akan men-
dapati kebaikan apapun yang 
telah dikerjakan dan kejahatan 
apa pun yang telah dikerjakan 
dihadirkan kehadapannya, ia 
sangat menginginkan seandainya 
di antara ia dan kejahatan itu 
ada jarak yang jauh. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap 
hukuman-Nya, dan Allah 
Maha Penyantun akan hamba-
hamba-Nya.

َخیٍۡر  ِمۡن  َعِملَۡت  ا  ّمَ نَۡفٍس   
ُ

ّل
ُ
ک ِجُد 

َ
ت یَۡوَم 

اَّنَ  لَۡو  تََوّدُ   ۛ ُسۡوٍٓء  ِمۡن  َعِملَۡت  َما  ّوَ   ۛ ۡحَضًرا 
ُ

ّم

ُم 
ُ
ُرک ِ

ّ
ُيحَذ َو   ؕ اََمًدا  ۭ بَِعۡیًدا   

ۤ
بَۡیَنٗہ َو  بَۡیَنَہا 

ُہ َرُءۡوٌف  ۭ بِالِۡعَباِد ﴿٪۳۱﴾
ُہ نَۡفَسٗہ ؕ َو اللّٰ

اللّٰ 

32. Katakanlah, a”Jika kamu 
mencintai Allah, maka ikutilah398 
aku, Allah pun akan men-
cintaimu dan akan mengampuni 
dosa-dosamu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.”

ُم 
ُ

ُيۡحِبۡبک ِبُعۡونِۡي 
َّ فَات َہ 

اللّٰ ۡوَن  ِحّبُ
ُ
ت ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡن  قُۡل 

َغُفۡوٌر   ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ۡم 

ُ
ُذنُۡوبَک لَُکۡم  یَۡغفِۡر  َو  ُہ 

اللّٰ

ِحۡیٌم ﴿۳۲﴾ ّرَ

33. Katakanlah, b”Taatilah 
Allah dan Rasul-Nya”, kemudian 
jika mereka berpaling maka 
ketahuilah sesungguhnya Allah 
tidak mencintai orang-orang 
kafir.

فَِاّنَ  ۡوا 
َّ تََول فَِاۡن   ۚ ُسۡوَل  الّرَ َو  َہ 

اللّٰ اَِطۡیُعوا      قُۡل 

َہ  لَا ُيِحّبُ الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۳۳﴾
اللّٰ

ربع 
الحزب

6

398. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan untuk memperoleh 
kecintaan Ilahi sekarang tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengikuti 
Rasulullah Saw. Selanjutnya ayat ini melenyapkan kesalahpahaman yang 
mungkin dapat timbul dari QS.2:63 bahwa iman kepada adanya Tuhan dan 
alam akhirat saja sudah cukup untuk memperoleh keselamatan.  

a18 : 50.  b4 : 70. c4 : 60; 5 : 93; 8 : 47; 24 : 55; 58 : 14.
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34. Sesungguhnya Allah telah 
memilih Adam, Nuh, keluarga 
Ibrahim dan keluarga ‘Imrān399 
atas seluruh alam.

ِابٰۡرِہۡیَم   َل 
ٰ
ا ّوَ  نُۡوًحا  َو  َدَم 

ٰ
ا ي 

ٰۤ
اۡصَطف َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

﴾۳۴ۙ َل ِعۡمٰرَن َعلَي الٰۡعلَِمیَۡن ﴿
ٰ
َو ا

35. aSebagian mereka adalah 
keturunan dari sebagian yang 
lain. Dan Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui.

َسِمۡیٌع   ُہ 
اللّٰ ِمۡن  ۭ بَۡعٍضَؕو    ۭ بَۡعُضَہا 

ً
یَّۃ ُذّرِ

﴾۳۵ۚ َعلِۡیٌم ﴿

36. Ingatlah, ketika perempuan 
‘Imran400 berkata, “Wahai Tuhan-
ku, sesungguhnya aku telah nazar-
kan kepada Engkau apa yang ada

لََک  ۡرُت 
َ

نَذ ِۡي 
ّ

ِان َرّبِ  ِعۡمٰرَن  اۡمَراَُت  قَالَِت  ِاۡذ  

َک
ۡي ِۚانَّ ِمّنِ ۡل  فََتَقّبَ ًرا  ُمحَّرَ بَۡطِنۡي  فِۡي  َما 

399. ‘Imrān boleh jadi mengisyaratkan kepada dua pribadi: (1) Amran dari 
Bibel yang adalah seorang anak Kahat dan cucu Lewi. Ia adalah ayah Nabi 
Musa As, Nabi Harun As, dan Miriam. Dari antara ketiga bersaudara itu Nabi 
Musa As yang termuda (Jew. Enc. pada kata Amran; Keluaran 6:12-20); (2) 
‘Imrān ayah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa As ‘Imran ini anak Yosyhim atau 
Yosyim (Jarir dan Katsir).

Al-Qur’an memilih nama ini dengan dua tujuan: (1) Untuk mencakup 
juga Nabi Harun As, kakak Nabi Musa As, di samping Nabi Musa As, dan (2) 
sebagai semacam pendahuluan guna memperkenalkan riwayat Siti Maryam, 
ibunda Nabi Isa As dan riwayat Nabi Isa As sendiri. Diulangnya nama ‘Imran 
dalam QS.3:36 pun membawa kepada kesimpulan yang sama. 

Memang sangat menarik bahwa sementara ayat ini menyebut nama-
nama Adam As dan Nuh As secara mandiri dan secara individual maka ayat 
ini menyebut Nabi Ibrahim As dan ‘Imran sebagai tokoh-tokoh keluarga. Hal 
demikian ialah untuk menegaskan bahwa kedua nama yang tersebut belakangan 
mencakup pengisyaratan kepada pribadi-pribadi tertentu dari antara anak-cucu 
mereka. Jadi, ungkapan “keluarga Ibrahim” bukan saja merujuk kepada Nabi 
Ibrahim As pribadi, tetapi pula kepada anak-anak dan cucu-cucunya – Isma’il 
As, Ishak As, Yakub As, dan Yusuf As. 

Ayat ini dapat pula mengandung isyarat kepada Rasulullah Saw yang 
juga keturunan Nabi Ibrahim As. Demikian pula kata-kata “keluarga ‘Imran,” 
mengacu kepada Nabi Harun As dan Nabi Isa As, sedangkan  ‘Imran sendiri 
tidak termasuk karena ia bukan seorang nabi.

400. ‘Imran dalam ayat ini berbentuk singkatan dari Āli-‘Imrān (keluarga 
‘Imran, ayah Nabi Musa As ) seperti dalam QS.2:4, Israil adalah singkatan dari 

a6 : 88; 19 : 59.
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dalam kandunganku untuk meng-
khidmati Engkau,401 maka terima-
lah ia dariku, sesungguhnya Eng-
kau Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.”

ِمۡیُع الَۡعلِۡیُم ﴿۳۶﴾ اَنَۡت الّسَ

Bani Israil (Anak-anak Israil) atau merujuk kepada ‘Imran, ayah Siti Maryam.
401. Muharrar berarti, yang dibebaskan; anak yang dipisahkan dari segala 

urusan dunia dan diserahkan oleh orangtuanya untuk berkhidmat kepada 
rumah peribadatan (Lane & Mufradāt). Telah menjadi kebiasaan pada kaum 
Bani Israil bahwa orang-orang yang dibaktikan untuk mengabdi kepada rumah 
peribadatan seumur hidup tidak menikah (Gospel of Mary 5:6 dan Bayān 
di bawah QS.3:36). Dalam ayat ini ibu Siti Maryam, yang bernama Hanna 
(Enc. Bib.), disebut Imra’at Imrān (istri ‘Imran), sedang dalam QS.19:29 Siti 
Maryam sendiri dipanggil dengan nama Ukht Hārūn (saudara perempuan 
Nabi Harun As). 

‘Imran (Amran) dan Nabi Harun As masing-masing ayah dan saudara 
Nabi Musa As, yang mempunyai saudara perempuan yang bernama Miriam. 
Karena tidak paham akan tata bahasa Arab dan gaya bahasa Al-Qur’an, para 
pujangga Kristen – yang menuduh Al-Qur’an sebagai gubahan Rasulullah Saw 
– menyangka bahwa karena jahilnya, bahwa beliau telah mencampuradukkan 
Siti Maryam, ibu Nabi Isa As dengan Maryam atau Miriam, saudara perempuan 
Nabi Musa As. Dengan demikian mereka berlagak seolah-olah telah 
menemukan dalam Al-Qur’an suatu anakhronisme (kesalahan penanggalan 
mengenai kejadian sejarah) yang berat – suatu tuduhan yang sama sekali 
janggal, sebab banyak sekali kalimat dapat disebutkan untuk memperlihatkan 
bahwa Al-Qur’an memandang Nabi Musa As dan Nabi Isa As sebagai dua 
orang nabi yang dipisahkan oleh silsilah (rangkaian) nabi-nabi (QS.2:88; 
QS.5:45). 

Ada riwayat, bahwa ketika Rasulullah Saw mengutus Mughirah ke 
Najran, orang-orang Kristen setempat bertanya kepadanya: “Apakah anda 
tidak membaca dalam Al-Qur’an bahwa Siti Maryam (ibunda Nabi Isa As) 
disebut sebagai saudara perempuan Harun, sedang anda tahu bahwa Nabi 
Isa As dilahirkan lama sesudah Musa?” Kata Mughirah: “Saya tak tahu 
jawabannya, dan ketika saya  kembali ke Medinah, saya menanyakan hal itu 
kepada Rasulullah Saw, yang menjawab: “Mengapa tidak engkau katakan 
kepada mereka bahwa Bani Israil biasa menamakan anak-anak mereka dengan 
nama nabi-nabi dan orang-orang suci mereka yang telah wafat?” (Tirmidzi). 

Pada hakikatnya, memang betul ada hadis yang mengatakan bahwa suami 
Hanna dan ayah Siti Maryam dikenal dengan nama ‘Imrān yang mempunyai 
ayah (kakek Siti Maryam) bernama Yosyhim atau Yosyim (Jarīr dan Katsīr). 
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Dengan demikian ‘Imran ini lain dari ‘Imrān ayah Nabi Musa As yang ayahnya 
sendiri (kakek Nabi Musa) adalah Kehat (Keluaran 6:18-20). 

Kenyataan bahwa suami Hanna atau ayah Siti Maryam, disebut pula 
Joachim dalam kitab-kitab suci Kristen (Gospel of the birth of Mary dan 
Enc. Brit. pada kata “Mary”). hendaknya jangan membingungkan kita, sebab 
Yoachim itu sama dengan Yoshim yang disebut Ibn Jarir sebagai ayah ‘Imran. 
Kitab-kitab suci Kristen memberikan nama kakeknya dan bukan bapaknya, 
hal yang merupakan suatu kelaziman. 

Di samping itu ada contoh-contoh Bibel tentang seseorang yang dikenal 
dengan dua nama. Gideon, umpamanya, disebut juga Yerubbaal (Hakim-
hakim 7:1), karena itu. tidak usah heran bila nama yang kedua untuk Yosyim 
itu kebetulan adalah ‘Imran. Lagi pula, seperti halnya perseorangan, keluarga-
keluarga pun kadang-kadang dikenal dengan nama leluhur terkemuka mereka. 
Dalam Bibel nama “Israil” kadang-kadang dipakai untuk kaum Bani Israil 
(Ulangan 6: 34) dan Kedar untuk kaum Bani Ismail (Yesaya 21: 16; 42: 11). 
Demikian pula Nabi Isa As telah disebut “anak Daud” (Matius 1: 1). Maka, 
kata-kata Imra’at ’Imrān dapat pula diartikan Imra’at Āli‘Imrān, yaitu  wanita 
dari keluarga‘Imrān. 

Keterangan ini selanjutnya dikuatkan oleh kenyataan bahwa kata Āli 
‘Imrān (keluarga Imran) telah dipakai oleh Al-Qur’an hanya pada dua ayat 
sebelumnya. Kata Āli (keluarga) di sini dibuang, oleh karena dekatnya 
penyebutan. Dan, telah diakui bahwa Hanna, ibu Siti Maryam, yang merupakan 
saudara sepupu Elizabeth (ibunda Yahya) termasuk keluarga Nabi Harun As, 
dan dengan perantaraannya (yaitu Harun) termasuk keluarga ‘Imran (Lukas 1: 
5, 36). Untuk ayat ini dan ayat berikutnya lihat pula “Edisi Besar Tafsir Bahasa 
Inggris.”

Nazar ibunda Maryam nampaknya diucapkan karena pengaruh golongan 
Essenes, yang pada umumnya sangat dimuliakan oleh orang-orang pada masa 
itu dan yang biasa menjalani hidup membujang seumur hidup dan mengasingkan 
perempuan-perempuan dari keanggotaan mereka dan mewakafkan kehidupan 
mereka untuk berbakti kepada agama dan sesama manusia (Enc. Bib.; Jew. 
Enc.). 

Adalah merupakan hal yang menarik bahwa ajaran Injil itu banyak 
persamaannya dengan ajaran golongan Essenes itu. Jelas pula dari arti kata 
Muharrar bahwa ibunda Siti Maryam telah bernazar mewakafkan anaknya 
untuk mengkhidmati rumah peribadatan, dan dengan demikian ia berniat 
supaya anaknya itu tidak menikah; hal demikian menunjukkan bahwa 
Siti Maryam dimaksudkan untuk masuk ke dalam golongan paderi. Itulah 
sebabnya mengapa di tempat lain dalam Al-Qur’an, Siti Maryam disebut 
saudara perempuan Nabi Harun As dan bukan saudara perempuan Nabi Musa 
As (QS.19: 29), meskipun keduanya saudara kandung; sebab, sementara 
Nabi Musa As itu pendiri syariat Yahudi, Nabi Harun As itu imam golongan 
kepadrian Yahudi (Enc. Bib.; pada kata Aaron )

Jadi, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa As itu merupakan saudara Nabi 
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37. Maka tatkala ia telah me-
lahirkannya ia berkata, “Wahai 
Tuhanku, sesungguhnya yang 
aku lahirkan ini seorang pe-
rempuan;402 dan Allah lebih 
mengetahui apa yang dilahir-
kannya itu,402A sedangkan anak 
lelaki yang didambakan itu 
tidaklah sama seperti anak pe-
rempuan ini; dan sesungguhnya 
aku menamainya Maryam,402B

  
ۤ
َوَضۡعُتَہا ِۡي 

ّ
ِان َرّبِ  قَالَۡت  َوَضَعۡتَہا  ا  فَلَّمَ

ُہ اَۡعلَُم بَِما َوَضَعۡتؕ  َو لَيَۡس 
اُنٰۡثيؕ  َو اللّٰ

ِۡيۤ  
ّ

ۡیُتَہا مَۡریََم َو ِان ِۡي َسّمَ
ّ

الۡاُنٰۡثي ۚ َو ِان
َ
ُر  ک

َ
ک

َ ّ
الذ

ۡیٰطِن  
َ

الّش ِمَن  یََّتَہا  ُذّرِ َو  بَِک  َہا 
ُ

اُِعۡیذ

ِجۡیِم ﴿۳۷﴾ الّرَ

Harun As bukan dalam arti saudara kandung, melainkan karena Siti Maryam-
sebagaimana Nabi Harun As-berasal dari golongan paderi (pendeta). 

402. Karena sangat berhasrat   untuk dikaruniai seorang anak laki-laki, 
ibunda Siti Maryam bernazar hendak mewakafkan anak itu untuk berbakti 
kepada Tuhan, tetapi dalam kenyataannya seorang anak perempuanlah yang 
telah lahir sehingga  dengan sendirinya ia menjadi bingung.

402A. Kata-kata: “Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya,” 
merupakan kalimat sisipan yang diucapkan oleh Allah Swt secara sambil 
lalu, sedangkan kata-kata berikutnya: “Anak lelaki (yang didambakan) itu 
tidaklah sama seperti anak perempuan” dapat dianggap diucapkan oleh Allah 
Swt atau diucapkan oleh ibunda Siti Maryam. Besar kemungkinan kata-kata 
itu diucapkan oleh Allah Swt dan berarti, seperti dalam teks terjemahan, 
bahwa anak perempuan yang dilahirkannya itu lebih baik daripada anak laki-
laki yang diharapkannya. Tetapi jika  dianggap diucapkan oleh ibunda Siti 
Maryam, kata-kata itu berarti bahwa anak perempuan yang dilahirkan olehnya 
itu tidak bisa menjadi seperti anak laki-laki yang diinginkannya, karena (ia 
beranggapan) hanya anak laki-lakilah yang cocok untuk menunaikan bakti 
istimewa itu dan ia ingin mewakafkannya.

Anak kalimat “aku menamainya Maryam,” mengandung doa kepada 
Allah Swt secara tidak langsung, untuk menjadikannya seorang anak 
perempuan yang mulia dan baik serta saleh, seperti nampak dari arti kata 
Maryam (yakni   mulia atau seorang ahli ibadah yang saleh).

402B. Siti Maryam  adalah  ibunda Nabi Isa As, ia mungkin diberi nama 
yang sama dengan saudara perempuan Nabi Musa As dan Nabi Harun As, 
yang dikenal dengan nama Miriam. Kata itu, yang adalah kata majemuk dalam 
bahasa Ibrani, berarti: bintang laut; nyonya atau perempuan  bangsawan; 
mulia; ahli ibadah yang saleh (Cruden’s Concordance; Kasysyāf; dan Enc. 
Bib.).

402C. Kata-kata itu menimbulkan sedikit kesulitan. Bila ibunda Siti 
Maryam berniat mewakafkan anaknya untuk berbakti kepada Tuhan, pasti 
ia telah mengetahui bahwa anaknya tidak akan menikah seumur hidup. Jika 
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dan sesungguhnya aku memohon 
perlindungan Engkau untuknya 
dan keturunannya402C dari setan 
yang terkutuk.”402D*

demikian, maka apakah artinya memanjatkan doa untuk keturunan sang 
anak itu? Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Allah Swt telah 
mengabarkan kepadanya dalam sebuah kasyaf bahwa anak perempuannya itu 
akan tumbuh hingga dewasa dan akan mendapat seorang anak, dan atas berita 
itu ia berdoa agar Siti Maryam dan anaknya dikaruniai perlindungan Ilahi. 

Namun demikian ia nampaknya telah menyerahkan hari depan Siti 
Maryam ke tangan Ilahi dan mewakafkannya, sebagaimana diniatkannya 
semula untuk mengabdi kepada Allah Swt (QS.3:36; Gospel of The Birth  of 
Mary). Hal itu tentu saja merupakan suatu kekecualian, sebab hanya laki-
laki sajalah yang dapat dipilih untuk bakti demikian. Dugaan bahwa ibunda 
Siti Maryam menerima kasyaf mengenai anak perempuannya akan mendapat 
seorang laki-laki, tercantum dalam Gospel of The Birth of Mary (3:5), 
meskipun  mungkin dalam bentuk yang agak lain.

Tiada sesuatu yang luar biasa tentang doa Hanna, yang ingin agar Siti 
Maryam serta keturunannya terpelihara dari pengaruh setan. Semua orang 
tua mendambakan hal seperti itu untuk anak-anak mereka dan berdoa agar 
mereka itu dibesarkan untuk menempuh kehidupan yang baik lagi lurus. 
Baik juga dicatat, meskipun Islam menyatakan bahwa semua nabi Allah 
selamat dari pengaruh setan, namun Bibel tidak menganggap perlindungan 
itu dinikmati Nabi Isa As (Markus 1:12, 13).

402D. Rajīm  berasal dari kata Rajama, artinya: (1) orang yang diusir dari 
hadirat Tuhan dan kasih-sayang-Nya, atau orang terkutuk; (2) ditinggalkan 
dan dibiarkan seorang diri; (3) dilempari dengan batu; (4) mahrum (luput)  
dari segala kebaikan dan kebajikan (Lane).

* Ketika perempuan Imran mengatakan sehubungan dengan anak yang dilahirkan itu ternyata  
perempuan (Siti Maryam) ia berkata “Padahal aku meminta pada Allah Swt seorang anak 
laki-laki.” Maka sebagai jawabannya Allah Swt berfirman, Dia lebih mengetahui bahwa anak 
peremuan dan anak laki-laki itu berbeda. Akan tetapi anak perempuan ini telah diberikan 
kepadamu. Anak ini tidak seperti anak perempuan biasa tetapi Allah Swt memberikan kelebihan 
dimana anak itu dapat melahirkan anak tanpa melalui hubungan suami istri.
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38. Maka Tuhannya telah menga-
bulkannya dengan pengabulan 
yang baik dan menumbuhkannya 
dengan pertumbuhan yang baik 
dan menyerahkan pemeliharaan-
nya kepada Zakaria.403 Setiap kali 
Zakaria datang menemuinya di 
mihrab ia mendapatinya ada 
rezeki padanya. Ia berkata, “Hai 
Maryam, dari manakah engkau 
mendapatkan rezeki ini?” Ia 
berkata: “Rezeki itu dari sisi 
Allah.”404 Sesungguhnya Allah 
memberi rezeki kepada siapa 
yang Dia kehendaki tanpa 
perhitungan.

َۢۡبَتَہا  اَن ّوَ  َحَسٍن  بَِقُبۡوٍل  َربَُّہا  لََہا  فََتَقّبَ

َدَخَل  َما 
َّ ل

ُ
ک  ؕ ِریَّا 

َ
َزک لََہا 

َ
ّف

َ
ک ّوَ   ۪ َحَسًنا  نََباتًا 

ِعۡنَدَہا  َوَجَد  الِۡمۡحَراَب �  ِریَّا 
َ
َزک َعلَۡیَہا 

ُہَو  قَالَۡت   ؕ ا 
َ

ٰہذ لَِک  ي 
ّٰ

اَن ٰیَمۡریَُم  قَاَل   ۚ ِرۡزقًا 

يََّشٓاُء  َمۡن  یَۡرُزُق  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ِہ 

اللّٰ ِعۡنِد  ِمۡن 

بَِغیِۡر ِحَساٍب ﴿۳۸﴾

403. Zakaria As itu nama seorang orang-suci dari kalangan Bani Israil 
yang dikemukakan oleh al-Qur’an sebagai seorang nabi (QS.6:86), tetapi 
dalam Bibel hanya disebut sebagai seorang imam (Lukas 1:5). Orang yang 
dikemukakan sebagai nabi oleh Bibel ialah Zakharya (perhatikan perbedaan-
perbedaan ejaannya) yang tidak disebut dalam al-Quran. Zakaria As dari al-
Qur’an itu ialah ayahanda Yahya As, saudara sepupu Nabi Isa As .

404. Hadiah-hadiah itu ternyata dibawa oleh orang-orang yang 
berkunjung ke tempat itu untuk beribadah dan tidak ada hal yang luar biasa 
dalam jawaban Siti Maryam bahwa hadiah-hadiah itu dari Allah Swt, sebab 
tiap-tiap barang baik yang datang kepada manusia sebenarnya berasal dari 
Allah Swt karena Tuhan itu Maha Pemberi. Pada hakikatnya, suatu jawaban 
lain dari seorang anak perempuan dengan didikan agama seperti yang 
diperoleh Siti Maryam, tentu akan tidak pantas.
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a19 : 6, 7; 21 : 90, 91.  b19 : 12.  c19 : 8; 21 : 91.  d3 : 46; 4 : 172.

39. Di sanalah Zakaria berdoa405 
kepada Tuhannya, ia berkata, 
a”Wahai Tuhanku, anugerahilah 
aku keturunan yang suci dari sisi 
Engkau; sesungguhnya Engkau 
Maha Mendengar doa.”

ِریَّا َربَّٗہ ۚ قَاَل َرّبِ َہۡب لِۡي ِمۡن 
َ
ُہَنالَِک َدَعا َزک

َعٓاِء ﴿۳۹﴾ َک َسِمۡیُع  الّدُ
 ۚ ِانَّ

ً
َبۃ  َطّیِ

ً
یَّۃ ُدنَۡک ُذّرِ

َّ ل

40. Maka malaikat menyerunya 
ketika ia asedang mendirikan shalat 
di mihrab, “Bahwa bAllah memberi 
engkau kabar gembira tentang 
Yahya,406 yang akan menggenapi 
ckalimat dari Allah, dan ia seorang 
pemimpin, pengekang hawa nafsu, 
dan seorang nabi407 dari antara 
orang-orang saleh.”

یَُّصلِّۡي  قَٓائٌِم  ُہَو  َو   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل فََناَدتُۡہ 

بَِيۡحٰيي  ُرَک  یَُبّشِ َہ 
اللّٰ الِۡمۡحَراِب�اَّنَ  فِي 

َحُصۡوًرا  ّوَ  ًدا  َسّیِ َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ لَِمٍۃ 

َ
قًا  ۭ بِک ُمَصّدِ

ِلِحیَۡن ﴿۴۰﴾ الّصٰ َن  ّمِ ا  نَِبّیً ّوَ 

405. Jawaban yang saleh dari anak itu memberi kesan sangat mendalam 
pada pikiran Zakaria As, dan membangkitkan dalam jiwanya keinginan 
terpendam yang wajar untuk mempunyai anak sendiri yang saleh seperti 
dia. Ia berdoa kepada Allah Swt untuk dianugerahi seorang anak seperti Siti 
Maryam. Doa itu nampaknya dipanjatkan berulang-ulang selama satu masa 
yang panjang seperti disebutkan dengan kata-kata lain di berbagai tempat 
dalam Al-Qur’an (QS.3:39; 19:4-7 dan QS.21:90).

406. Yahya As adalah seorang nabi yang datang sebelum Nabi Isa As 
berlaku sebagai perintis bagi kedatangannya, sesuai dengan nubuatan Bibel 
(Mal. 3:1 dan 4:5). Kata Ibraninya ialah Yuhanna, yang dalam bahasa itu 
berarti “Tuhan telah bermurah hati” (Enc. Brit.). Nama Yahya  diberikan oleh 
Allah Swt Sendiri.

407. Yahya datang sesuai dengan nubuatan Maleakhi: “Bahwasanya Aku 
menyuruhkan kepadamu Elia, nabi itu, dahulu daripada datang hari Tuhan 
yang besar dan hebat itu” (Mal. 4:5).
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41. Ia, Zakaria, berkata, a”Wahai 
Tuhan-ku, bagaimana mungkin 
aku akan mendapat anak laki-
laki,408 sedangkan masa tua 
telah menjelangku dan lagi pula 
istriku mandul?” Dia berfirman, 
“Demikianlah kekuasaan Allah, 
Dia berbuat apa yang Dia kehen-
daki.”

بَلََغِنَي  قَۡد  ّوَ  ُغلٌٰم   لِۡي  ۡوُن 
ُ

یَک ي 
ّٰ

اَن َرّبِ  قَاَل 

ُہ  
اللّٰ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک قَاَل   ؕ َعاِقٌر  اۡمَراَتِۡي  َو  الِۡکبَُر 

یَۡفَعُل َما يََشٓاُء ﴿۴۱﴾

42. bIa berkata, “Wahai Tuhan-
ku, berikanlah kepadaku suatu 
Tanda.409 Dia berfirman, “Tanda 
bagi engkau yaitu engkau tidak 
boleh berbicara dengan manusia 
selama tiga hari410 ckecuali 
dengan isyarat, dan berzikirlah 
kepada Tuhan engkau sebanyak-
banyaknya serta bertasbihlah di 
waktu petang dan pagi hari.”

َِم 
ّ ل

َ
ا تُک

َّ یَُتَک  اَل
ٰ
 ؕ قَاَل ا

ً
یَۃ

ٰ
ِۡيۤ  ا

ّ
قَاَل َرّبِ اۡجَعۡل ل

بََّک  ّرَ ۡر 
ُ
اۡذک َو   ؕ َرۡمًزا  ا 

َّ ِال اَیَّاٍم    
َ

ثَلَٰثۃ اَس  الّنَ

اِر ﴿٪۴۲﴾
َ
ۡح بِالَۡعِشّيِ َو الِۡابۡک ِثیًۡرا ّوَ َسّبِ

َ
ک 

408. Ghulām berarti anak muda (Lane). Pertanyaan Zakaria As merupakan 
ungkapan yang tercetus dari rasa heran yang tulus dan polos tatkala mendengar 
janji Ilahi itu. Pertanyaan itu mengandung pula doa terselubung agar mudah-
mudahan ia mendapat umur cukup panjang sehingga dapat melihat anak itu 
lahir dan tumbuh menjadi seorang pemuda.

409. Zakaria As harus pantang berbicara selama tiga hari, dan kemudian 
janji itu baru akan dipenuhi. Ia tidak kehilangan kemampuan bicara, seperti 
nampaknya dikatakan Bibel, sebagai hukuman karena tidak percaya kepada 
perkataan Allah Swt (Lukas 1:20-22).

410. Perintah supaya membisu dimaksudkan agar memberikan 
kesempatan baik kepada Zakaria As untuk menggunakan waktunya dengan 
bertafakur dan berdoa – suatu syarat yang istimewa sekali, berfaedah untuk 
menarik rahmat dan berkat Ilahi. Pantang bercakap-cakap juga ternyata sangat 
berfaedah dalam keadaan tertentu untuk membuat seseorang memulihkan 
kembali daya hayati dan kekuatan jasmani yang telah hilang. Kebiasaan itu 
agaknya lazim terdapat di tengah kaum Yahudi di zaman itu.

a19 : 9, 10.  b19 : 11.  c19 : 12.
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43. Dan ingatlah ketika para 
malaikat411 berkata, “Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah telah 
memilih412 engkau, mensucikan 
engkau, dan telah amemilih engkau 
di atas perempuan-perempuan di 
seluruh alam di masa engkau.”

َہ اۡصَطٰفِک 
 ٰیَمۡریَُم ِاّنَ اللّٰ

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک َو ِاۡذ قَالَِت الَۡمل

َرِک َو اۡصَطٰفِک َعلٰي نَِسٓاِء  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۴۳﴾ َو َطّہَ

44. “Hai Maryam, patuhilah 
Tuhan engkau, sujudlah dan 
rukuklah bersama orang-orang 
yang rukuk.”

َمَع   ِعۡي 
َ
اۡرک َو  اۡسجُِدۡي  َو  لَِربِِّک  اۡقُنِتۡي  ٰیَمۡریَُم 

کِِعیَۡن ﴿۴۴﴾ الّرٰ

411. Penggunaan kata “malaikat-malaikat” dalam bentuk jamak 
mempunyai arti tersendiri. Jika dimaksudkan hanya menyampaikan amanat 
saja, seorang malaikat pun dapat menjalankan tugas sebagai pembawa amanat. 
Dalam gaya bahasa Al-Qur’an penggunaan bentuk jamak mengandung arti 
bahwa oleh karena Allah Swt berkehendak mendatangkan suatu perubahan 
besar di dunia mengenai berbagai iklim kehidupan dengan perantaraan putra 
Siti Maryam, Dia memerintahkan semua malaikat yang mempunyai beragam-
ragam tugas di bidang mereka masing-masing supaya ikut serta membawa 
amanat itu, dengan demikian meminta semua malaikat membantunya dalam 
melaksanakan perubahan yang dikehendaki.

412. Dalam ayat ini kata “memilih” dipakai dua kali. Di tempat yang 
pertama, kata itu digunakan mengenai Siti Maryam, tanpa menyebut orang 
lain siapa pun, menunjukkan kedudukan mulianya  secara mutlak; sedang di 
tempat kedua, kata itu dipakai pula untuk menyatakan kemuliaan martabatnya 
dalam hubungan dengan perempuan-perempuan  lain pada zamannya. Menurut 
kebiasaan Al-Qur’an ungkapan Nisā’ al-‘Ālamīn di sini tidak ditujukan kepada 
perempuan-perempuan dari segala waktu dan zaman, melainkan khusus hanya 
kepada golongan perempuan pada zaman Siti Maryam.

a3 : 34.  

R. 5
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45. aIni sebagian kabar gaib413 
dimana Kami mewahyukannya 
kepada engkau. Dan engkau tidak 
bersama mereka ketika mereka 
melemparkan panah-panahnya 
untuk mengundi bsiapa di antara 
mereka yang akan memelihara 
Maryam, dan engkau tidak 
bersama mereka ketika mereka 
berbantah mengenai hal itu.

ِالَۡیَک ؕ  نُۡوِحۡیِہ  الَۡغۡیِب  َۢۡبٓاِء  اَن ِمۡن  ٰذلَِک 

ۡم 
ُ
اَۡقلَاَمہ ُقۡوَن 

ۡ
یُل ِاۡذ  لََدیۡہِۡم  ُکۡنَت  َما  َو 

ُفُل مَۡریََم ۪ َو َما ُکۡنَت لََدیۡہِۡم  ِاۡذ  
ۡ

ۡم یَک
ُ
اَیُّہ

َيۡخَتِصُمۡوَن ﴿۴۵﴾

46. Ingatlah ketika para 
malaikat berkata, “Hai Maryam, 
sesungguhnya cAllah memberi 
engkau kabar gembira dengan 
dsatu kalimat414 dari-Nya 
tentang seorang anak laki-laki

ُرِک  یَُبّشِ َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ٰیَمۡریَُم   

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل قَالَِت  ِاۡذ 

ۡنُہۖ  اۡسُمُہ الَۡمِسۡیُح ِعۡیَسي  لَِمٍۃ ّمِ
َ
بِک

ِخَرِۃ
ٰ

الۡا َو  نَۡیا  الّدُ فِي  َوِجۡیًہا  مَۡریََم  ابُۡن 

413. Banyak fakta yang telah dijelaskan oleh Al-Qur’an mengenai Siti  
Maryam, dan tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu 
fakta-fakta itu dibicarakan di sini sebagai hal-hal yang “gaib.”seperti dituturkan 
dalam ayat-ayat berikutnya, Siti Maryam telah menjadi hamil, padahal ia sedang 
hidup mewakafkan diri dan tinggal di tempat peribadatan. 

Para pendeta menjadi resah ketika mereka mengetahui kenyataan yang 
mengejutkan itu. Mereka khawatir jangan-jangan telah terjadi perbuatan tak 
senonoh dan perselisihan pun terjadi di antara mereka sendiri, lalu mereka 
mengadakan undian untuk menentukan siapa harus mengurus Siti Maryam dan 
mengatur pernikahannya dengan seseorang. 

Seorang pria bernama Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu, seperti 
disebut dalam Injil, dianggap cocok untuk menjadi suaminya. Dibujuklah ia 
agar menerima keadaan yang sulit itu. Tentu saja semuanya itu dilakukan secara 
rahasia dan dengan demikian hal itu merupakan sesuatu yang gaib dan telah 
disingkapkan oleh Al-Qur’an.

414. Kalimah berarti sebuah kata, putusan, perintah (Mufradāt). Kata ini 
bersama-sama dengan kata Rūh yang terdapat dalam QS.4: 172, menjelaskan 
tanpa sekelumit pun keraguan bahwa jauh dari membenarkannya malahan kata-
kata itu dipakai untuk menghancurkan dan menolak paham yang menganggap 
Nabi Isa As itu Tuhan dan anak Tuhan. Dalam ayat ini Nabi Isa As disebut 
Kalimat Allāh (Kalimatullāh), karena kata-kata beliau membantu untuk 

a11 : 50; 12 : 103.  b3 : 38.  c19 : 30.  d3 : 10; 4 : 172.
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namanya Al-Masih415 Isa416 Ibnu 
Maryam,417 yang dimuliakan 
di dunia serta di akhirat, dan ia 
adalah dari antara orang-orang 
yang dekat kepada Allah.418*

﴾۴۶ۙ بِیَۡن ﴿   َو ِمَن الُۡمَقّرَ

kepentingan Kebenaran. Seperti halnya orang yang membela kepentingan 
kebenaran dengan keberaniannya disebut Saif Allāh (Pedang Tuhan) atau Asad 
Allāh (Singa Tuhan), demikian pula Nabi Isa As disebut Kalimat Allāh, sebab 
kelahirannya tidak terjadi dengan perantaraan seorang ayah melainkan atas 
“perintah” langsung dari Tuhan (QS.19:22). Selain arti harfiah yang tercantum 
di atas, Al-Qur’an telah memakai kata Kalimah dalam arti-arti berikut: (1) 
“tanda” (QS.66:13 dan QS.8:8); (2) “hukuman” (QS.10:97); (3) “rencana” 
atau “rancangan” (QS.9:40); (4) “kabar suka” (QS.7:138); (5) “ciptaan Tuhan” 
(QS.18:110); (6) “semata-mata ucapan” atau “semata-mata pernyataan” 
(QS.23:101). Diambil dalam rangkuman salah satu arti di atas, penggunaan kata 
Kalimah tentang Nabi Isa As sekali-kali tidak memberikan kepadanya suatu 
martabat yang lebih baik daripada nabi-nabi lainnya. Tambahan pula, bila Nabi 
Isa As disebut Kalimah dalam Al-Qur’an, Rasulullah Saw telah disebut Dzikr, 
artinya kitab atau wejangan yang baik (QS.65:11, 12), yang tentunya terdiri 
atas banyak Kalimāt. Pada hakikatnya, bila Kalimat Allāh diambil dalam arti 
“firman Tuhan,” paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa Tuhan telah 
menyatakan diri-Nya lewat Nabi Isa As seperti halnya Dia menyatakan diri-
Nya melalui para nabi lainnya. Kata-kata, adalah tak lain hanya wahana untuk 
pengungkapan pikiran-pikiran. Kata-kata, tidak merupakan bagian wujud kita 
dan tidak pula menjadi titisan manusia.

415. Al-Masīh berasal dari Masaha yang berarti, ia menyapu bersih kotoran 
dari barang itu dengan tangannya; ia mengurapinya (menggosoknya) dengan 
minyak; ia berjalan di muka bumi; Tuhan memberkatinya (Aqrab). Jadi, Al-Masīh 
berarti (1) orang yang diurapi; (2) orang yang banyak mengadakan perjalanan; 
(3) orang yang diberkati. Al-Masīh itu bentuk kata Arab dari Mesiah yang sama 
dengan Masyiah dalam bahasa Ibrani, artinya, orang yang diurapi (dalam upacara 
pembaptisan, Peny.) (Enc. Bib.; Enc. Rel. and Eth.). Nabi Isa As diberi nama itu, 
karena ia banyak mengadakan perjalanan. Tetapi, bila mengikuti penuturan Injil, 
tugasnya hanya terbatas untuk masa tiga tahun saja, dan perjalanannya hanya ke 
* Maksud perkataan Kalimah (Firman) disini adalah firman Allah Swt “Kun” (Jadilah). Akan 
tetapi orang-orang Kristen menterjemahkan bahwa hanya Al-Masih yang disebut Kalimah (Firman 
Allah), karenanya seluruh nabi-nabi lain lebih rendah dari beliau. Mereka mengambil kesimpulan 
dari ayat ini menggunakan dalil Bibel, “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama 
dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.” (Yohanes 1: 1). Tanda agung penolakannya terdapat 
di dalam Al-Qur’an, yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat-ayat terakhir yaitu, begitu 
banyaknya kalimat-kalimat Allah Swt sehingga, “Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis-
kan kalimat-kalimat Tuhan-ku, niscaya akan habis lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhan-
ku habis, sekali pun Kami datangkan sebanyak itu lagi sebagai tambahan.”



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 3

241

47. Dan aia akan berkata-kata 
dengan manusia dalam masa 
buaian418A dan ketika sudah 
pertengahan umur,418B dan ia dari 
kalangan orang-orang saleh.*

ِمَن   ّوَ  ۡہلًا 
َ
ک َو  الَۡمۡہِد  فِي  اَس  الّنَ ُِم 

ّ ل
َ
یُک َو 

ِلِحیَۡن ﴿۴۷﴾ الّصٰ

48. Ia, Maryam, berkata, 
“Wahai Tuhanku, abagaimana 
mungkin aku akan mempunyai 
anak laki-laki, padahal aku 
tidak pernah disentuh seorang

یَۡمَسۡسِنۡي  لَۡم  ّوَ  َولٌَد  لِۡي  ۡوُن 
ُ

یَک ي 
ّٰ

اَن َرّبِ  قَالَۡت 

ؕ يََشٓاُء  َما   َيۡخلُُق  ُہ 
اللّٰ لِِک 

ٰ
ذ

َ
ک ؕقَاَل  بََشٌر 

beberapa kota Palestina atau Syiria saja, maka gelar Masīh itu sekali-kali tidak 
cocok baginya. Tetapi, penyelidikan sejarah akhir-akhir ini telah membuktikan, 
bahwa sesudah ia pulih dari kondisi syok dan luka-luka akibat penyaliban, 
Nabi Isa As menempuh perjalanan jauh ke negeri-negeri sebelah timur dan 
akhirnya sampai ke Kasymir untuk menyampaikan amanat Ilahi, kepada suku-
suku Bani Israil yang hilang dan tinggal di bagian-bagian negeri itu. Lihat pula 
catatan nomor 2000, di sana Nabi Isa As dikatakan telah diberi perlindungan 
di suatu daerah yang berbukit-bukit. Masīh seperti disebut di atas, berarti pula 
“yang diurapi.” Karena kelahiran Nabi Isa As tidak sebagaimana lazimnya dan 
mudah dipandang tidak sah, maka untuk melenyapkan tuduhan yang mungkin 
dilancarkan, beliau disebut “telah diurapi” dengan urapan Tuhan Sendiri, sama 
seperti para nabi Allah semuanya telah diurapi (disucikan).

416. Kata ‘Īsā agaknya bentuk ubahan dari kata Ibrani Yasū‘. Sedangkan 
Yesus adalah bentuk bahasa Yunani dari kata Yosua dan Yesua (Enc. Bib.).

417. Ibnu Maryam itu nama-keluarga Nabi Isa As yang dalam bahasa 
Arab dikenal sebagai Kun-yah. Yesus disebut Ibnu Maryam mungkin karena 
disebabkan lahir tanpa ayah, ia tidak dapat dikenal kecuali dengan nama ibunya.

418. Ungkapan ini tidak memberikan kepada Nabi Isa As martabat yang 
lebih tinggi daripada seorang abdi-Allah yang muttaqi. Semua orang yang tinggi 
tingkat ketakwaannya dalam Al-Qur’an, disebut sebagai dianugerahi kedekatan 
kepada Tuhan (QS.56:11, 12).

418A. Arti yang pokok dari kata Mahd adalah keadaan atau masa persiapan 

a5 : 111.  b19 : 21.

* Mengenai tafsir ayat ini diterangkan bahwa beliau As akan berkata-kata dengan manusia dalam 
buaian dan menda’wakan diri sebagai rasul. Kalau ada peristiwa seperti ini maka orang Yahudi 
akan membunuhnya ketika beliau  masih anak-anak. Hakikatnya adalah bahwa ketika masih 
dalam buaian beliau selalu menerangkan ru’yanya dan ketika dalam usia kanak-kanak yang masih 
bermain-main, beliau dapat melihat mimpi yang baik dan juga dapat menceritakannya. Risalah 
kerasulan diberikan kepada beliau ketika beliau sudah separuh baya dan pada waktu itu orang-
orang Yahudi mulai menentangnya.
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laki-laki pun?”419 Ia, Jibril, ber-
kata, “Demikianlah kekuasaan 
Allah, Dia menciptakan apa 
yang Dia kehendaki. aApabila 
Dia memutuskan sesuatu maka 
Dia berfirman, “Jadilah!” maka 
terjadilah ia.

ۡوُن ﴿۴۸﴾
ُ

ۡن فََیک
ُ
َما یَُقۡوُل لَٗہ  ک

ي اَۡمًرا فَِانَّ ِاَذا قَضٰۤ

ketika orang seolah-olah disiapkan dan dibenahi untuk memangku tugas-tugas 
yang akan diserahkan kepadanya ketika menginjak usia matang. Disebutkannya 
kedua masa Kuhūlah dan Mahd bersama-sama menunjukkan bahwa tiada 
waktu-selang yang memisahkan antara kedua masa itu. Seluruh masa sebelum 
Kuhūlah (setengah umur) adalah Mahd.

418B. Kahl berarti, orang setengah umur atau umur ketika rambutnya mulai 
bercampur uban; atau kata itu berarti, orang yang berumur antara tiga puluh atau 
tiga puluh empat dan lima puluh satu, atau 40 dan 51 tahun (Lane dan Tsa’labi).

Bahwa Nabi Isa As mengucapkan kata-kata penuh hikmah di masa kanak-
kanak, tidak merupakan hal yang kemukjizat-mukjizatan atau adikodrati 
(supernatural). Banyak anak-anak cerdas dan berpendidikan baik berkata-kata 
seperti itu. Seluruh kalimat itu berarti bahwa ia biasa mengucapkan kata-kata 
yang sarat dengan hikmah dan ilmu rohani yang luar biasa, jauh melebihi 
umur dan pengalamannya, kesemuanya pada masa persiapan sebagai seorang 
belia dan juga pada waktu setengah umur. Penunjukkan kepada dua masa 
yang berlainan dari kehidupan Nabi Isa As dapat pula dianggap sebagai isyarat 
bahwa tutur katanya ketika sudah menginjak setengah umur, akan berbeda 
sifatnya dengan tutur katanya waktu masih remaja. Pada waktu setengah umur, 
ia biasa berbicara kepada orang-orang sebagai nabi Allah. Jadi kabar suka yang 
disampaikan kepada Siti Maryam terletak dalam hal bahwa Nabi Isa As bukan 
saja ditakdirkan akan menjadi pemuda yang cerdas, tetapi juga akan hidup 
sampai masa tua, sebagai hamba Allah yang bertakwa.

419. Kabar akan mendapat anak itu, betapa pun menggembirakannya dalam 
keadaan lazim, niscaya telah membingungkan sekali Siti Maryam yang ketika itu 
bukan saja belum bersuami, tetapi telah direncanakan untuk tetap tak bersuami, 
seumur hidup. Ayat ini melukiskan kebingungan beliau yang sewajarnya. Hal 
itu menunjukkan bahwa Nabi Isa As tak berayah, seperti diisyaratkan oleh 
kata-kata Siti Maryam, “aku tidak pernah aku disentuh seorang laki-lakipun.” 
Setelah diwakafkan untuk berbakti di rumah peribadatan, Siti Maryam tidak 
dapat kawin, sesuai dengan sumpahnya untuk hidup tak bersuami. Jika ia 
terpaksa harus kawin dan mendapat anak secara wajar,  maka tidak ada alasan 
baginya untuk terperanjat, ketika kelahiran seorang anak dikabarkan kepadanya 
oleh malaikat dalam suatu kasyaf. Tidak ada dara yang normal akan terkejut, bila 

aLihat 2 : 118.
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49. “Dan aDia akan me-
ngajarkan kepadanya Kitab, 
Hikmah, Taurat, dan Injil”

  
َ

ۡوٰرىۃ الّتَ َو   
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

ال َو  الِۡکٰتَب  ُِمُہ 
ّ یَُعل َو 

﴾۴۹ۚ ِجۡیَل ﴿
ۡ

َو الِۡان
50. a”Dan sebagai rasul ke-

pada Bani Israil,419A dengan 
pesan, ‘Sungguh caku datang 
kepada kamu dengan membawa 
satu tanda dari Tuhanmu, yaitu 
aku menciptakan420 untukmu 
suatu makhluk dari tanah420A 
seperti bentuk420B burung,420C lalu

ۡم 
ُ

ِۡي قَۡد ِجۡئُتک
ّ

َو َرُسۡولًا ِالٰي بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ۙ۬ اَن
َن  ِۡيۤ  اَۡخلُُق لَُکۡم ّمِ

ّ
ۡم � اَن

ُ
بِّک ۡن ّرَ یٍَۃ ّمِ

ٰ
بِا

ۡوُن 
ُ

فََیک ِفۡیِہ  نُۡفُخ 
َ
فَا یِۡر 

َ
الّط َہۡیـَِٔۃ 

َ
ک یِۡن  الّطِ

الۡاَۡکَمَہ اُبِۡرٔيُ  َو   ۚ ِہ 
اللّٰ َطیًۡرا  ۭ بِِاۡذِن 

kepadanya diberitahukan dalam kasyaf bahwa ia akan melahirkan seorang anak 
laki-laki; sebab, tentunya ia akan berkesimpulan bahwa anak yang dijanjikan 
itu akan dilahirkan, sesudah ia nikah. Dalam Injil Maryam, sumpah tak akan 
bersuami itu jelas disebut. Kita dapatkan hal itu dalam fasal 5 Injil tersebut, 
bahwa ketika Imam Besar membuat perintah umum bahwa semua dara penghuni 
rumah peribadatan yang telah mencapai umur empat belas tahun, harus pulang ke 
rumah masing-masing, semua dara menepati perintah itu, tetapi “Siti Maryam, 
sang dara Tuhan” saja yang menjawab tidak dapat mematuhi perintah itu; dan 
sebagai alasan, penolakannya yang mengemukakan bahwa ia dan orangtuanya 
telah menyerahkan ia (Siti Maryam) untuk berbakti kepada Tuhan, dan bahwa 
ia bersumpah untuk tetap melajang demi Tuhan, dan ia telah memutuskan tidak 
akan melanggar sumpah itu (The Gospel of Mary 5:4,5,6). Jadi, pernikahannya 
di kemudian hari dengan Yusuf itu, bertentangan dengan sumpahnya dan 
berlawanan dengan niatnya  sendiri. Tetapi, ia terpaksa oleh keadaan untuk 
menikah, ketika ia menyadari bahwa dirinya telah mengandung. Para Imam 
terpaksa harus mengatur pernikahannya untuk menghindari kehebohan. Tetapi, 
tidak nampak dari Injil, bagaimana Yusuf telah dibuat menyetujui, sebab jelas 
bahwa ia tidak mengetahui keadaan hamilnya Siti Maryam pada saat pernikahan 
terjadi (Matius 1:18,19). Agaknya beberapa dalih yang dapat diterima telah 
ditemukan untuk membenarkan pelanggaran sumpah itu. Untuk keterangan 
yang lebih terinci mengenai cara terjadinya kelahiran Nabi Isa As, lihat catatan 
nomor 1750-1755.

419A. Kata-kata “rasul kepada Bani Israil” menunjukkan bahwa tugas 
beliau (Nabi Isa As) hanya terbatas kepada kaum Bani Israil. Ia bukan seorang 
Utusan Tuhan untuk seluruh dunia (Matius 10:5-6; 15:24; 19:28; Kisah Rasul 
3:25, 26; 14:46. Lukas 19:10; 22:28-30).

420. Khalaqa berarti, ia mengukur, membuat, membentuk atau merancang; 

a5 : 111.  b43 : 60; 61 : 7.  c5 : 111.



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 3

244

aku meniupkan ruh baru ke 
dalamnya, maka jadilah ia bu-
rung dengan izin Allah, dan aku 
menyembuhkan420D orang buta,420E 
orang berpenyakit kusta, aku 
menghidupkan orang mati de-
ngan izin Allah,420F  aku akan 
memberitahukan kepadamu ten-
tang apa-apa yang kamu 
makan420G dan apa-apa yang 
kamu simpan di rumah-rumah-
mu. Sesungguhnya dalam hal ini 
ada suatu Tanda jika kamu 
orang-orang beriman.*

ۡم 
ُ

ُئک ِہۚ  َو اُنَّبِ
ي بِِاۡذِن اللّٰ

ٰ
َو الۡاَبَۡرَص َو اُۡحِي الَۡمۡوت

ۡم ِؕاّنَ 
ُ

ِخُرۡوَن � فِۡي بُُیۡوتِک ُلۡوَن َو َما تَّدَ
ُ
ک

ۡ
بَِما تَا

﴾۵۰ۚ ۡؤِمِنیَۡن ﴿ ۡنتُۡم ّمُ
ُ
 لَُّکۡم ِاۡن ک

ً
یَۃ

ٰ
فِۡي ٰذلَِک لَا

Tuhan mengadakan atau menjadikan atau mewujudkan sesuatu benda atau 
makhluk tanpa sesuatu pola atau contoh atau persamaannya yang sudah ada 
sebelumnya, yaitu Dia paling awal mencipta sesuatu (Lane & Lisān). 

420A. Tīn berarti lempung, tanah, cetakan, dan sebagainya. Secara kiasan 
al-Tīn berarti orang-orang yang sifatnya penurut, cocok untuk dicetak ke dalam 
bentuk apa pun yang baik seperti tanah liat.

420B. Hai’ah berarti bentuk; model; busana; keadaan; cara; gaya atau 
mutu (Lane).

420C. Tair berarti burung. Dalam arti kiasan kata itu mengandung 
arti, orang yang tinggi martabat kerohaniannya terbang tinggi di kawasan 
kerohanian, seperti Asad (secara harfiah artinya seekor singa) dipakai untuk 
orang gagah-berani dan Dābbah untuk orang yang tak ada harganya, seekor 
cacing tanah (QS.34:15).

420D. Ubri’u berasal dari kata Bari’ a yang berarti, ia dulunya atau ia 
menjadi jernih atau bebas dari sesuatu. Ubri’u berarti, aku menyembuhkan;  
aku menyatakan orang itu bebas dari aib yang dialamatkan kepadanya (Lane).

420E. Akmah berarti, orang yang buta ayam; orang yang buta sejak lahir; 
orang yang menjadi buta kemudian hari; orang yang tidak punya akal dan 
pengertian (Mufradāt).

420F. Dalam Bibel tidak ada keterangan tentang mukjizat yang populer 
dipercayai telah diperlihatkan oleh Nabi Isa, yaitu bahwa ia menjadikan burung-
burung. Bila Nabi Isa sungguh-sungguh telah menciptakan burung-burung, 
maka tidak ada alasan mengapa Bibel sengaja meninggalkan keterangan ini, 
apalagi bila penciptaan burung itu suatu mukjizat yang seperti itu tak pernah 
diperlihatkan sebelumnya oleh nabi mana pun. Dengan menyebutkan mukjizat 
demikian, pasti dapat membuktikan keluhurannya dari semua nabi lainnya, 
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dan niscaya dapat menguatkan pengakuan Ketuhanan, yang telah dikaitkan 
terhadapnya oleh para pengikutnya di kemudian hari. Mengenai berbagai arti 
Khalq: (1) mengukur; menetapkan; merencanakan; (2) membentuk; membuat 
dan menciptakan, dan sebagainya, maka dalam arti pertama kata itulah yang 
telah dipergunakan dalam ayat ini. Dalam arti “menciptakan” tindakan Khalq 
tidak dikaitkan oleh Al-Qur’an kepada sesuatu wujud selain Tuhan (QS.13: 17; 
16: 21; 22: 74; 25: 4; 31: 11, 12; 35: 41 dan QS.46: 5). Menurut keterangan di 
atas dan mengingat arti kiasan kata “tanah liat,” seluruh anak kalimat: “aku 
menciptakan untukmu (suatu makhluk)....  maka jadilah ia burung,” berarti 
bahwa orang-orang biasa dari kalangan rendah dan hina, tetapi mempunyai 
kemampuan tersembunyi untuk tumbuh dan berkembang bila menjalin 
hubungan dengannya dan menerima amanatnya akan mengalami perubahan 
dalam kehidupan mereka. Dari manusia yang merangkak-rangkak di atas 
debu dan tidak melihat lebih jauh dari urusan kebendaan dan kepentingan 
duniawi, mereka akan berubah menjadi burung-burung yang terbang tinggi ke 
kawasan-kawasan yang tinggi lagi mulia di angkasa kerohanian. Dan inilah 
yang sungguh-sungguh telah terjadi. Penangkap-penangkap ikan yang hina 
dan rendah dari Galilea, berkat pengaruh ajaran dan contoh Junjungan mereka, 
berangsur melayang tinggi bagaikan burung menyampaikan Kalam Allah ke 
dunia orang-orang Bani Israil.

Adapun tentang penyembuhan orang buta dan berpenyakit kusta, nampak 
dari Bibel bahwa dahulu penderita-penderita penyakit-penyakit tertentu (kusta 
dan lain-lain) dianggap kotor oleh orang-orang Bani Israil, dan tidak diizinkan 
mempunyai hubungan kemasyarakatan dengan orang-orang lain. Kata Ubri’u 
yang artinya, “aku menyatakan bebas” menunjukkan bahwa kelemahan dan 
kesusahan yang dari segi hukum dan kemasyarakatan, dialami oleh para 
penderita penyakit serupa itu, telah dihapuskan oleh Nabi Isa As. Atau, bahwa 
ia suka mengobati para penderita penyakit-penyakit itu. Nabi-nabi Allah 
adalah dokter-dokter rohani; mereka memberikan mata kepada mereka yang 
kehilangan pandangan rohani, dan memberi pendengaran kepada mereka yang 
telinga rohaninya pekak, dan mereka itu menghidupkan kembali mereka yang 
telah mati rohaninya (Matius 13:15). 

Dalam hal ini kata Akmah akan berarti orang yang mempunyai nur 
keimanan, tetapi karena kekuatan iradahnya lemah, mereka tidak dapat bertahan 

* Di dalam ayat ini seluruh kalimatnya memerlukan ta’bir. Meniup tanah lalu menjadikan burung 
terbang, ta’birnya adalah bahwa dengan tiupan Al-Masih As penduduk Bumi dapat terbang dalam 
ketinggian keruhanian. Begitu juga orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat dan buta 
itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan sedikitpun tidak dapat melihat. 
Seperti halnya banyak sekali dapat diketahui dari ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu maksud dari buta 
disini bukannya buta lahiriah akan tetapi buta hati dan inilah juga maksud dari arti kata mati 
yaitu orang mati keruhaniannya dianugerahkan kehidupan ruhani. Unabbi’ukum bimā ta’kulūn 
(Akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang harus kamu makan) kurang lebih maksudnya 
adalah pelajaran makan dan minum. Disini dijelaskan bahwa Nabi Isa As senantiasa memberikan 
petunjuk kepada kaumnya yaitu makanan apa yang hendaknya dimakan dan makanan apa saja 
yang hendaknya dihindari.
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51. “Dan aku datang ameng-
genapi421 apa yang ada sebelumku 
yaitu Taurat, dan untuk meng-
halalkan bagimu sebagian dari 
yang telah diharamkan atas-
mu,421A dan aku datang kepadamu 
membawa suatu Tanda dari 
Tuhanmu maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatilah aku.

َو  ۡوٰرىِۃ  الّتَ ِمَن  یََدّيَ  بَیَۡن  لَِّما  قًا  ُمَصّدِ َو 

ۡم 
ُ

َعلَۡیک َم  ُحّرِ ِذۡي 
َّ ال بَۡعَض  لَُکۡم   

َ
لِاُِحّل

َہ 
ُقوا اللّٰ

َّ ۡم � فَات
ُ

بِّک ۡن  ّرَ یٍَۃ ّمِ
ٰ
ۡم بِا

ُ
َو ِجۡئُتک

َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۵۱﴾

52. “Sesungguhnya bAllah 
adalah Tuhanku dan Tuhanmu 
maka sembahlah Dia, inilah 
jalan yang lurus.”

  
ٌ

ا ِصَراط
َ

ۡم فَاۡعُبُدۡوُہ ؕ ٰہذ
ُ

َہ َربِّۡي َو َربُّک
ِاّنَ اللّٰ

ۡسَتِقۡیٌم ﴿۵۲﴾ ّمُ

نصف 
الحزب

6

terhadap cobaan dan ujian. Ia melihat pada waktu siang hari, yakni selama tidak 
ada cobaan dan matahari iman memancar-mancar tanpa halangan awan, tetapi 
bila malam datang, yakni bila ada cobaan dan ujian, dan menuntut pengorbanan, 
ia kehilangan penglihatan rohaninya lalu berhenti (bandingkan 2:21). Demikian 
pula, kata Abras (kusta) dalam urusan rohani berarti, orang yang tidak sempurna 
imannya, mempunyai kulit bercacat, berpenyakit rohani di antara bagian-bagian 
yang sehat. Anak kalimat “aku menghidupkan orang mati” tidak mengandung 
arti bahwa Nabi Isa As sungguh-sungguh telah menghidupkan kembali orang 
yang sudah mati. Mereka yang benar-benar sudah mati, tidak pernah dihidupkan 
kembali di dunia ini. Kepercayaan demikian adalah bertentangan sekali dengan 
seluruh ajaran Al-Qur’an (QS.2:29; 23:100, 101; 21:96; 39:59, 60; 40:12; 
45:27). Perubahan yang ajaib pada akhlak dan kerohanian yang dilaksanakan 
oleh Nabi-nabi Allah, dalam kehidupan para pengikutnya, menurut istilah 
kerohanian disebut “membangkitkan dan menghidupkan orang mati.”

421. Nabi Isa datang sebagai penyempurnaan nubuatan-nubuatan para 
nabi yang tersebut dalam Taurat. Tetapi ia tidak membawa syariat baru 
karena ia adalah pengikut syariat Musa As.  Ia  sendiri sadar akan batasan dan 
wewenangnya itu (Matius 5:17, 18).

421A. Ungkapan ini tidak mengisyaratkan kepada sesuatu pergantian atau 
perubahan dalam syariat Nabi Musa As. Rujukan itu hanya mengisyaratkan 
kepada hal-hal yang orang-orang Yahudi sendiri menyatakannya haram untuk 
mereka (QS.4:161; 43:64). Dua ayat ini menunjukkan bahwa ada pertentangan-
pertentangan di antara berbagai golongan Yahudi mengenai halal-haramnya 
hal-hal tertentu, dan bahwa karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran 
mereka menjadi mahrum (terasing) dari beberapa rahmat-Tuhan tertentu. Jadi, 
Nabi Isa As datang sebagai hakim untuk memutuskan bahwa dalam hal-hal apa 

a43 : 60; 61 : 7.   b5 : 73, 118; 19 : 37; 43 : 65.  
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53. Maka tatkala Isa merasa 
ada kekufuran pada kaumnya ia 
berkata, a”Siapakah penolong-
penolongku422 di jalan Allah?” 
Para Hawari berkata, “Kamilah 
para penolong di jalan Allah. 
Kami beriman kepada Allah, dan 
saksikanlah bahwa kami adalah 
orang-orang yang berserah diri.

قَاَل  َر 
ۡ
الُۡکف ُم 

ُ
ِمۡنہ ِعۡیٰسي  اََحّسَ   

ۤ
ا فَلَّمَ

حََواِریُّۡوَن 
ۡ

ال ِہؕقَاَل 
اللّٰ ي 

َ
ِال اَنَۡصاِرۡيۤ  َمۡن 

ا 
نَّ

َ
بِا اۡشَہۡد  َو   ۚ ِہ 

بِاللّٰ ا  َمّنَ
ٰ
ا  ۚ ِہ 

اللّٰ اَنَۡصاُر  ۡحُن 
َ
ن

ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۵۳﴾

54. “Wahai Tuhan kami, kami 
beriman kepada apa yang telah 
Engkau turunkan dan kami 
mengikuti Rasul ini maka catat-
lah kami bersama orang-orang 
yang menjadi saksi.”

ُسۡوَل  الّرَ َبۡعَنا 
َّ ات َو  اَنَۡزلَۡت   

ۤ
بَِما ا  َمّنَ

ٰ
ا   

ۤ
َربََّنا

ِہِدیَۡن ﴿۵۴﴾
ٰ

فَاۡکُتۡبَنا َمَع الّش

55. Dan mereka, ayakni pe-
nentang Al-Masih, membuat 
rencana dan Allah pun membuat 
rencana; dan Allah sebaik-baik 
Pembuat rencana.423

ُہ َخیُۡر الٰۡمِکِریَۡن ﴿٪۵۵﴾
ُہ َؕو اللّٰ

َر اللّٰ
َ

ُرۡوا َو َمک
َ

َو َمک 

saja kaum Yahudi menyimpang dari jalan benar dan untuk mengatakan kepada 
mereka bahwa rahmat yang telah diasingkan dari mereka akan diberikan lagi 
kepada mereka bila mereka mengikuti dirinya ( Katsīr, Fath dan Muhīt).

422. Hawariyyūn adalah bentuk jamak dari Hawariy, yang berarti, (1) 
tukang cuci (washerman); (2) orang yang diuji dan didapati bebas dari dosa atau 
kesalahan; (3) orang yang mempunyai watak murni, dan tak bernoda; (4) orang 
yang menasihati atau memberi musyawarah atau bertindak jujur dan setia; (5) 
seorang sahabat atau penolong yang benar dan tulus; (6) seorang sahabat pilihan 
dan penolong seorang nabi (Lane dan Mufradāt).

423. Orang-orang Yahudi telah merencanakan supaya Isa As harus mati 
terkutuk di atas salib (Ulangan 21:24), tetapi rencana Tuhan adalah ia harus 
selamat dari kematian semacam itu. Rencana orang-orang Yahudi gagal dan 
rencana Ilahi berhasil, sebab ia tidak mati di atas salib, melainkan diturunkan 
dalam keadaan hidup, dan wafat secara wajar di Kashmir dalam usia sangat 
lanjut, dan jauh dari tempat ia mengalami peristiwa penyaliban.

424. Mutawaffī berasal dari kata Tawaffā. Orang mengatakan Tawaffa 
Allāhu Zaidan, artinya, Tuhan telah mengambil nyawa si Zaid; yaitu Allah 

a5 : 112; 61 : 15.  b8 : 31; 27 : 51.
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56. Ingatlah ketika Allah ber-
firman, “Hai Isa, sesungguhnya 
aAku akan mewafatkan engkau424 
secara wajar dan bakan me-
ninggikan424A kemuliaan engkau 
di sisiKu, akan membersihkan 
engkau dari tuduhan orang-orang 
yang ingkar kepada engkau, dan 
akan menjadikan orang-orang 
yang mengikuti engkau di atas424B 
orang-orang yang kafir hingga 
Hari Kiamat, ckemudian kepada-
Ku kamu akan dikembalikan, lalu 
Aku akan menghakimi di antara-
mu tentang apa yang kamu per-
selisihkan.”*

َراِفُعَک  َو  ِۡیَک 
ُمَتَوفّ ِۡي 

ّ
ِان ي  ٰیِعۡیسٰۤ ُہ 

اللّٰ قَاَل  ِاۡذ 

َجاِعُل  َو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  ُرَک  ُمَطّہِ َو  ّيَ 
َ

ِال

یَۡوِم  ِالٰي  ا 
ُرۡوۤ

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال فَۡوَق  َبُعۡوَک 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال

ۡم 
ُ

ُم بَۡیَنک
ُ

ۡحک
َ
ۡم فَا

ُ
ّيَ مَۡرِجُعک

َ
الِۡقٰیَمِۃ ۚ ثُّمَ  ِال

ۡخَتلُِفۡوَن ﴿۵۶﴾
َ
ِفۡيمَا ُکۡنتُۡم  ِفۡیِہ  ت

a3 : 194; 4 : 16; 7 : 127; 8 : 51; 10 : 47, 105; 12 : 102; 13 : 41; 

16 : 29, 33; 22 : 6; 39 : 43; 40 : 68, 78; 47 : 28. b4 : 159; 7 : 177; 19 : 58. 
c5 : 49; 6 : 165; 11 : 24; 31 : 16; 39 : 8.

telah mematikannya. Bila Allah adalah subyek kalimat dan manusia adalah 
obyeknya, maka Tawaffā tak mempunyai arti lain, kecuali mencabut nyawa 
pada waktu tidur atau mati, Ibn Abbas r.a. telah menterjemahkan Mutawaffīka 
dengan Mumītuka, yaitu, “Aku akan mematikan engkau” (Bukhārī). Demikian 
pula Zamakhsyari, seorang ahli bahasa Arab kenamaan mengatakan, 
“Mutawaffīka berarti, Aku akan memelihara engkau dari terbunuh oleh orang 
dan akan menganugerahkan kepada engkau kesempatan hidup penuh yang 
telah ditetapkan bagi engkau dan akan mematikan engkau dengan kematian 
yang wajar, tidak terbunuh.”(Kasysyāf). Pada hakikatnya, para ahli kamus Arab 
sepakat semuanya mengenai pokok itu bahwa kata Tawaffā seperti digunakan 
dalam cara tersebut tidak dapat mempunyai tafsiran lain dan tidak ada satu 
contoh pun dari seluruh pustaka Arab yang dapat dikemukakan tentang kata 
itu, bahwa kata itu telah digunakan dalam suatu arti yang lain. Para alim 
dan ahli-ahli tafsir terkemuka, seperti: (1) Ibn ‘Abbas, (2) Imam Malik, (3) 
Imam Bukhārī, (4) Imam Ibn Hazm, (5) Imam Ibn Qayyim, (6) Qatadah, (7) 
Wahhab, dan lain-lain mempunyai pendapat yang sama (Bukhārī, bab tentang 
* Perkataan pertama disini adalah Mutawaffīka (Aku akan mematikan engkau), kemudian Rāfi’uka 
(Aku akan mengangkat derajat engkau). Akan tetapi yang ditekankan dalam hal ini adalah maksud 
diangkat secara jasmani yang bertentangan dengan perintah disini. Ini adalah satu dalil yang pasti, 
bahwa pertama wafat kemudian diangkat. Oleh karenanya dari sini terbukti, bahwa maksudnya 
adalah pengangkatan secara ruhani.

R. 6
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57. “Adapun orang-orang yang 
kafir maka Aku akan mengazab 
mereka dengan azab yang keras 
di dunia dan di akhirat, dan tidak 
akan ada bagi mereka seorang 
penolong pun.”

ابًا 
َ

َعذ ۡم 
ُ
بُہ ِ

ّ
َعذ

ُ
فَا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ا  ّمَ
َ
فَا

ۡن  ۡم ّمِ
ُ
ِخَرِۃ ۪ َو َما لَہ

ٰ
نَۡیا َو الۡا َشِدیًۡدا فِي الّدُ

ِصِریَۡن ﴿۵۷﴾
نّٰ

58. “Dan adapun orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
maka kepada mereka aDia akan 
memenuhi ganjaran mereka, dan 
Allah tidak menyukai orang-
orang aniaya.”

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ َو 

لِِمیَۡن ﴿۵۸﴾
ٰ

ُہ لَا ُيِحّبُ الّظ
َو اللّٰ ۡمؕ 

ُ
ِۡیہِۡم اُُجۡوَرہ

فَُیَوفّ

59. Demikianlah Kami mem-
bacakannya kepada engkau ayat-
ayat dan peringatan yang penuh 
hikmah.

ِر 
ۡ
ک ِ

ّ
الذ َو  ٰیِت 

ٰ
الۡا ِمَن  َعلَۡیَک  نَۡتُلۡوُہ  ٰذلَِک 

حَِکۡیِم ﴿۵۹﴾
ۡ

ال

a4 : 174; 35 : 31; 39 : 11, 70.

Tafsir; Bukhārī, bab tentang Bad’al Khalq; Bihār; Al-Muhallā, Ma‘ād hlm. 19; 
Mantsūr II; Katsīr). 

Kata itu dipakai pada tidak kurang dari 25 tempat yang berlainan dalam 
al-Qur’an dan pada tidak kurang dari 23 dari antaranya berarti mencabut nyawa 
pada waktu wafat. Hanya dalam dua tempat artinya  mengambil nyawa pada 
waktu tidur, tetapi di sini kata-keterangan “tidur” atau “malam” telah dibubuhkan 
(QS.6:61; 39:43). Kenyataan bahwa Nabi Isa As telah wafat itu tidak dapat 
dibantah. Rasulullah Saw diriwayatkan telah bersabda: “Seandainya Musa As 
dan Isa As sekarang masih hidup, niscaya mereka akan terpaksa mengikuti 
aku” (Katsīr). Beliau bahkan menyatakan usia Isa As mencapai 120 tahun 
(‘Ummāl). Dalam al-Qur’an sebanyak 30 ayat telah menolak kepercayaan 
yang bukan-bukan tentang kenaikan Isa As dengan tubuh kasar ke langit dan 
tentang anggapan bahwa ia masih hidup di langit.

424A. Rafa‘ mengandung makna menaikkan kedudukan dan pangkat 
seseorang dan memuliakannya. Bila mengenai seseorang yang dikatakan 
bahwa ia Raf‘ kepada Tuhan, maka senantiasa berarti kenaikan rohaninya; 
sebab, Tuhan itu tak berwujud kasar atau tak terbatas pada suatu tempat, maka 
kenaikan kepada Tuhan dengan wujud kasar tidak mungkin terjadi. Kata itu 
dipakai dalam Al-Qur’an dalam arti ini (QS.24: 37 dan QS.35: 11). Kenaikan 
Isa As disebut dalam ayat ini, sebagai jawaban atas pengakuan palsu orang-
orang Yahudi bahwa ia telah mati terkutuk di atas salib.

424B. Ja‘ala berarti, ia membuat; ia mempersiapkan atau membuat; ia 
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60. Sesungguhnya misal Isa 
di sisi Allah adalah seperti misal 
Adam.425 Dia menciptakannya 
dari debu425A kemudian Dia ber-
firman kepadanya, “Jadilah!” 
maka terjadilah ia.*

 ؕ َدَم 
ٰ
ا َمَثِل 

َ
ک ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  ِعۡیٰسي  َمَثَل  ِاّنَ 

ۡوُن ﴿۶۰﴾
ُ

ۡن فََیک
ُ
َخلََقٗہ ِمۡن تَُراٍب ثُّمَ قَاَل لَٗہ  ک

61. aIni adalah kebenaran dari 
Tuhan engkau, maka janganlah 
engkau menjadi orang-orang 
yang ragu.

ِریَۡن ﴿۶۱﴾
َ
َن الُۡمۡمت ۡن ّمِ

ُ
بَِّک فَلَا تَک  ِمۡن ّرَ

ُ
حَّق

ۡ
اَل

62. Maka, barangsiapa berban-
tah dengan engkau mengenainya 
setelah datang kepada engkau 
ilmu maka katakanlah kepadanya, 
“Marilah kita memanggil anak-
anak kami dan anak-anak kamu, 
perempuan-perempuan kami dan 
perempuan-perempuan kamu, 

ِمَن  َجٓاَءَک  َما  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ِفۡیِہ  َک  َحٓاّجَ مَۡن 
َ

ف

ۡم 
ُ
اَبَۡنٓاَءک َو  اَبَۡنٓاَءنَا  نَۡدُع  تََعالَۡوا  فَُقۡل  ِم 

ۡ
الِۡعل

   ؕ ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک َو  اَنُۡفَسَنا  َو  ۡم 
ُ
نَِسٓاَءک َو  نَِسٓاَءنَا  َو 

a2 : 148; 6 : 115, 10 : 95.

menunjuk; ia mengucapkan; ia menjunjung tinggi (QS.2: 144), ia memegang, 
dan sebagainya, (Lane).

425. Kata Adam utamanya berarti orang laki-laki, yakni anak-cucu 
Adam As seumumnya. Dengan demikian Isa As dinyatakan seperti makhluk 
lainnya tunduk kepada hukum mati dan semuanya dijadikan dari debu (QS.40: 
68), maka oleh karena itu, tidak ada sifat Ketuhanan melekat pada dirinya. 
Tetapi, bila kata “Adam” dianggap merujuk kepada leluhur umat manusia, 
maka ayat itu harus diartikan mengisyaratkan kepada persamaan antara Isa 
As dan Adam As dalam hal adanya telah dilahirkan tanpa perantaraan seorang 
ayah. Kenyataan bahwa Nabi Isa As itu mempunyai ibu, tidak mempengaruhi 
persamaan itu; dan seperti dinyatakan di atas, persamaan itu tidak seharusnya 
lengkap dalam segala hal.

425A. Di tempat lain dinyatakan bahwa manusia dijadikan dari tanah 
* Bersama dengan contoh Nabi Adam As juga diberikan contoh Nabi Isa As, yaitu, Nabi Adam As 
awalnya adalah akibat dari Firman Allah “Kun” (Jadilah) dan juga tercipta dari tanah, oleh karena 
itu beliau adalah manusia. Kun fayakūn disini mengisyaratkan kepada penciptaan awal manusia. 
Nabi Isa As juga diciptakan sebagai akibat Firman Allah Swt “Kun”. Oleh karena itu beliau juga 
adalah manusia. Maksud dari pada Kun fayakūn disini adalah isyarah kepada permulaan penciptaan 
manusia dan maksudnya adalah Ketika Allah Ta’ala berkehendak menciptakan manusia maka 
Dia berfirman, “Jadilah maka jadilah ia”. Telah ditetapkan baginya yaitu, bahwa hal ini akan terus 
menerus terjadi sampai pada kesempurnaan ciptaan-Nya.
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diri kami dan diri kamu, kemudian 
marilah kita bbermubahalah426 
supaya laknat Allah ditimpakan 
atas orang-orang yang berdusta.”

َعلَي  ِہ 
اللّٰ ۡعَنَت 

َّ ل ۡجَعۡل 
َ

فَن نَۡبَتِہۡل  ثُّمَ 

الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۶۲﴾

63. Sesungguhnya ini penje-
lasan yang benar, dan tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan sungguh 
Allah, Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

ا 
َّ ۚ  َو َما ِمۡن  ِالٍٰہ  ِال

ُ
حَّق

ۡ
ُہَو الَۡقَصُص ال

َ
ا ل

َ
ِاّنَ ٰہذ

حَِکۡیُم ﴿۶۳﴾
ۡ

ُہَو الۡعَِزیُۡز ال
َ
َہ ل

ُہ ؕ َو ِاّنَ اللّٰ
اللّٰ

64. Kemudian jika mereka ber-
paling maka ingatlah bahwa 
Allah Maha Mengetahui orang-
orang yang berbuat kekacauan.

﴾٪۶۴﴿ َعلِۡیٌم  ۭ بِالُۡمۡفِسِدیَۡن  َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  ۡوا 

َّ تََول فَِاۡن  

a62 : 7, 8.

liat (QS.6:3). Perbedaan yang hendak dikemukakan dengan penggunaan 
kata “debu” dan “tanah liat” ialah bahwa, bila dipakai kata “debu,” wawasan 
mengenai wahyu (air rohani) tidak dimasukkan, tetapi kalau “tanah liat” yang 
dipakai, maka wawasan wahyu juga termasuk di dalamnya.

426. Pembahasan ajaran Kristen yang digarap oleh surah ini telah berakhir 
dalam ayat ini. Rujukan (referensi) itu, seperti telah disebut di atas, tertuju 
kepada suatu perutusan orang-orang Kristen dari Najran, terdiri atas enam 
puluh orang dipimpin oleh kepala kabilah mereka, ‘Abd-al-Masih, terkenal 
dengan nama Al-Aqib. Mereka menjumpai Rasulullah Saw di masjid beliau, 
dan pertukaran pikiran tentang itikad yang dinamakan mereka ketuhanan Isa 
berlangsung beberapa lama. 

Ketika masalahnya telah dibahas secukupnya dan para anggota delegasi 
ternyata masih tetap berpegang pada ajaran mereka, maka Rasulullah Saw 
mematuhi perintah Ilahi yang tercantum dalam ayat ini, sebagai langkah 
penghabisan mengajak mereka untuk ikut serta dengan beliau dalam semacam 
adu kekuatan doa dan yang secara teknis disebut Mubāhalah yakni menyeru 
agar kutukan Tuhan menimpa penganut kepercayaan palsu. Tetapi, karena 
orang-orang Kristen itu agaknya tak merasa yakin mengenai dasar kepercayaan 
mereka, mereka menolak menerima tantangan itu; dengan demikian secara 
tidak langsung mengakhiri kepalsuan itikad mereka (Zurqani). 

Secara sambil lalu baiklah disebutkan bahwa sewaktu berlangsung tukar 
pikiran dengan delegasi Kristen dari Najran itu, Rasulullah Saw mengizinkan 
mereka mendirikan shalat di masjid beliau dengan cara mereka sendiri, 
dan mereka melakukan dengan menghadap ke timur – suatu sikap toleransi 
keagamaan yang tidak ada taranya, dalam sejarah agama (Zurqani). 
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65. Katakanlah, “Hai Ahlikitab, 
marilah kepada satu kalimat yang 
sama di antara kami dan kamu, 
bahwa kita tidak menyembah 
kecuali kepada Allah, dan tidak 
pula kita mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun, dan 
asebagian kita tidak menjadikan 
sebagian yang lain sebagai tuhan 
selain Allah.” Tetapi jika mereka 
berpaling, maka katakanlah, 
“Jadilah saksi bahwa kami orang-
orang yang berserah diri kepada 
Allah.”426A

لَِمٍۃ 
َ
ک ِالٰي  تََعالَۡوا  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا قُۡل 

ہَ 
اللّٰ ا 

َّ ِال َۡعُبَد  ن ا 
َّ اَل ۡم 

ُ
بَۡیَنک َو  َسَوٓاٍء  ۭ بَۡیَنَنا 

 بَۡعُضَنا بَۡعًضا 
َ

ِخذ
َّ

ّوَ لَا یَت َو لَا نُۡشِرَک بِٖہ َشۡیًئا 

ۡوا فَُقۡولُوا 
َّ ِہ ؕ فَِاۡن تََول

ۡن ُدۡوِن اللّٰ اَۡربَابًا ّمِ

ا ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۶۵﴾
نَّ

َ
اۡشَہُدۡوا بِا

66. Hai Ahlikitab, amengapa 
kamu berbantah mengenai 
Ibrahim, padahal Taurat dan 
Injil tidak diturunkan melainkan 
sesudahnya. Tidakkah kamu 
mengerti?

 
ۤ
ۡوَن فِۡيۤ ِابٰۡرِہۡیَم َو َما حَٓاّجُ

ُ
ۡہَل الِۡکٰتِب لَِم ت

َ
یٰۤا

ا ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ ؕ 
َّ ِجۡیُل  ِال

ۡ
 َو الِۡان

ُ
ۡوٰرىۃ اُنِۡزلَِت الّتَ

اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۶۶﴾

a9 : 31.  b2 : 140.

426A. Ayat ini dengan keliru dianggap oleh sementara orang seakan-
akan memberikan dasar untuk mencapai suatu kompromi antara Islam di satu 
pihak dan Kristen serta agama Yahudi di lain pihak. Dikemukakan sebagai 
alasan bahwa bila agama-agama tersebut pun mengajarkan dan menanamkan 
Keesaan Tuhan, maka ajaran Islam lainnya yang dianggap menduduki 
tempat kedua dalam kepentingannya, sebaiknya ditinggalkan saja. Sukarlah 
dimengerti jika muncul pemahaman bahwa (di dalam Al-Qur’an) ada anjuran 
untuk berkompromi dalam urusan agama dengan kaum yang sebelum 
ini dikutuk dengan sangat keras atas kepalsuan kepercayaan mereka dan 
ditantang dengan sungguh-sungguh untuk bermubahalah. 

Rasulullah Saw dalam menulis surat dakwah kepada Heraclius memakai 
ayat ini pula, malahan mendesak Heraclius supaya menerima Islam dan 
mengancamnya dengan ancaman azab Ilahi, bila ia menolak berbuat demikian 
(Bukhārī). Hal itu tak ayal lagi menunjukkan bahwa menurut Rasulullah Saw 
kepercayaannya terhadap Keesaan Tuhan semata,  tidak dapat menyelamatkan 
Heraclius dari azab Ilahi.

R. 7
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67. Perhatikanlah! Kamu 
adalah orang-orang yang 
berbantah tentang apa yang 
kamu miliki sedikit pengetahuan 
mengenainya, maka mengapa 
kamu berbantah pula mengenai 
apa yang kamu tidak memiliki 
pengetahuan mengenainya?427 
Dan Allah mengetahui sedang-
kan kamu tidak mengetahui.

ٌم 
ۡ
ِعل بِٖہ  لَُکۡم  ِفۡيمَا  َحاَجۡجتُۡم  ٓاِء  

َ
ُؤل ہٰۤ نۡتُۡم  

َ
ا ہٰۤ

ٌم ؕ 
ۡ
ۡوَن ِفۡيمَا لَيَۡس لَُکۡم بِٖہ ِعل حَٓاّجُ

ُ
فَلَِم ت

ُہ یَۡعلَُم َو اَنۡتُۡم لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۷﴾
َو اللّٰ

Memang, ayat ini dimaksudkan untuk menyarankan satu cara yang mudah 
dan sederhana yang dengan itu orang-orang Yahudi dan Kristen dapat sampai 
kepada keputusan yang tepat mengenai kebenaran Islam. Kaum Kristen, 
kendatipun mengaku beriman kepada Tauhid Ilahi, percaya pula kepada 
ketuhanan Isa; dan orang-orang Yahudi, sungguhpun mengaku berpegang 
kuat kepada Tauhid, mereka mengikuti dengan membuta rahib-rahib dan 
ulama-ulama mereka, dan dengan demikian seolah-olah menempatkan 
mereka dalam kedudukan yang sama dengan Tuhan sendiri.

Ayat ini menyuruh kedua golongan itu kembali kepada kepercayaan asal 
mereka, yakni Tauhid Ilahi, dan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan 
palsu yang menjadi perintang bagi mereka untuk masuk Islam. Jadi, daripada 
mencari kompromi dengan agama-agama itu, ayat ini sesungguhnya mengajak 
para pengikut agama itu untuk menerima Islam dengan menarik perhatian 
mereka kepada Tauhid yang sedikitnya dalam bentuk lahir, merupakan itikad 
pokok yang sama pada agama-agama tersebut, dapat berlaku sebagai satu 
dasar titik-temu untuk penyelidikan lebih lanjut. 

Secara sambil lalu, perlu diperhatikan disini bahwa surat yang disebut 
oleh Bukhārī dan ahli-ahli hadis lainnya, dialamatkan oleh Rasulullah Saw 
kepada Heraclius dan beberapa kepala pemerintahan lain – Muqauqis, raja 
muda Mesir itu satu dari antara mereka – disusun dengan kata-kata dari ayat ini 
dan mengajak mereka untuk menerima Islam, akhir-akhir ini telah ditemukan 
dan ternyata mengandung kata-kata yang persis dikutip oleh Bukhārī (R. Rel. 
jilid V, no. 8). Hal itu mengandung bukti kuat tentang keotentikan Bukhārī 
dan pula kitab-kitab hadis lainnya yang telah diakui.

427. Isyarat itu tertuju kepada ajaran Al-Qur’an atau kepada pendirian 
kaum Yahudi dan Kristen tentang Ibrahim As yang disebut dalam ayat 
sebelumnya. 
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68. Ibrahim bukanlah seorang 
Yahudi dan bbukan pula seorang 
Nasrani, melainkan ia seorang 
yang selalu ccenderung kepada 
Allah dan berserah diri kepada-
Nya, dan ia tidak termasuk orang-
orang musyrik.

ا ّوَ  اَن ِابٰۡرِہۡیُم یَُہۡوِدیًّا ّوَ لَا نَۡصَرانِّیً
َ
َما ک

ِمَن  اَن 
َ
ک َما  َو   ؕ ۡسلًِما  ّمُ َحِنۡیًفا  اَن 

َ
ک لِٰکۡن 

الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۶۸﴾

69. Sesungguhnya manusia 
yang paling dekat kepada 
Ibrahim adalah orang-orang yang 
mengikutinya, dan aNabi ini juga 
serta orang-orang yang beriman 
kepadanya, dan Allah adalah 
Sahabat orang-orang beriman.

َبُعۡوُہ 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ لَل بِِابٰۡرِہۡیَم  اِس  الّنَ ي 
َ

اَۡول ِاّنَ 

َولِّيُ   ُہ 
اللّٰ َو   ؕ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال َو  ِبّيُ  الّنَ ا 
َ

ٰہذ َو 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۶۹﴾

70. bSegolongan dari Ahlikitab 
sangat menginginkan seandai-
nya mereka dapat menyesatkan 
kamu,427A padahal tidak ada yang 
akan mereka sesatkan kecuali diri 
mereka sendiri, tetapi mereka 
tidak menyadarinya.

لَۡو  لِۡکٰتِب  ا اَۡہِل  ۡن  ّمِ  
ٌ

ئَِفۃ ٓا
َ

ّط ۡت  ّدَ َو

ۡم  َو َما 
ُ
اۤ اَنُۡفَسہ

َّ ۡوَن  ِال
ُ

ۡم ؕ َو َما یُِضّل
ُ

ۡونَک
ُ

یُِضّل

يَۡشعُُرۡوَن ﴿۷۰﴾

71. cHai Ahlikitab, mengapa 
kamu mengingkari tanda-tanda 
Allah padahal kamu menyaksi-
kan?427B

ِہ  
ٰیِت اللّٰ

ٰ
ُرۡوَن بِا

ُ
ف

ۡ
ۡہَل الِۡکٰتِب لَِم تَک

َ
یٰۤا

َو اَنۡتُۡم  تَۡشَہُدۡوَن ﴿۷۱﴾

a2 : 141.  b3 : 96; 4 : 126; 6 : 162; 16 : 121, 124.  c16 : 124.  d4 : 90.  e3 : 99.

427A. Kesederhanaan, kejujuran, dan kesempurnaan agama Islam 
acapkali menimbulkan rasa penghargaan yang begitu kuat dalam hati para 
Ahlikitab sehingga mereka tak tertahankan merasa tertarik kepadanya; tetapi, 
karena rasa permusuhan dan iri-hati, penghargaan mereka sering mengambil 
bentuk yang ganjil, sungguhpun tidak bertentangan dengan ilmu jiwa. 
Mereka perlahan-lahan dirangsang oleh hasrat, agar orang-orang Muslim pun 
menjadi seperti mereka.

Mengambil maksud kata Dalālah dalam artian kebinasaan (QS.40: 35) 
ungkapan Yudillūnakum (menyesatkan kamu) dapat diterjemahkan “membuat 
kamu binasa” dan jika demikian halnya maka anak kalimat, “padahal tidak 
ada yang akan mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri,” dapat diartikan 
bahwa dengan berupaya membinasakan orang-orang Muslim, mereka hanya 
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72. Hai Ahlikitab, amengapa 
kamu mencampur-adukkan yang 
hak dengan yang batil dan bme-
nyembunyikan yang hak padahal 
kalian mengetahui?427C

بِالَۡباِطِل   
َ

حَّق
ۡ

ال ِبُسۡوَن 
ۡ
تَل لَِم  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا

تَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۷۲﴾ اَنۡتُۡم  َو   
َ

حَّق
ۡ

ال ُتُمۡوَن 
ۡ

تَک َو  

73. Dan segolongan dari Ahli-
kitab berkata, “Berimanlah kamu 
kepada apa yang diturunkan 
kepada orang-orang yang ber-
iman di awal siang dan kufur 
di waktu sore harinya, mudah-
mudahan mereka kembali.428”

ِمنُۡوا 
ٰ
ا الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ۡن  ّمِ  

ٌ
ٓائَِفۃ

َ
ّط قَالَۡت  َو 

َہاِر  َمنُۡوا َوۡجَہ الّنَ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِذۡيۤ اُنِۡزَل َعلَي ال
َّ بِال

﴾۷۳ۚ ۡم  یَۡرِجُعۡوَن ﴿
ُ
ہ

َّ ِخَرٗہ  لََعل
ٰ
ا ا

ۤ
ُرۡو

ُ
َو اۡکف

74. “Dan cjanganlah kamu per-
caya kecuali kepada orang yang 
mengikuti agamamu.” Katakan-
lah, “Sesungguhnya petunjuk yang 
sebenarnya adalah petunjuk Allah

ۡم ؕ قُۡل  ِاّنَ 
ُ

ا لَِمۡن تَِبَع ِدیَۡنک
َّ ا ِال َو لَا تُۡؤِمنُۡوۤ

 
ۤ
َما ۡثَل  ّمِ اََحٌد  ي 

ٰۤ
یُّۡؤت اَۡن   � ِہ 

اللّٰ ُہَدي  ُہٰدي 
ۡ
ال

ِاّنَ قُۡل    ؕ ۡم 
ُ

َربِّک ِعۡنَد  ۡم 
ُ
ۡوک ُيحَٓاّجُ اَۡو  اُۡوتِۡیتُۡم 

a2 : 43.  bLihat 2 : 43.  c2 : 121.

membinasakan diri mereka sendiri, sebab siapa yang membangkitkan amarah 
musuh, berarti menjatuhkan dirinya sendiri.

427B. Penolakan tanda-tanda Ilahi merupakan kejahatan besar bagi siapa 
pun, tetapi lebih besar lagi kejahatan penolakan itu bagi orang yang langsung 
menjadi saksi akan tanda-tanda itu. 

427C. Dengan perantaraan tanda-tanda yang disebut dalam kitab-kitab 
suci mereka tentang Rasulullah Saw, kaum Ahlikitab dengan mudah dapat 
mengetahui bahwa Muhammad Saw itu sesungguhnya nabi yang dijanjikan 
itu, namun disebabkan oleh rasa permusuhan dan iri-hati, mereka tidak dapat 
mengenal beliau dan akan tetap lebih suka mencampuradukkan kebenaran 
dengan kesesatan daripada menerima kebenaran dalam kemurnian yang 
semurni-murninya.

428. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dipandang dengan rasa hormat 
sekali oleh orang-orang musyrik Arab karena ilmu keagamaan mereka. 
Mereka itu menyalahgunakan kehormatan itu dan mencari akal untuk 
menyesatkan kaum Muslim dari agama mereka dengan pura-pura memeluk 
Islam pada pagi hari dan meninggalkannya pada sore hari; dengan jalan itu, 
mereka mencoba memberi kesan kepada orang-orang Arab yang buta huruf 
itu bahwa tentunya ada sesuatu ketidakberesan yang bersifat serius dalam 

R. 8
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yaitu bahwa seseorang diberi 
seperti apa yang telah diberikan 
kepadamu”, atau amereka akan 
membantah-mu428A di hadapan 
Tuhanmu.” Katakanlah, “Sesung-
guhnya karunia428B itu bdi tangan 
Allah, Dia memberikannya ke-
pada siapa yang Dia kehendaki, 
dan Allah Mahaluas karunia-
Nya, Maha Mengetahui.”428C

ُہ 
ِہ ۚ یُۡؤتِۡیِہ َمۡن يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

 الَۡفۡضَل بَِیِد اللّٰ

﴾۷۴ۚ َواِسٌع َعلِۡیٌم ﴿

a2 : 77.  b57 : 30.

agama Islam; sebab, jika tidak demikian, para alim serupa mereka itu, tidak 
akan begitu cepat meninggalkannya lagi. Tetapi, orang-orang bodoh itu 
mempunyai prakiraan yang sama sekali keliru tentang keimanan yang tak 
tergoyahkan para sahabat Rasulullah Saw.

428A. Seandainya kamu telah berpegang pada pandangan ini, kemudian 
mereka harus melenyapkan salah pengertian itu dengan suatu dalil dari Allah 
Swt. 

428B. “Karunia” di sini dapat diartikan kenabian.
428C. (1) Anak kalimat: “Dan janganlah kamu beriman kecuali kepada 

orang yang mengikuti agamamu,” merupakan kelanjutan anak kalimat 
terakhir ayat yang mendahuluinya. Sesudah itu datang anak-kalimat sisipan 
yang mulai dengan kata-kata “katakanlah: “sesungguhnya petunjuk (yang 
sebenarnya) adalah petunjuk Allah, (yaitu) bahwa seseorang diberi seperti 
apa yang telah diberikan kepadamu” kemudian datang lagi ucapan orang-
orang Yahudi dengan kata-kata  “atau mereka akan membantahmu  di 
hadapan Tuhan-mu,” dan ayat ini akhirnya ditutup dengan perintah Ilahi:  
“Katakanlah: ‘sesungguhnya segala karunia itu’ ...” dan seterusnya. Gaya 
bahasa ini ciri khas al-Qur’an dan dimaksudkan untuk menimbulkan dampak 
kejiwaan yang baik. 

(2). Menurut penafsiran yang lain, hanya kata-kata yang diterjemahkan 
sebagai: “katakanlah: “sesungguhnya petunjuk (yang sebenarnya) adalah 
petunjuk Allah, dipandang sebagai sisipan, sedangkan  kata-kata berikut yaitu  
(yaitu) bahwa seseorang diberi seperti apa yang telah diberikan kepadamu” 
.... di hadapan Tuhan-mu,” dianggap merupakan bagian dari ucapan orang-
orang Yahudi. 

(3). Tetapi, menurut penafsiran yang ketiga, ucapan orang-orang Yahudi 
itu, dianggap berakhir dengan kata-kata “janganlah kamu beriman melainkan 
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75. “Dia amengkhususkan 
rahmat-Nya bagi siapa yang Dia 
kehendaki dan Allah Pemilik 
karunia yang sangat besar.”

ُہ ُذو الَۡفۡضِل 
ۡخَتّصُ بَِرۡحَمِتٖہ َمۡن  يََّشٓاُءؕ  َو اللّٰ

َ
ّي

الَۡعِظۡیِم ﴿۷۵﴾

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  6

76. Dan di antara Ahlikitab ada 
orang yang jika engkau meng-
amanatkan harta yang banyak 
kepadanya akan dikembalikan-
nya kepada engkau, dan di antara 
mereka ada pula orang yang jika 
engkau mengamanatkan hanya 
satu dinar kepadanya tidak akan 
dikembalikannya kepada eng-
kau, kecuali jika engkau tetap 
menagihnya. Hal demikian itu di-
sebabkan mereka berkata, “Tidak 
ada tuntutan atas kami mengenai 
orang-orang ummi.”429 Dan 
mereka berkata dusta terhadap 
Allah padahal mereka menge-
tahui.

بِِقۡنَطاٍر  َمۡنُہ 
ۡ
تَا ِاۡن  َمۡن   الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ِمۡن  َو 

بِِدیَۡناٍر  َمۡنُہ 
ۡ
تَا ِاۡن  ۡن   ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو   ۚ ِالَۡیَک  ہٖۤ   یَُّؤّدِ

ٰذلَِک   ؕ قَٓائًِما  َعلَۡیِہ  َماُدۡمَت  ا 
َّ ِال ِالَۡیَک  ہٖۤ   یَُؤّدِ ا 

َّ ل

 ۚ َسِبۡیٌل  َن  ٖ
یّ الۡاُّمِ فِي  َعلَۡیَنا  لَيَۡس  قَالُۡوا  ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا

ۡم  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۷۶﴾
ُ
ِہ الَۡکِذَب َو ہ

َو یَُقۡولُۡوَن َعلَي اللّٰ

77. Tidak demikian, bahkan 
abarangsiapa memenuhi janjinya 
dan bertakwa maka sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang 
yang bertakwa.

ُيِحّبُ  َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  ي 

ٰ
ق

َّ ات َو  بَِعۡہِدٖہ  ي 
ٰ

اَۡوف َمۡن  بَلٰي 

ِقیَۡن ﴿۷۷﴾ الُۡمّتَ

a2 : 106.  b5 : 2; 6 : 153; 13 : 21; 16 : 92; 17 : 35.

kepada orang yang mengikuti agamamu,” sedang anak-anak kalimat 
berikutnya, dianggap sebagai firman Allah Swt. Lihat pula Edisi Besar Tafsir 
bahasa Inggris.

429. Di zaman Rasulullah Saw pikiran itu telah memasyarakat di kalangan 
kaum Yahudi bahwa tidak berdosa merampok harta dan kekayaan orang Arab, 
bukan-Yahudi karena mereka (orang- orang Arab) menganut agama yang 
palsu. Mungkin gagasan itu berasal dari hukum tentang riba dalam agama 
Yahudi yang membuat perbedaan menyolok antara orang Yahudi dan bukan-
Yahudi, berkenaan dengan pemberian dan penerimaan bunga (Keluaran 22: 
25; Imamat 25: 36, 37; Ulangan 23: 20).
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78. Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji mereka 
kepada Allah dan sumpah-
sumpah mereka dengan bharga 
sedikit, mereka inilah yang tiada 
bagian bagi mereka di akhirat, 
cAllah tidak akan berkata-kata 
dengan mereka, tidak akan 
memandang mereka430 pada Hari 
Kiamat dan tidak pula akan 
mensucikan mereka, dan bagi 
mereka ada azab yang pedih.

اَیَۡمانِہِۡم  َو  ِہ 
اللّٰ بَِعۡہِد  ُرۡوَن 

َ
يَۡشت ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ِخَرِۃ 
ٰ

ۡم فِي الۡا
ُ
ِٰٓئَک لَا َخلَاَق لَہ ثََمًنا قَلِۡیلًا  اُول

یَۡوَم  ِالَۡیہِۡم  یَۡنُظُر  لَا  َو  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ُِمہ

ّ ل
َ
یُک لَا  َو 

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۷۸﴾
َ

ۡم َعذ
ُ
ۡیہِۡم ۪ َو لَہ

ّ
الِۡقٰیَمِۃ َو لَا یَُزکِ

79. Dan sesungguhnya di ka-
langan mereka ada segolongan 
ayang memutar-mutar lidahnya 
dengan membaca Al-Kitab,431 su-
paya kamu berfikir itu bagian dari 
Al-Kitab, padahal itu sama sekali 
bukan dari Al-Kitab. Dan mereka 
berkata, “Itu dari Allah,” padahal 
itu bukan dari Allah, dan mereka 
berkata dusta terhadap Allah, 
padahal mereka mengetahui.

ۡم 
ُ
اَلِۡسَنَتہ َن  ٗو

ۡ
یَّل یًۡقا  رِ

َ
لَف ۡم 

ُ
ِمۡنہ ّنَ  ِا َو 

َما  َو  الِۡکٰتِب  ِمَن  ۡحَسُبۡوُہ 
َ

لِت بِالِۡکٰتِب 

ُہَو ِمَن الِۡکٰتِب ۚ َو یَُقۡولُۡوَن ُہَو ِمۡن ِعۡنِد 

ِہ ۚ َو یَُقۡولُۡوَن َعلَي 
ِہ  َو َما ُہَو  ِمۡن ِعۡنِد اللّٰ

اللّٰ

ۡم  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۷۹﴾
ُ
ِہ الَۡکِذَب َو ہ

اللّٰ

aLihat 2 : 42.  b2 : 175; 23 : 109.  c2 : 76; 3 : 47; 5 : 42.

430. Allah Swt tidak akan menyapa dengan kata-kata yang ramah kepada 
mereka, begitu pula tidak akan memandang mereka dengan kasih-sayang, 
dan tidak pula akan menilai mereka sebagai tak bernoda.

431. Ini merupakan suatu sindiran terhadap kebiasaan jahat sebagian 
orang Yahudi di zaman Rasulullah Saw. Mereka membaca suatu kalimat dalam 
bahasa Ibrani dengan cara bacaan demikian rupa, sehingga para pendengar 
akan terpedaya dan menyangka bahwa Tauratlah yang sedang dibacakan itu. 
Kata “Al-Kitab” yang dipakai tiga kali dalam ayat ini maksudnya “sebuah 
bacaan dalam bahasa Ibrani” di tempat yang pertama dan “taurat” di tempat 
yang kedua dan ketiga. Kalimat itu disebut “Al-Kitab”, sebab orang-orang 
Yahudi berusaha membuatnya nampak seperti itu.
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80. Tidak mungkin432 bagi 
seorang manusia yang kepadanya 
Allah memberi Kitab, kekuasaan, 
dan kenabian, kemudian ia 
aberkata kepada manusia 
“Jadilah kamu hamba-hamba-ku, 
bukannya hamba-hamba Allah”, 
tetapi ia akan berkata, “Jadilah 
kamu orang yang berkhidmat432A 
hanya kepada Allah, karena 
kamu senantiasa mengajarkan 
Alkitab dan senantiasa mem-
pelajarinya.”432B

الِۡکٰتَب  ُہ 
اللّٰ یُّۡؤتَِیُہ  اَۡن  لَِبَشٍر  اَن 

َ
ک َما 

ۡونُۡوا 
ُ
ک اِس  لِلّنَ یَُقۡوَل  ثُّمَ  َۃ  ُبّوَ الّنُ َو  َم 

ۡ
حُک

ۡ
ال َو 

ۡونُۡوا 
ُ
ک لِٰکۡن  َو  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ِۡي 
ّ

ل ِعَباًدا 

الِۡکٰتَب  ُِمۡوَن 
ّ تَُعل ُکۡنتُۡم  بَِما  َن  ٖ

َربِّٰنیّ

﴾۸۰ۙ َو بَِما ُکۡنتُۡم  تَۡدُرُسۡوَن ﴿

81. Dan ia tidak mungkin akan 
menyuruh kamu supaya kamu 
menjadikan malaikat-malaikat dan 
nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. 
Apa-kah ia akan menyuruhmu 
menjadi kafir setelah kamu men-
jadi muslim?

َن  ٖ
ِبیّ  َو الّنَ

َ
ۃ

َ
ِٰٓئک وا الَۡمل

ُ
ِخذ

َّ
ۡم اَۡن تَت

ُ
مَُرک

ۡ
َو لَا یَا

اَنۡتُۡم  ِاۡذ  بَۡعَد  رِ 
ۡ
بِالُۡکف ۡم 

ُ
مُُرک

ۡ
اَیَا اَۡربَابًاؕ 

ۡسلُِمۡوَن ﴿٪۸۱﴾ ّمُ 

a5 : 117, 118.

432. Ulangan Mā Kāna Lahū dipakai dalam tiga pengertian, (a) tak layak 
baginya berbuat demikian; (b) tidak mungkin baginya berbuat demikian; atau 
tidak masuk akal ia sampai berbuat demikian; (c) tidak ada kemungkinan ia 
dapat berbuat demikian, yakni secara fisik mustahil ia berbuat demikian.

432A. Rabbāniyyīn adalah jamak dari Rabbāniy yang berarti, (1) orang 
yang mewakafkan diri untuk mengkhidmati agama atau menyediakan 
dirinya untuk menjalankan ibadah; (2) orang yang memiliki ilmu Ilahiyyat 
(Ketuhanan); (3) orang yang ahli dalam pengetahuan agama, atau seorang 
yang baik dan muttaqi; (4) guru yang mulai memberikan kepada orang-orang 
pengetahuan atau ilmu yang ringan-ringan sebelum beranjak ke ilmu-ilmu 
yang berat-berat; (5) induk semang atau majikan atau pemimpin; (6) seorang 
muslih (pembaharu). (Lane, Sibawaih, dan Mubarrad).

432B. Kata-kata, “Karena kamu senantiasa mengajarkan Alkitab dan 
senantiasa mempelajarinya,” menunjukkan bahwa telah menjadi kewajiban 
bagi semua yang telah meraih ilmu kerohanian, agar mereka meneruskannya 
kepada orang-orang lain dan jangan membiarkan orang-orang meraba-raba 
dalam kegelapan, kejahilan atau kebodohan. 
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82. Dan ingatlah aketika Allah 
mengambil perjanjian yang 
teguh433 dari manusia melalui 
nabi-nabi, “Apa saja yang Aku 
berikan kepada kamu berupa 
Kitab dan Hikmah, kemudian 
datang kepadamu seorang rasul 
yang menggenapi433A apa yang 
ada padamu, kamu harus ber-
iman kepadanya dan kamu harus 
membantunya.” Dia berfirman, 
“Apakah kamu mengakui dan 
menerima perjanjian dengan-Ku 
yang Aku bebankan kepadamu?” 
Mereka berkata, “Kami meng-
akui.” Dia berfirman, “Maka ber-
saksilah dan Aku pun besertamu 
termasuk di antara orang-orang 
yang menjadi saksi.”433B*

ۡم 
ُ

تَۡیُتک
ٰ
ا  

ۤ
لََما َن  ٖ

ِبیّ الّنَ ِمۡیَثاَق  ُہ 
اللّٰ  

َ
اََخذ ِاۡذ  َو 

ٌق  َصّدِ ّمُ َرُسۡوٌل  ۡم 
ُ
َجٓاَءک ثُّمَ  َمٍۃ 

ۡ
ِحک ّوَ  کِٰتٍب  ۡن  ّمِ

ٗہ ؕ قَاَل 
ّنَ بِٖہ َو لََتۡنُصُرنَّ

ُ
ۡم لَُتۡؤِمن

ُ
لَِّما َمَعک

 ؕ ِاۡصِرۡي  ٰذلُِکۡم  َعلٰي  تُۡم 
ۡ

اََخذ َو  َءاَۡقَرۡرتُۡم 
َن   ّمِ ۡم 

ُ
َمَعک اَنَا�  َو  فَاۡشَہُدۡوا  قَاَل   ؕ اَۡقَرۡرنَا  ا  قَالُۡوۤ

ِہِدیَۡن ﴿۸۲﴾
ٰ

الّش

a5 : 13.

433. Ungkapan Mitsāqan-Nabīyyīn dapat berarti perjanjian nabi-nabi 
dengan Tuhan atau perjanjian yang diambil Tuhan dari orang-orang dengan 
perantaraan nabi-nabi mereka. Ungkapan ini telah dipakai di sini dalam artian 
yang kedua, sebab qiraah (pembacaan) lain seperti yang didukung oleh Ubayy 
bin Ka’b dan Abdullah bin Mas’ud ialah Mitsāq ‘alladzīna’Ūtū ‘l- Kitāb, yang 
artinya perjanjian mereka yang diberi kitab (Muhīt). Penafsiran ini didukung 
pula oleh kalimat berikut, “kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 
menggenapi apa yang ada padamu,” sebab kepada manusia lah rasul-rasul 
Tuhan datang dan bukan kepada nabi-nabi mereka.

 433A. Kata Musaddiq dipakai di sini untuk menyatakan tolok ukur 
yang dengan tolok ukur itu pendakwa yang benar dapat dibedakan dari 
seorang pendakwa yang palsu. Secara tepat kata itu, telah diterjemahkan di 
* Di dalam Al-Qur’an disebutkan dua buah kata Mītsāq (perjanjian). Pertama adalah perjanjian 
dengan Bani Israil dan yang kedua adalah perjanjian dengan nabi-nabi yang juga diambil dari 
Nabi Muhammad Saw (QS.33: 8). Intinya adalah “Apabila datang kepadamu seorang rasul yang 
mengatakan mengenai hal-hal yang kamu telah katakan maka berjanjilah bahwa sekali-kali kamu 
tidak akan mengingkarinya bahkan akan membenarkannya.” Perlu dijelaskan disini, bahwa rasul 
tidak diutus untuk nabi-nabi melainkan untuk kaumnya. Maksudnya adalah, bahwa berikanlah 
selalu nasihat-nasihat pada kaummu yaitu kapan saja datang seorang rasul kepadamu yang 
membenarkan aku maka janganlah mengingkarinya bahkan harus menolongnya.

R. 9
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83. Kemudian abarangsiapa 
berpaling sesudah itu, maka 
merekalah orang-orang fasiq.

ُم الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۸۳﴾
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
ي بَۡعَد ٰذلَِک فَا

ّٰ
مَۡن تََول

َ
ف

84. Apakah mereka mencari 
selain agama Allah? Padahal 
kepada Dialah berserah diri apa 
pun yang ada di seluruh langit 
dan bumi, dengan rela atau 
terpaksa,434 dan kepada-Nya 
mereka akan dikembalikan.

فِي  َمۡن  اَۡسلََم     
ۤ
لَٗہ َو  یَۡبُغۡوَن  ِہ 

اللّٰ ِدیِۡن  اَفََغیَۡر 

ِالَۡیِہ  ّوَ  ۡرًہا 
َ
ک ّوَ  َطۡوًعا  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ

یُۡرَجُعۡوَن ﴿۸۴﴾

85. Katakanlah, a”Kami ber-
iman kepada Allah, kepada apa 
yang diturunkan kepada kami, 
kepada apa yang diturunkan 
kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, 
Yakub dan keturunan-nya, dan 
kami beriman kepada apa yang 

اُنِۡزَل   
ۤ
َما َو  َعلَۡیَنا  اُنِۡزَل    

ۤ
َما َو  ِہ 

بِاللّٰ ا  َمّنَ
ٰ
ا قُۡل 

یَۡعُقۡوَب  َو  ِاۡسٰحَق  َو  ِاۡسٰمِعۡیَل  َو  ِابٰۡرِہۡیَم  ٰۤي  َعل

ِعۡیٰسي َو  ُمۡوٰسي  اُۡوتَِي   
ۤ
َما َو  الۡاَۡسَباِط  َو 

a5 : 48; 24 : 56.  b2 : 137, 286.

sini sebagai “menggenapi,” sebab hanya dengan “menggenapi” dalam dirinya 
maka nubuatan-nubuatan yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu terdahulu, 
seorang pendakwa dapat dibuktikan kebenarannya.

433B. Ayat ini dianggap pula berlaku kepada para nabi pada umumnya 
dan kepada Rasulullah Saw pada khususnya. Kedua pemakaian itu tepat. Ayat 
itu menetapkan suatu peraturan umum. Kedatangan setiap nabi terjadi sebagai 
penggenapan nubuatan-nubuatan tertentu yang dibuat oleh seorang nabi yang 
mendahuluinya, ketika ia menyuruh para pengikutnya supaya menerima nabi 
yang berikutnya bila pun nabi itu datang. 

Jika nabi itu datang memenuhi nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab dari 
satu kaum saja, seperti halnya dengan Isa As dan para nabi Bani Israil lainnya, 
maka hanya kaum itu saja yang wajib menerima dan membantunya; tetapi, 
bila kitab-kitab semua agama menubuatkan kedatangan seorang nabi, seperti 
halnya mengenai Rasulullah Saw, maka semua bangsa harus menerima beliau. 
Rasulullah Saw datang sebagai penyempurnaan nubuatan-nubuatan, bukan 
hanya dari para nabi Bani Israil saja (Yesaya 21: 13- 15; Ulangan 18: 18; 33: 
2; Yahya 14: 25, 26; 16: 7-13), tetapi juga dari ahli-ahli kasyaf bangsa Aria dan 
rohaniawan-rohaniawan agama Budha dan Zoroaster (Syafrang Dasatir hlm. 
188, Siraji Press, Delhi Yamaspi, diterbitkan oleh Nizham Al-Masyaich, Delhi, 
1330 Hijrah).

434. Sebagaimana di alam jasmani, orang harus tunduk kepada hukum 
alam – dan ia tahu dari pengalamannya bahwa kepatuhan demikian itu berfaedah 
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diberikan kepada Musa, Isa dan 
semua nabi dari Tuhan mereka.435 
Kami tidak membedakan-beda-
kan seorang pun di antara 
mereka,435A dan kepada-Nya kami 
berserah diri.”

اََحٍد  بَیَۡن  ّرُِق 
َ
نُف لَا   ۪ بِّہِۡم  ّرَ ِمۡن  ۡوَن  ِبّیُ الّنَ َو 

ۡحُن لَٗہ ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۸۵﴾
َ
ۡم َو ن

ُ
ۡنہ ّمِ

86. Dan abarangsiapa mencari 
agama selain agama Islam, maka 
sekali-kali tidak akan pernah 
diterima darinya, dan di akhirat ia 
termasuk orang-orang yang rugi.

َو َمۡن یَّۡبَتِغ َغیَۡر الِۡاۡسلَاِم ِدیًۡنا فَلَۡن یُّۡقَبَل 

ٰخِسِریَۡن ﴿۸۶﴾
ۡ

ِخَرِۃ ِمَن ال
ٰ

ِمۡنُہ ۚ َو ُہَو فِي الۡا

87. Bagaimana mungkin Allah 
akan memberi petunjuk kepada 
suatu kaum yang kafir setelah 
mereka beriman, dan mereka 
telah menjadi saksi pula bahwa 
Rasul itu benar, dan juga telah 
datang kepada mereka bukti-
bukti yang nyata?436 Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada 
kaum yang aniaya.

ُرۡوا بَۡعَد ِایَۡمانِہِۡم َو 
َ
ُہ  قَۡوًما َکف

ۡیَف یَۡہِدي اللّٰ
َ
ک

ٰنُت ؕ  الَۡبّیِ ُم 
ُ
َجٓاَءہ ّوَ    

ٌ
َحّق ُسۡوَل  الّرَ اَّنَ  ا 

ۤ
َشِہُدۡو

لِِمیَۡن ﴿۸۷﴾
ٰ

ُہ  لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم الّظ
َو اللّٰ

a3 : 20; 5 : 4.

baginya – maka memang dapat diterima oleh akal bahwa dalam urusan rohani 
pun, saat ia telah dianugerahi sedikit banyak kebebasan, ia hendaknya patuh 
pula kepada hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan dan dengan demikian 
mendapat ridha Ilahi bagi kepentingan pribadinya sendiri.

435. Kaum Yahudi menolak kedatangan para nabi bukan-Bani Israil, 
seperti nampak dari kata-kata, “janganlah kamu percaya kecuali kepada 
orang yang mengikuti agamamu” (QS.3: 74). Tuduhan itu ditudingkan kepada 
mereka bahwa sementara mereka menolak semua nabi kecuali nabi-nabi Bani 
Israil, Islam minta kepada para pengikutnya untuk beriman kepada semua nabi 
Allah, tanpa membedakan negeri atau bangsa atau masyarakat asal mereka 
atau zaman yang mereka hidup di dalamnya. Ini merupakan satu kelebihan 
Islam di atas semua agama lainnya.

435A. Kata-kata itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pangkat 
atau kedudukan antara berbagai nabi itu, karena pandangan itu bertentangan 
dengan QS.2: 254. Apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh kata-kata itu 
ialah mereka sebagai Utusan-utusan Ilahi tidak boleh dibeda-bedakan.



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 3

263

88. Mereka itulah orang-orang 
yang balasannya atas mereka 
adalah blaknat Allah, malaikat 
dan manusia seluruhnya.

ِہ 
اللّٰ  

َ
لَۡعَنۃ َعلَۡیہِۡم  اَّنَ  ۡم  

ُ
َجَزٓاُؤہ ِٰٓئَک  اُول

﴾۸۸ۙ اِس اَۡجَمِعیَۡن ﴿ ِۃ َو الّنَ
َ

ِٰٓئک َو الَۡمل

89. cMereka tinggal lama di 
dalamnya, azab tidak akan di-
ringankan dari mereka, dan tidak 
pula mereka akan diberi tangguh,

اُب َو لَا  
َ

ُم الَۡعذ
ُ
ُف َعۡنہ

َ
ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاۚ  لَا ُيخَّف

﴾۸۹ۙ ۡم  یُۡنَظُرۡوَن ﴿
ُ
ہ

90. dKecuali  orang-orang 
yang bertaubat setelah itu 
dan melakukan perbaikan,436A 
maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

 ؕ حُۡوا 
َ
اَۡصل َو  ٰذلَِک  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  تَابُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

ِحۡیٌم ﴿۹۰﴾ َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
فَِاّنَ اللّٰ

91. aSesungguhnya orang-
orang yang kafir sesudah mereka 
beriman, kemudian mereka 
bertambah kafir, tidak akan 
pernah diterima tobat mereka,437 
dan mereka itulah orang-orang 
yang sesat.

اۡزَداُدۡوا  ثُّمَ  ِایَۡمانِہِۡم  بَۡعَد  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول ۡم َۚو 

ُ
تَۡوبَُتہ تُۡقَبَل  ۡن 

َّ ل ًرا 
ۡ
ف

ُ
ک

ۡوَن ﴿۹۱﴾
ُّ ٓال

َ
الّض

a2 : 162; 4 : 53; 5 : 79.  b2 : 163.  
c2 : 161; 4 : 147; 5 : 40; 24 : 6.  d4 : 138; 63 : 4.

436. Tentu saja suatu kaum yang mula-mula beriman kepada kebenaran 
seorang nabi dan menyatakan keimanan mereka kepada nabi itu secara 
terang-terangan dan menjadi saksi atas tanda-tanda Ilahi tetapi kemudian 
menolaknya karena takut kepada manusia atau karena pertimbangan duniawi 
lainnya, mereka kehilangan segala hak untuk mendapat lagi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. Atau, ayat itu dapat pula mengisyaratkan kepada mereka 
yang beriman kepada para nabi terdahulu tetapi menolak Rasulullah Saw.

436A. Hanya semata-mata bertobat dan menyesal atas perbuatan-
perbuatan jahat yang dilakukan di masa yang sudah-sudah tidaklah cukup 
untuk mendapat ampunan Ilahi; satu janji yang sungguh-sungguh untuk 
menjauhi perilaku buruk dan satu tekad bulat untuk membenahi orang-orang 
lain pun diperlukan untuk maksud itu. 

437. Ayat ini tidak berarti bahwa tobat orang-orang murtad sama sekali 
tidak boleh diterima, karena kesimpulan demikian adalah bertentangan dengan 
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92. Sesungguhnya borang-
orang yang kafir dan mereka mati 
dalam keadaan kafir, maka sekali-
kali tidak akan pernah diterima 
dari seorang pun di antara mereka 
sekalipun emas sepenuh bumi, 
walaupun ia menebus dirinya 
dengan itu. Itulah orang-orang 
yang bagi mereka ada azab yang 
pedih, dan tidak ada penolong-
penolong bagi mereka.

فَلَۡن  اٌر 
َ
ّف

ُ
ک ۡم 

ُ
ہ َو  َماتُۡوا  َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

لَِو  ّوَ َذَہًبا  الۡاَۡرِض  ۡلُء   ّمِ اََحِدہِۡم  ِمۡن  یُّۡقَبَل 

َما  ّوَ  اَلِۡیٌم   اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ِٰٓئَک  اُول  ؕ بِٖہ  َتٰدي 

ۡ
اف

ِصِریَۡن ﴿٪۹۲﴾�
ۡن  نّٰ ۡم  ّمِ

ُ
لَہ

JUZ IV

93. aKamu tidak akan pernah 
mencapai kebaikan sempurna,438 

hingga kamu menginfakkan 
sebagian dari apa yang paling 
kamu cintai, dan apa pun yang 
kamu infakkan di jalan Allah, 
maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui tentang itu.

 ۬ؕ ۡوَن  ِحّبُ
ُ
ت ِممَّا  تُۡنِفُقۡوا  ي 

ٰ
َحّت الِۡبّرَ  تََنالُوا   لَۡن 

َہ بِٖہ  َعلِۡیٌم ﴿۹۳﴾
ۡيٍء فَِاّنَ اللّٰ

َ
َو َما تُۡنِفُقۡوا ِمۡن ش

الجزء  4
الحزب  7

QS.3: 90 yang menurut ayat itu tobat pada tiap-tiap tingkatan dapat diterima. 
Yang disinggung di sini adalah hanya orang-orang yang berikrar tobat tetapi 
daripada memperkuat ikrar mereka dengan mengadakan perubahan sejati dan 
nyata dalam kehidupan mereka sebenarnya, mereka malah bertambah dalam 
kekafiran mereka.

438. Untuk mencapai keimanan sejati, yang merupakan inti segala 
kebajikan yang sempurna dan merupakan bentuk tertinggi kebaikan, 
orang harus siap-sedia mengorbankan segala sesuatu yang disayanginya. 
Taraf tertinggi kebajikan yang sempurna dapat dicapai hanya dengan 
membelanjakan di jalan Allah apa-apa yang paling dicintainya. Akhlak luhur 
(Birr) tidak dapat dicapai tanpa menyerap jiwa pengorbanan yang sebenarnya.

439. Makanan-makanan tertentu yang dipandang haram oleh orang-
orang Yahudi telah dihalalkan oleh agama Islam. Satu yang serupa itu ialah 
urat kerukut pada pangkal paha yang disebut dalam Kejadian 32:32. Nabi 

a2 : 162; 4 : 19; 47 : 35.  b9 : 34, 111; 63 : 11.

R. 10
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94. Semua makanan dahulunya 
halal439 bagi Bani Israil, kecuali 
apa yang diharamkan oleh Israil440 
atas dirinya sendiri, sebelum 
Taurat diturunkan. Katakanlah, 
“Bawalah Taurat itu lalu bacalah, 
jika kamu orang-orang benar.”

ا 
َّ ِال ِاۡسَرٓاِءیَۡل  لَِّبِنۡيۤ  ا 

ًّ ِحل اَن 
َ
ک َعاِم 

َ
الّط  

ُ
ّل

ُ
ک

قَۡبِل  ِمۡن  نَۡفِسٖہ  َعلٰي  ِاۡسَرٓاِءیُۡل  َم  َحّرَ َما 

ۡوٰرىِۃ  بِالّتَ تُۡوا 
ۡ
فَا قُۡل   ؕ  

ُ
ۡوٰرىۃ الّتَ َل  ّزَ

َ
تُن اَۡن 

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۹۴﴾
ُ
  ِاۡن  ک

ۤ
فَاتُۡلۡوَہا

95. Karena itu barangsiapa 
mengada-adakan kedustaan ter-
hadap Allah sesudah itu441 maka 
mereka itulah orang-orang zalim.

ٰذلَِک   ِمۡن  ۭ بَۡعِد  الَۡکِذَب  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ٰري 

َ
ت

ۡ
اف مَِن 

َ
ف

لُِمۡوَن ﴿۹۵﴾
ٰ

ُم  الّظ
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
فَا

96. Katakanlah, “Benarlah fir-
man Allah, maka ikutilah agama 
Ibrahim ayang senantiasa con-
dong kepada Allah442 dan ia 
bukan termasuk orang-orang 
musyrik.”

ِابٰۡرِہۡیَم   
َ

ۃ
َّ ِمل ِبُعۡوا 

َّ ُہ�فَات
اللّٰ َصَدَق  قُۡل 

اَن ِمَن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۹۶﴾
َ
َحِنۡیًفا ؕ َو َما ک

aLihat 3 : 68.

Yakub As menderita encok pangkal paha dan atas pertimbangan kesehatan, 
ia mencegah dirinya sendiri untuk makan urat kerukut (sciatic nerve). Itu 
adalah persoalan pribadinya, tetapi berpantang dari makan urat oleh Bani 
Israil dijadikan satu aturan hidup.

440. Nama Israil dianugerahkan kepada Yakub As dalam sebuah kasyaf 
(Kejadian 32:28).

441. Dzālika mengisyaratkan kepada ungkapan pada ayat yang 
mendahuluinya. Mengatakan bahwa bagian makanan ini dan itu dilarang oleh 
Allah Swt padahal Tuhan tidak melarangnya, adalah sama dengan mengada-
ada kedustaan terhadap Allah Swt.

442. Dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim As senantiasa patuh 
kepada Allah Swt, ayat ini mengisyaratkan bahwa ia tidak melarang makan 
sesuatu makanan tertentu menurut kehendaknya sendiri seperti yang dilakukan 
oleh orang-orang Bani Israil. Ayat itu bermaksud mengatakan bahwa dengan 
perselisihan pendapat dengan Bani Israil dalam masalah ini, Islam tidak 
menentang cara dan sunnah nabi-nabi Allah, terutama yang berasal Nabi 
Ibrahim As.
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97. Sesungguhnya aRumah 
pertama yang didirikan untuk 
faedah manusia adalah yang di 
Bakkah443 yang penuh dengan 
berkat dan petunjuk bagi seluruh 
alam.*

 
َ

ۃ
َّ

بَِبک ِذۡي 
َّ لَل اِس  لِلّنَ ِضَع  ّوُ بَۡیٍت  َل  اَّوَ ِاّنَ 

﴾۹۷ۚ ٰعلَِمیَۡن ﴿
ۡ
ا  ّوَ ُہًدي  لِّل

ً
ُمٰبَرک

98. Di dalamnya ada Tanda-
tanda yang jelas yaitu btempat 
berdiri Ibrahim, dan cbarangsiapa 
memasukinya amanlah ia. Dan 
Allah mewajibkan manusia dme-
nunaikan haji ke Rumah itu bagi 
orang yang sanggup444 menempuh 
jalan ke sana, tetapi barangsiapa 
ingkar maka sesungguhnya Allah 
Mahakaya, yakni tidak memerlu-
kan apa pun dari seluruh alam.

َمۡن  ِابٰۡرِہۡیَم َۚو  َقاُم  ّمَ ٰنٌت  ٰیٌت  ۭ بَّیِ
ٰ
ا ِفۡیِہ 

ِحّجُ  اِس  الّنَ َعلَي  ِہ 
لِلّٰ َو   ؕ ِمًنا 

ٰ
ا اَن 

َ
ک ٗہ 

َ
َدَخل

الَۡبۡیِت َمِن اۡسَتَطاَع ِالَۡیِہ َسِبۡیلًا ؕ َو َمۡن  

َہ َغِنّيٌ َعِن  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۹۸﴾
َر فَِاّنَ اللّٰ

َ
ف

َ
ک

a5 : 98; 27 : 92; 28 : 58; 29 : 68; 106 : 4, 5. b2 : 126. 
c14 : 36 ; 28 : 58; 29 : 68. d22 : 28.

443. Bakkah adalah nama yang diberikan kepada lembah Mekah, huruf 
Mīm dari Mekah diubah menjadi Bā’. Dua huruf itu dapat saling bertukar 
seperti dalam Lāzim dan Lāzib. Di sini Al-Qur’an menarik perhatian 
kaum Ahlikitab kepada kenyataan sangat tuanya Ka‘bah, dengan maksud 
mengemukakan bahwa Mekah merupakan pusat agama Tuhan yang asli dan 
sejati; pusat-pusat yang dipilih oleh kaum Yahudi dan Kristen itu asal-usulnya 
jauh lebih muda. 

444. Sesudah menyinggung kesaksian sejarah mengenai Ka’bah, Al-
Qur’an selanjutnya mengemukakan tiga sebab guna menunjukkan bahwa 
Ka‘bah berhak dipilih sebagai kiblat atau pusat agama Tuhan untuk selama-
lamanya: (a) Ibrahim As, Leluhur Agung itu, berdoa di sana; (b) Ka‘bah 
memberi keamanan dan perlindungan; (c) Ka‘bah akan tetap menjadi pusat, 

* Disini difirmankan Awwala baitin (rumah pertama) Wudhi‘a linnāsi (yang telah didirikan untuk 
seluruh manusia) dan bukannya Wudhi‘a lillāhi (didirikan untuk Allah). Disana juga diisyarahkan 
pada hal ini, bahwa setelah manusia dikeluarkan dari gua-gua ketika mereka mulai tinggal 
dihamparan Bumi, maka Ka’bah adalah bangunan pertama yang dengan perantaraannya diajarkan 
peradaban. Oleh karena itu disini tidak difirmankan di Mekah bahkan Bakkah nama lain  Mekah 
di masa purba.
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99. Katakanlah, a”Hai Ahli-
kitab, mengapa kamu menging-
kari ayat-ayat Allah padahal 
Allah Maha Menyaksikan445 apa 
yang kamu kerjakan?”

ِہۖ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
تَک لَِم  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا قُۡل 

ُہ َشِہۡیٌد َعلٰي َما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۹﴾
َو اللّٰ

100. Katakanlah, “Hai Ahli-
kitab, bmengapa kamu meng-
halang-halangi orang-orang 
beriman dari jalan Allah, kamu 
menghendakinya bengkok,446 
padahal kamu menjadi saksi 
tentang itu? Dan Allah tidak 
lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan.”

ۡوَن َعۡن َسِبۡیِل  ۡہَل  الِۡکٰتِب لَِم تَُصّدُ
َ
قُۡل یٰۤا

َٰمَن تَۡبُغۡونََہا ِعَوًجا ّوَ اَنۡتُۡم ُشَہَدٓاُء ؕ 
ِہ َمۡن ا

اللّٰ

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۰۰﴾ َعمَّا  بَِغاِفٍل  ُہ 
اللّٰ َما  َو 

101. cHai orang-orang yang 
beriman, jika kamu mentaati 
suatu golongan dari antara orang-
orang yang diberi Kitab, mereka 
pasti akan mengembalikanmu 
menjadi orang-orang kafir setelah 
kamu beriman.

فَِریًۡقا  تُِطۡیُعۡوا  ِاۡن  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

بَۡعَد  ۡم  
ُ
ۡوک یَُرّدُ الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال َن  ّمِ

فِرِیَۡن ﴿۱۰۱﴾
ٰ

ۡم  ک
ُ

ِایَۡمانِک

102. Dan  bagaimana mung-
kin kamu akan ingkar padahal 
ayat-ayat Allah telah dibacakan 
kepadamu, dan rasul-Nya pun

ٰیُت 
ٰ
ا ۡم 

ُ
َعلَۡیک تُۡتلٰي  اَنۡتُۡم  َو  ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
تَک ۡیَف 

َ
ک َو 

ِہ
بِاللّٰ یَّۡعَتِصۡم  َمۡن  َو   ؕ َرُسۡولُٗہ  ۡم 

ُ
ِفۡیک َو  ِہ   

اللّٰ

a3 : 71.  b7 : 46, 87; 8 : 48; 9 : 34; 14 : 4; 22 : 26.  c2 : 110; 3 : 150.

ke tempat itu manusia dari pelbagai negeri dan bermacam-macam bangsa 
akan datang menunaikan kewajiban ibadah haji.

445. Syahīd berarti: orang yang memberikan penjelasan tentang apa 
yang disaksikannya; orang yang memiliki banyak ilmu; orang yang mati di 
jalan Allah. Bila dipakai mengenai Allah kata itu berarti, Dia Yang tidak ada 
sesuatu pun tersembunyi dari pengetahuan-Nya (Lane).

446. Artinya: “Kalian ingin supaya nampak ada kebengkokan dalam 
Islam,” atau “kalian mau memutarbalikkan ajarannya.”



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 4

268

ada di tengah-tengahmu? aDan 
barangsiapa berpegang teguh 
kepada Allah447 maka sungguh 
ia telah diberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus.

ۡسَتِقۡیٍم  ﴿۱۰۲﴾٪  فََقۡد ُہِدَي  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ 

103. Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada 
Allah dengan takwa yang 
sebenar-benarnya, dan bjanganlah 
sekali-kali kamu mati kecuali 
kamu dalam keadaan berserah 
diri.448*

تُٰقِتٖہ   
َ

َحّق َہ 
اللّٰ ُقوا 

َّ ات َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡسلُِمۡوَن ﴿۱۰۳﴾ ا َو اَنۡتُۡم  ّمُ
َّ َو لَا تَُمۡوتُّنَ  ِال

104. Dan cberpegangteguhlah 
kamu sekalian pada tali449 Allah, 
janganlah kamu bercerai-berai, 
dan dingatlah akan nikmat Allah 
atasmu ketika kamu dahulu 
bermusuh-musuhan, lalu eDia me-
nyatukan hatimu dengan kecin-

قُۡوا۪  ّرَ
َ
تَف لَا  ّوَ  َجِمۡیًعا  ِہ 

اللّٰ ِبحَۡبِل  اۡعَتِصُمۡوا  َو 

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡذ   ۡم 

ُ
َعلَۡیک ِہ 

اللّٰ نِۡعَمَت  ُرۡوا 
ُ
اۡذک َو 

ۡصَبۡحتُۡم 
َ
فَا ۡم 

ُ
قُُلۡوبِک بَیَۡن  َف 

َّ ل
َ
فَا اَۡعَدٓاًء 

َن َرٍۃ ّمِ
ۡ
ۡنتُۡم َعلٰي َشَفا ُحف

ُ
بِِنۡعَمِتٖہۤ ِاۡخَوانًا ۚ َو ک

a4 : 147, 176.  b2 : 133.  c3 : 106; 6 : 160; 8 : 47.  d2 : 232.  e8 : 64.

447. (1) Siapa saja yang menjaga diri dari dosa dengan jalan mengamalkan 
perintah-perintah Allah; (2) siapa saja yang mengadakan hubungan dengan 
Allah dan berpegang teguh kepada-Nya. 

448. Karena kedatangan maut (saat kematian) tidak diketahui, kita dapat 
berkeyakinan akan mati dalam keadaan berserah  diri kepada Allah hanya 
bila diri kita senantiasa tetap dalam keadaan menyerahkan diri kepada-Nya. 
Jadi ungkapan itu mengandung arti bahwa kita harus senantiasa tetap patuh 
kepada Allah.

449. Habl berarti, seutas tali atau pengikat yang dengan itu sebuah benda 
diikat atau dikencangkan; suatu ikatan, suatu perjanjian atau permufakatan; 
suatu kewajiban yang karenanya kita menjadi bertanggung jawab untuk 
keselamatan seseorang atau suatu barang; persekutuan dan perlindungan 
(Lane). Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, “Kitab Allah itu tali Allah 
* Bukanlah maksud dari pada kalimat Lā tamūtunna illā wa antum muslimūn (Janganlah kamu 
mati kecuali dalam keadaan berserah diri). Yaitu jadilah kamu orang Islam sebelum kamu mati 
karena mati itu bukanlah karena usaha manusia. Maksud yang sebenarnya adalah kapanpun dalam  
kehidupan ini jangan sampai meninggalkan Islam supaya bila datang kematian kepadamu, kamu 
tetap berada dalam agama Islam.

R. 11
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taan450 antara satu sama lain maka 
dengan nikmat-Nya itu kamu 
menjadi bersaudara, dan kamu 
dahulu berada di tepi jurang 
Api451 lalu Dia menyelamatkan-
mu darinya. Demikianlah Allah 
menjelaskan Ayat-ayat-Nya ke-
padamu supaya kamu mendapat 
petunjuk.

ُہ 
اللّٰ ُن  ِ

یَُبیّ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ ۡنَہا  ّمِ ۡم 

ُ
ک

َ
نَۡقذ

َ
فَا اِر  الّنَ

ُکۡم  تَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۰۴﴾
َّ ٰیِتٖہ  لََعل

ٰ
لَُکۡم ا

105. Dan hendaklah ada se-
golongan di antara kamu ayang 
senantiasa menyeru manusia 
kepada kebaikan,452 menyuruh 
berbuat baik, melarang berbuat 
buruk,453 dan mereka itulah 
orang-orang yang berhasil.

خَیِۡر 
ۡ

ال ي 
َ

ِال یَّۡدُعۡوَن   
ٌ

ۃ اُّمَ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ ۡن 
ُ

َولَۡتک

ِر ؕ 
َ

مُُرۡوَن بِالَۡمۡعُرۡوِف َو یَۡنَہۡوَن َعِن الُۡمۡنک
ۡ
َو یَا

ُم  الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۱۰۵﴾
ُ
ِٰٓئَک ہ َو اُول

a3 : 111, 115; 7 : 158; 9 : 71; 31 : 18.

yang telah diulurkan dari langit ke bumi” (Jarir, IV 30). 

450. Sangat sukar kita mendapatkan suatu kaum yang terpecah belah lebih 
dari orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah Saw di tengah mereka, 
tetapi dalam pada itu sejarah umat manusia tidak dapat mengemukakan satu 
contoh pun ikatan persaudaraan penuh cinta yang menjadikan orang-orang 
Arab telah bersatu-padu, berkat ajaran dan teladan luhur lagi mulia Junjungan 
Agung mereka.

451. Kata-kata “di tepi jurang Api” berarti peperangan, saling 
membinasakan yang di dalam peperangan itu orang-orang Arab senantiasa 
terlibat dan menghabiskan kaum pria mereka.

452. Al-Khair dalam kalimat ini artinya Islam, sebab ‘kebajikan’ pada 
umumnya tercakup dalam kata Ma‘rūf yang datang segera sesudah itu. 

453. Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, “Bila seseorang dari 
antaramu melihat suatu kejahatan, hendaklah melenyapkan kejahatan itu 
dengan tangannya. Bila ia tidak dapat melenyapkan dengan tangannya, maka 
ia hendaknya melarang dengan lidahnya. Bila ia tidak dapat berbuat hal itu 
juga, maka hendaknya paling tidak membenci di dalam hati, dan itulah iman 
yang paling lemah.”(Muslim).
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106. Dan janganlah kamu 
menjadi seperti orang-orang yang 
aberpecah belah dan berselisih454 
sesudah bukti-bukti yang nyata 
datang kepada mereka, dan 
mereka itulah orang-orang yang 
baginya ada azab yang besar.

اۡخَتلَُفۡوا َو  قُۡوا  ّرَ
َ
تَف ِذیَۡن 

َّ ال
َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َو 

ِٰٓئَک  ٰنُت ؕ َو اُول ُم الَۡبّیِ
ُ
 ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما َجٓاَءہ

اٌب َعِظۡیٌم ﴿۱۰۶﴾ۙ   
َ

ۡم َعذ
ُ
لَہ

107. Pada hari bketika wajah-
wajah akan menjadi putih, dan 
wajah-wajah lainnya menjadi 
hitam.455 Ada pun orang-orang 
yang wajahnya menjadi hitam, 
dikatakan kepada mereka, “Apa-
kah kamu kafir sesudah ber-
iman? Karena itu rasakanlah azab 
ini disebabkan kekafiranmu.”

ا  ّمَ
َ
فَا  ۚ ُوُجۡوٌہ  تَۡسَوّدُ  ّوَ  ُوُجۡوٌہ    

ُ
تَۡبَیّض یَّۡوَم 

بَۡعَد  ۡرتُۡم 
َ
اََکف  ؕ ۡم 

ُ
ُوُجۡوُہہ ۡت  اۡسَوّدَ ِذیَۡن 

َّ ال

ُکۡنتُۡم  بَِما  اَب 
َ

الَۡعذ ۡوقُوا 
ُ

فَذ ۡم 
ُ

ِایَۡمانِک

ُرۡوَن ﴿۱۰۷﴾
ُ
ف

ۡ
تَک

108. Dan cada pun orang-
orang yang wajahnya putih, maka 
mereka akan berada di dalam 
rahmat Allah, mereka kekal di 
dalamnya.

َرۡحَمِۃ  فَِفۡي  ۡم 
ُ
ُوُجۡوُہہ ۡت 

َ
ابَۡیّض ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ َو 

ۡم  ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۰۸﴾
ُ
ِہ ؕ ہ

اللّٰ

a3 : 104; 6 : 160; 8 : 47.  b10 : 27, 28; 39 : 61; 80 : 39 - 43. c10 : 27.

454. Ayat ini mengacu kepada perpecahan dan perselisihan-perselisihan 
di tengah-tengah para Ahlikitab untuk menyadarkan kaum Muslimin akan 
bahaya ketidakserasian dan ketidaksepakatan.

455. Al-Qur’an telah menerangkan warna-warna “putih” dan “hitam” 
sebagai lambang, masing-masing untuk “kebahagiaan” dan “kesedihan” 
(QS.3: 107, 108; 75: 23-25; 80: 39-41). Bila seseorang melakukan perbuatan 
yang karenanya ia mendapat pujian, orang Arab mengatakan tentang 
dia: Ibyad da Wajhuhū, yakni wajah orang itu menjadi putih. Dan, bila ia 
melakukan suatu pekerjaan yang patut disesali, maka dikatakan tentang dia 
Iswadda Wajhuhū, yakni, wajahnya telah menjadi hitam.
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109. Inilah ayat-ayat Allah 
yang berisi kebenaran.456 Kami 
membacakannya kepada engkau, 
dan Allah tidak menghendaki suatu 
keaniayaan atas seluruh alam.

َما  َو   ؕ حَّقِ 
ۡ

بِال َعلَۡیَک  نَۡتُلۡوَہا  ِہ 
اللّٰ ٰیُت 

ٰ
ا َک 

ۡ
تِل

ٰعلَِمیَۡن ﴿۱۰۹﴾
ۡ
ًما لِّل

ۡ
ُہ یُِریُۡد  ُظل

اللّٰ

110. Dan amilik Allah-lah apa 
pun yang ada di seluruh langit 
dan apa pun yang ada di bumi, 
dan kepada Allah-lah segala 
urusan akan dikembalikan.

ي 
َ

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ َو  ِال ِہ َما فِي الّسَ
َو لِلّٰ

ِہ  تُۡرَجُع  الۡاُُمۡوُر  ﴿۱۱۰﴾٪
اللّٰ 

111. bKamu adalah umat ter-
baik, yang dibangkitkan demi 
kebaikan umat manusia, ckamu 
menyuruh berbuat baik, melarang 
dari berbuat buruk,457 dan beriman 
kepada Allah. Dan seandainya 
Ahlikitab beriman, niscaya akan 
lebih baik bagi mereka. Di antara 
mereka ada yang beriman tetapi 
kebanyakan mereka orang-orang 
durhaka.

مُُرۡوَن 
ۡ
تَا اِس  لِلّنَ اُۡخِرَجۡت  ٍۃ  اُّمَ َخیَۡر  ۡنتُۡم 

ُ
ک

تُۡؤِمنُۡوَن  َو  ِر 
َ

الُۡمۡنک َعِن  تَۡنَہۡوَن  َو  بِالَۡمۡعرُۡوِف 

اَن 
َ
لَک الِۡکٰتِب  اَۡہُل   َمَن  ٰ

ا لَۡو  َو   ؕ ِہ 
بِاللّٰ

ُم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث َو  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  ُم 

ُ
ۡم ِؕمۡنہ

ُ
ہ

َّ ل َخیًۡرا 

الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۱۱۱﴾

a3 : 130, 190; 4 : 132; 57 : 11.  b2 : 144.  
c3 : 105, 115 ; 7 : 158; 9 : 71; 31 : 18.

456. Ungkapan bil-Haqq (secara harfiah berarti “dengan kebenaran” dan 
diterjemahkan “berisi kebenaran”) berarti, pertama, bahwa tanda-tanda atau 
Ayat-ayat Tuhan itu penuh dengan kebenaran; kedua, tanda-tanda telah datang 
sebagai hak, bermakna kamu mempunyai hak untuk menerima; ketiga, itulah 
saat yang paling tepat Ayat-ayat itu diwahyukan. Lihat pula catatan nomor 
364.

457. Ayat ini bukan saja mencanangkan bahwa kaum Muslimin itu bangsa 
yang terbaik – sungguh suatu proklamasi besar – melainkan menyebutkan 
pula sebab-sebabnya (1) Mereka telah dibangkitkan untuk kepentingan umat 
manusia seluruhnya; (2) telah menjadi kewajiban mereka menganjurkan 
berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan serta beriman kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Kemuliaan kaum Muslimin bergantung pada dan 
ditentukan oleh kedua syarat itu.

R. 12
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112. Mereka sama sekali tidak 
akan dapat memudaratkan kamu 
kecuali menyebabkan sedikit 
kesusahan. Dan ajika mereka 
memerangi kamu, pasti mereka 
akan membalikkan punggung-
nya kepadamu, kemudian mereka 
tidak akan ditolong.

ۡم   
ُ
یَُّقاتُِلۡوک ِاۡن  اًَذيَؕو  اۤ 

َّ ِال ۡم 
ُ
ۡوک یَُّضّرُ لَۡن 

ُم الۡاَۡدبَاَر ؕ ثُّمَ لَا  یُۡنَصُرۡوَن ﴿۱۱۲﴾
ُ
ۡوک

ُّ یَُول

113. bDitimpakan kepada 
mereka kehinaan di mana saja 
mereka berada,458 kecuali kalau 
mereka dilindungi dengan suatu 
janji dari Allah atau suatu janji dari 
manusia. Dan mereka kembali 
dengan kemurkaan dari Allah 
dan ditimpakan kepada mereka 
kemiskinan. cYang demikian 
itu karena mereka mengingkari 
tanda-tanda Allah, dan mereka 
berupaya membunuh nabi-nabi 
tanpa hak, yang demikian itu 
disebabkan mereka durhaka dan 
mereka senantiasa melampaui 
batas.

ا ِبحَۡبٍل 
َّ ا ِال   اَیَۡن َما ثُِقُفۡوۤ

ُ
ۃ

َّ ل ِ
ّ

ُضِربَۡت َعلَۡیہُِم الذ

بَِغَضٍب  بَٓاُءۡو  َو  اِس  الّنَ َن  ّمِ َحۡبٍل  َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ

ٰذلَِک   ؕ  
ُ

َنۃ
َ

الَۡمۡسک َعلَۡیہُِم  ُضِربَۡت  َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ

یَۡقُتُلۡوَن  َو  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
یَک انُۡوا 

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا

ّوَ  َعَصۡوا  بَِما  ٰذلَِک   ؕ َحّقٍ  بَِغیِۡر  ِۢۡبَیٓاَء  الۡاَن

انُۡوا یَۡعَتُدۡوَن ﴿۱۱۳﴾
َ
ک

ربع 
الحزب

7

a59 : 13.  b2 : 62, 91; 5 : 61; 7 : 160.  c2 : 62, 92; 3 : 22.

458. Ayat ini berisikan suatu nubuatan penting dan jauh jangkauannya 
mengenai orang-orang Yahudi, yaitu mereka ditakdirkan untuk selama-
lamanya menjadi sasaran kehinaan serta kerendahan dan hidup di bawah 
kekuasaan orang-orang lain. Sejarah kaum Yahudi semenjak zaman Rasulullah 
Saw sampai sekarang (pada waktu tafsir ini ditulis -Peny), mengandung bukti 
yang nyata tentang kebenaran nubuatan yang mengagumkan itu. 

Di semua negeri dan di segala zaman, tidak terkecuali di zaman kemajuan 
dan toleransi dewasa ini, orang-orang Yahudi pernah menjadi mangsa 
penindasan yang pahit dan pernah menderita berbagai macam penghinaan 
dan kerendahan. Berdirinya negara Israel hanyalah merupakan satu tahap 
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114. aMereka itu tidaklah 
sama. Dari antara Ahli Kitab ada 
satu golongan yang berdiri tegak 
atas janji,459 mereka membaca 
ayat-ayat Allah di waktu malam 
dan mereka bersujud di hadapan-
Nya.

 
ٌ

قَٓائَِمۃ  
ٌ

ۃ اُّمَ الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ِمۡن   ؕ َسَوٓاًء  لَيُۡسۡوا 

ۡم  يَۡسُجُدۡوَن ﴿۱۱۴﴾
ُ
ۡیِل َو ہ

َّ نَٓاَء ال
ٰ
ِہ ا

ٰیِت اللّٰ
ٰ
یَّۡتُلۡوَن ا

115. Mereka beriman kepada 
Allah dan Hari Akhir, mereka 
bmenyuruh berbuat baik, mela-
rang berbuat buruk, dan mereka 
cbersegera dalam kebaikan-
kebaikan, dan mereka itu ter-
masuk orang-orang saleh.

مُُرۡوَن 
ۡ
یَا َو  ِخِر 

ٰ
الۡا الَۡیۡوِم  َو  ِہ 

بِاللّٰ یُۡؤِمنُۡوَن 

يَُساِرُعۡوَن  َو  ِر 
َ

الُۡمۡنک َعِن  یَۡنَہۡوَن  َو  بِالَۡمۡعُرۡوِف 

ِلِحیَۡن ﴿۱۱۵﴾ ِٰٓئَک ِمَن  الّصٰ خَیٰۡرِتؕ َو اُول
ۡ

فِي ال

116. Dan dkebaikan apa pun 
yang mereka kerjakan maka 
mereka sama sekali tidak akan 
dihalangi menerima ganjaran-
nya460 dan Allah Maha Menge-
tahui orang-orang bertakwa.

ُہ  
ُرۡوُہ ؕ َو اللّٰ

َ
ف

ۡ
َو َما یَۡفَعُلۡوا ِمۡن َخیٍۡر فَلَۡن یُّک

ِقیَۡن ﴿۱۱۶﴾ َعلِۡیٌم  ۭ بِالُۡمّتَ

a4 : 163. b3 : 105, 111; 9 : 71. c21 : 91; 23 : 62; 35 : 33. d28 : 85; 99 : 8.

sementara dalam sejarah agama Yahudi.
459. Kata-kata Ummatun Qā’imah dapat pula berarti: (1) suatu golongan 

atau kaum yang melaksanakan sepenuhnya dan sejujurnya kewajiban-
kewajiban mereka; (2) suatu kaum yang bangun untuk salat pada bagian-
akhir malam. Kata-kata itu hanya merujuk kepada orang-orang Yahudi yang 
telah memeluk agama Islam.

460. Islam bukan suatu agama kebangsaan atau suku bangsa. Barangsiapa 
memeluknya, tidak peduli dari masyarakat apa atau dari paham apa ia 
berasal, mendapat karunia yang sama dengan setiap pengikut lainnya agama 
itu, tentunya dengan syarat bahwa ia bertakwa. Tidak ada perlakuan yang 
berlatar belakang prasangka dikenakan kepada anggota-anggota suatu bangsa 
tertentu. Seorang Yahudi, dan demikian pula siapa pun, sesudah masuk Islam 
adalah sejajar dengan orang Muslim berbangsa Arab.
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117. aSesungguhnya orang-
orang kafir, harta mereka dan anak 
keturunan mereka sedikit pun 
tidak akan dapat menyelamatkan 
mereka dari azab Allah, dan 
mereka itulah penghuni Api, 
mereka kekal di dalamnya.

ۡم 
ُ
اَۡمَوالُہ ۡم 

ُ
َعۡنہ تُۡغِنَي  لَۡن  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ِٰٓئَک اَۡصٰحُب  ِہ َشۡیـًٔاؕ  َو اُول
َن اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
َو لَاۤ اَۡولَاُدہ

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن  ﴿۱۱۷﴾
ُ
اِر ۚ ہ الّنَ

118. bPerumpamaan apa yang 
mereka infakkan di dalam ke-
hidupan dunia, seumpama angin 
yang di dalamnya mengandung 
suhu sangat dingin yang me-
nimpa ladang suatu kaum yang 
berlaku aniaya terhadap diri 
mereka, lalu angin itu mem-
binasakannya,461 dan Allah tidak 
menganiaya mereka tetapi 
merekalah yang menganiaya 
dirinya sendiri.

نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال ٰہِذِہ  فِۡي  یُۡنِفُقۡوَن  َما  َمَثُل 

قَۡوٍم  َحۡرَث  اََصابَۡت  ِصّرٌ  ِفۡیَہا  ِریٍۡح  َمَثِل 
َ
ک

ُم 
ُ
ۡہلََکۡتُہؕ  َو َما َظلََمہ

َ
ۡم فَا

ُ
ا اَنُۡفَسہ َظلَُمۡوۤ

ۡم  یَۡظلُِمۡوَن ﴿۱۱۸﴾
ُ
ُہ َو لِٰکۡن  اَنُۡفَسہ

اللّٰ

119. Hai orang-orang yang 
beriman, cjanganlah kamu 
sekali-kali menjadikan teman 
kepercayaan selain golongan 
kamu, dmereka itu tidak akan 
berhenti menimbulkan kemu-
daratan462 bagimu. 

ۡن  ّمِ  
ً

بَِطانَۃ ۡوا 
ُ

ِخذ
َّ

تَت لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡمۚ    
ُ
ۡوا َما َعِنّت ۡم َخَبالًاؕ  َوّدُ

ُ
لُۡونَک

ۡ
ۡم لَا یَا

ُ
ُدۡونِک

a3 : 11; 58 : 18.  b10 : 25; 68 : 18 - 21.  c3 : 21; 4 : 140, 145.  d9 : 47.

461. Gagasan yang melatarbelakangi ayat ini adalah usaha keras orang-
orang kafir terhadap Islam akan menimpa kembali kepada diri mereka sendiri. 
Apa pun yang diperbuat atau dibelanjakan mereka dengan tujuan merugikan 
kepentingan Islam hanya akan membawa kerugian kepada diri mereka sendiri.

462. Khabāl berarti: kerusakan baik yang berkenaan dengan badan atau 
pikiran atau pun perbuatan; kerugian atau kemerosotan; kehancuran atau 
kebinasaan; racun yang mematikan (Aqrab).
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Mereka senang melihat kamu463 
dalam kesusahan. Sungguh ke-
bencian telah tampak dari mulut 
mereka, sedangkan apa yang di-
sembunyikan dada mereka lebih 
besar lagi. Sungguh Kami telah 
menjelaskan kepadamu Ayat-ayat 
Kami, jika kamu menggunakan 
akal.

ۡخِفۡي 
ُ
َواِہہِۡم ۖ َو َما ت

ۡ
قَۡد بََدِت الَۡبۡغَضٓاُء ِمۡن اَف

ٰیِت  
ٰ

الۡا لَُکُم  ا  ّنَ بَّیَ قَۡد   ؕ اَۡکبَُر  ۡم 
ُ
ُصُدۡوُرہ

ۡنتُۡم تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۱۹﴾
ُ
ِاۡن  ک

120. Ingatlah, kamu itulah 
orang-orang yang mencintai 
mereka, padahal mereka tidak 
mencintaimu, adan kamu beriman 
kepada Kitab464 seluruhnya. Dan 
apabila mereka bertemu dengan 
kamu mereka berkata, “Kami 
pun telah beriman”, tetapi apa-
bila mereka menyendiri, mereka 
menggigit-gigit jari karena sangat 
marah terhadapmu. Katakanlah, 
“Matilah kamu karena kemarah-
anmu.”465 Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang ada 
di dalam dada.

ۡم 
ُ

ۡونَک ُيِحّبُ لَا  َو  ۡم 
ُ
ۡونَہ ِحّبُ

ُ
ت ٓاِء 

َ
اُول نۡتُۡم 

َ
ا ہٰۤ

ۡم 
ُ
لَُقۡوک ِاَذا  َو   ۚ ِٖہ 

ّ
ل

ُ
ک بِالِۡکٰتِب  تُۡؤِمنُۡوَن  َو 

ُم  
ُ

َعلَۡیک ۡوا 
ُ

َعّض َخَلۡوا  ِاَذا  َو   ۖ ا  َمّنَ
ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ

ۡم ؕ 
ُ

الۡاَنَاِمَل ِمَن الَۡغۡیِظ ؕ قُۡل ُمۡوتُۡوا بَِغۡیِظک

﴾۱۲۰﴿ ُدۡوِر  الّصُ اِت 
َ

َعلِۡیٌم  ۭ بِذ َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

a2 : 15, 77; 5 : 62.

463. Maksudnya, “Mereka berkeinginan melihat kamu ditimpa 
malapetaka atau kemalangan; binasa atau menjadi lemah dan tak berdaya; 
atau mereka menginginkan sekali melihat kamu tersesat dari jalan ketakwaan 
dan menempuh jalan durhaka.”

464. Seperti ditunjang oleh konteksnya (letak kalimatnya) maka kata-
kata “sementara mereka tidak percaya kepada kitab seluruhnya” atau kata-
kata yang serupa harus dianggap ada setelah kata-kata “kamu beriman kepada 
Kitab seluruhnya.”

465. Kata-kata: “Matilah kamu karena kemarahanmu,” ditujukan kepada 
orang-orang Yahudi yang memusuhi dan berusaha membinasakan Islam.
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121. aJika kamu mendapat 
kebaikan, mereka bersedih hati, 
sedangkan jika kamu mendapat 
kesusahan mereka bergembira 
berkenaan dengannya. Tetapi 
jika kamu bersabar dan bertak-
wa, tipu muslihat mereka tidak 
akan dapat memudaratkan kamu 
sedikit pun. Sesungguhnya Allah 
menghancurkan apa pun yang 
mereka kerjakan.466

ۡم َ۪و ِاۡن 
ُ
 تَُسۡؤہ

ٌ
ۡم َحَسَنۃ

ُ
ِاۡن تَۡمَسۡسک

ِاۡن  بَِہاَؕو  َرُحۡوا 
ۡ
یَّف  

ٌ
َئۃ َسّیِ ۡم 

ُ
تُِصۡبک

 ؕ َشۡیـًٔا  ۡم 
ُ
ۡیُدہ

َ
ک ۡم 

ُ
ک یَُضّرُ لَا  ُقۡوا  تَّتَ َو  تَۡصِبُرۡوا 

َہ بَِما یَۡعَمُلۡوَن ُمِحۡیٌط ﴿۱۲۱﴾٪  
ِاّنَ اللّٰ 

122. Dan ingatlah ketika eng-
kau berangkat pagi hari dari 
keluarga engkau guna menetap-
kan posisi orang-orang beriman 
untuk berperang,467 dan Allah 
Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui.

الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ٔيُ  تَُبّوِ اَۡہلَِک  ِمۡن  َغَدۡوَت  ِاۡذ  َو 

ُہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۱۲۲﴾ۙ   
ِقَتاِل ؕ َو اللّٰ

ۡ
َمَقاِعَد لِل

123. Ketika dua golongan dari 
antara kamu468 hampir-hampir 
memperlihatkan sifat pengecut 
karena takut, padahal Allah 
Pelindung kedua mereka itu, dan 
hanya kepada Allah-lah orang-
orang mukmin bertawakal.

ُہ 
اللّٰ َو   � تَۡفَشلَا  اَۡن  ۡم 

ُ
ِمۡنک ِن 

ٰ
ٓائَِفت

َ
ّط ۡت  َہّمَ ِاۡذ 

﴾۱۲۳﴿ ِل الُۡمۡؤِمنُۡوَن 
َّ
َیَتَوک

ۡ
ِہ فَل

ُہَما ؕ َو َعلَي اللّٰ َولِّیُ

a9 : 50.

466. Allah Swt akan menggagalkan segala apa yang diperbuat mereka 
dan Dia akan membinasakan mereka. Oleh karena itu kaum Muslimin  
hendaknya tidak perlu takut kepada mereka. Segala tipu daya musuh-musuh 
Islam diketahui Allah dan Dia akan menggagalkan upaya mereka.

467. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada Perang Uhud. Guna 
menghapus noda hina dari kekalahan mereka di Perang Badar, kaum Quraisy 
Mekah pada tahun ketiga Hijrah berangkat menuju Medinah dengan laskar 
sebanyak 3000 prajurit berpengalaman dengan perlengkapan perang yang 
sangat baik. Berlawanan sekali dengan keinginan pribadi beliau sendiri, 
Rasulullah Saw berangkat dari Medinah untuk menghadapi musuh. Beliau 
disertai pasukan berjumlah 1000 prajurit, termasuk 300 pengikut ‘Abdullah 

R. 13
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124. aDan sesungguhnya Allah 
telah menolongmu di Badar,469 
bketika kamu sangat lemah, maka 
bertakwalah kepada Allah supaya 
kamu bersyukur kepada-Nya.

ُقوا 
َّ  ۚ فَات

ٌ
ۃ

َّ ُہ بَِبۡدٍر ّوَ اَنۡتُۡم اَِذل
ُم اللّٰ

ُ
َو لََقۡد نََصَرک

ُرۡوَن ﴿۱۲۴﴾
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ َہ  لََعل

اللّٰ

125. Yaitu ketika engkau ber-
kata kepada orang-orang beriman, 
c”Apakah tidak cukup bagimu 
bahwa Tuhanmu menolongmu 
dengan tiga ribu470 malaikat yang 
diturunkan dari langit?”

اَۡن  ۡم 
ُ

ِفَیک
ۡ

یَّک اَلَۡن  ُمۡؤِمِنیَۡن 
ۡ
لِل تَُقۡوُل  ِاۡذ 

ِۃ  
َ

ِٰٓئک الَۡمل َن  ّمِ لٍٰف 
ٰ
ا بَِثلَٰثِۃ  ۡم 

ُ
َربُّک ۡم 

ُ
ک یُِّمّدَ

َزلِیَۡن ﴿۱۲۵﴾ؕ   
ۡ
ُمن

a8 : 8, 11; 9 : 25.  b2 : 250.  c8 : 10.

bin Ubayy, seorang munafik terkenal yang kemudian meninggalkan laskar 
Islam. Pertempuran terjadi dekat Uhud.

468. Dua golongan itu, yakni  suku Banu Salmah dan Banu Haritsah, 
masing-masing berinduk kepada kaum Khazraj dan Aus (Bukhārī, Kitab al-
Maghazi). Ayat ini menyatakan tidak benar mereka itu menampakkan sifat 
pengecut, melainkan setelah mereka melihat bahwa, dengan pengkhianatan 
300 pengikut ‘Abdullāh, laskar Muslim yang kecil jumlahnya itu telah menjadi 
sangat berkurang lagi; mereka hanya hampir-hampir akan meninggalkan 
laskar Islam, tetapi pada kenyataannya mereka tidak berbuat demikian. 

469. Badar adalah nama tempat yang terletak pada jalan antara Mekah 
dan Medinah. Nama itu dipakai sesuai dengan nama mata air yang dimiliki 
seorang yang bernama Badar. Perang Badar yang dimaksud di sini terjadi di 
dekat tempat itu.

470. Bukan seperti yang disalah-pahami kata-kata ini tidak 
mengisyaratkan kepada Perang Badar sebagaimana secara sambil lalu telah 
disebut dalam ayat yang terdahulu untuk memberikan gambaran tentang 
cara bagaimana Allah Swt menolong orang-orang Muslim yang teguh dan 
tangguh itu dalam keadaan bahaya. Jumlah malaikat yang dikirimkan pada 
Perang Badar menurut ayat QS.8:10, ada seribu (dan bukan 3000), sama 
dengan jumlah musuh pada saat itu. Pada Perang Uhud jumlah musuh 3000, 
maka kaum Muslimin dijanjikan pula bantuan 3000 malaikat. Sempurnanya 
janji ini disebut dalam ayat  QS.3:153.
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126. Ya, mengapa tidak!471 
Jika kamu bersabar dan bertakwa, 
dan mereka seketika itu juga 
menyerangmu, niscaya Tuhan-
mu akan menolongmu dengan 
lima ribu472 malaikat yang meng-
gempur dengan dahsyat.473

فَۡوِرہِۡم  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
تُۡوک

ۡ
یَا َو  ُقۡوا  تَّتَ َو  تَۡصِبُرۡوا  ٰۤي�ِاۡن  بَل

َن  ّمِ لٍٰف 
ٰ
ا ِبخَۡمَسِۃ  ۡم 

ُ
َربُّک ۡم 

ُ
یُۡمِدۡدک ا 

َ
ٰہذ

ِمیَۡن ﴿۱۲۶﴾ ِۃ   ُمَسّوِ
َ

ِٰٓئک الَۡمل

471. Kata Balā menyatakan hubungan antara ayat-ayat itu dan memberi 
jawaban terhadap pertanyaan pada ayat QS.3:125, yaitu: “apakah tidak cukup 
bagimu?” Dengan demikian artinya adalah: “Ya, memang akan memadai 
bagi kami, dan demikian pula akan memadai 5000 pasukan malaikat jika 
musuh akan kembali menyerang pada saat itu pula.”

472. Kata-kata itu mengandung arti bahwa jika orang-orang kafir 
kembali menyerang dengan tiba-tiba tanpa memberi waktu sedikit pun 
kaum Muslimin untuk menghimpun kekuatan kembali, maka Allah Swt 
akan membantu mereka dengan 5000 malaikat. Perbedaan jumlah malaikat 
dalam ayat yang sebelumnya – bilangan yang disebut 3000 – disebabkan 
oleh keadaan kaum Muslimin yang kemudian telah menjadi sangat lemah. 
Pada saat itu mereka kehabisan tenaga dan menderita pukulan hebat dan oleh 
karena itu memerlukan pertolongan yang lebih besar. 

Sesudah berangkat agak jauh menuju arah ke Mekah, kaum Quraisy 
memutuskan untuk kembali dan menyerang lagi kaum Muslimin. Ketika 
Rasulullah Saw mengetahui hal itu keesokan harinya sesudah pertempuran, 
beliau segera memerintahkan berangkat dan mengatakan bahwa yang boleh 
ikut serta dengan beliau hanyalah para pengikut beliau yang telah ikut serta 
dalam Perang Uhud. Kaum Muslimin maju sampai Hamra al-Asad, satu 
tempat kira-kira delapan mil dari Medinah.   

Kaum Mekah begitu kecut hati oleh kemunculan Rasulullah Saw dan 
para pengikut beliau secara berani dan tak terduga itu, sehingga mereka 
mengambil keputusan untuk cepat-cepat mengundurkan diri ke Mekah. Hal 
itu disebabkan rasa takut yang telah ditimbulkan para malaikat dalam hati 
mereka. Jika tidak demikian, tidak ada alasan bagi mereka untuk melarikan 
diri dari hadapan kaum Muslim yang telah ditimpa kerugian begitu besar 
oleh mereka hanya sehari sebelumnya dan selain sangat berkurangnya dalam 
jumlah, juga sangat letih dan menderita cedera berat, akibat pertempuran 
pada hari sebelumnya.

473. Musawwimin berasal dari Sawwama. Orang mengatakan Sawwama 
‘alaihim artinya: ia dengan tiba-tiba dan dengan dahsyat  menggempur 
mereka dan menimbulkan kerugian besar di tengah-tengah mereka (Aqrab).
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127. Dan aAllah tidak men-
jadikan yang demikian itu 
melainkan hanya sebagai kabar 
gembira bagimu, supaya hatimu 
menjadi tenteram karenanya,474 
dan tidak ada pertolongan kecuali 
dari Allah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.

ا بُۡشٰري لَُکۡم َو لَِتۡطَمِئّنَ 
َّ ُہ  ِال

ُہ اللّٰ
َ
َو َما َجَعل

ِہ 
ا  ِمۡن  ِعۡنِد اللّٰ

َّ ۡصُر ِال ۡم بِٖہ ؕ َو َما الّنَ
ُ

قُُلۡوبُک

حَِکۡیِم ﴿۱۲۷﴾ۙ   
ۡ

الۡعَِزیِۡز  ال

128. Yang demikian itu su-
paya Dia memusnahkan sebagian 
dari orang-orang kafir atau Dia 
menghinakan475 mereka supaya 
mereka kembali dengan mem-
bawa kegagalan.

ۡم 
ُ
ِبَتہ

ۡ
یَک اَۡو  ا 

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َن  ّمِ َطَرفًا  لَِیۡقَطَع 

فََیۡنَقلُِبۡوا َخٓائِِبیَۡن ﴿۱۲۸﴾

129. Engkau tidak mempunyai 
urusan sedikit pun, baik Dia 
akan menerima tobat mereka atau 
pun menyiksa mereka, karena 
sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang aniaya.476

ۡيٌء اَۡو یَُتۡوَب َعلَۡیہِۡم  اَۡو  
َ

لَيَۡس لََک ِمَن الۡاَۡمِر ش

ۡم ٰظلُِمۡوَن ﴿۱۲۹﴾
ُ
ہ

ۡم فَِانَّ
ُ
بَہ ِ

ّ
یَُعذ

a8 : 11.

474. Para malaikat membantu kaum Muslimin, yakni di satu pihak dengan 
meneguhkan hati mereka, dan di pihak lain dengan meresapi hati musuh-
musuh dengan rasa gentar dan takut. Jika Allah Swt menghendaki, seorang 
malaikat  pun  cukup untuk menolong kaum Muslimin pada Perang Uhud, 
tetapi Allah Swt menjanjikan akan mengirimkan sebanyak lima ribu malaikat. 
Hal itu merupakan isyarat tersembunyi bahwa sejumlah besar kekuatan-alam 
bekerja menolong mereka. Baik dicatat sambil lalu,  bahwa  beberapa orang 
mukmin dan begitu pula beberapa orang kafir, menurut riwayat, sungguh-
sungguh telah melihat para malaikat dalam Perang Badar (Jarir, IV, 47). Lihat 
pula ayat QS.8:10.

475. Ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa kaum Mekah sedang 
mempertimbangkan akan segera menyerang kembali Medinah, beliau 
bergerak untuk menghadang mereka. Kaum Mekah melarikan diri dengan 
kehinaan. 

476. Ada anggapan keliru bahwa ayat ini mengandung teguran terhadap 
Rasulullah Saw karena beliau telah berdoa kepada Allah Swt supaya Dia 
menghancurkan kaum Mekah. Di sini sama sekali tidak disebut-sebut tentang 
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130. aDan kepunyaan Allah-
lah apa pun yang ada di seluruh 
langit dan apa pun yang ada di 
bumi. Dia akan mengampuni 
siapa yang Dia kehendaki dan 
Dia akan mengazab siapa yang 
Dia kehendaki, dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ یَۡغفُِر  ِہ َما فِي الّسَ
َو لِلّٰ

ُہ َغُفۡوٌر  
ُب َمۡن يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ ِ

ّ
لَِمۡن يََّشٓاُء َو یَُعذ

ِحۡیٌم ﴿۱۳۰﴾٪   ّرَ 

131. Hai orang-orang yang 
beriman, bjanganlah kamu me-
makan riba yang berlipat ganda,477 
dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu memperoleh ke-
berhasilan.

وا  الّرِبٰۤ ُلوا 
ُ
ک

ۡ
تَا لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُکۡم  
َّ لََعل َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َ۪و   

ً
ٰضَعَفۃ ّمُ اَۡضَعافًا 

تُۡفِلحُۡوَن ﴿۱۳۱﴾ۚ 

a3 : 110, 190; 4 : 132; 56 : 11.  b2 : 276; 30 : 40.

doa demikian, pula tidak ada suatu peristiwa apa pun yang mendesak beliau 
berdoa semacam itu. Pada hakikatnya, seorang nabi tidak pernah berdoa 
untuk kehancuran sesuatu kaum tanpa izin Allah. 

Ayat ini hanya dimaksudkan sebagai jawaban kepada mereka yang 
mengaitkan kekalahan kaum Muslimin di Uhud dengan kesalahan mereka 
meninggalkan kota dengan menyalahi nasihat orang-orang berpengalaman. 
Ayat ini mengatakan bahwa kekalahan sementara itu telah terjadi sesuai 
dengan hikmah luhur Allah Swt dan bahwa Rasulullah Saw tidak bersangkut-
paut dengan kejadian itu. 

Salah satu hasil baik dari kekalahan itu  adalah banyak orang kafir telah 
mendapat taufik masuk Islam, di antaranya Khalid r.a. yang termasyhur. 
Mereka melihat betapa Allah Swt telah menolong Rasulullah Saw pada saat-
saat yang genting, dan betapa Dia telah memberikan perlindungan kepada 
beliau meskipun pada suatu saat, beliau tertinggal seorang diri di medan 
pertempuran.

477. Kata-kata Ad’āfan Mudā’afah tidak dipakai sebagai anak kalimat 
yang membatasi arti riba sehingga membatasinya kepada jenis bunga 
uang tertentu. Kata-kata itu dipakai sebagai anak-kalimat penjelasan untuk 
mengisyaratkan kepada sifat yang melekat pada riba ialah bahwa riba itu 
terus-menerus bertambah besar. Penarikan bunga uang, meskipun sekarang 
disahkan oleh bangsa-bangsa Kristen, dulu dilarang oleh Nabi Musa As 
(Keluaran 22:25; Imamat 25:36, 37; Ulangan 23:19, 20). 

Ayat ini tidak berarti bahwa riba itu diizinkan dengan prosentase yang 
ringan dan hanya prosentase tinggi sajalah yang dilarang. Segala bentuk 
riba  itu dilarang, baik ringan maupun secara berlebih-lebihan; dan kata-

R. 14
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132. Dan atakutlah kepada 
Api478 yang disediakan bagi 
orang-orang kafir.

ٰکفِرِیَۡن ﴿۱۳۲﴾ۚ  
ۡ
ۡت لِل ِتۡيۤ  اُِعّدَ

َ ّ اَر ال ُقوا الّنَ
َّ َو ات

133. Dan btaatlah kepada 
Allah dan Rasul ini supaya kamu 
dikasihi.

ُکۡم 
َّ لََعل ُسۡوَل  الّرَ َو  َہ 

اللّٰ اَِطۡیُعوا  َو 

تُۡرَحُمۡوَن ﴿۱۳۳﴾ۚ  

نصف
 الحزب

7

134. cDan bersegeralah kamu 
ke arah ampunan dari Tuhan-mu 
dan surga yang nilainya479 seluruh 
langit dan bumi, yang disediakan 
bagi orang-orang bertakwa.479A*

ٍۃ  َجّنَ َو  ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ َمۡغفَِرٍۃ   ِالٰي  ا  َساِرُعۡوۤ َو 

ۡت   الۡاَۡرُض �اُِعّدَ َو  ٰمٰوُت  الّسَ َعۡرُضَہا 

ِقیَۡن ﴿۱۳۴﴾ۙ    ُمّتَ
ۡ
لِل

a2 : 25; 66 : 7.  bLihat 3 : 33.  c57 : 22; Lihat juga 2 : 26.

kata Ad’āfan Mudā’afah yang diterjemahkan “yang berlipatganda” telah 
ditambahkan hanya untuk merujuk kepada kelaziman yang berlaku di zaman 
Rasulullah Saw. Jadi, hanya batas ekstrim yang disebut di sini adalah semata-
mata untuk mengemukakan keburukannya, sebenarnya segala bentuk riba  
dilarang, seperti jelas dikatakan dalam ayat-ayat QS.2:276-281. 

Perintah larangan mengenai riba dinyatakan pada waktu membahas 
soal peperangan adalah mengandung arti yang mendalam. Dalam ayat 
QS.2:280 juga larangan penarikan riba  itu telah disebut sehubungan dengan 
soal peperangan. Hal itu menunjukkan bahwa perang dan  riba itu saling 
berkaitan antara satu sama lain – suatu kenyataan yang cukup terbukti 
dalam peperangan di zaman modern. Pada hakikatnya, riba adalah salah satu 
penyebab peperangan dan pula membantu memperpanjang peperangan.

478. Dalam ayat QS.2: 276 pun larangan penarikan bunga diikuti oleh 
peringatan terhadap api. Jelas benar bahwa api peperanganlah yang terutama 
dimaksud di sini. Kata-kata “orang-orang kafir” di samping mengandung 
artian umum, di sini dapat juga diartikan mereka yang tidak menaati perintah 
Ilahi tentang riba.

479. ‘Ard berarti: (1) harga atau nilai sesuatu benda dalam bentuk lain 
dari uang; (2) lebarnya; (3) luasnya (Aqrab).

* Dari ayat ini dapat diketahui, bahwa surga bukanlah satu tempat terpisah di langit karena dalam 
ayat ini difirmankan, langit dan bumi, seberapapun luasnya, seluas itu pulalah surga. Ketika 
ayat ini diperdengarkan kepada para sahabat r.a., maka seorang sahabat r.a. bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Kalau surga seluas langit dan bumi maka di mana keberadaan neraka?” Maka beliau 
Saw bersabda, “Subhānallāh fa aina al-lailu idzā ja’a al-nahār. Mahasuci Allah dimanakah 
keberadaan malam apabila siang sudah datang?” (Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-
Makiyyīn hadist nomor 15100. Lihat juga tafsir al-Razi dalam ayat ini) yakni neraka itu juga sama 
dengan surga akan tetapi kamu tidak menyadari. Oleh karena itu batil-lah gambaran ini yaitu surga 
dan neraka bagian luasnya terpisah-pisah. Dalam satu alam raya seberapapun jumlah penghuni 
surga tinggal menempatinya begitu juga penghuni neraka.
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135. Yaitu orang-orang yang 
menginfakkan harta di waktu 
lapang dan di waktu sempit, 
yang menahan amarah dan yang 
memaafkan480 manusia, dan Allah 
mencintai orang-orang yang 
berbuat baik.481

ِء  ٓا ّرَ
َ

لّض ا َو  ِء  ٓا ّرَ الّسَ فِي  َن  یُۡنِفُقۡو ِذیَۡن 
َّ ل ا

َعِن  الَۡعاِفیَۡن  َو  الَۡغۡیَظ  الٰۡکِظِمیَۡن  َو 

   ۚ﴾۱۳۵﴿ الُۡمۡحِسِنیَۡن  ُيِحّبُ  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ اِس  الّنَ

479A. Ayat ini merupakan jawaban kepada mereka, yang karena terpukau 
oleh keadaan sekeliling mereka dewasa ini, menyangka bahwa perdagangan 
atau perniagaan tidak dapat terselenggara tanpa riba. Ayat ini mengatakan 
bahwa dengan mengikuti ajaran Islam, kaum Muslimin dapat dan akan 
menikmati segala macam manfaat dan keuntungan. Ayat ini merupakan 
seruan kepada kaum Muslimin untuk mengikuti perintah dan peraturan Islam. 
Ayat ini berarti pula bahwa surga akan meliputi langit dan bumi, yakni, orang-
orang beriman  akan berada di surga, baik dalam kehidupan ini maupun dalam 
kehidupan yang akan datang, di akhirat kelak. 

Suatu hadis yang terkenal menjelaskan keadaan surga dan neraka dengan 
sangat menarik hati. Ketika ditanya: “Jika surga meliputi langit dan bumi, lalu 
di manakah tempat neraka?” Rasulullah Saw balik bertanya: “Di manakah 
malam bila siang tiba?” (Katsīr). Menurut riwayat beliau bersabda pula 
bahwa ganjaran surga terkecil akan sebesar ruang antara langit dan bumi. Hal 
itu menunjukkan bahwa surga merupakan keadaan rohani dan bukan suatu 
tempat jasmani tertentu.

480. Seseorang dikatakan melakukan sifat ‘Afw bila ia menghapuskan 
dari pikirannya, atau sama sekali melupakan dosa-dosa atau pelanggaran-
pelanggaran terhadapnya yang dilakukan oleh orang-orang lain. Bila dipakai 
bertalian dengan Tuhan  maka artinya ialah bahwa Allah Swt bukan saja 
menghapuskan dosa, bahkan juga menghapuskan segala bekas dan nodanya.

481. Ayat ini menyebutkan tiga tingkatan ‘Afw. Pada tahap pertama, 
seorang mukmin bila disakiti ia menekan atau mengekang kemarahannya. 
Pada tahap kedua, ia maju selangkah lagi dan memberi maaf dan ampunan 
tanpa syarat kepada si pelanggar. Pada tahap ketiga, ia bukan saja memberi 
ampunan sepenuhnya kepada si pelanggar, tetapi ia juga melakukan kebaikan 
tambahan kepadanya dan memberinya suatu anugerah. 

Ketiga tahap ini – menahan kemarahan, pengampunan, dan berbuat baik – 
telah dilukiskan dengan indah oleh suatu peristiwa dalam kehidupan Hadhrat 
Imam Hasan, putra Ali r.a. dan cucu Rasulullah Saw. Seorang budaknya pada 
sekali peristiwa membuat satu kesalahan. Hadhrat Imam Hasan sangat marah 
dan hampir akan menghukumnya. Seketika itu si budak membacakan bagian 



ĀLI ‘IMRĀN Surah 3Juz 4

283

136. Dan juga orang-orang 
yang aapabila mereka melakukan 
suatu perbuatan keji atau 
menganiaya diri mereka sendiri, 
mereka ingat kepada Allah lalu 
mereka memohon ampunan 
bagi dosa mereka, dan bsiapakah 
yang dapat mengampuni dosa 
selain Allah? Dan mereka tidak 
berkeras hati pada apa yang 
mereka kerjakan482 sedangkan 
mereka mengetahui.

ا  َظلَُمۡوۤ اَۡو   
ً

فَاِحَشۃ فََعُلۡوا  ِاَذا  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

 ۪ نُۡوبِہِۡم 
ُ

لِذ ُرۡوا 
َ
فَاۡسَتۡغف َہ  

اللّٰ ُروا  
َ
َذک ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ

ۡوا َعلٰي  ُہ ؕ َو لَۡم یُِصّرُ
ا اللّٰ

َّ نُۡوَب ِال
ُّ

َو َمۡن یَّۡغفُِر الذ

ۡم یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۳۶﴾
ُ
َما فََعُلۡوا َو ہ

137. cMereka itulah orang-
orang yang balasannya ampunan 
dari Tuhan mereka dan kebun-
kebun483 yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya, dan itulah 
sebaik-baik ganjaran orang-orang 
yang beramal.

ٌت  َجّنٰ َو  بِّہِۡم  ّرَ ۡن  ّمِ ۡغفَِرٌۃ  ّمَ ۡم 
ُ
َجَزٓاُؤہ ِٰٓئَک  اُول

 ؕ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت

َو نِۡعَم اَۡجُر  الٰۡعِملِیَۡن ﴿۱۳۷﴾ؕ 

a7 : 202.  b14 : 11; 39 : 54; 61 : 13.  c39 : 75.

pertama ayat tersebut, yaitu:  “Mereka yang menahan amarah.” Mendengar 
kata-kata tersebut Hadhrat Hasan menarik tangannya. Kemudian budak 
itu membacakan kata-kata “dan yang memaafkan manusia.” Mendengar 
perkataan itu Hadhrat Hasan dengan serta-merta memaafkannya. Budak itu 
kemudian membacakan, “dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat 
kebajikan.” Oleh karena patuhnya kepada perintah Ilahi, hati Hadhrat Hasan 
sangat terharu dibuatnya sehingga beliau segera memerdekakan budak itu 
(Bayan, 1.366).

482. Bila orang-orang baik kebetulan membuat suatu kealpaan susila, 
mereka tidak berupaya mengabsahkan perbuatan mereka itu tetapi dengan 
terus terang mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki diri.

483. Bila seseorang dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Swt 
setelah melakukan suatu dosa, dan juga dengan sungguh-sungguh menyesal 
atas amal buruknya ia bukan saja dimaafkan oleh-Nya, bahkan  Allah Swt 
membimbingnya untuk mencari taraf-taraf kemajuan rohani lebih tinggi dan 
menjanjikan surga kepadanya.
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138. Sungguh atelah berlalu 
sunnah-sunnah sebelummu.484 

Maka bberjalanlah di muka 
bumi lalu perhatikanlah betapa 
buruk akibat orang-orang yang 
mendustakan.

فَِسیُۡرۡوا   � ٌن 
َ
ُسن قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد 

 
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک َکۡیَف  فَانُۡظُرۡوا  الۡاَۡرِض  فِي 

بِیَۡن ﴿۱۳۸﴾ ِ
ّ

ذ
َ

الُۡمک

139. Al-Quran ini485 csuatu 
penjelasan bagi manusia, dsuatu 
petunjuk, dan enasihat bagi orang-
orang bertakwa.

 
ٌ

َمۡوِعَظۃ ّوَ  ُہًدي  َو  اِس  لِّلّنَ بََیاٌن  ا 
َ

ٰہذ

ِقیَۡن ﴿۱۳۹﴾ ُمّتَ
ۡ
لِّل

140. Dan fjanganlah kamu 
merasa lemah, jangan pula 
bersedih, dan kamu pasti unggul 
jika486 kamu orang-orang yang 
beriman.487

ِاۡن   الۡاَۡعَلۡوَن   اَنۡتُُم  َو  ۡحَزنُۡوا 
َ
ت لَا  َو  تَِہُنۡوا  لَا  َو 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۴۰﴾ ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ک

a7 : 39; 13 : 31; 41 : 26; 46 : 19. b6 : 12; 12 : 110; 27 : 70. c5 : 16; 36 : 70.
d2 : 3, 186; 31 : 4. e24 : 35. f4 : 105; 47 : 36.

484. Sunan adalah jamak dari Sunnah, yang berarti:  (1) cara, arahan atau 
tata tertib perilaku; (2) cara berbuat yang ditetapkan atau diikuti oleh suatu 
kaum dan ditiru oleh orang-orang lain sesudah mereka; (3) watak, kelakuan, 
sifat atau pembawaan; (4) hukum agama atau syariat (Tāj).

485. Kata pengganti Hādzā dapat diisyaratkan kepada Al-Qur’an atau 
kepada ayat yang baru mendahuluinya, atau kepada masalah tobat yang 
dibicarakan dalam ayat-ayat sebelumnya.

486. In berarti:  jika; tidak; sesungguhnya; oleh sebab; bila, dan 
sebagainya. (Lane).

487. Ayat ini menyandang asas yang sangat penting bagaimana suatu 
bangsa atau perseorangan dapat dan selalu perkasa. Kata-kata “Janganlah 
kamu merasa lemah” bertalian dengan bahaya yang bisa terjadi di hari 
depan, dan “jangan pula bersedih” bertalian dengan kesalahan-kesalahan 
dan kemalangan-kemalangan di masa lalu. Bangsa-bangsa hanya mundur 
dan jatuh bila mereka kurang menyadari kewajiban mereka dengan sungguh-
sungguh, maka mereka akan mulai lalai dalam upaya mereka, atau karena 
selalu menyesali masa lampau mereka, maka mereka akan menjadi berputus 
asa. Ayat ini memperingatkan terhadap kedua bahaya itu.
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141. aJika kamu mendapat 
luka, maka sesungguhnya kaum 
kufar itu pun mendapat luka 
seperti itu.488 Dan hari-hari488A 
itu Kami pergilirkan di antara 
manusia supaya mereka men-
dapat nasihat, dan supaya Allah 
menzahirkan489 orang-orang yang 
beriman, dan Dia mengambil 
saksi-saksi490 dari antaramu. Dan 
Allah tidak menyukai orang-
orang yang aniaya.

قَۡرٌح  الَۡقۡوَم  َمّسَ  فََقۡد  قَۡرٌح  ۡم 
ُ

یَّۡمَسۡسک ِاۡن 

اِس ۚ  َہا بَیَۡن الّنَ
ُ
َک الۡاَیَّاُم نَُداِول

ۡ
ٗہ ؕ َو تِل

ُ
ۡثل ّمِ

ۡم  
ُ

 ِمۡنک
َ

ِخذ
َّ

َمنُۡوا َو یَت
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ُہ ال
َو لَِیۡعلََم اللّٰ

لِِمیَۡن ﴿۱۴۱﴾ۙ   
ٰ

ُہ  لَا ُيِحّبُ الّظ
ُشَہَدٓاَء ؕ َو اللّٰ

a4 : 105.

488. Di tempat lain (QS.3: 166) dikatakan bahwa kaum Muslimin 
menimpakan cedera kepada orang-orang kafir dua kali lebih besar dari apa 
yang diderita oleh mereka sendiri. Ini mengisyaratkan kepada Perang Badar 
ketika tujuh puluh orang Mekah tewas dan tujuh puluh orang tertawan; 
jadi, seluruhnya berjumlah 140 orang. Pada Perang Uhud sebaliknya tujuh 
puluh orang Muslim gugur, tetapi tiada seorang pun tertawan. Jadi, kaum 
Muslimin telah menimpakan cedera kepada orang-orang kafir dua kali lipat 
dalam Perang Badar, jika dibandingkan dengan cedera mereka sendiri pada 
Perang Uhud. Tetapi, jika kita memperhatikan yang terbunuh dalam kedua 
pertempuran tersebut jumlahnya sama maka kerugian kaum Muslimin dan 
orang-orang kafir yang dibicarakan dalam ayat ini sama. Atau, ayat ini 
dapat dianggap menunjuk kepada sifat atau peri keadaan kemalangan yang 
serupa dalam dua kejadian tersebut. Dalam hal itu, ayat 166 di bawah dapat 
dipandang mengisyaratkan kepada kammiat (kuantitas) dan ayat ini kepada 
kaifiat (kualitas) kerugian itu.

488A. Maksudnya, “hari-hari kebahagiaan” atau “hari-hari kemalangan.”
489. Tuhan Yang Maha Mengetahui tidak perlu menambah ilmu-Nya. 

Yang dimaksud di sini hanyalah perbuatan yang membedakan antara dua hal. 
Ilmu Ilahi itu terdiri atas dua macam. Ilmu yang pertama adalah pengetahuan 
tentang sesuatu sebelum terjadi, dan yang kedua adalah pengetahuan bilamana 
dan ketika hal itu benar-benar terjadi. Di sini yang dimaksudkan ialah ilmu 
dari ragam yang terakhir.

490. Orang-orang mukmin memberi persaksian mengenai kebenaran 
Islam dengan keteguhan mereka dan dengan contoh mulia yang diperlihatkan 
mereka di dalam masa cobaan.
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142. Dan supaya Allah men-
sucikan orang-orang yang ber-
iman, dan membinasakan orang-
orang yang kafir.491

یَۡمَحَق  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ُہ 
اللّٰ َص  لُِیَمّحِ َو 

الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۱۴۲﴾

143. aApakah kamu mengira 
bahwa kamu akan masuk surga 
padahal Allah belum menampak-
kan orang-orang yang berjihad 
di antaramu dan menampakkan 
orang-orang yang sabar?492

ا  لَّمَ َو   
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال تَۡدُخُلوا  اَۡن  َحِسۡبتُۡم  اَۡم 

یَۡعلََم  َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک ٰجَہُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ُہ 

اللّٰ یَۡعلَِم 

ِبِریَۡن ﴿۱۴۳﴾ الّصٰ

144. Dan sesungguhnya kamu 
pernah menginginkan kematian493 
itu sebelum kamu menemuinya, 
maka kini sungguh kamu tengah 
melihatnya dan kamu memper-
hatikan-nya.

اَۡن  قَۡبِل  ِمۡن  الَۡمۡوَت  ۡوَن  تََمّنَ ۡنتُۡم 
ُ
ک لََقۡد  َو 

َقۡوُہ ۪ فََقۡد َراَیُۡتُمۡوُہ َو اَنۡتُۡم تَۡنُظُرۡوَن ﴿۱۴۴﴾٪ 
ۡ
تَل 

a2 : 215; 9 : 16.

491. Kemalangan yang diderita kaum Muslimin di Uhud berhikmah 
semacam penebusan terhadap kealpaan mereka. Di samping itu pertempuran 
tersebut memberi kesadaran kepada orang-orang kafir bahwa Islam itu agama 
milik Tuhan Pribadi. Justru orang-orang Mekah, yang memainkan peranan 
penting dalam melawan Islam pada perang itu, masuk Islam, tidak lama 
berselang sesudah perang itu. Islam telah menaklukkan hati mereka dengan 
“membinasakan” kekufuran mereka.

492. Percobaan dan kemalanganlah yang menguji watak seseorang; dan 
tiada kemajuan atau pensucian rohani tanpa percobaan dan kemalangan.

493. Kata “maut” di sini alih-alih kata perang, sebab akibat perang ialah 
kematian. Perang seolah-olah berarti kematian bagi kaum Muslimin yang 
sangat lemah keadaannya, baik dalam perlengkapan maupun dalam jumlah 
ketimbang musuh mereka yang perkasa itu. Dalam Perang Uhud Rasulullah 
Saw menyarankan agar menghadapi musuh di dalam kota Medinah. Tetapi 
beberapa sahabat, terutama mereka yang tidak ikut serta dalam Perang Badar; 
berkata “Sudah lama kami mengharap-harap giliran hari semacam ini. Marilah 
kita berangkat menghadapi musuh, jangan-jangan mereka menyangka kita 
pengecut” (Zurqāni, i.22). Keinginan kaum Muslimin inilah yang diacu 
dalam kata-kata, sesungguhnya kamu pernah menginginkan maut itu.
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145. Dan aMuhammad tidak 
lain hanyalah seorang rasul. 
Sungguh telah berlalu rasul-rasul 
sebelumnya. Apakah jika ia mati 
atau terbunuh kamu akan berbalik 
atas tumitmu? bDan barangsiapa 
berbalik atas tumitnya maka ia 
tidak akan memudaratkan Allah 
sedikit pun.494 Dan Allah pasti 
akan memberi ganjaran kepada 
orang-orang yang bersyukur.*

قَۡبِلِہ  ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد   ۚ َرُسۡوٌل  ا 
َّ ِال ٌد  ُمحَّمَ َما  َو 

ٰۤي  َعل انَۡقلَۡبتُۡم  قُِتَل  اَۡو  اَت  ّمَ ئِۡن 
۠
ُسُل ؕاَفَا الّرُ

فَلَۡن  َعِقَبۡیِہ  َعلٰي  یَّۡنَقلِۡب  َمۡن  ۡم َؕو 
ُ

اَۡعَقابِک
ِکِریَۡن ﴿۱۴۵﴾

ٰ
ُہ  الّش

َہ َشۡیًئاؕ  َو َسَيۡجِزي اللّٰ
یَُّضّرَ اللّٰ

a5 : 76.  b2 : 144, 218; 5 : 55; 47 : 39.

494. Kabar angin tersebar di Uhud bahwa Rasulullah Saw syahid. Ayat 
ini mengisyaratkan kepada peristiwa itu dan bermaksud mengatakan bahwa 
meskipun kabar itu tidak benar, tetapi seandainya pun Rasulullah Saw benar 
dan pada hakikatnya telah syahid, hal itu tidak boleh menjadikan keimanan 
orang-orang mukmin goyah. Muhammad Saw hanyalah seorang nabi; dan 
sebagaimana semua nabi sebelum beliau telah wafat, maka beliau pun pasti 
akan wafat. Tetapi Tuhan kepunyaan Islam itu Hidup kekal. Tercantum 
dalam tarikh bahwa tatkala Rasulullah Saw wafat, Umar r.a. berdiri di 
Masjid Medinah dengan pedang terhunus di tangan beliau dan berkata, 
“Barangsiapa mengatakan Rasulullah Saw wafat, akan aku penggal batang 
lehernya. Beliau tidak wafat, melainkan telah pergi ke Tuhan-nya (beliau 
telah naik ke langit) seperti halnya Nabi Musa As pernah pergi kepada 
Tuhan-nya dan beliau niscaya akan kembali lagi untuk menghukum orang-
orang munafik.” Abu Bakar r.a. setiba di tempat peristiwa itu dengan tegas 
menyuruh Umar r.a. duduk, dan sementara beliau memberi wejangan kepada 
orang-orang Muslim yang telah berkumpul di masjid, beliau membacakan 
ayat ini juga; ayat ini meyakinkan mereka bahwa Rasulullah Saw sungguh-
sungguh telah wafat, dan dengan demikian mereka diliputi oleh kesedihan 
yang sangat mendalam. Ayat ini sambil lalu membuktikan bahwa semua nabi 
sebelum Rasulullah Saw telah wafat; sebab, sekiranya seorang di antaranya 
masih hidup, maka ayat ini sekali-kali tidak akan ditukil sebagai bukti tentang 
wafat Rasulullah Saw. Sebenarnya Islam tidak mengandalkan kehidupannya 
atas seseorang, betapa pun besarnya orang itu. Tuhan adalah Pembinanya dan 
* Dalam ayat ini diumumkan dalil qath‘i mengenai sudah wafatnya Nabi Isa As, seperti firman-
Nya, “Dan Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul 
sebelumnya.” Perkataan khalaa apabila dikatakan mengenai seseorang secara mutlak maksudnya 
bukanlah berlalu seperti halnya musafir berlalu, melainkan berlalu disini maksudnya adalah sudah 
wafat. Maka apabila Isa As adalah Rasul Allah, sudah pasti beliau telah wafat.

R. 15
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146. Dan tiada jiwa akan mati 
kecuali dengan izin Allah, sebagai 
keputusan yang ditetapkan 
waktu-nya. aDan barangsiapa 
menginginkan ganjaran dunia, 
Kami akan beri ia darinya, dan 
barangsiapa menghendaki pahala 
ukhrawi Kami akan beri ia 
darinya pula, dan Kami niscaya 
akan mengganjar orang-orang 
yang bersyukur.

ِہ 
ا بِِاۡذِن اللّٰ

َّ اَن لَِنۡفٍس اَۡن تَُمۡوَت ِال
َ
َو َما ک

نَۡیا  الّدُ ثََواَب  یُِّرۡد  َمۡن  َو  لًاؕ  َؤّجَ ّمُ کِٰتًبا 

ِخَرِۃ نُۡؤتِٖہ 
ٰ

نُۡؤتِٖہ ِمۡنَہا ۚ َو َمۡن یُِّرۡد  ثََواَب الۡا

ِکِریَۡن ﴿۱۴۶﴾
ٰ

ۡجِزي الّش
َ

ِمۡنَہا ؕ َو َسن

147. Dan betapa banyak nabi, 
telah berperang dengan sejumlah 
besar pengikut bersamanya,495 
maka bmereka tidak merasa lesu 
disebabkan kesusahan yang me-
nimpanya di jalan Allah, dan 
mereka tidak merasa lemah dan 
tidak pula merasa rendah diri di 
hadapan musuh. Dan Allah men-
cintai orang-orang yang sabar.

ِثیٌۡر ۚ 
َ
ک ۡوَن  ِربِّّیُ قَاتََل �َمَعٗہ  ِبّيٍ 

َ نّ ۡن  ّمِ اَیِّۡن 
َ
ک َو 

ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  ۡم 

ُ
اََصابَہ  

ۤ
لَِما َوَہُنۡوا  مَا 

َ
ف

ُہ  ُيِحّبُ 
انُۡوا ؕ َو اللّٰ

َ
َو َما َضُعُفۡوا َو َما اۡسَتک

ِبِریَۡن ﴿۱۴۷﴾ الّصٰ

a3 : 149; 4 : 135; 42 : 21.  b4 : 105.

Dia-lah Pemeliharanya dan Penjaganya. Tetapi, ayat ini tidak boleh diartikan 
bahwa Rasulullah Saw dapat syahid dalam peperangan atau di tangan seorang 
pembunuh. Kepada beliau dijanjikan perlindungan Tuhan dari segala bahaya 
yang mengancam jiwa beliau (QS.5: 68). Musuh bersuka ria ketika kabar 
angin itu tersebar ke mana-mana bahwa Rasulullah Saw syahid. Tetapi, hal 
itu ternyata merupakan suatu rahmat tersembunyi untuk kaum Muslimin. Hal 
itu mempersiapkan mereka untuk menerima pukulan berat yang kemudian 
menimpa mereka ketika beliau benar-benar wafat. Jika mereka tidak mendapat 
pengalaman ini, mereka tak akan mampu menanggungnya.

495. Ribbiyyūn itu jamak dari Ribbiyy, yang diserap dari kata Rabba; 
untuk itu lihat QS.1: 2. Ribbiyy berarti seseorang yang bertalian dengan 
Ribbah, yakni suatu rombongan besar atau segerombol manusia yang besar 
jumlahnya. Jadi, kata itu berarti, mereka yang merupakan suatu rombongan 
besar atau suatu kelompok besar manusia. Kata itu berarti pula orang-orang 
berilmu, saleh, dan sabar (Lane).
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148. Dan tiada ucapan mereka 
selain mereka berkata, a”Wahai 
Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa 
kami, dan perbuatan kami yang 
berlebih-lebihan dalam urusan 
kami, teguhkanlah langkah-
langkah kami dan tolonglah kami 
terhadap kaum kafir.”

لََنا  اۡغفِۡر  َربََّنا  قَالُۡوا  اَۡن  اۤ 
َّ ِال ۡم 

ُ
قَۡولَہ اَن 

َ
ک َما  َو 

اَۡقَداَمَنا  ۡت  ثَّبِ َو  اَۡمِرنَا  فِۡيۤ   ِاۡسَرافََنا  َو  ُذنُۡوبََنا 

َو انُۡصۡرنَا َعلَي الَۡقۡوِم الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۱۴۸﴾

149. bMaka Allah memberikan 
kepada mereka pahala di dunia 
dan juga sebaik-baik pahala di 
akhirat,496 dan Allah mencintai 
orang-orang yang berbuat ke-
baikan.

ثََواِب  ُحۡسَن  َو  نَۡیا  الّدُ ثََواَب  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ٰتىہ

ٰ
فَا

ُہ ُيِحّبُ الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۴۹﴾٪  
ِخَرِۃ ؕ َو اللّٰ

ٰ
الۡا 

150. cHai orang-orang yang 
beriman! Jika kamu menaati497 
orang-orang kafir, mereka akan 
mengembalikan kamu atas tumit-
tumitmu, maka kamu akan ber-
balik menjadi orang-orang yang 
rugi.

ِذیَۡن 
َّ ال تُِطۡیُعوا  ِاۡن  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

فََتۡنَقلُِبۡوا  ۡم 
ُ

اَۡعَقابِک ٰۤي  َعل ۡم 
ُ
ۡوک یَُرّدُ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک

ٰخِسِریَۡن ﴿۱۵۰﴾

151. Bahkan taatilah dAllah 
Pelindung-mu, dan Dia sebaik-
baik Penolong.

ِصِریَۡن ﴿۱۵۱﴾ ۡمۚ  َو ُہَو َخیُۡر الّنٰ
ُ

ُہ َمۡولٰىک
بَِل اللّٰ

a2 : 251, 287.  b3 : 146.  c2 : 110; 3 : 101.  d8 : 41; 9 : 51; 22 : 79.

496. Pahala akhirat itu bermacam-macam tingkatannya; dan orang-
orang mukmin yang keadaan mereka selaras dengan gambaran di atas 
akan mendapat pahala terbaik. Kata Husnā yang dialihbahasakan “sebaik-
baiknya” tidak hanya menunjukkan tingkat paling tinggi, tetapi juga dipakai 
untuk melukiskan arti “kesangatan” secara mutlak.

497. Orang-orang Muslim tidak diperintahkan menjauhi perhubungan 
dengan semua orang bukan-Muslim; mereka itu hanya diperingatkan supaya 
tidak mengikuti orang-orang ingkar yang secara aktif memusuhi Islam.

R. 16
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152. aKami akan memasukkan 
rasa takut ke dalam hati orang-
orang kafir disebabkan mereka 
mempersekutukan dengan 
Allah498 sesuatu yang Dia tidak 
pernah menurunkan dalil tentang-
nya, dan tempat tinggal mereka 
adalah Api. Dan sangat buruk 
tempat tinggal orang-orang 
aniaya.

 
ۤ
بَِما ۡعَب  الّرُ ُروا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال قُُلۡوِب  فِۡي  ِقۡي 
ۡ
َسُنل

ُم 
ُ
ٰوىہ

ۡ
ٰطًناَۚو َما

ۡ
ۡل بِٖہ ُسل ّزِ

َ
ِہ َما لَۡم یُن

ۡوا بِاللّٰ
ُ
َرک

ۡ
اَش

لِِمیَۡن ﴿۱۵۲﴾
ٰ

َس َمۡثَوي الّظ
ۡ
َو بِئ اُرؕ  الّنَ

153. Dan sesungguhnya Allah 
telah memenuhi janji-Nya499 
kepadamu ketika kamu me-
musnahkan mereka dengan izin-
Nya, hingga apabila kamu telah 
menampakkan kelemahan500 dan 
bertengkar mengenai perintah501 
Rasul itu; dan kamu durhaka502

ۡم 
ُ
ۡونَہ حُّسُ

َ
ت ِاۡذ    

ۤ
َوۡعَدٗہ ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ

َصَدقَک لََقۡد  َو 

تُۡم َو تََناَزۡعتُۡم فِي الۡاَۡمِر   
ۡ
ي  ِاَذا فَِشل

ٰۤ
بِِاۡذنِٖہ ۚ َحّت

ۡوَن ؕ  ِحّبُ
ُ
ت ا  ّمَ ۡم 

ُ
اَٰرىک  

ۤ
َما ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ َعَصۡیتُۡم  َو 

ۡن ّمَ ۡم 
ُ

ِمۡنک َو  نَۡیا  الّدُ یُِّریُۡد  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ

ِمۡنک

a8 : 13; 59 : 3.

498. Penyembahan berhala terbit dari takhayul dan rasa takut; dan orang 
yang dikuasai oleh takhayul dan takut, tidak mungkin menjadi orang yang 
benar-benar pemberani.

499. Janji mengisyaratkan kepada janji umum mengenai kemenangan 
dan kebahagiaan yang berulang-ulang diberikan kepada kaum Muslimin, 
terutama dalam QS.3: 124-126.

500. Ayat ini menunjuk kepada sekelompok pemanah yang ditempatkan 
di garis belakang pasukan Muslim di Uhud, dan memaparkan bahwa mereka 
tidak dapat menahan godaan hati untuk ambil bagian dalam galau pertempuran 
yang sungguh-sungguh supaya memperoleh bagian rampasan perang; 
kegagalan mereka dalam menguasai nafsu itu, merupakan satu perbuatan 
pengecut di pihak mereka. Memang sesungguhnya, hatilah yang merupakan 
tempat bersemayam sifat keberanian dan keperwiraan yang sebenarnya.

501. Kata “perintah” dapat mengacu kepada perintah Rasulullah Saw 
yang diberikan kepada regu pemanah di bukit itu untuk tidak meninggalkan 
pos mereka tanpa izin beliau, atau kepada maksud dan arti yang dikandung 
oleh perintah itu; yakni, Rasulullah Saw benar-benar bermaksud mengatakan 
kepada mereka supaya tetap tinggal di tempat itu, sekalipun kemenangan 
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sesudah Dia memperlihatkan ke-
padamu apa yang kamu sukai, 
lalu Dia menarik kembali per-
tolongan-Nya. Di antaramu ada 
yang menghendaki dunia503 dan 
di antaramu ada yang meng-
hendaki akhirat. Kemudian Dia 
memalingkanmu dari memper-
hatikan mereka supaya Dia 
mengujimu dan sesungguhnya 
Dia telah memaafkanmu. Dan 
Allah Pemilik karunia yang besar 
bagi orang-orang beriman.

ۡم ۚ 
ُ

ۡم لَِیۡبَتلَِیک
ُ
ۡم َعۡنہ

ُ
ِخَرَۃۚ  ثُّمَ َصَرفَک

ٰ
 یُِّریُۡد الۡا

ُہ ُذۡو فَۡضٍل َعلَي 
ۡم َؕو اللّٰ

ُ
َو لََقۡد َعَفا َعۡنک

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۵۳﴾

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  7

154. Yaitu ketika kamu me-
larikan diri dan tidak menoleh ke 
belakang kepada seorang pun504 

padahal Rasul memanggil kamu

ُسۡوُل  الّرَ ّوَ  اََحٍد  ٰۤي  َعل ٗوَن 
ۡ

تَل لَا  َو  تُۡصِعُدۡوَن  ِاۡذ 

ا  ۭ بَِغّمٍ َغّمً ۡم 
ُ

ثَابَک
َ
فَا ۡم 

ُ
اُۡخٰرىک فِۡيۤ  ۡم 

ُ
یَۡدُعۡوک

telah tercapai; sebagian mengatakan bahwa beliau betul-betul bermaksud 
demikian dan sebagian lagi berpendapat tidak.

502. Orang-orang Muslim yang ditempatkan pada bukit itu tidak 
menghiraukan pemimpin mereka. Abdullah bin Jubair, sesuai dengan perintah 
Rasulullah Saw, berseru kepada mereka supaya tidak meninggalkan pos 
mereka sekalipun kemenangan telah nampak. Mereka tidak dapat menguasai 
diri, lalu akibatnya ialah perbuatan mereka telah menyebabkan penderitaan 
besar menimpa kaum Muslimin.

503. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada pemanah-pemanah yang telah 
meninggalkan pos mereka. Anak kalimat dalam bahasa Arab ini dapat pula 
berarti, beberapa anggota regu menginginkan dunia; yakni, ingin ikut serta 
dalam pertempuran dan mengumpulkan rampasan perang, sedang yang lain 
(Abdullah bin Jubair dan anak buahnya yang tidak meninggalkan pos mereka) 
menghendaki akhirat; yakni, mereka ingat akan akibat pelanggaran terhadap 
perintah Rasulullah Saw. Sebagian berpandangan picik, sedangkan sebagian 
lagi berpandangan jauh.

504. Kata-kata itu menunjuk kepada peristiwa yang terjadi dalam perang 
Uhud saat kaum Muslimin diserang dari belakang dan dari muka, dan barisan 
mereka menjadi berantakan; dalam kekalutan itu banyak dari antara mereka 
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dari bagian paling belakangmu, 
kemudian Dia menimpakan 
kepadamu kesedihan demi 
kesedihan,505 asupaya kamu 
jangan berdukacita tentang apa 
yang telah luput darimu dan 
jangan pula bersedih tentang apa 
yang telah menimpamu.505A Dan 
Allah Maha Mengetahui tentang 
apa yang kamu kerjakan.

  
ۤ
َما لَا  َو  ۡم 

ُ
فَاتَک َما  َعلٰي  ۡحَزنُۡوا 

َ
ت لَِّکۡیلَا 

ُہ َخِبیٌۡر  ۭ بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۵۴﴾
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
اََصابَک

a57 : 24.

melarikan diri ke berbagai jurusan. Mula-mula, ketika mereka mendengar 
bahwa musuh datang dari belakang, mereka balik kembali untuk menyerang 
musuh tetapi ketika itu kebetulan satu pasukan Muslim yang besar datang 
dari arah itu juga. Dalam keadaan kacau-balau itu orang-orang Muslim itu 
sendiri disangka musuh oleh kawan lalu diserang. Begitu besar kekacauan dan 
kekalutan itu sehingga bahkan suara Rasulullah Saw pun tidak terhiraukan.

505. Rasulullah Saw telah menempatkan satu regu pemanah di atas bukit. 
Mereka meninggalkan pos mereka sebelum waktunya karena menyangka 
bahwa kemenangan telah tercapai. Akibatnya, kemenangan yang hampir 
diraih kaum Muslimin itu berubah menjadi kekalahan. Hal ini tentu saja 
menimbulkan kesedihan pada mereka. Itulah kesedihan pertama. Kesedihan 
kedua, atau berikutnya, ialah yang dirasakan mereka ketika mendengar kabar 
angin bahwa Rasulullah Saw telah wafat. Allah Swt telah mengatur demikian: 
kesedihan karena laporan palsu tentang wafat Rasulullah Saw (kesedihan 
kedua) harus datang sesudah kesedihan (pertama) oleh kekalahan yang 
telah diderita kaum Muslimin, agar kesedihan yang kedua menghilangkan 
pengaruh kesedihan pertama karena melihat Rasulullah Saw ada dalam 
keadaan selamat. Kata-kata ghamman bi ghammin juga berarti kesedihan di 
atas kesedihan.

505A. Kata-kata “apa yang telah luput darimu” berarti, kemenangan 
yang hampir ada dalam genggaman kaum Muslimin, dan “apa yang telah 
menimpamu” berarti kemalangan yang diderita mereka dan kerugian orang-
orang Muslim yang syahid.
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155. Kemudian setelah kese-
dihan itu, aDia menurunkan kepa-
damu rasa aman, suatu kantuk506 
yang meliputi segolongan di 
antaramu, sedangkan segolongan 
lagi506A telah mencemaskan diri 
mereka sendiri. Mereka me-
nyangka yang tidak benar 
mengenai Allah, seperti sangkaan 
jahiliah. Mereka berkata, “Adakah 
bagi kami suatu bagian kekuasa-
an dalam urusan itu?” Katakanlah, 
“Sesungguhnya urusan itu se-
luruhnya milik Allah.” Mereka 
menyembunyikan dalam hatinya 
apa yang tidak dinyatakannya 
kepada engkau. Mereka berkata, 

 
ً

ۡن  ۭ بَۡعِد الَۡغّمِ اََمَنۃ ۡم ّمِ
ُ

ثُّمَ اَنَۡزَل َعلَۡیک

قَۡد   
ٌ

َطٓائَِفۃ َو   � ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ  
ً

َطٓائَِفۃ یَّۡغٰشي  َعاًسا 
نُّ

حَّقِ 
ۡ

ال َغیَۡر  ِہ 
بِاللّٰ ۡوَن  یَُظّنُ ۡم  

ُ
اَنُۡفُسہ ۡم  

ُ
ۡتہ اََہّمَ

الۡاَۡمِر   ِمَن  َنا 
َّ ل َہۡل  یَُقۡولُۡوَن   ؕ ِۃ  جَاِہلِّیَ

ۡ
ال َظّنَ 

ِہ ؕ ُيۡخُفۡوَن فِۡيۤ 
ٗہ  لِلّٰ

َ ّ
ل

ُ
ۡيٍء ؕ قُۡل   ِاّنَ الۡاَۡمَر  ک

َ
ِمۡن ش

اَن 
َ
ا لَا یُۡبُدۡوَن لََک ؕ   یَُقۡولُۡوَن لَۡو ک اَنُۡفِسہِۡم ّمَ

ۡو 
َّ ل قُۡل   ؕ ٰہُہَنا  َنا 

ۡ
قُِتل ا  ّمَ ۡيٌء 

َ
ش الۡاَۡمِر  ِمَن  لََنا 

َعلَۡیہُِم  ِتَب 
ُ
ک ِذیَۡن 

َّ ال لَبََرَز  ۡم 
ُ

بُُیۡوتِک فِۡي  ۡنتُۡم 
ُ
ک

فِۡي َما  ُہ 
اللّٰ لَِیۡبَتلَِي  َو   ۚ َمَضاِجِعہِۡم  ِالٰي  الَۡقۡتُل 

a8 : 12.

506. Yang dimaksud dalam ayat ini pun adalah Perang Uhud. Abu Thalhah 
r.a. berkata, “Aku mengangkat kepalaku, pada hari Uhud, dan perlahan-
lahan menengok ke sekitar dan pada hari itu saya lihat tiada seorang pun di 
antara kami yang kepalanya tidak menunduk karena kantuk” (Katsīr, II.303). 
Karena tidur atau kantuk itu sebuah ciri rasa aman dan tenteram dalam hati, 
al-Qur’an menyebut peristiwa itu sebagai rahmat Ilahi. Sudah terang bahwa 
peristiwa itu terjadi ketika galau pertempuran benar-benar telah selesai dan 
orang-orang Muslim kembali ke bukit yang dekat.

506A. Yang diisyaratkan ialah orang-orang munafik yang telah 
meninggalkan diri di garis belakang, di Medinah. Mereka lebih mementingkan 
keamanan mereka sendiri daripada kehormatan Islam dan keselamatan 
Rasulullah Saw serta kaum Muslimin. Kata-kata, niscaya kami tidak akan 
terbunuh di sini yang datang beberapa baris kemudian, berarti, “Bila kami 
mempunyai hak suara dalam memutus perkara, dan bila saran kami telah 
diterima maka kami, ialah saudara-saudara kami, tidak akan mati terbunuh 
dalam pertempuran.” Kalimat itu merupakan sindiran bahwa kaum Muslimin 
sudah berbuat bodoh dengan bertolak ke medan perang melawan musuh yang 
jauh lebih kuat, sedang mereka (kaum munafik) telah berbuat bijak menahan 
diri dari ikut berangkat bersama mereka. Menurut gaya bahasa Al-Qur’an, 
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a”Sekiranya kami memiliki suatu 
bagian hak menentukan dalam 
urusan itu, niscaya kami tidak 
terbunuh di sini.” Katakanlah, 
“Sekiranya kamu tetap tinggal di 
rumah-rumahmu, niscaya orang-
orang yang terhadap mereka telah 
diwajibkan berperang,506B mereka 
itu akan keluar juga ke tempat-
tempat kematian mereka,”506C 
supaya Allah melaksanakan 
keputusan-Nya, dan supaya Allah 
menguji apa-apa yang ada di 
dalam dadamu dan supaya Dia 
membersihkan apa-apa yang ada 
di dalam hatimu. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala apa yang ada 
di dalam dada.

ُہ 
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
َص َما فِۡي قُُلۡوبِک ۡم َو لُِیَمّحِ

ُ
ُصُدۡوِرک

ُدۡوِر ﴿۱۵۵﴾ اِت الّصُ
َ

َعلِۡیٌم  ۭ بِذ

a3 : 169.

bunuh diri sendiri kadang-kadang berarti membunuh saudara-saudara atau 
sahabat-sahabatnya (QS.2: 55, 86).

506B. Qatl telah dipakai di sini dalam pengertian qital, ialah, pertempuran 
(Muhīt & Kasysyāf). Lihat QS.2: 192 dan Jarīr pada QS.3: 155.

506C. Kata “tempat-tempat kematian” telah dipakai di sini menunjuk 
kepada sifat hina lagi pengecut kaum munafik di satu pihak dan kepada 
kesetiaan dan ketabahan orang-orang mukmin di pihak lain.

Kata itu mengingatkan orang-orang munafik bahwa sementara mereka 
melarikan diri dan pulang ke Medinah dengan berpikir bahwa perang dalam 
keadaan demikian berarti pasti mati, demikian pula orang-orang mukmin 
mempunyai keimanan yang tangguh bahwa, sekali pun mereka itu (orang-
orang munafik) sejak awal tidak ikut serta, mereka (orang-orang mukmin) 
akan dengan gembira berangkat ke medan pertempuran — atau tempat 
kematian, seperti anggapan orang-orang munafik. Semua hal itu terjadi agar 
Allah Swt mensucikan orang-orang mukmin.
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156. Sesungguhnya orang-
orang di antaramu yang berpaling 
pada hari ketika dua pasukan 
bertemu,507 sesungguhnya setan-
lah yang menggelincirkan507A 
mereka disebabkan sebagian508 
perbuatannya. Dan sungguh 
Allah telah memaafkan mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun.

الَۡتقَي  یَۡوَم  ۡم 
ُ

ِمۡنک ۡوا 
َّ تََول ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

بَِبۡعِض  ۡیٰطُن 
َ

الّش ُم 
ُ
ہ

َّ َزل
َ
اۡست َما 

ِانَّ  � جَۡمٰعِن 
ۡ

ال

ِاّنَ   ؕ ۡم 
ُ
َعۡنہ ُہ 

اللّٰ َعَفا  لََقۡد  َو   ۚ َکَسُبۡوا  َما 

َہ  َغُفۡوٌر  َحلِۡیٌم ﴿۱۵۶﴾٪  
اللّٰ 

157. Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu men-
jadi seperti orang-orang kafir dan 
mereka berkata mengenai 
saudara-saudaranya yang ber-
iman, apabila mereka itu 
melakukan perjalanan di muka 
bumi509 atau berada dalam 
peperangan, “Seandainya mereka

ِذیَۡن 
َّ ال

َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

فِي  َضَربُۡوا  ِاَذا  لِِاۡخَوانِہِۡم  قَالُۡوا  َو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک

ِعۡنَدنَا انُۡوا 
َ
ک ۡو 

َّ ل ي  ُغّزً انُۡوا 
َ
ک اَۡو  الۡاَۡرِض 

507. Lagi yang diisyaratkan ialah Perang Uhud.
507A. Kata “menggelincirkan” yang disebut dalam ayat ini mengacu 

kepada pembangkangan terhadap perintah yang diberikan kepada pasukan 
yang ditempatkan di bukit atau kepada sebagian orang Muslim yang melarikan 
diri dari medan pertempuran.

508. Kata-kata itu agaknya mengandung pujian tidak langsung terhadap 
prajurit-prajurit pemanah di bukit itu, yang karena menyalahtafsirkan 
perintah Rasulullah Saw telah meninggalkan posnya dan berarti bahwa hanya 
sebagian mereka sajalah yang telah menyebabkan kecemaran sementara ini; 
dalam hal-hal lainnya mereka sebenarnya setia dan patuh kepada Rasulullah 
Saw.

509. Apabila mereka menempuh perjalanan di muka bumi untuk berjihad 
di jalan Allah.

R. 17
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tetap di samping kami, mereka 
tidak akan mati dan tidak pula 
mereka akan terbunuh”, supaya 
Allah menjadikan ucapan 
mereka itu suatu penyesalan 
dalam hati mereka.510 Dan Allah-
lah Yang menghidupkan serta 
Yang mematikan, dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.

ٰذلَِک  ُہ 
اللّٰ لَِيۡجَعَل   ۚ قُِتُلۡوا  َما  َو  َماتُۡوا  َما 

 ؕ یُِمۡیُت  َو  یُۡحٖي  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  َحۡسَرًۃ 

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن  بَِصیٌۡر ﴿۱۵۷﴾
َو اللّٰ

158. Dan jika kamu terbunuh 
di jalan Allah atau kamu mati.511 
aNiscaya ampunan dan rahmat 
dari Allah adalah lebih baik 
daripada apa yang mereka kum-
pulkan.512

لََمۡغفَِرٌۃ  ۡم 
ُ
ُمّت اَۡو  ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  تُۡم 
ۡ
قُِتل لَِئۡن  َو 

مَّا َيۡجَمُعۡوَن ﴿۱۵۸﴾  َخیٌۡر ّمِ
ٌ

ِہ َو َرۡحَمۃ
َن اللّٰ ّمِ

159. Dan jika kamu513 mati 
atau kamu terbunuh, aniscaya 
kepada Allah jugalah kamu akan 
dihimpun.

ۡحَشُرۡوَن ﴿۱۵۹﴾
ُ
ِہ ت

ي اللّٰ
َ

تُۡم لَِال
ۡ
ۡم اَۡو قُِتل

ُ
ّت َو لَِئۡن ّمُ

510. Tujuan orang-orang kafir itu ialah menakut-nakuti kaum Muslimin 
agar membuat mereka menghindarkan diri dari pertempuran, tetapi kaum 
Muslimin jauh dari menjadi kecut hati oleh peringatan-peringatan demikian, 
malahan tekad mereka menjadi bertambah untuk memerangi orang-orang 
kafir. Hal itu menjadikan orang-orang kafir merasa menyesal atas usaha 
mereka yang mendatangkan hasil sebaliknya daripada apa yang telah 
diharapkan mereka.

511. Orang yang berperang dan mengorbankan jiwanya di jalan 
Kebenaran tidak boleh dianggap mati, sebab ia memberikan jiwanya kepada 
Allah Yang menguasai segala kehidupan. Ia boleh saja dianggap mati secara 
jasmani; namun, secara rohani ia hidup selama-lamanya (QS.2: 155).

512. Sementara orang-orang munafik takut mati karena kekayaan dan 
harta benda yang harus ditinggalkan mereka, sebaliknya orang-orang mukmin 
yang mati syahid di jalan Allah akan mendapat sesuatu yang nilainya jauh 
lebih besar dari apa yang ditimbun orang-orang munafik dengan tamaknya 
atau lebih besar dari apa yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang Muslim 
sendiri dalam bentuk kekayaan dan harta-benda duniawi lainnya.

513. Kata pengganti “kamu” mencakup kedua-duanya, baik kaum 

a10 : 59; 43 : 33.  b5 : 97; 6 : 73; 8 : 25; 23 : 80.
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160. Maka karena rahmat dari 
Allah-lah engkau bersikap lemah-
lembut514 terhadap mereka, dan 
seandainya engkau kasar dan 
keras hati, niscaya mereka akan 
bercerai-berai dari sekitar engkau, 
karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampunan untuk 
mereka, abermusyawarahlah515 de-
ngan mereka dalam urusan yang 
penting, dan apabila engkau telah 
mengambil suatu ketetapan maka 
bertawakallah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertawakal.*

ا 
ً

ۡنَت فَّظ
ُ
ۡم ۚ َو لَۡو ک

ُ
ِہ لِۡنَت لَہ

َن اللّٰ فَِبمَا َرۡحَمٍۃ ّمِ

ۡوا ِمۡن َحۡولَِک ۪ فَاۡعُف 
ُ

ِب لَانَۡفّض
ۡ
َغلِۡیَظ الَۡقل

 ۚ الۡاَۡمِر  فِي  ۡم 
ُ
َشاِوۡرہ َو  ۡم 

ُ
لَہ اۡسَتۡغفِۡر  َو  ۡم 

ُ
َعۡنہ

َہ ُيِحّبُ 
ِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

ۡل َعلَي اللّٰ
َّ
فَِاَذا َعَزۡمَت فََتَوک

لِیَۡن ﴿۱۶۰﴾
ّ
الُۡمَتَوکِ

a42 : 39.

munafik maupun orang-orang mukmin; sebab semuanya akan dikumpulkan 
di hadapan Tuhan untuk menerima ganjaran atau hukuman menurut keadaan 
masing-masing.

514. Kata-kata itu melukiskan keindahan watak Rasulullah Saw di antara 
perangai yang paling baik lagi menonjol ialah kasih-sayang beliau yang 
meliputi segala sesuatu. Beliau sarat dengan kemesraan cinta-kasih manusiawi 
dan beliau bukan saja berlaku baik terhadap para sahabat dan para pengikut 
beliau, tetapi pula penuh kasih-sayang dan belas-kasih terhadap musuh-
musuh beliau yang senantiasa mencari-cari kesempatan untuk menikam dari 
belakang. Terukir di dalam sejarah bahwa beliau tidak mengambil tindakan 
apa pun terhadap orang-orang munafik yang khianat dan telah meninggalkan 
beliau pada waktu Perang Uhud. Beliau malahan meminta musyawarah 
mereka dalam urusan kenegaraan.

515. Di samping hal-hal lain, Islam mempunyai keistimewaan dalam 
segi ini bahwa Islam memasukkan unsur musyawarah ke dalam asas-asas 
pokoknya. Islam mewajibkan kepada negara Islam mengadakan musyawarah 
* Dalam ayat ini yang paling pertama disebut adalah mengenai kelembutan hati Rasulullah 
Saw, seperti ditempat lain (QS. 9:128) Allah Swt berfirman, Bil mu’minīna ra’ūfun rahīmun 
(Terhadap orang-orang mukmin ia sangat berbelas kasih dan penyayang). Sedangkan di ayat lain 
dinyatakan bahwa para sahabat r.a. tidaklah berkumpul di sekeliling Rasulullah Saw dikarenakan 
keserakahannya dan walaupun Rasulullah Saw memberikan harta dunia kepada mereka, maka hal 
itu tidak akan menyebabkan para sahabat r.a. berkumpul disekeliling beliau Saw seperti laron-laron. 
Walaupun demikian dalam hal yang penting beliau bermusyawarah dengan mereka, akan tetapi 
keputusan tetap berada ditangan beliau (Rasulullah Saw). Apabila beliau Saw telah memutuskan 
sesuatu, beliau Saw bertawakkal kepada Allah. Dia akan menjadi Penolong beliau Saw.
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161. Jika Allah menolong 
kamu maka tidak ada yang akan 
dapat mengalahkanmu, tetapi jika 
Dia meninggalkan kamu maka 
siapakah yang akan menolongmu 
selain Dia?516 Dan kepada Allah-
lah orang-orang mukmin ber-
tawakal.

ُہ فَلَا َغالَِب لَُکۡم ۚ َو ِاۡن 
ُم اللّٰ

ُ
ِاۡن یَّۡنُصۡرک

ۡن  ۭ بَۡعِدٖہؕ  ّمِ ۡم 
ُ
یَۡنُصُرک ِذۡي 

َّ ال َذا  مَۡن 
َ

ف لُۡکۡم 
ُ

ۡخذ
َ
ّي

الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۶۱﴾ ِل 
َّ
َیَتَوک

ۡ
فَل ِہ 

اللّٰ َعلَي  َو 

162. Dan tidaklah mungkin 
bagi seorang nabi berkhianat,517 
dan barangsiapa berkhianat nis-
caya ia akan membawa apa yang 
dikhianatkannya itu pada Hari 
Kiamat, akemudian tiap-tiap jiwa 
akan diberi balasan sepenuhnya 
atas apa yang diusahakannya dan 
mereka tidak akan dianiaya.

ِت 
ۡ
ؕ  َو َمۡن یَّۡغلُۡل یَا

َ
اَن لَِنِبّيٍ اَۡن یَُّغّل

َ
َو َما ک

ا   نَۡفٍس ّمَ
ُ

ّل
ُ
ي ک

ّٰ
  یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃۚ  ثُّمَ  تَُوف

َ
بَِما َغّل

ۡم لَا یُۡظلَُمۡوَن ﴿۱۶۲﴾
ُ
َسَبۡت َو ہ

َ
ک

a3 : 26; 14 : 52; 40 : 18.

dengan orang-orang Muslim dalam segala urusan kenegaraan yang penting-
penting. Rasulullah Saw biasa bermusyawarah dengan para pengikut beliau 
sebelum perang-perang Badar, Uhud, dan Ahzab, dan pula ketika sebuah tuduhan 
palsu dilancarkan terhadap istri mulia beliau, Siti ‘Aisyah r.a. Abu Hurairah 
r.a. mengatakan, “Rasulullah Saw mempunyai hasrat amat besar sekali untuk 
meminta musyawarah mengenai segala urusan penting” (Mantsūr, II, 90). 
‘Umar r.a., Khalifah kedua Rasulullah Saw, diriwayatkan pernah bersabda, 
“Tiada khilafat tanpa musyawarah” (Izalat al-Khifā’ ‘an Khilafat al-Khulafā’). 
Jadi, mengadakan musyawarah dalam urusan penting merupakan perintah 
asasi Islam dan menjadi suatu keharusan bagi pemimpin-pemimpin rohani 
maupun pemimpin-pemimpin duniawi di kalangan umat Islam. Khalifah atau 
kepala negara Islam harus meminta saran dari orang-orang Muslim terkemuka, 
meskipun putusan terakhir tetap berada di tangannya. Syura atau musyawarah, 
menurut Islam, bukan suatu bentuk parlemen dalam artian yang dipakai di Barat. 
Kepala negara Islam mempunyai wewenang penuh untuk menolak saran yang 
diajukan kepadanya. Tetapi, ia tidak boleh memakai wewenang itu seenaknya 
saja dan harus menghargai saran dari golongan terbanyak.

516. Ungkapan min Ba‘dihi diterjemahkan, “selain Dia,” secara harfiah 
berarti, “sesudah Dia,” dan dapat diterjemahkan menjadi “menentang-Nya.”
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163. aMaka apakah orang yang 
mengikuti keridhaan Allah itu 
sama seperti orang yang kembali 
dengan membawa kemurkaan 
dari Allah,518 dan tempat ke-
diamannya adalah Jahannam? 
Dan sangat buruk tempat kembali 
itu.

َن  َمۡن  ۭ بَٓاَء بَِسَخٍط ّمِ
َ
ِہ ک

َبَع ِرۡضَواَن اللّٰ
َّ مَِن ات

َ
اَف

َس الَۡمِصیُۡر  ﴿۱۶۳﴾
ۡ
ُم ؕ َو بِئ

ٰوىُہ َجَہنَّ
ۡ
ِہ َو َما

اللّٰ

164. Mereka memiliki ber-
bagai derajat519 di sisi Allah, dan 
Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan.

بَِصیٌۡر  ۭ بَِما  ُہ 
اللّٰ ِہ َؕو 

اللّٰ ِعۡنَد  َدَرٰجٌت  ۡم 
ُ
ہ

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۶۴﴾

a2 : 208, 266; 3 : 16; 5 : 3, 17; 9 : 72.

517. Pemanah-pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Saw di bukit 
Uhud untuk melindungi barisan belakang laskar Muslim meninggalkan 
pos mereka (tetapi tidak semuanya) ketika mereka melihat laskar Mekah 
sedang melarikan diri tunggang-langgang. Mereka menyangka bahwa 
dengan meninggalkan bukit pada saat itu, mereka tidak melanggar jiwa 
yang terkandung dalam perintah Rasulullah Saw bahwa mereka tidak boleh 
meninggalkan pos mereka dalam keadaan apapun. Selanjutnya mereka 
menyangka bahwa, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab, seorang 
prajurit berhak memiliki barang rampasan yang direbutnya sewaktu 
bertempur dan mereka akan kehilangan bagian dari rampasan perang itu, 
bila mereka tetap diam pada pos mereka. Tindakan tergesa-gesa pemanah-
pemanah itu menunjukkan bahwa mereka khawatir kalau-kalau Rasulullah 
Saw tidak akan mengindahkan hak mereka atas barang-barang rampasan. 
Kekhawatiran itulah yang disesali di sini. Tetapi, samasekali tidak dikandung 
tuduhan bahwa mereka benar-benar tidak setia terhadap Rasulullah Saw yang 
dikhawatirkan akan mengabaikan hak mereka atas barang rampasan perang, 
yaitu hak mereka yang telah ditempatkan oleh beliau sendiri pada suatu posisi 
tertentu.

518. Tidak gentar oleh pengkhianatan orang-orang munafik di Uhud 
yang tidak sedikit melemahkan barisan orang-orang Muslim, Rasulullah Saw 
maju terus menggempur musuh Islam. Sebaliknya, orang-orang munafik, 
dengan tindakan mereka melarikan diri itu, menarik kemurkaan Tuhan atas 
diri mereka.

519. Kata-kata, Hum Darajātun, berarti, “mereka itu pemilik derajat-
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165. Sungguh Allah telah 
menganugerahkan karunia ke-
pada orang-orang beriman, ketika 
Dia bmembangkitkan di kalangan 
mereka seorang Rasul dari antara 
mereka,520 yang membacakan 
kepada mereka Ayat-ayat-Nya, 
mensucikan mereka, mengajar-
kan kepada mereka Kitab dan 
Hikmah, walaupun sebelum itu 
mereka benar-benar dalam ke-
sesatan yang nyata.

ِفۡیہِۡم  بََعَث  ِاۡذ  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َعلَي  ُہ 
اللّٰ َمّنَ  لََقۡد 

ٰیِتٖہ 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  یَۡتُلۡوا  اَنُۡفِسہِۡم  ۡن  ّمِ َرُسۡولًا 

 ۚ  
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

ال َو  الِۡکٰتَب  ُم 
ُ
ُِمہ

ّ یَُعل َو  ۡیہِۡم 
ّ
یَُزکِ َو 

ِبیٍۡن ﴿۱۶۵﴾ انُۡوا ِمۡن قَۡبُل لَِفۡي َضلٍٰل ّمُ
َ
َو  ِاۡن ک

166. Mengapa aketika suatu 
musibah menimpamu kamu ber-
kata, “Dari manakah ini?” Pada-
hal kamu telah menimpakan 
musibah kepada mereka dua 
kali.521 Katakanlah, “Itu adalah 
dari dirimu sendiri.”522 Sesung-
guhnya Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu.

اََصۡبتُۡم  قَۡد   
ٌ

ِصۡیَبۃ ّمُ ۡم 
ُ

اََصابَۡتک  
ۤ
ا لَّمَ اََو 

ا ؕ قُۡل ُہَو ِمۡن ِعۡنِد 
َ

ي ٰہذ
ّٰ

تُۡم اَن
ۡ
ۡثلَۡیَہا � قُل ّمِ

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۱۶۶﴾
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

ۡم ؕ ِاّنَ اللّٰ
ُ

اَنُۡفِسک

a2 : 130, 152; 9 : 128; 63 : 3; 65 : 12.  b4 : 80.

derajat;” kata Ulū (yang empunya) itu dianggap ada (mahzuf) di hadapan 
kata Darajāt.

520. Kata-kata itu dimaksudkan untuk membangkitkan di dalam hati 
orang-orang Muslim suatu keinginan mengikuti Rasulullah Saw yang adalah 
seperti mereka dan adalah salah seorang dari mereka.

521. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada Perang Badar, ketika 70 orang 
Mekah terbunuh dan 70 orang tertawan. Di Uhud 70 orang Muslim syahid 
dan tiada seorang pun tertawan. Jadi, kaum Muslimin lebih dahulu telah 
menimpakan kerugian dua kali lipat banyaknya terhadap orang-orang Mekah.

522. Yang dimaksud oleh kata-kata ini ialah, sebab yang sesungguh-
sungguhnya dari perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, adalah 
terbit dari dirinya sendiri karena ia sendirilah si pelakunya; akan tetapi, 
karena Tuhan-lah Yang, sebagai Hakim Yang memberi keputusan terakhir, 
menimbulkan akibat-akibat baik maupun buruk, maka akibat-akibat itu dapat 
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167. Dan apa yang menimpa 
kamu pada hari ketika dua 
pasukan bertemu maka itu adalah 
dengan izin Allah, dan supaya 
Dia menyebabkan orang-orang 
yang beriman dikenal,

فَِبِاۡذِن  جَۡمٰعِن 
ۡ

ال الَۡتقَي  یَۡوَم  ۡم 
ُ

اََصابَک  
ۤ
َما َو 

ِہ َو لَِیۡعلََم الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۶۷﴾ۙ   
اللّٰ

168. Dan supaya Dia menye-
babkan orang-orang yang munafik 
dikenal,523 dan dikatakan kepada 
mereka, “Marilah berperang di 
jalan Allah dan tangkislah524 se-
rangan musuh”, mereka berkata, 
“Seandainya kami mengetahui 
cara berperang pasti kami pun 
akan mengikuti kamu.”525 Mereka 
pada hari itu lebih dekat kepada 
kekufuran daripada keimanan. 
aMereka mengatakan dengan mu-
lutnya apa yang tidak ada dalam 
hati mereka, dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan.

تََعالَۡوا  ۡم 
ُ
لَہ ِقۡیَل  َو   ۖ نَافَُقۡو  ِذیَۡن 

َّ ال لَِیۡعلََم  َو 

اۡدفَُعۡواؕقَالُۡوا  اَِو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  قَاتُِلۡوا 

رِ 
ۡ
ُکف

ۡ
ۡم  لِل

ُ
ۡم ؕ ہ

ُ
َبۡعٰنک

َّ ا ت
َّ لَۡو نَۡعلَُم ِقَتالًا ل

لِلِۡایَۡماِنۚیَُقۡولُۡوَن  ۡم 
ُ
ِمۡنہ اَۡقَرُب  یَۡوَمِئٍذ 

ُہ اَۡعلَُم  
ا لَيَۡس فِۡي قُُلۡوبِہِۡم ؕ َو اللّٰ َواِہہِۡم ّمَ

ۡ
ف

َ
بِا

ُتُمۡوَن ﴿۱۶۸﴾ۚ   
ۡ

بَِما یَک

a48 : 12.

dikatakan juga timbul dari-Nya (QS.4: 79). Dalam pengertian ini, akibat-
akibat baik dan buruk itu kedua-duanya akan dialamatkan kepada Tuhan.

523. Percobaan-percobaan dan kemalangan-kemalangan dimaksudkan 
guna membedakan orang-orang mukmin sejati dari mereka yang lemah 
iman. Dengan jalan demikian, penderitaan kaum Muslimin di Uhud terbukti 
merupakan rahmat tersembunyi. Penderitaan-penderitaan itu berguna sebagai 
sarana untuk membedakan orang-orang mukmin sejati dari orang-orang 
munafik yang hingga saat itu berbaur dengan orang-orang mukmin sejati.

524. Kata sambung au yang diterjemahkan sebagai “dan” secara harfiah 
berarti “atau” dan searti “dengan perkataan lain,” atau “sama halnya seperti” 
dan sebagainya.

525. Ungkapan, Lau Na‘lamu Qitālan, dapat diartikan: (1) Andaikan 
kami mengetahui bahwa akan ada pertempuran, yakni, kami mengetahui 
bahwa tidak akan ada pertempuran dan bahwa laskar Islam akan segera 
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169. Mereka inilah orang-
orang yang berkata tentang 
saudara-saudaranya,526 sedangkan 
mereka duduk saja di garis 
belakang, “Seandainya mereka 
menaati kami, mereka atidak akan 
terbunuh.” Katakanlah, “Maka 
cobalah hindarkan bkematian 
dari dirimu, jika kamu orang-
orang benar.”

ِذیَۡن قَالُۡوا لِِاۡخَوانِہِۡم َو قََعُدۡوا لَۡو اََطاُعۡونَا 
َّ اَل

ُم الَۡمۡوَت 
ُ

َما قُِتُلۡواؕقُۡل فَاۡدَرُءۡوا َعۡن اَنُۡفِسک

﴾۱۶۹﴿ ِقیَۡن   ٰصِد ۡنتُۡم 
ُ
ک ۡن  ِا

170. cDan janganlah kamu 
menyangka tentang orang-orang 
yang terbunuh527 di jalan Allah 
bahwa mereka itu mati, tidak, 
bahkan mereka itu hidup di sisi 
Tuhannya, mereka diberi rezeki.

ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  قُِتُلۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ۡحَسبَّنَ 
َ
ت لَا  َو 

اَۡمَواتًا ؕ بَۡل اَۡحَیٓاٌء ِعۡنَد َربِّہِۡم یُۡرَزقُۡوَن ﴿۱۷۰﴾ۙ  

a3 : 155.  b4 : 79.  c2 : 155.

melarikan diri di hadapan musuh mereka yang sangat kuat tanpa memberikan 
perlawanan. (2) Jika kami mengetahuinya sebagai suatu pertempuran, ialah, 
bukanlah pertempuran yang akan dihadapi kaum Muslimin melainkan hanya 
kehancuran yang pasti bagi mereka, mengingat perbedaan menyolok dalam 
jumlah serta perlengkapan yang dimiliki kekuatan-kekuatan yang saling 
berhadapan itu. (3) Seandainya kami mengetahui bagaimana harus bertempur. 
Dalam hal ini, kata-kata itu dapat diartikan sebagai ucapan sindiran yang 
maksudnya, “Kami tak tahu-menahu tentang teknik peperangan; jika kami 
telah mengenalnya niscaya kami akan ikut berperang bersama kamu.” Isyarat 
dalam ayat ini jelas ditujukan kepada pengkhianatan pihak golongan kaum 
munafik di Uhud, yang berjumlah 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin 
Ubayy, yang meninggalkan laskar Islam, lalu kembali ke Medinah.

526. Kata-kata, “berkata tentang saudara-saudaranya,” berarti 
mengatakan tentang kaum Muslimin; dan dapat pula berarti, “bercakap-cakap 
di antara mereka tentang kaum Muslimin.”

527. Amwāt itu jamak dari mayyit, yang kecuali berarti, orang mati, 
mengandung makna, (1) orang yang darahnya belum terbalas; (2) orang yang 
tak meninggalkan penerus-penerus; (3) orang yang menderita sedih dan duka 
nestapa.
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171. Mereka bergembira528 de-
ngan apa yang diberikan Allah 
kepada mereka dari karunia-Nya, 
dan mereka bergembira terhadap 
orang-orang di belakangnya yang 
belum pernah bergabung dengan 
mereka, karena tidak akan ada 
ketakutan aatas mereka, dan tidak 
pula mereka akan bersedih.

ُہ ِمۡن فَۡضِلٖہ�َو يَۡسَتۡبِشُرۡوَن 
ُم اللّٰ

ُ
ٰتہ

ٰ
 ا

ۤ
فَِرِحیَۡن بَِما

ا 
َّ اَل  � ِفہِۡم 

ۡ
َخل ۡن  ّمِ بِہِۡم  حَُقۡوا 

ۡ
یَل لَۡم  ِذیَۡن 

َّ بِال

  �﴾۱۷۱﴿ َن  نُۡو َيۡحَز ۡم 
ُ
ہ لَا  َو  َعلَۡیہِۡم  ٌف  َخۡو

وقف
لازم
الحزب  8

172. Mereka bergembira de-
ngan nikmat dan karunia dari 
Allah, dan sesungguhnya bAllah 
tidak menyia-nyiakan ganjaran 
orang-orang yang beriman.

اَّنَ  ّوَ  فَۡضٍل   َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ بِِنۡعَمٍۃ  يَۡسَتۡبِشُرۡوَن 

َہ لَا یُِضۡیُع اَۡجَر الُۡمۡؤِمِنیَۡن   ﴿۱۷۲﴾٪ 
اللّٰ 

173. Yaitu orang-orang yang 
telah cmelaksanakan perintah 
Allah dan Rasul sesudah mereka 
menderita luka-luka.529 Bagi orang-
orang yang berbuat baik dan 
bertakwa di antara mereka ada 
ganjaran yang besar.

  
ۤ
َما ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ُسۡوِل  الّرَ َو  ِہ 

لِلّٰ جَابُۡوا 
َ

اۡست ِذیَۡن 
َّ اَل

ۡم 
ُ
ِمۡنہ اَۡحَسُنۡوا  ِذیَۡن 

َّ الَۡقۡرُح ۪لِل ُم 
ُ
اََصابَہ

َقۡوا اَۡجٌر  َعِظۡیٌم  ﴿۱۷۳﴾ۚ  
َّ َو ات

a2 : 63; 6 : 49; 7 : 50; 46 : 14.  b7 : 171; 9 : 129; 11 : 116.  c8 : 25.

528. Para syuhada (orang-orang mati syahid) merasa gembira bahwa 
saudara-saudara mereka yang ditinggalkan di dunia ini dan akan mengikuti 
jejak mereka kemudian akan segera menang atas musuh-musuh mereka. 
Maksudnya ialah, sesudah mati segala hijab (tabir gaib) diangkat dan para 
syuhada diberi makrifat tentang kemenangan-kemenangan yang tersedia bagi 
kaum Muslimin. Mereka mendapat kabar suka mengenai saudara-saudaranya, 
ialah, para malaikat Tuhan terus-menerus memberitahukan mereka tentang 
sukses dan kemenangan-kemenangan yang dicapai Islam sepeninggal mereka.

529. Pada ayat ini dan pada ayat berikutnya diisyaratkan tentang dua 
Ghazwah (perang) yang dipimpin oleh Rasulullah Saw melawan orang-
orang Mekah sesudah Perang Uhud. Yang pertama dilakukan pada keesokan 
harinya sesudah pertempuran itu. Ketika laskar Mekah menarik diri dari 
Uhud, mereka diejek oleh beberapa suku Arab karena tidak membawa barang 
rampasan perang atau tawanan perang dari medan pertempuran yang menurut 
pengakuan mereka, telah dimenangkan oleh mereka. Oleh sebab itu mereka 

R. 18
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174. Merekalah orang-orang 
yang tentangnya manusia menga-
takan, “Sesungguhnya manusia 
telah berkumpul untuk menye-
rang kamu, maka takutlah kepada 
mereka”530 tetapi hal itu me-
nambah keimanan mereka dan 
mereka berkata, “Cukuplah Allah 
bagi kami, dan Dia sebaik-baik 
Pelindung.”

قَۡد  اَس  الّنَ ِاّنَ  اُس  الّنَ ُم 
ُ
لَہ قَاَل  ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم ِایَۡمانًا ۖ 
ُ
ۡم فََزاَدہ

ُ
َجَمُعۡوا لَُکۡم فَاۡخَشۡوہ

ُہ َو نِۡعَم الَۡوکِۡیُل ﴿۱۷۴﴾
ّوَ قَالُۡوا َحۡسُبَنا اللّٰ

berpikir untuk kembali lagi ke Medinah, dengan tujuan menyerang lagi 
kaum Muslimin dan menggenapkan kemenangan mereka. Rasulullah Saw 
telah mempunyai firasat tentang kedatangan-kembali mereka; maka beliau 
menyerukan kepada para sahabat yang telah mengambil bagian dalam Perang 
Uhud untuk ikut-serta dengan beliau, dalam gerakan militer melawan laskar 
Mekah, dan pada keesokan harinya beliau bertolak dari Medinah dengan 
250 prajurit. Ketika kaum Mekah mendengar hal itu, hati mereka gentar lalu 
melarikan diri. Rasulullah Saw bergerak sejauh Hamra al-Asad, yang letaknya 
kira-kira delapan mil dari Medinah di jalur ke arah Mekah; dan setelah 
mengetahui bahwa musuh telah melarikan diri, beliau kembali ke Medinah. 
Gerakan militer kedua datang setahun kemudian. Sebelum meninggalkan 
medan perang Uhud, Abu Sufyan, panglima laskar Mekah, telah menjanjikan 
kepada kaum Muslimin untuk berhadapan lagi pada tahun kemudian di 
Badar. Tetapi, oleh karena tahun kemudian datang tahun paceklik, ia tak 
dapat melaksanakan bualannya. Tetapi, ia mengutus Nu’aim bin Mas’ud 
ke Medinah untuk menakut-nakuti kaum Muslimin, dengan menyebarkan 
desas-desus mengenai persiapan besar-besaran yang telah diselenggarakan 
oleh kaum Mekah. Akan tetapi, siasat kotor itu, sama sekali gagal membuat 
takut kaum Muslimin yang datang di Badar pada saat yang ditentukan, dan 
ternyata kaum Mekah tidak datang. Ekspedisi ini dikenal sebagai Ghazwah 
(perang) Badr Al-Sugrā (Badar Kecil), untuk membedakannya dari perang 
Badar Besar yang telah terjadi kira-kira dua tahun sebelumnya.

530. Isyarat ini tertuju kepada desas-desus yang disebarkan oleh Nu’aim 
bin Mas’ud.
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175. Maka mereka kembali 
dengan nikmat dan karunia531 
dari Allah, keburukan tidak 
menyentuh mereka dan mereka 
mengikuti akeridaan Allah, dan 
Allah Pemilik karunia besar.

ۡم 
َّ ل فَۡضٍل  َو  ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ بِِنۡعَمٍۃ  فَانَۡقلَُبۡوا 

ِہؕ 
اللّٰ ِرۡضَواَن  َبُعۡوا 

َّ ات ّوَ   � ُسۡوٌٓء  ۡم 
ُ
یَۡمَسۡسہ

َعِظۡیٍم ﴿۱۷۵﴾ فَۡضٍل   ُذۡو  ُہ 
اللّٰ َو 

176. Sesungguhnya yang de-
mikian itu adalah setan yang 
menakut-nakuti bsahabat-sahabat-
nya,532 karena itu janganlah kamu 
takut kepada mereka tetapi 
takutlah kepada-Ku jika kamu 
orang-orang beriman.

فَلَا   ۪ اَۡولَِیٓاَءٗہ  ُف  ُيخَّوِ ۡیٰطُن 
َ

الّش ٰذلُِکُم  َما 
ِانَّ

﴾۱۷۶﴿ ۡؤِمِنیَۡن   ّمُ ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  َخافُۡوِن   َو  ۡم 

ُ
خَافُۡوہ

َ
ت

177. cDan janganlah orang-
orang yang bersegera ke dalam 
kekafiran menyedihkan engkau, 
sesungguhnya mereka tidak akan 
dapat memudaratkan Allah533 
sedikit pun. Allah berkehendak 
tidak akan menjadikan bagian 
keberuntungan untuk mereka di 
akhirat dan bagi mereka ada azab 
yang besar.

رِۚ 
ۡ
الُۡکف فِي  يَُساِرُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َيۡحُزنَۡک  لَا  َو 

ا 
َّ اَل ُہ 

اللّٰ یُِریُۡد   ؕ َشۡیًئا  َہ 
اللّٰ وا  یَُّضّرُ لَۡن  ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ

اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ َو  ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا فِي  ا 

ً
َحّظ ۡم 

ُ
لَہ َيۡجَعَل 

َعِظۡیٌم ﴿۱۷۷﴾ۚ   

a2 : 208, 266; 3 : 16, 163; 5 : 3, 17; 9 : 72; 57 : 21, 28. 
b7 : 28; 16 : 101; 35 : 7. c5 : 42.

531. Kaum Muslimin kembali dari Badr Al-Sugrā setelah meraih 
keuntungan besar dalam perdagangan di pasar tahunan yang terselenggara di 
sana. Hal itu disinggung dengan kata “karunia.”

532. Kata-kata itu berarti: (1) setan berupaya membuat orang-orang 
mukmin takut terhadap orang-orang kafir, sahabat-sahabatnya (2) dengan 
rencananya, setan hanya berhasil menakut-nakuti temannya sendiri, yaitu, 
orang-orang kafir.

533. Mereka yang berupaya memberi mudarat kepada Islam atau 
Rasulullah Saw dan para pengikut beliau, sesungguhnya berusaha merugikan 
Allah Swt sebab tujuan perjuangan Rasulullah Saw ialah tujuan perjuangan 
Allah Swt.
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178. Sesungguhnya aorang-
orang yang membeli kekafiran 
dengan keimanan, mereka tidak 
akan dapat memudaratkan Allah 
sedikit pun, dan bagi mereka ada 
azab yang pedih.

لَۡن  بِالِۡایَۡماِن  َر 
ۡ
الُۡکف َرُوا 

َ
اۡشت ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۱۷۸﴾
َ

ۡم َعذ
ُ
َہ َشۡیًئا ۚ َو لَہ

وا اللّٰ یَُّضّرُ

179. Dan janganlah sama 
sekali orang-orang kafir me-
nyangka bahwa bpenangguhan 
Kami kepada mereka baik bagi 
diri mereka. Sesungguhnya 
penangguhan Kami kepada me-
reka itu supaya534 mereka se-
makin bertambah dalam dosa, 
dan bagi mereka ada azab yang 
menghinakan.

َخیٌۡر  ۡم 
ُ
لَہ نُۡملِۡي  َما 

اَنَّ ا 
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َيۡحَسبَّنَ  لَا  َو 

 ۚ ِاثًۡما  ا 
ۤ
لِیَۡزَداُدۡو ۡم 

ُ
لَہ نُۡملِۡي  َما 

ِانَّ  ؕ لِّاَنُۡفِسہِۡم 

ِہیٌۡن ﴿۱۷۹﴾ اٌب ّمُ
َ

ۡم َعذ
ُ
َو لَہ

180. cAllah sekali-kali tidak 
akan membiarkan orang-orang 
yang beriman di dalam keadaan 
kamu sekarang ini535 hingga 
Dia memisahkan yang buruk 
dari yang baik. Dan Allah tidak 
akan dmemperlihatkan yang 
gaib kepadamu. Tetapi Allah 
memilih536 di antara rasul-rasul-
Nya siapa yang Dia kehendaki, 

اَنۡتُۡم    
ۤ
َما َعلٰي  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َر 

َ
لَِیذ ُہ 

اللّٰ اَن 
َ
ک َما  

ِبؕ  ّیِ
َ

الّط ِمَن  خَِبۡیَث 
ۡ

ال یَِمیَۡز   ي 
ٰ
َحّت َعلَۡیِہ 

الَۡغۡیِب  َعلَي  ۡم 
ُ

لُِیۡطلَِعک ُہ 
اللّٰ اَن 

َ
ک َو َما 

    ۪ يََّشٓاُء  َمۡن  ُسِلٖہ  ّرُ ِمۡن  َيۡجَتِبۡي  َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو 

ُقۡوا َو ِاۡن تُۡؤِمنُۡوا َو تَّتَ ِہ َو ُرُسِلٖہۚ 
ِمنُۡوا بِاللّٰ

ٰ
فَا

a2 : 17, 87; 14 : 29.  b22 : 45.  c8 : 38; 29 : 3,4.  d72 : 27,28.

534. Huruf Lām dalam ungkapan liyazdādū adalah Lām al-‘Āqibah dan 
menyatakan akibat.

535. Ayat ini maksudnya ialah, percobaan dan kemalangan yang telah 
dialami kaum Muslimin, hingga saat itu tidak akan segera berakhir. Masih 
banyak lagi percobaan yang tersedia bagi mereka, dan percobaan-percobaan 
itu akan terus-menerus datang, hingga orang-orang mukmin sejati, akan 
benar-benar dibedakan dari kaum munafik dan yang lemah iman.
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karena itu berimanlah kamu 
kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya. Dan jika kamu beriman 
dan bertakwa, maka bagimu ada 
ganjaran yang besar.

فَلَُکۡم  اَۡجٌر  َعِظۡیٌم ﴿۱۸۰﴾

181. Dan janganlah sekali-
kali orang-orang ayang bakhil 
dalam menginfakkan apa yang 
telah diberikan Allah kepada 
mereka dari karuniaNya me-
nyangka bahwa itu baik bagi 
mereka, bahkan itu sangat buruk 
bagi mereka. Pada Hari Kiamat 
apa yang mereka bakhilkan itu 
segera akan dikalungkan pada 
leher mereka. Dan milik Allah-
lah warisan537 seluruh langit dan 
bumi, dan Allah Maha Menge-
tahui apa yang kamu kerjakan.

ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ٰتہ

ٰ
ا  

ۤ
بَِما یَۡبخَُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َيۡحَسبَّنَ  لَا  َو 

 ؕ ۡم 
ُ
ہ

َّ ل َشّرٌ   ُہَو  بَۡل   ؕ ۡم 
ُ
ہ

َّ ل َخیًۡرا  ُہَو  فَۡضِلٖہ  ِمۡن 

 ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  بِٖہ  َبِخُلۡوا  َما  قُۡوَن  َسُیَطّوَ

ُہ 
اللّٰ الۡاَۡرِضَؕو  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ِمیَۡراُث  ِہ 

َو لِلّٰ

بَِما تَۡعَمُلۡوَن َخِبیٌۡر ﴿۱۸۱﴾٪   

182. Sesungguhnya Allah 
te lah mendengar  ucapan 
orang-orang yang berkata, 
“Sesungguhnya bAllah fakir 
sedangkan kami kaya.”538 Kami 
pasti akan mencatat apa yang 

َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال قَۡوَل  ُہ 
اللّٰ َسِمَع  لََقۡد 

قَالُۡوا   َما  ُتُب 
ۡ

َسَنک  ۘ اَۡغِنَیٓاُء  ۡحُن 
َ
ن ّوَ  فَِقیٌۡر 

وقف
لازم

a4 : 38; 17 : 30; 25 : 68.  b5 : 65.

536. Kata-kata itu tidaklah berarti bahwa sebagian rasul-rasul terpilih dan 
sebagian lagi tidak. Kata-kata itu berarti, dari orang-orang yang ditetapkan 
Tuhan sebagai rasul-rasul-Nya, Dia memilih yang paling sesuai untuk zaman 
tertentu, di zaman rasul itu dibangkitkan.

537. Mīrāts yang diterjemahkan sebagai “warisan” di sini, maksudnya 
“pemilikan.” Kata itu berarti pula, bagian yang diuntukkan bagi seseorang. 
Lihat ayat QS.23: 12, tempat “orang-orang yang” dinyatakan “akan mewarisi 
surga.” Surga tak diwarisi oleh siapa pun; surga hanyalah diterima sebagai 
suatu bagian yang telah ditentukan dari Allah Swt.

538. Ketika orang-orang Yahudi diseru untuk membelanjakan kekayaan 

R. 19
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mereka katakan, dan mereka 
aberusaha membunuh nabi-nabi 
tanpa hak dan Kami akan berkata, 
“Rasakanlah olehmu azab yang 
membakar!”

ِۢۡبَیٓاَء بَِغیِۡر َحّقٍ � ّوَ نَُقۡوُل ُذۡوقُۡوا  ُم الۡاَن
ُ
َو قَۡتلَہ

حَِریِۡق ﴿۱۸۲﴾
ۡ

اَب ال
َ

َعذ

183. “Itu disebabkan oleh apa 
yang telah dilakukan tanganmu 
dahulu”, dan bahwa bAllah tidak 
aniaya terhadap hamba-hamba-
Nya.

لَيَۡس  َہ 
اللّٰ اَّنَ  َو  ۡم 

ُ
اَیِۡدیۡک َمۡت  قَّدَ بَِما  ٰذلَِک 

َعِبۡیِد  ﴿۱۸۳﴾ۚ  
ۡ
اٍم  لِّل

َّ بَِظل

184. Orang-orang yang ber-
kata, “Sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepada kami 
supaya kami tidak beriman 
kepada seorang rasul sebelum 
ia mendatangkan kepada kami 
kurban yang dimakan api.”539* 
Katakanlah, “Sesungguhnya 
sebelumku telah datang kepada-
mu rasul-rasul dengan cbukti-
bukti yang jelas dan dengan 
apa yang kamu sebutkan. 
tetapi mengapa kamu berusaha 
menimpakan kepada mereka 
kesusahan-kesusahan yang besar 
jika kamu orang-orang benar?”

نُۡؤِمَن  ا 
َّ اَل  

ۤ
ِالَۡیَنا َعِہَد  َہ 

اللّٰ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ِذیَۡن 
َّ اَل

 ؕ اُر  الّنَ ُہ 
ُ
ل

ُ
ک

ۡ
تَا بُِقۡربَاٍن  تَِیَنا 

ۡ
یَا ي 

ٰ
َحّت لَِرُسۡوٍل 

ٰنِت  بِالَۡبّیِ قَۡبلِۡي  ۡن  ّمِ ُرُسٌل  ۡم 
ُ
َجٓاَءک قَۡد  قُۡل 

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ۡم 

ُ
ُتُمۡوہ

ۡ
قََتل فَلَِم  تُۡم 

ۡ
قُل ِذۡي 

َّ َو بِال

ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۸۴﴾

a4 : 156.  b8 : 52; 41 : 47; 50 : 30.  c5 : 33; 14 : 10; 40 : 84.

mereka di jalan Allah (QS.3: 181), mereka mengejek kaum Muslimin dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.” Kalimat itu 
melukiskan pula perasaan batin orang-orang bakhil yang menggabungkan 

* Ini adalah akidah orang Yahudi yaitu apapun pengorbanan yang dipersembahkan kehadapan 
Tuhan, tanda pengabulannya adalah turunnya lidah api dari langit dan memakan pengorbanan 
itu. Maka sesuai dengan hal itu Rasulullah Saw pun dituntut supaya memperlihatkan  
pengorbanan yang seperti itu. Yakni turunnya api dari langit padanya dan memakannya. Allah 
Ta’ala berfirman dalam menjawab hal ini, “Kalau tanda Rasul yang benar adalah seperti ini, 
sesuai perkataanmu maka pada waktu rasul sebelumnya pun ada pengorbanan-pengorbanan 
dan api turun dari langit serta memakannya. Walaupun demikian mengapa kalian memberikan 
perlawanan keras kepada para nabi tersebut?”
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185. aTetapi jika mereka 
mendustakan engkau, maka 
sungguh telah didustakan pula 
rasul-rasul sebelum engkau yang 
datang dengan bukti-bukti yang 
jelas, Zabur540, dan Kitab yang 
menerangi.541

قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ ُرُسٌل  َب  ِ
ّ

ذ
ُ
ک فََقۡد  بُۡوَک 

َّ
ذ

َ
ک فَِاۡن 

الِۡکٰتِب   َو  بُِر  الّزُ َو  ٰنِت  بِالَۡبّیِ َجٓاُءۡو 

الُۡمِنیِۡر ﴿۱۸۵﴾

186. bTiap-tiap jiwa akan me-
rasakan mati. Dan sesungguhnya 
cganjaranmu akan disempurna-
kan pada Hari Kiamat. Maka 
barangsiapa dijauhkan dari Api 
dan dimasukkan ke dalam surga 
maka sungguh ia telah mendapat 
kemenangan. Dan tidaklah ke-
hidupan dunia ini melainkan 
kesenangan yang menipu.542

ۡوَن 
تَُوفَّ َما 

ِانَّ َو   ؕ الَۡمۡوِت   
ُ

َذٓائَِقۃ نَۡفٍس   
ُ

ّل
ُ
ک

مَۡن ُزۡحِزَح َعِن 
َ

ۡم یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ ؕ ف
ُ
اُُجۡوَرک

حَٰیوُۃ 
ۡ

 فََقۡد فَاَزؕ  َو َما ال
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

اِر َو اُۡدِخَل ال الّنَ

ُرۡوِر ﴿۱۸۶﴾
ُ
ا َمَتاُع  الۡغ

َّ  ِال
ۤ
نَۡیا الّدُ

ربع 
الحزب

8

a35 : 5, 26.  b21 : 36; 29 : 58.  c4 : 174; 35 : 31; 39 : 36.

diri kepada suatu gerakan baru, tetapi merasa sangat berat untuk memenuhi 
keperluan-keperluan keuangan yang semakin membesar itu.

539. Ayat ini menjawab kecaman kaum Yahudi tentang kurban yang 
dibakar, dengan mengatakan, bahwa menepati hukum tentang kurban 
demikian itu, tidak menjadi tolok ukur untuk menguji kebenaran seorang 
nabi; sebab, hal itu dengan mudah dapat dikerjakan oleh seorang pendusta 
pun. Hanya “Tanda-tanda yang nyata” sajalah yang membuktikan kebenaran 
seorang pendakwa. Tetapi, jika pun melaksanakan kurban yang dibakar itu 
menjadi tolok-tolok ukur untuk nabi yang benar, kaum Yahudi tak berhak 
menyatakan kebenaran. Mereka dituding dengan kata-kata, “Mengapa 
mereka menolak para nabi yang benar-benar mematuhi hukum itu?”

540. Zabur berarti, sebuah tulisan atau kitab yang mengandung 
kebijakan dan ilmu pengetahuan, namun tidak berisikan undang-undang 
dasar, peraturan-peraturan atau perintah-perintah, terutama Kitab Daud As 
yang berisikan Mazmur (Lane).

541. Taurat yang diikuti oleh semua nabi Bani Israil, meskipun mereka 
mempunyai juga wahyu-wahyu sendiri-sendiri, mengandung peringatan-
peringatan dan kata-kata berhikmah.
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187. aNiscaya kamu akan 
diuji543 dalam hartamu dan 
jiwamu, dan pasti bkamu akan 
mendengar banyak hal yang 
menyakitkan dari orang-orang 
yang telah diberi Kitab sebelum-
mu dan juga dari orang-orang 
musyrik. Tetapi jika kamu ber-
sabar dan bertakwa maka se-
sungguhnya hal itu merupakan 
urusan keteguhan hati.

ۡم ؕ 
ُ

اَنُۡفِسک َو  اَۡمَوالُِکۡم  فِۡيۤ  لَُتۡبَلُوّنَ 

الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِمَن  َو لَتَۡسَمُعّنَ 

اًَذي  ا  ۡوۤ
ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  َو  قَۡبلُِکۡم  ِمۡن 
ُقۡوا فَِاّنَ ٰذلَِک ِمۡن  ِثیًۡراَؕو ِاۡن تَۡصِبُرۡوا َو تَّتَ

َ
ک

َعۡزِم الۡاُُمۡوِر ﴿۱۸۷﴾

188. Dan ingatlah ketika 
Allah mengambil perjanjian544 
yang teguh dari orang-orang 
yang telah diberi Kitab seraya 
berfirman, “Kamu harus mene-
rangkannya kepada manusia dan 
jangan menyembunyikannya.” 
Tetapi cmereka mencampakan-
nya ke belakang punggungnya 
dan menukarnya dengan harga 
murah. Sangatlah buruk apa yang 
mereka pertukarkan.

الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِمۡیَثاَق  ُہ 

اللّٰ  
َ

اََخذ ِاۡذ  َو 

ۡوُہ  
ُ

۪ فََنَبذ ُتُمۡونَٗہ 
ۡ

اِس َو لَا تَک ٗہ لِلّنَ ُنّنَ لَُتَبّیِ

 ؕ قَلِۡیلًا  ثََمًنا  بِٖہ  َرۡوا 
َ
اۡشت َو  ُظُہۡوِرہِۡم  َوَرٓاَء 

ُرۡوَن ﴿۱۸۸﴾
َ
َس َما يَۡشت

ۡ
فَِبئ

542. Kematian merupakan gejala alam yang sangat pasti, namun demikian 
sikap manusia sangat tak mengindahkan dan acuh tidak acuh terhadap gejala 
itu. Kehidupan duniawi disebut di sini sebagai sesuatu yang sia-sia dan 
hayali belaka; sebab, sepintas lalu dunia ini, nampaknya sangat menarik dan 
manis, tetapi bila kita hanyut dalam arus kesibukan mencari kesenangan dan 
keuntungannya, maka akan terbuktilah kehidupan itu pahit dan tipuan belaka.

543. Ujian dan cobaan memenuhi empat tujuan : (1) Membedakan 
mereka yang ragu-ragu dan lemah iman dari para pengikut yang tulus ikhlas 
lagi sabar. (2) Menjadi sarana kemajuan rohani bagi mereka yang tulus dalam 
keimanan mereka. (3) Orang-orang yang mengalami cobaan akan sadar 
terhadap kekuatan atau kelemahan iman mereka sendiri dan dengan demikian, 
memungkinkan dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan keadaan. (4) 
Dengan cobaan itu terbukti pula, siapa-siapa yang layak menerima ganjaran.

a2 : 156; 8 : 29; 64 : 16.  b5 : 83.  c2 : 102.
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189. Janganlah kamu me-
nyangka bahwa aorang-orang 
yang bergirang hati dengan 
apa yang telah mereka perbuat 
dan mereka suka dipuji tentang 
apa yang tidak pernah mereka 
kerjakan, maka janganlah sekali-
kali engkau menyangka bahwa 
mereka akan terpelihara dari 
azab. Dan bagi mereka ada azab 
yang pedih.

ۡوَن  ُيِحّبُ ّوَ  اَتَۡوا   
ۤ
بَِما َرُحۡوَن 

ۡ
یَف ِذیَۡن 

َّ ال ۡحَسبَّنَ 
َ
ت لَا 

ۡم 
ُ
ہ ۡحَسَبّنَ

َ
ت فَلَا  یَۡفَعُلۡوا  لَۡم  بَِما  ۡحَمُدۡوا 

ُ
ّي اَۡن 

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۱۸۹﴾
َ

ۡم َعذ
ُ
اِبۚ  َو لَہ

َ
َن الَۡعذ بَِمَفاَزٍۃ ّمِ

190. bDan kepunyaan Allah 
kerajaan seluruh langit dan bumi; 
dan Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu.

َعلٰي  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 

ۡ
ُمل ِہ 

لِلّٰ َو 

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۱۹۰﴾٪  
َ

ّلِ ش
ُ
ک 

191. cSesungguhnya dalam 
penciptaan seluruh langit dan 
bumi serta pertukaran malam dan 
siang, sungguh terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang 
berakal,546

اۡخِتلَاِف  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ِق 
ۡ
َخل فِۡي  ِاّنَ 

ٰیٍت  لِّاُولِي الۡاَلَۡباِب ﴿۱۹۱﴾ۙۚ   
ٰ

َہاِر لَا ۡیِل َو الّنَ
َّ ال

192. Yaitu dorang-orang yang 
selalu mengingat Allah sambil 
berdiri, duduk, dan berbaring 
atas rusuk mereka, dan mereka 
merenungkan tentang penciptaan 

َعلٰي  ّوَ  قُُعۡوًدا  ّوَ  ِقٰيمًا  َہ 
اللّٰ ُرۡوَن 

ُ
ک

ۡ
یَذ ِذیَۡن 

َّ ال

ٰمٰوِت  ِق الّسَ
ۡ
ُرۡوَن فِۡي َخل

َّ
ُجُنۡوبِہِۡم َو یََتَفک

ا بَاِطلًا ۚ
َ

َو الۡاَۡرِض ۚ َربََّنا َما َخلَۡقَت ٰہذ
a61 : 3-4.  b5 : 18-19, 121; 24 : 43; 42 : 50.  c2 : 165; 3 : 28; 45 : 4, 6.

d4 : 104; 10 : 13; 39 : 10; 62 : 11.

544. Yang diisyaratkan di sini bukan mengenai suatu perjanjian tertentu, 
melainkan mengenai perjanjian umum yang diambil dari para pengikut setiap 
nabi, bahwa mereka akan menyampaikan dan menyebarkan Amanat Ilahi dan 
akan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan amanat itu.

545. Mafāzah berarti, sebuah tempat atau keadaan yang aman atau tempat 
menyelamatkan diri; sarana untuk meraih kemenangan dan kesejahteraan 
(Aqrab).

546. Pelajaran yang terkandung dalam kejadian langit dan bumi dan 

R. 20
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seluruh langit dan bumi seraya 
berkata, “Wahai Tuhan kami, 
tidaklah Engkau menciptakan 
semua ini asia-sia,547 Mahasuci 
Engkau dari perbuatan sia-sia; 
maka peliharalah kami dari 
azab Api.”

اِر ﴿۱۹۲﴾ اَب الّنَ
َ

ُسۡبٰحَنَک فَِقَنا َعذ

193. “Wahai Tuhan kami, 
barangsiapa yang Engkau masuk-
kan ke dalam Api, maka sungguh 
Engkau telah menghinakannya. 
Dan tidak ada bagi orang-orang 
aniaya seorang penolong pun.

 ؕ فََقۡد اَۡخَزیَۡتٗہ  اَر  تُۡدِخِل الّنَ َک َمۡن 
ِانَّ  

ۤ
َربََّنا

لِِمیَۡن ِمۡن اَنَۡصاٍر ﴿۱۹۳﴾
ٰ

َو َما لِلّظ

194. “Wahai Tuhan kami, se-
sungguhnya kami telah mende-
ngar seorang Penyeru memanggil 
kami kepada keimanan seraya 
berkata, “Berimanlah kamu 
kepada Tuhanmu”, maka kami 
beriman. Wahai Tuhan kami, 
ampunilah bagi kami dosa-dosa 
kami,548 hapuskanlah dari kami 
kesalahan-kesalahan kami, dan 
wafatkanlah kami bersama 
orang-orang baik.”

لِلِۡایَۡماِن  یَُّناِدۡي  ُمَناِدیًا  َسِمۡعَنا  َنا 
ِانَّ  

ۤ
َربََّنا

فَاۡغفِۡر  َربََّنا   ۖ ا  َمّنَ
ٰ
فَا ۡم 

ُ
بَِربِّک ِمنُۡوا 

ٰ
ا اَۡن 

َمَع   َنا 
تََوفَّ َو  تَِنا 

ٰ
ا َسّیِ ا  َعّنَ ِۡر 

ّ
ف

َ
ک َو  ُذنُۡوبََنا  لََنا 

الۡاَبَۡراِر ﴿۱۹۴﴾ۚ  

a38 : 28.

dalam pergantian malam dan siang ialah: manusia diciptakan untuk mencapai 
kemajuan rohani dan jasmani. Bila ia berbuat amal saleh, maka masa 
kegelapannya dan masa kesedihannya pasti akan diikuti oleh masa terang 
benderang dan kebahagiaan.

547. Tatanan agung yang dibayangkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak 
mungkin terwujud tanpa suatu tujuan tertentu. Karena seluruh alam ini telah 
dijadikan untuk mengkhidmati manusia, tentu saja kejadian manusia sendiri 
mempunyai tujuan yang agung dan mulia pula. Bila orang merenungkan 
tentang kandungan arti kerohanian yang diserap dari gejala-gejala fisik di 
dalam kejadian alam semesta dengan tatanan sempurna yang melingkupinya 
itu, ia akan begitu terkesan dengan mendalamnya oleh kebijakan luhur Sang 
Penciptanya, lalu dengan serta-merta terlompat dari dasar lubuk hatinya 
seruan, “Ya, Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini sia-sia.”
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195. “Wahai Tuhan kami, 
karena itu berikanlah kepada kami 
apa yang telah Engkau janjikan 
kepada kami dengan perantaraan 
rasul-rasul Engkau; dan janganlah 
Engkau hinakan kami pada Hari 
Kiamat. Sesungguhnya, Engkau 
tidak pernah menyalahi janji.”*

ۡخِزنَا 
ُ
ت لَا  َو  ُرُسلَِک  َعلٰي  َنا 

َّ َوَعۡدت َما  تَِنا 
ٰ
ا َو  َربََّنا   

﴾۱۹۵﴿ الِۡمۡیَعاَد  ۡخلُِف 
ُ
ت لَا  َک 

ِانَّ  ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم 

196. Maka Tuhan mereka me-
ngabulkan doa mereka seraya 
berfirman, a“Sesungguhnya Aku 
tidak akan menyia-nyiakan amalan 
orang-orang yang beramal dari 
antara kamu, baik laki-laki, mau-
pun perempuan. Sebagian kamu 
adalah dari sebagian lain.549 bMaka 
orang-orang yang berhijrah, yang 
diusir dari rumah-rumahnya, yang 
ditimpa kesu-sahan pada jalan-Ku, 
yang berperang dan yang ter-

ۤ اُِضۡیُع َعَمَل َعاِمٍل  ِۡي لَا
ّ

ۡم اَن
ُ
ۡم َربُّہ

ُ
جَاَب لَہ

َ
فَاۡست

ۡن  ۭ بَۡعٍضۚ  ۡم  ّمِ
ُ

ٍر اَۡو اُنٰۡثيۚ  بَۡعُضک
َ
ۡن َذک ۡم ّمِ

ُ
ۡنک ّمِ

َو  ِدیَاِرہِۡم  ِمۡن  اُۡخِرُجۡوا  َو  َہاَجُرۡوا  ِذیَۡن 
َّ فَال

َِرّنَ 
ّ
َتُلۡوا َو قُِتُلۡوا لَاَُکف

ٰ
اُۡوُذۡوا فِۡي َسِبۡیلِۡي َو ق

ۡجِرۡي ِمۡن 
َ
ٍت ت ۡم َجّنٰ

ُ
ہ تِہِۡم َو لَاُۡدِخلَّنَ

ٰ
ا ۡم َسّیِ

ُ
َعۡنہ

ُہ 
ِہ ؕ َو اللّٰ

ۡن ِعۡنِد اللّٰ ۡحِتَہا الۡاَنٰۡہُر ۚ ثََوابًا ّمِ
َ
ت

َواِب ﴿۱۹۶﴾
َ

ِعۡنَدٗہ ُحۡسُن الّث
a4 : 125; 16 : 98; 20 : 113.  b16 : 42; 22 : 59, 60.

548. Dzunūb, yang umumnya menunjuk kepada kelemahan-kelemahan 
serta kesalahan-kesalahan dan kealpaan-kealpaan yang biasa melekat pada 
diri manusia, dapat melukiskan relung-relung gelap dalam hati, ke tempat 
itu Nur Ilahi tidak dapat sampai dengan sebaik-baiknya; sedang Sayyi’āt 
yang secara nisbi, merupakan kata yang bobotnya lebih keras, dapat berarti 
gumpalan-gumpalan awan debu yang menyembunyikan cahaya matahari 
rohani dari pemandangan kita. Lihat pula ayat-ayat QS.2: 82 dan QS.3: 17.

549. Karena surah ini pada pokoknya memperbincangkan itikad-
itikad dan paham serta cara hidup kaum Kristen dan karena agama Kristen 
memberikan kepada wanita kedudukan yang jelas lebih rendah daripada 
kedudukan laki-laki, sekalipun keadaan yang sebenarnya berlawanan dengan 

* Untuk perkataan Mitsāq al-nabiyyīn lihat QS.3: 82 dan 33: 8. Dalam ayat ini setelah ‘ala 
bukannya lisān rusulika bahkan hanya rusulika. ‘Ala ini kewajiban dan maksudnya adalah 
bahwa seperti halnya Allah Swt mewajibkan para nabi untuk menolong rasul-rasul yang datang 
kepada kaumnya dan kalau kamu (Rasulullah Saw) tidak berbuat demikian maka ini adalah 
suatu kesalahan. Jika tidak pun, maka sesuai janji-Nya Allah Ta’ala tetap akan menolong rasul-
rasul-Nya.
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bunuh, niscaya Aku akan meng-
hapuskan dari mereka keburukan-
keburukannya dan niscaya Aku 
aakan memasukkan mereka ke 
dalam kebun-kebun yang di 
bawahnya mengalir sungai-sungai 
sebagai ganjaran dari Allah, dan 
di sisi Allah ada sebaik-baik 
ganjaran.

197. bJanganlah sekali-kali 
engkau terpedaya550 oleh lalu-
lalang orang-orang kafir di dalam 
negeri.

ُرۡوا فِي الِۡبلَاِد  ﴿۱۹۷﴾ؕ 
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ُب ال
ُّ َک تََقل

ّرَنَّ
ُ
لَا یَغ

198. Itu adalah sedikit ke-
untungan551 sementara, kemudian 
tempat kediaman mereka adalah 
Jahannam. Dan, alangkah buruk-
nya tempat kediaman itu!

َس 
ۡ
ُم ؕ َو بِئ

ۡم َجَہنَّ
ُ
ٰوىہ

ۡ
َمَتاٌع قَلِۡیٌل ؕ ثُّمَ َما

الِۡمَہاُد ﴿۱۹۸﴾

199. Tetapi orang-orang yang 
bertakwa kepada Tuhannya, 
bagi mereka ada kebun-kebun 
yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai; mereka kekal

ۡجِرۡي 
َ
ٌت ت ۡم َجّنٰ

ُ
ۡم لَہ

ُ
َقۡوا َربَّہ

َّ ِذیَۡن ات
َّ لِٰکِن ال

ۡن ّمِ نُُزلًا  ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن 

aLihat 2 : 26.  b40 : 5.

pengakuan gereja Kristen, maka pemberian tekanan oleh ayat ini kepada 
persamaan kedudukan kaum wanita dengan kedudukan kaum pria di dalam 
alam rohani, merupakan akibat yang wajar sekali. Kata-kata sebagian kamu 
adalah dari sebagian lain, dimaksudkan untuk menekankan persamaan 
kedudukan kaum pria dan kaum wanita.

550. Ayat ini, di samping mempunyai hubungan dengan zaman Rasulullah 
Saw juga kena benar kepada kemajuan secara kebendaan yang menakjubkan 
di tengah bangsa-bangsa Kristen dalam segala bidang kehidupan dewasa 
ini. Ayat ini pun memperingatkan kaum Muslimin agar jangan tertipu atau 
terpukau oleh kesilauan kemajuan sementara dan fana ini.

551. Kesejahteraan bangsa-bangsa Kristen itu hanya untuk sementara 
saja, dan ayat ini mengisyaratkan kepada hukuman mengerikan yang tersedia 
bagi mereka dan yang kini sungguh-sungguh telah mulai menimpa mereka.
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di dalamnya, sebagai suatu 
hidangan552 dari sisi Allah. Dan 
apa yang ada di sisi Allah adalah 
lebih baik bagi orang-orang yang 
berbuat kebaikan.

ِہ َخیٌۡر  لِّلۡاَبَۡراِر ﴿۱۹۹﴾
ِہَؕو َما ِعۡنَد اللّٰ

ِعۡنِد اللّٰ

200. Dan sesungguhnya adi 
antara Ahlikitab ada yang 
beriman kepada Allah, kepada 
apa yang diturunkan kepadamu, 
dan kepada apa yang diturunkan 
kepada mereka, mereka berendah 
diri di hadapan Allah. Mereka 
tidak menjual ayat-ayat Allah 
dengan harga murah. Mereka 
inilah yang akan mendapatkan 
ganjarannya di sisi Tuhannya. 
Sesungguhnya Allah sangat cepat 
dalam menghisab.553

ِہ 
َو ِاّنَ ِمۡن اَۡہِل  الِۡکٰتِب لََمۡن یُّۡؤِمُن بِاللّٰ

ٰخِشِعیَۡن   ِالَۡیہِۡم  اُنِۡزَل    
ۤ
َما َو  ۡم 

ُ
ِالَۡیک اُنِۡزَل   

ۤ
َما َو 

 ؕ قَلِۡیلًا  ثََمًنا  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوَن 

َ
يَۡشت لَا    � ِہ 

لِلّٰ

َہ َسِریُۡع 
ۡم ِعۡنَد َربِّہِۡمؕ  ِاّنَ اللّٰ

ُ
ۡم اَۡجُرہ

ُ
ِٰٓئَک لَہ اُول

ِحَساِب ﴿۲۰۰﴾
ۡ

ال

201. Wahai orang-orang yang 
beriman! bersabarlah, tingkat-
kanlah kesabaran, serta bbersiap-
siagalah554 di perbatasan dan 
bertakwalah kepada Allah supaya 
kamu berhasil.555*

َمنُوا اۡصِبُرۡوا َو َصابُِرۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ُکۡم تُۡفِلحُۡوَن ﴿۲۰۱﴾٪
َّ َہ لََعل

ُقوا اللّٰ
َّ َو َرابُِطۡوا�َو ات 

a3 : 11.  b8 : 61.

552. Nuzul itu ism masdar dari nazala, yang berarti, ia turun; ia tinggal 
atau menetap di satu tempat; mengandung arti (1) tempat tamu-tamu menginap 
(2) makanan yang disediakan untuk tamu-tamu (Lane).

553. Kata-kata “Allah  sangat cepat dalam menghisab,” bila dipakai 
bertalian dengan orang-orang kafir berarti bahwa Allah Swt itu cepat 
meminta pertanggung-jawaban dan menimpakan hukuman; tetapi, bila 
dipakai mengenai orang-orang mukmin kata-kata itu berarti bahwa Allah Swt 
itu cepat mengadakan penghisaban dan menganugerahkan ganjaran.

* Maksud dari perkataan Rābitū disini adalah “mengikat kuda-kuda di perbatasan.” Artinya 
kapanpun jangan merasa takut dari serangan-serangan musuh bahkan berjagalah di perbatasan 
agar berita-berita dari tepi perbatasan diperoleh. Dengan demikian terjagalah perbatasannya 
dan musuh tidak mendapat kesempatan untuk menyerang secara mendadak.
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554. Rābitū berarti, gigih dalam perlawanan musuhmu atau ikatlah 
kudamu dalam keadaan siap-siaga di tapal batas; atau lazimkanlah dirimu 
tekun dan rajin dalam menjalankan kewajiban terhadap agamamu; atau 
jagalah waktu shalat (Lane).

555. Kelima syarat untuk kemenangan yang disebut dalam ayat ini 
ialah: (1) memperlihatkan kesabaran dan kegigihan; (2) memperlihatkan 
kesabaran dan keteguhan hati lebih besar dari musuh; (3) melazimkan 
diri dengan senantiasa tekun dan rajin dalam mengkhidmati agama dan 
masyarakat (4) senantiasa berjaga-jaga dengan waspada di perbatasan untuk 
tujuan pertahanan dan serangan; dan (5) menempuh kehidupan yang saleh. 
Ribath berarti pula hati manusia. Jadi orang-orang mukmin diperintahkan 
untuk senantiasa berada dalam keadaan siap-siaga dan berjaga-jaga untuk 
memerangi musuh-musuh di dalam dan di luar.
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Surah 4
AL-NISĀ’

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 177, dengan Basmalah

Rukuknya : 24
 

Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Surah ini sungguh tepat diberi nama al-Nisā’ (wanita-wanita), sebab 
surah ini terutama membahas hak serta tanggung jawab kaum wanita 
dan juga keadaan serta kedudukan mereka di dalam masyarakat. Surah 
ini diturunkan di Medinah sesudah Perang Uhud antara tahun ketiga 
dan kelima Hijrah dan pada pokoknya membahas ihwal janda-janda 
dan anak-anak yatim-piatu (yang ada) dalam jumlah besar sesudah 
perang tersebut. 

Para ulama Islam dan cendekiawan Eropa semuanya sepakat 
mengenai waktu surah ini diturunkan. Akan tetapi Noldeke, seorang 
Orientalis (ahli ketimuran) ternama berkebangsaan Jerman, cenderung 
menempatkan beberapa ayat surah ini di antara wahyu-wahyu yang 
diturunkan di Mekah; sebab, menurutnya, dalam ayat-ayat itu “orang-
orang Yahudi disebut-sebut dengan nada dan semangat persaudaraan,” 
karena ketika itu, belum nampak pertentangan antara mereka dengan 
Kaum Muslimin. 

Wherry berpendapat bahwa kata-kata, “hai manusia” dalam ayat 
134 menunjukkan bahwa setidaknya ayat ini diturunkan di Mekah, 
sebab bentuk panggilan ini telah dipergunakan khusus dalam surah-
surah yang diturunkan di Mekah. Tetapi, mengatakan bahwa karena 
ayat-ayat tertentu mempergunakan ucapan, “hai manusia,” maka 
ayat itu pasti termasuk kelompok surah Makkiyah, walaupun semua 
bukti menyatakan kebalikan, adalah hanya isapan jempol belaka. Yang 
sebenarnya adalah bahwa oleh karena jumlah orang-orang mukmin 
di Mekah pada waktu itu masih kecil sekali dan belum merupakan 
masyarakat yang utuh dan masih sangat sedikit peraturan syariat 
diturunkan, maka orang-orang Mekah – baik orang-orang mukmin 
maupun kafir – semuanya dipanggil dengan kata-kata, “hai manusia.” 
Akan tetapi, sesudah Rasulullah Saw hijrah ke Medinah, perintah-
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perintah syar’i diturunkan dengan deras dan cepat frekuensinya, dan 
telah terwujud satu masyarakat orang-orang mukmin yang terpisah 
dari orang-orang kafir dan mempunyai ciri kepribadian sendiri, maka 
mereka dipanggil dengan panggilan, “Hai orang-orang yang beriman.” 
Tetapi, manakala yang dikehendaki adalah panggilan bersifat umum, 
yaitu berlaku untuk orang-orang mukmin dan orang-orang kafir juga, 
maka digunakanlah panggilan “Hai manusia!”.

Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya terletak pada 
kenyataan bahwa dalam surah terdahulu, salah satu dari pembahasan 
yang utama ialah Perang Uhud, sedang surah ini mengutarakan 
bermacam-macam masalah yang telah timbul, akibat peperangan 
tersebut. Surah ini pun menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang 
kasak-kusuk jahat orang-orang Yahudi dan kaum munafik di Medinah 
yang melihat Islam sedang memperoleh kekuasaan besar di negeri itu 
setelah Perang Uhud, dan kemudian mereka menghimpun segenap 
kekuatan untuk mengadakan upaya terakhir guna menghancurkannya 
sampai ke akar-akarnya. Dilihat dari satu segi, surah ini merupakan 
pula pemekaran pokok permasalahan surah sebelumnya; yaitu, 
menggugurkan dasar ajaran Kristen tentang penebusan dosa dan 
membuktikan bahwa Nabi Isa As tidak wafat di atas tiang salib.

Ikhtisar Isi Surah 
Seperti halnya dalam Surah Āli Imrān, dasar ajaran Kristen juga 

merupakan salah satu bahasan utama dalam surah ini. Tetapi, surah ini 
memberikan tempat lebih luas, dalam membahas perbandingan antara 
ajaran agama Islam dan Kristen itu secara terinci, dengan memaparkan 
secara khusus kemajuan dan kekuasaan Kristen di akhir jaman. Karena 
pada akhir zaman para pujangga dan cendikiawan Kristen akan 
menyatakan dan mengumumkan dengan lancang bahwa Islam telah 
merendahkan harkat kaum wanita dengan memberikan kepada mereka 
peringkat lebih rendah daripada kaum pria, maka surah ini membahas 
masalah-masalah yang bertalian dengan kaum wanita. 

Pandangan secara sepintas akan ajaran Al-Qur’an mengenai kaum 
wanita membuktikan, bahwa dalam hal ini pun ajaran Islam jauh 
lebih tinggi daripada ajaran Kristen. Karena masalah anak-anak yatim 
berhubungan erat sekali dengan masalah kaum wanita, maka masalah 
ini pun mendapat perhatian khusus dalam surah ini dan ini merupakan 
wahyu pertama yang menetapkan pemeliharaan hak anak-anak yatim 
dan hak kaum wanita. Kaum wanita tidak hanya diberi semua hak yang 
patut dimiliki mereka secara sah, pada khususnya hak warisan, tetapi 
juga mereka dinyatakan menjadi penguasa dan pengatur tunggal untuk 
hak milik mereka sendiri. 
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Pokok masalah utama kedua yang dibahas dalam surah ini ialah 
kemunafikan. Sebab, pada akhir zaman, agama Kristen akan mendapat 
kekuasaan di seluruh dunia dan banyak orang Islam akan hidup di 
bawah pemerintahan-pemerintahan Kristen dan sebagai akibat dari 
kenyataan bahwa orang-orang Islam berada di bawah kekuasaan 
pemerintah Kristen dan ketakutan mereka akan celaan orang-orang 
Kristen terhadap Islam, lalu mereka akan mengambil sikap kemunafik-
munafikan terhadap agama mereka sendiri, maka masalah kemunafikan 
dibahas dalam surah ini bersama-sama dengan masalah kaum wanita, 
dan diterangkan betapa parahnya kemerosotan akhlak dan rohani yang 
dapat menjerumuskan orang munafik ke dalamnya. Kaum munafik 
diperingatkan bahwa rasa nista dan hina akan mencekam mereka, sebab 
mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada Khalik mereka. 

Menjelang penutup, surah ini menerangkan sedikit masalah 
penyaliban Nabi Isa As dan dinyatakan dengan tegas, serta dibuktikan 
dengan sangat meyakinkan, bahwa kepercayaan mengenai wafat Nabi 
Isa As di kayu salib itu sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai 
landasan. Seperti manusia lainnya beliau pun wafat secara wajar, dan 
ajaran palsu ini disangkal oleh kenyataan-kenyataan sejarah yang 
sudah terbukti kebenarannya, bahkan kitab-kitab Injil sendiri tidak 
mendukungnya. 

Surah ini berakhir dengan mengulangi secara ringkas masalah 
Kalālah untuk menarik perhatian kepada keadaan Nabi Isa As yang 
ditilik dari satu segi, adalah seorang Kalālah karena tidak meninggalkan 
penerus rohani, sebab kenabian telah dipindahkan dari kaum Bani Israil 
kepada kaum Bani Ismail.
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1. Aku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai manusia, abertakwalah 
kepada Tuhan kamu bYang men-
ciptakanmu dari satu jiwa556 dan 
dari jenis-nya Dia menciptakan 
pasangannya,557 serta memper-
kembangbiakkan dari keduanya 
banyak laki-laki dan perempuan;

ۡم 
ُ

َخلََقک ِذۡي 
َّ ال ُم 

ُ
َربَّک ُقۡوا 

َّ ات اُس  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

َزۡوَجَہا  ِمۡنَہا  َخلََق  ّوَ  اِحَدٍۃ  ّوَ ۡفٍس 
نَّ ۡن  ّمِ

 ِمۡنُہَما ِرَجالًا َکِثیًۡرا ّوَ نَِسٓاًء ۚ  
َ

َوبَّث

ِذۡي تََسٓاَءلُۡوَن بِٖہ َو الۡاَۡرَحاَمؕ 
َّ َہ ال

ُقوا اللّٰ
َّ َو ات

نصف
 الحزب

8

556. “Satu jiwa” dapat diartikan : (1) Adam, (2) laki-laki dan perempuan 
bersama-sama, sebab bila dua wujud melakukan satu pekerjaan bersama-
sama, mereka dapat dianggap sebagai satu; (3) laki-laki atau perempuan 
secara mandiri sebab umat manusia dapat dikatakan telah diciptakan dari 
“satu jiwa” dalam arti kata bahwa tiap-tiap dan masing-masing perseorangan 
(individu) diciptakan dari benih laki-laki yang merupakan “satu jiwa” dan 
juga dilahirkan oleh perempuan yang merupakan pula “satu jiwa.”

557. Kata-kata itu tidak berarti bahwa perempuan diciptakan dari bagian 
tubuh laki-laki, tetapi bahwa perempuan termasuk jenis yang sama dengan 
laki-laki yaitu mempunyai pembawaan-pembawaan dan kecenderungan-
kecenderungan yang serupa. Anggapan bahwa Siti Hawa telah diciptakan 
dari tulang rusuk Adam nampaknya timbul dari sabda Rasulullah Saw yakni, 
“Kaum wanita telah diciptakan dari tulang rusuk, dan tentu saja bagian yang 
paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian yang paling atas. Jika kamu 
memaksa meluruskannya, kamu akan membuatnya patah” (Bukhari, Kitāb-
al-Nikāh). Sabda ini sebenarnya merupakan satu dalil yang bertentangan 
dengan anggapan di atas, dan bukan mendukungnya, sebab di sini sekali-
kali tidak disebut nama Siti Hawa, melainkan hanya menerangkan ihwal 
keadaan umum perempuan. Jelas bagi siapa pun bahwa setiap perempuan 
tidak diciptakan dari tulang rusuk. Kata Dil’ yang digunakan dalam hadis 
Rasulullah Saw di atas, menunjuk kepada suatu pembawaan bengkok; kata itu 
sendiri berarti kebengkokan (Bihār & Muhīt). Sebenarnya kata itu menunjuk 
kepada satu sifat khas wanita, yaitu, mempunyai kebiasaan berbuat pura-pura 
tidak senang dan bertingkah manja demi menarik hati orang. “Kebengkokan” 
itu disebut dalam hadis ini sebagai sifat khas yang paling tinggi atau paling 
baik di dalam wataknya. Barangsiapa menganggap marah-semu perempuan 
sebagai alamat kemarahan yang sungguh-sungguh, lalu berlaku kasar 

a33 : 71; 59 : 19. b7 : 190; 16 : 73; 30 : 22; 39 : 7.
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terhadapnya karena alasan itu, sebenarnya memusnahkan segi paling menarik 
dan menawan hati dalam kepribadiannya.

558. Ayat itu menempatkan perkataan “ketakwaan kepada Allah” ber-
dampingan dengan perkataan “hubungan tali kekerabatan” guna menekankan 
pentingnya perlakuan baik terhadap keluarga. Hal demikian telah begitu 
dititik-beratkan oleh Al-Qur’an, sehingga Rasulullah Saw lazim membaca 
ayat ini pada saat membacakan khutbah nikah, guna mengingatkan kedua 
belah pihak mempelai, kepada kewajiban mereka masing-masing terhadap 
satu sama lain.

559. Setelah menyebutkan kedua karunia Tuhan di dalam ayat sebelumnya, 
yakni, pengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari “satu jiwa” 
dan penjagaan mereka dari kehancuran dengan menjalin tali kekerabatan (tali 
silaturahmi), Al-Qur’an selanjutnya menekan perlunya melindungi keturunan 
dengan menjamin hak serta kepentingan anak-anak yatim.

dan takutlah kepada Allah, yang 
dengan nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan 
takutlah pada-Nya mengenai 
hubungan kekerabatan.558 Se-
sungguhnya Allah senantiasa 
mengawasimu.

ۡم  َرِقۡیًبا ﴿۲﴾ 
ُ

اَن َعلَۡیک
َ
َہ ک

ِاّنَ اللّٰ

3. Dan aberikanlah kepada 
anak-anak yatim harta mereka, 
janganlah kamu menukar yang 
baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu memakan harta 
mereka dengan mencampurkan-
nya bersama hartamu. Sesung-
guhnya itu adalah dosa yang 
besar.559

لُوا  تََتَبّدَ لَا  َو  ۡم 
ُ
اَۡمَوالَہ ي  الَۡیٰتمٰۤ تُوا 

ٰ
ا َو 

ٰۤي  ۡم  ِال
ُ
ا اَۡمَوالَہ ُلۡوۤ

ُ
ک

ۡ
ِب ۪ َو لَا تَا ّیِ

َ
خَِبۡیَث بِالّط

ۡ
ال

 ﴾۳﴿ َکِبیًۡرا  ُحۡوبًا  اَن 
َ
ک ٗہ 

ِانَّ  ؕ اَۡمَوالُِکۡم 

4. Dan jika kamu khawatir 
tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap anak-anak yatim, maka 
nikahilah perempuan-perempuan

ا تُۡقِسُطۡوا فِي الَۡیٰتٰمي فَانِۡکُحۡوا 
َّ َوِاۡن ِخۡفتُۡم اَل

ثُلَٰث َو  َمۡثٰني  َسٓاِء  ِ
ّ الن َن  ّمِ لَُکۡم  َطاَب  َما 

a4 : 11, 128; 6 : 153; 17 : 35.
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560. Ayat ini penting sekali, oleh karena ayat ini mengizinkan poligami 
dalam keadaan tertentu. Islam memperkenankan (walaupun tentu saja 
tidak menganjurkan atau mendorong) seorang laki-laki, beristri lebih dari 
satu sampai empat orang pada satu waktu. Karena izin ini telah diberikan 
sehubungan dengan masalah anak-anak yatim, maka haruslah diartikan bahwa 
hal itu, pertama-tama didasarkan pada soal pengurusan golongan masyarakat 
yang paling terlantar itu. Ada peristiwa-peristiwa ketika kepentingan anak-
anak yatim, hanya mungkin dapat dilindungi dengan jalan mengawini 
seorang atau lebih dari seorang dari antara perempuan-perempuan asuhan 
atau dari antara perempuan-perempuan lain menurut tuntutan keadaan. 
Walaupun ayat ini menyebutkan poligami sehubungan dengan masalah anak-
anak yatim, namun suasana lain dapat timbul, saat poligami dapat menjadi 
satu obat yang diperlukan untuk mengobati beberapa keburukan sosial atau 
moral. Jika hanya tujuan-tujuan pernikahan itu sendiri diperhatikan, maka 
izin itu nampaknya tidak hanya dibenarkan, malah ada kalanya sangat 
tepat dan bahkan perlu; ya, dalam kasus-kasus demikian, justru jika tidak 
memanfaatkan izin ini, niscaya akan dapat merugikan kepentingan individu 
dan masyarakat. Menurut al-Qur’an, tujuan perkawinan ada empat, yakni: (1) 
pencegahan terhadap penyakit-penyakit jasmani, akhlak, dan rohani (QS.2: 
188; 4 : 25); (2) mendapatkan ketenteraman hati dan untuk memperoleh 
seorang teman hidup yang mau mencurahkan cinta kasihnya (QS.30 : 22); (3) 

lainnya yang kamu sukai, dua 
atau tiga atau empat;560 akan tetapi 
ajika kamu khawatir tidak akan 
dapat berlaku adil maka nikahi-
lah seorang perempuan saja, 
atau nikahi yang dimiliki tangan 
kananmu.561 Yang demikian itu 
lebih memungkinkan bagimu 
terhindar dari berbuat aniaya.562*

َما  اَۡو  فََواِحَدًۃ  تَۡعِدلُۡوا  ا 
َّ اَل ِخۡفتُۡم  فَِاۡن   ۚ ُرٰبَع  َو 

ا تَُعۡولُۡوا ؕ﴿۴﴾ 
َّ ٰۤي اَل ۡمؕ  ٰذلَِک اَۡدن

ُ
َملََکۡت اَیَۡمانُک

a4 : 130

* Bukanlah perintah dari ayat ini yaitu nikahilah dua-dua, tiga-tiga, empat-empat perempuan 
bahkan maksudnya adalah bahwa dalam satu waktu paling banyak dapat memiliki 4 orang istri. 
Pada waktu itu tidak ada batas ketentuan perkawinan di Arab. Maka dengan diizinkannya banyak 
menikah, ayat ini adalah ayat yang dapat menegakkan pembatasan pernikahan khususnya dalam 
keadaan perang banyak sekali tawanan perang perempuan. Untuk memelihara anak-anak yatim 
tidaklah cukup dengan seorang istri. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini diizinkan menikah 
lebih dari satu istri dengan syarat bisa menegakkan keadilan. Dari dua sisi ayat ini keadilan 
diberikan pada syarat yang paling awal. Orang yang membuat alasan diizinkan menikah lebih 
dari satu, ia meninggalkan istrinya Ka al-mu‘allaqah seperti keadaan perempuan yang digantung 
yakni tidak dicerai dan juga tidak digauli, mereka sekali-kali tidak mengamalkan perintah agama 
Islam bahkan banyak menikah dikarenakan keinginan nafsunya.
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mendapatkan keturunan, dan (4) memperluas lingkup kekeluargaan (QS.4: 2). 
Sekarang, kadangkala salah satu di antara atau semua keempat tujuan tersebut 
di atas itu tidak tercapai oleh keadaan hanya beristri seorang; misalnya, istri 
menjadi penyandang cacat seumur hidup, atau, menderita penyakit menular; 
maka, tujuan perkawinan itu pasti tidak akan tercapai, bila orang yang 
dihadapkan kepada situasi semacam itu, tidak mengawini perempuan lain 
lagi. Memang, tidak ada jalan lain bagi dia, kecuali kawin lagi secara sah bila, 
karena tidak mampu menahan godaan nafsu berahi lalu menjalani kehidupan 
amoral (asusila). Seorang istri yang mengidap penyakit menahun, tidak akan 
mampu menjadi teman hidup yang baik, sebab betapa pun patut dihormati 
dan dikasihi; wujudnya tidak dapat memberikan ketenteraman hati kepada 
suaminya, dalam segala hal. Begitu pula, jika kebetulan ia mandul, keinginan 
alami sang suami yang sepenuhnya beralasan untuk mempunyai keturunan 
yang akan menjadi penerusnya dan mengabadikan namanya, tetap tak akan 
terpenuhi kalau tidak kawin lagi. Untuk memenuhi keperluan-keperluan 
semacam itulah, Islam telah mengizinkan mengikat tali poligami. Tetapi, 
jika dalam kasus yang disebut di atas, sang suami menceraikan istrinya yang 
pertama, maka hal demikian akan merupakan sesuatu yang memalukan dan 
membawa kenistaan bagi sang suami. Sebenarnya tujuan-tujuan poligami 
itu, sampai batas tertentu, sama dengan tujuan-tujuan perkawinan tunggal. 
Bila salah satu atau semua tujuan itu tidak tercapai dengan perkawinan 
tunggal, maka perkawinan poligami menjadi suatu keperluan. Namun, ada 
beberapa alasan juga yang kadang-kadang dapat menjadikan seseorang perlu 
mempunyai seorang lagi istri atau lebih, di samping seorang yang sangat 
mencintai dan cukup memenuhi tujuan-tujuan perkawinan. Alasan-alasan 
itu ialah: (a) untuk melindungi anak-anak yatim; (b) untuk mempersuamikan 
janda-janda yang layak bersuami lagi, dan (c) untuk mengisi kekosongan 
anggota keluarga laki-laki dalam suatu keluarga atau masyarakat. Sudah 
jelas dari ayat yang sedang kita bahas ini bahwa poligami diikhtiarkan, pada 
khususnya, dengan tujuan melindungi anak-anak yang terlantar. Dari ayat 
ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa ibu anak-anak yatim yang bernaung di 
bawah perwalian seseorang, lebih baik dikawini oleh wali itu sendiri, agar 
ia menjadi langsung terikat dalam tali kekeluargaan dengan mereka, lebih 
erat perhubungannya dengan mereka, dan dengan demikian, lebih dapat 
mencurahkan perhatian demi kesejahteraan mereka daripada ia tidak berbuat 
demikian. Mencarikan suami bagi janda-janda (QS.24: 33) merupakan tujuan 
lain yang dicapai dengan adanya peraturan poligami. Orang-orang muslim 
di zaman Rasulullah Saw senantiasa repot menghadapi peperangan. Banyak 
sekali yang gugur dalam medan perang dan meninggalkan janda-janda dan 
anak-anak yatim, tanpa mempunyai keluarga dekat yang mengurus mereka. 
Kelebihan jumlah kaum wanita dari kaum laki-laki dan luar biasa banyaknya 
bilangan anak-anak yatim, tanpa seorang pun yang mengurus mereka 
— sebagai akibat tak terelakkan dari peperangan — menghendaki agar 
perkawinan-perkawinan poligami dianjurkan, guna menyelamatkan Islam dari 
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keruntuhan akhlak. Kedua Perang Dunia telah membenarkan peraturan Islam 
yang amat berfaedah ini. Peperangan ini telah meninggalkan wanita-wanita 
muda usia tanpa suami, dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Sungguh, 
bilangan kaum wanita yang lebih besar jumlahnya dari pria di dunia Barat 
— disebabkan oleh kehilangan banyak sekali kaum pria, akibat kedua perang 
dunia itu — menjadi penyebab kemunduran akhlak dewasa ini, sehingga 
menggerogoti kehidupan masyarakat Barat. Di samping kemungkinan 
memenuhi keperluan akan suami bagi janda-janda muda itu, peraturan 
poligami juga dimaksudkan untuk mengatasi keadaan yang timbul sebagai 
akibat peperangan bila, di samping segi-segi kemunduran lainnya, tenaga 
laki-laki suatu bangsa menjadi demikian langkanya, sehingga timbul bahaya 
kehancuran total bangsa itu. Menurunnya angka kelahiran yang merupakan 
penyebab penting dari keruntuhan suatu bangsa, dapat diobati secara jitu, 
hanya dengan mempergunakan peraturan poligami. Poligami bukanlah untuk 
penyaluran keperluan nafsu syahwat, seperti disalahartikan orang, melainkan 
merupakan pengorbanan yang meminta supaya perasaan pribadi dan sepintas 
lalu, diberikan untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional yang 
lebih luas.

561. Ungkapan, Mā Malakat Aimānukum, secara umum berarti, 
perempuan-perempuan berstatus tawanan perang yang tidak ditebus dan 
berada dalam tahanan serta jatuh ke dalam kuasa orang-orang Islam; karena 
mereka telah ikut secara aktif dalam peperangan yang dilancarkan dengan 
maksud menghancurkan Islam, maka dengan demikian, secara hukum, 
mencabut hak diri mereka sendiri untuk memperoleh kemerdekaan. Istilah 
itu digunakan dalam Al-Qur’an, sebagai pengganti sebutan ‘Ibād dan Īmā’ 
(budak laki-laki dan budak perempuan) untuk mengisyaratkan kepada 
pemilikan yang sah dan benar menurut hukum. Ungkapan, Milk Yamīn berarti 
milik penuh dan sah menurut hukum (Lisan). Istilah itu mencakup budak-
budak laki-laki dan perempuan, dan hanya letaknya dalam kalimat saja yang 
menetapkan apa yang dimaksud oleh ungkapan itu pada satu tempat tertentu. 
Banyak sekali terjadi kesalahpahaman, mengenai ungkapan “yang dimiliki 
tangan kananmu,” dan apa hak dan kedudukan orang-orang yang menjadi 
tujuan pernyataan itu. Islam telah mengutuk perbudakan dengan kata-kata 
yang tidak samar-samar. Menurut Islam, memahrumkan (meluputkan) 
seseorang dari kemerdekaannya, merupakan dosa yang amat besar kecuali, 
tentu saja, ia — baik laki-laki maupun perempuan — membuat dirinya layak 
dirampas kemerdekaannya, karena keikutsertaannya dalam peperangan yang 
dilancarkan dengan maksud menghancurkan agama Islam atau negara Islam. 
Memperjualbelikan budak-budak itu, dosa besar pula. Ajaran Islam, dalam 
hal ini, lugas, tegas, dan tidak samar-samar. Menurut Islam, seseorang yang 
membuat orang lain menjadi budaknya, berbuat dosa besar terhadap Tuhan 
dan terhadap manusia (Bukhari, Kitab-al-Bai’, dan Dawud, seperti dikutip 
oleh Fath al-Bārī). Ada baiknya dicatat bahwa, ketika Islam lahir ke dunia, 
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perbudakan merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan kemasyarakatan 
umat manusia dan terdapat banyak sekali budak di tiap-tiap negeri. Oleh karena 
itu tidak mungkin, bahkan tidak pula bijaksana menghapuskan sekaligus suatu 
tatanan yang telah menjadi demikian eratnya, terjalin dalam seluruh tatanan 
masyarakat, tanpa mendatangkan kerugian besar kepada keadaan akhlaknya. 
Oleh karena itu Islam berusaha menghapuskannya secara bertahap tetapi jitu 
lagi mantap. Al-Qur’an telah meletakkan peraturan yang sangat sehat, untuk 
menghapuskan perbudakan dengan cepat lagi sempurna, sebagai berikut : (1) 
Tawanan-tawanan hanya dapat diambil dalam peperangan regular (tetap); 
(2) mereka tidak boleh ditahan sesudah peperangan berakhir, tetapi (3) 
harus dibebaskan sebagai isyarat belas-kasih atau tukar-menukar tawanan 
(QS.47: 5). Tetapi orang-orang yang bernasib malang yang tidak memperoleh 
kemerdekaannya, lewat salah satu dari cara-cara itu, atau, terpaksa memilih 
tinggal bersama majikan-majikan mereka yang Muslim, dapat menebus 
kebebasan mereka dengan membuat perjanjian dengan mereka yang disebut 
mukatabah, (QS.24: 34). Sekarang, jika seorang perempuan tertawan dalam 
peperangan yang sifatnya seperti tersebut di atas dan dengan demikian ia 
kehilangan kemerdekaannya, serta menjadi Milku Yamīn, lagi pula ia tidak 
berhasil memperoleh kemerdekaannya dengan jalan pertukaran tawanan 
perang dan kepentingan pemerintah juga tidak membenarkan pembebasannya 
yang segera sebagai tanda belas-kasih, atau, kaumnya ataupun pemerintahnya 
sendiri tidak menebusnya, lagi pula ia tidak berupaya membeli (menebus) 
kemerdekaannya dengan mengadakan mukhātabah, dan majikannya — demi 
keselamatan akhlaknya — mengawininya tanpa meminta persetujuannya 
lebih dahulu, maka bagaimanakah peraturan ini dapat dianggap tercela?

Adapun tentang mengadakan hubungan intim dengan seorang tawanan 
perang wanita atau seorang budak wanita tanpa mengawininya, sekali-kali 
tidak didukung oleh ayat ini atau ayat-ayat Al-Qur’an lain manapun. Al-
Qur’an bukan saja tidak membenarkan memperlakukan tawanan-tawanan 
perang, wanita sebagai istri tanpa mengawininya secara sah, tetapi ada 
perintah-perintah yang jelas dan tegas bahwa tawanan-tawanan perang ini, 
seperti halnya pula perempuan-perempuan merdeka, harus dikawini jika 
mereka akan diperlakukan sebagai istri; antara kedua macam perempuan 
itu, hanya ada perbedaan sementara dalam kedudukan sosial, ialah, minta 
persetujuan sebelumnya, tidak dianggap perlu dari diri tawanan wanita untuk 
mengawini mereka, sebagaimana sudah seyogianya diminta dari perempuan-
perempuan merdeka. Sebenarnya mereka itu kehilangan hak, karena 
keikutsertaan dalam perang terhadap Islam. Oleh karena itu ungkapan, Mā 
Malakat Aimānukum, yang berarti, tawanan-tawanan wanita, menurut Al-
Qur’an, sedikit pun tidak memberi dukungan kepada anggapan bahwa Islam 
melestarikan pergundikan. Kecuali ayat ini, sekurang-kurangnya dalam 
empat ayat lain, perintah itu telah diletakkan dengan kata-kata yang jelas 
dan tidak samar-samar, bahwa tawanan-tawanan perang wanita hendaknya 
jangan dibiarkan terus hidup tanpa bersuami (QS.2 : 222; 4 : 4; 4 : 26; 24: 
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33). Rasulullah Saw pun sangat tegas dalam hal ini. Menurut riwayat, beliau 
pernah bersabda, “Orang yang mempunyai budak perempuan dan memberi 
didikan yang baik kepadanya, serta memeliharanya dengan cara yang patut 
dan selanjutnya memerdekakan serta mengawininya, bagi dia ada ganjaran 
dua kali lipat” (Bukhari, Kitab al-Ilm). Hadis ini berarti bahwa manakala 
seorang orang Islam, ingin memperistri seorang budak perempuan, ia 
hendaknya pertama-tama memerdekakan budak perempuan itu lebih dahulu 
sebelum mengawininya. Amal Rasulullah Saw amat sejalan dengan perintah 
beliau itu. Dua dari antara istri-istri beliau, Juwairiah dan Shafiyyah, jatuh 
ke tangan beliau sebagai tawanan perang. Mereka itu Milku Yamīn beliau. 
Tetapi, beliau mengawini mereka menurut syariat Islam. Beliau mengawini 
juga Mariyah yang dikirim Raja Muda Mesir untuk beliau dan istri beliau 
yang ini pun menikmati kedudukan sebagai wanita merdeka, seperti istri-
istri Rasulullah yang lainnya. Beliau mengenakan burkah (kudungan) dan 
termasuk salah satu di antara Ummul Mukminin (Ibu Kaum Mukminin). Al-
Qur’an menjelaskan bahwa perintah berkenaan dengan perkawinan yang 
berlaku untuk “yang dimiliki tangan kanan engkau” adalah sama dengan 
perintah yang berlaku untuk “putri-putri para paman dan bibi Rasulullah Saw 
dari pihak ayah dan ibu.” Kedua kelas wanita-wanita itu harus dinikahi oleh 
Rasulullah, sebelum mereka diperlakukan sebagai istri-istri. Ketiga kategori 
yang disebut di atas, semuanya dihalalkan bagi Rasulullah Saw melalui 
pernikahan (QS.33: 51). Selanjutnya, ayat yang berbunyi, “Dan diharamkan 
juga bagimu perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang dimiliki 
tangan kananmu” (QS.4: 25) bersama-sama dengan ayat sebelumnya, 
membahas wanita-wanita muhrim dan di antara mereka ini termasuk wanita-
wanita yang bersuami. Tetapi, ayat itu membuat suatu pengecualian, yaitu, 
perempuan-perempuan bersuami yang ditawan dalam peperangan agama dan 
kemudian mereka memilih tetap bersama orang-orang Islam, dapat dikawini 
oleh majikan-majikan mereka. Kenyataan bahwa mereka memilih tidak 
kembali kepada suami-lama mereka, dianggap sama dengan pembatalan 
perkawinan mereka yang sebelumnya.

Dapat juga dicatat secara sepintas lalu, bahwa adalah tidak diperkenankan 
mengawini perempuan-perempuan kerabat budak-wanita dalam batas yang 
tidak diizinkan, mengenai kerabat perempuan-merdeka. Misalnya, ibu, 
saudara-perempuan, anak-perempuan, dan sebagainya dari budak-perempuan 
yang diperistri, tidak boleh dikawini. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa 
mengingat keadaan pada saat turun Al-Qur’an, terpaksa harus mengadakan 
perbedaan kedudukan sosial di antara kedua golongan perempuan itu. 
Pembedaan itu dinyatakan dengan sebutan Zauj (perempuan-merdeka yang 
dikawin) dan Milku Yamīn (budak-perempuan yang dikawin). Sebutan 
pertama menyandang arti persamaan derajat antara suami dan istri; sedangkan 
yang kedua mengisyaratkan kepada kedudukannya yang agak rendah 
sebagai istri. Tetapi, hal itu berlaku sementara. Al-Qur’an dan Rasulullah 
Saw memerintah-kan dengan keras sekali, bahwa budak-budak perempuan 
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5. Dan aberikanlah kepada 
perempuan-perempuan mahar 
mereka563 dengan suka hati.564 
Tetapi jika mereka sendiri me-
relakan sebagian darinya untuk-
mu, maka nikmatilah pemberian 
itu sebagai sesuatu yang me-
nyenangkan dan ber-manfaat.

 ؕ فَِاۡن ِطبَۡن 
ً

ِتِہّنَ ِنۡحلَۃ
ٰ
َسٓاَء َصُدق ِ

ّ تُوا الن
ٰ
َو ا

ُلۡوُہ َہِنۡیٓــًٔا 
ُ
ۡنُہ نَۡفًسا فَک ۡيٍء ّمِ

َ
لَُکۡم َعۡن ش

ِریٓۡــًٔا ﴿۵﴾ 
َ
ّم

pertama-tama harus diberi kemerdekaan dan kedudukan penuh dan kemudian 
dikawini, sebagaimana Rasulullah Saw telah melakukannya. Kecuali itu, 
Islam tidak memperkenankan perempuan yang ditawan dalam peperangan-
kecil untuk diperlakukan sebagai budak-budak perempuan. Izin mengawini 
budak perempuan tanpa persetujuannya lebih dahulu, berlaku hanya apabila 
satu bangsa yang bersikap tidak-bersahabat berinisiatip melancarkan perang 
agama terhadap Islam, untuk menghapuskan dan memaksa orang-orang 
Islam meninggalkan agama mereka di bawah ancaman pedang (senjata), dan 
kemudian memperlakukan tawanan-tawanan mereka — laki-laki maupun 
perempuan — sebagai budak-budak seperti dilakukan di masa Rasulullah 
Saw. Pada masa itu, musuh-musuh membawa wanita-wanita Islam sebagai 
tawanan dan memperlakukan mereka sebagai budak-budak. Perintah Islam 
hanya merupakan tindak balasan dan bersifat sementara. Perintah itu 
mempunyai tujuan sampingan pula, yakni untuk melindungi akhlak tawanan-
tawanan perempuan. Keadaan yang demikian itu sudah tidak berlaku lagi. 
Sekarang tidak ada lagi peperangan agama dan karenanya tawanan-tawanan 
perang, tidak boleh diperlakukan sebagai budak-budak.

562. Ta‘ūlū (berlaku aniaya) diserap dari kata ‘Āla yang berarti (1) ia 
mempunyai keluarga besar; (2) ia menunjang penghidupan keluarganya; (3) 
ia miskin atau jatuh miskin; (4) ia bertindak tidak adil atau menyimpang dari 
jalan yang benar (Lane).

563. Saduqāt adalah bentuk jamak dari Saduqah yang berarti, maskawin 
atau hadiah yang diberikan kepada atau untuk mempelai perempuan (Lane).

564. Ayat ini dapat dianggap sebagai dialamatkan kepada suami dan 
keluarga sang istri. Apabila ditujukan kepada keluarga sang istri saja, 
maka artinya ialah keluarga wanita itu, hendaklah jangan membelanjakan 
maskawinnya untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka sendiri, 
melainkan harus menyerahkan kepadanya dengan jujur. Tetapi, ayat ini pada 
pokoknya ditujukan kepada sang suami yang dikehendaki, supaya membayar 
maskawin yang telah disepakatinya itu kepada istrinya dengan suka hati, 

a4 : 25, 26; 60 : 11.
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6. Dan janganlah kamu mem-
berikan kepada orang-orang yang 
lemah akal565 hartamu566 yang 
telah dijadikan Allah sebagai 
penopang bagimu; akan tetapi 
berilah mereka makan dan berilah 
pakaian darinya, dan ucapkanlah 
kepada mereka kata-kata santun.

ِتۡي 
َ ّ ال اَۡمَوالَُکُم  َفَہٓاَء  الّسُ تُۡؤتُوا  لَا  َو 

ِفۡیَہا  ۡم 
ُ
اۡرُزقُۡوہ ّوَ  ِقٰيمًا  لَُکۡم  ُہ 

اللّٰ َجَعَل 

ۡعُرۡوفًا ﴿۶﴾  ۡم قَۡولًا ّمَ
ُ
ۡم َو قُۡولُۡوا لَہ

ُ
َو اۡکُسۡوہ

7. Dan ujilah anak-anak yatim 
yang masih kurang pengertian 
itu hingga mereka mencapai 
usia pernikahan; lalu jika kamu 
melihat pada diri mereka ada 
kedewasaan567 dalam berpikir, 
serahkanlah kepada mereka 
harta mereka; dan janganlah kamu 
makan harta itu secara berlebihan 
dan tergesa-gesa karena takut 
mereka menjadi dewasa.568 Dan 
barangsiapa yang kaya hendaknya 
ia menghindarkan diri; tetapi 
barangsiapa yang kurang mampu, 
ia boleh makan dari harta itu 
secara patut. Lalu apabila kamu 
menyerahkan hartanya kepada 
mereka, maka hadirkanlah saksi-
saksi di hadapan mereka.569 Dan 
cukuplah Allah sebagai Peng-
hisab.

اَح ۚ 
َ
ک الّنِ بَلَُغوا  ِاَذا  ي  

ٰۤ
َحّت الَۡیٰتٰمي  ابَۡتُلوا  َو 

ِالَۡیہِۡم  ا  فَاۡدفَُعۡوۤ ُرۡشًدا  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ نَۡستُۡم 

ٰ
ا فَِاۡن 

اَۡن  بَِداًرا  ّوَ  ِاۡسَرافًا   
ۤ
ُلۡوَہا

ُ
ک

ۡ
تَا لَا  َو   ۚ ۡم 

ُ
اَۡمَوالَہ

    ۚ يَۡسَتۡعِفۡف 
ۡ
فَل ا  َغِنّیً اَن 

َ
ک َمۡن  َؕو  بَُرۡو 

ۡ
یَّک

بِالَۡمۡعُرۡوِفؕفَِاَذا  ۡل 
ُ
ک

ۡ
َیا

ۡ
فَل فَِقیًۡرا  اَن 

َ
ک َمۡن  َو 

 ؕ َعلَۡیہِۡم  ۡشِہُدۡوا 
َ
فَا ۡم 

ُ
اَۡمَوالَہ ِالَۡیہِۡم  َدفَۡعتُۡم  

ِہ َحِسۡیًبا ﴿۷﴾
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
َو ک

gembira, dan tanpa bersungut-sungut. Kata “berikanlah maskawin dengan 
suka hati” berarti juga bahwa jumlah uang maskawin itu, harus ada dalam 
kadar (batas) kemampuan sang suami, sehingga pelunasannya tidak dirasakan 
olehnya sebagai beban. Maskawin itu harus berada dalam batas kemampuan 
untuk membayarnya dengan suka hati dan rasa gembira.

565. Kata-kata, “orang yang masih kurang pengertian” dipakai sebagai 
pengganti perkataan “anak-anak yatim” dalam ayat ini untuk memberikan 
alasan mengapa diadakan peraturan khusus mengenai anak-anak yatim, dan 
juga untuk menjadikannya sebagai peraturan umum yang meliputi semua 
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8. aBagi laki-laki ada bagian 
dari harta yang ditinggalkan oleh 
kedua orang tua serta kerabat-nya; 
dan bagi perempuan-perempuan 
pun ada bagian dari harta yang 
ditinggalkan oleh kedua orang 
tua serta kerabat-nya, baik sedikit 
atau banyak darinya sebagai 
bagian yang telah ditetapkan.570

الَۡوالِٰدِن  تََرَک  مَّا  ّمِ نَِصۡیٌب  َجاِل  لِلّرِ

تََرَک  مَّا  ّمِ نَِصۡیٌب  َسٓاِء  ِ
ّ لِلن َوالۡاَۡقَربُۡوَن َ۪و 

 ؕ َر 
ُ
ث

َ
ک اَۡو  ِمۡنُہ   

َ
قَّل ِممَّا  الۡاَۡقَربُۡوَن  َو  الَۡوالِٰدِن 

ُرۡوًضا ﴿۸﴾ 
ۡ
ف نَِصۡیًبا ّمَ

orang yang tidak mampu mengelola sendiri kekayaan mereka. Berkenaan 
dengan orang-orang dewasa yang lemah otaknya ayat itu akan diartikan 
sebagai tertuju kepada negara yang harus mengambil langkah-langkah yang 
tepat untuk mendirikan lembaga-lembaga untuk mengurus harta-benda 
orang-orang yang tidak mampu mengurus sendiri.

566. Ayat ini membicarakan harta-benda anak-anak yatim sebagai 
“hartamu,” yang mengisyaratkan bahwa para wali anak-anak yatim 
hendaknya berhati-hati mengenai pembelanjaan harta mereka itu dan 
hendaknya mengurusnya seperti mereka mengurus kepunyaan sendiri. 
Ungkapan “hartamu” dapat juga diartikan “harta anak-anak yatim yang ada 
dalam perwalianmu.” Mungkin juga ungkapan itu dipergunakan di sini untuk 
mencakup semua harta, baik kepunyaan anak-anak yatim maupun wali mereka.

567. Harta anak yatim sama sekali tidak boleh diserahkan kepada mereka 
sebelum mereka mencapai kedewasaan dan begitu matang pikiran, sehingga 
dapat mengurus dan mengelola harta dengan sebaik-baiknya.

568. Ayat itu memperingatkan juga wali-wali agar jangan memboroskan 
dengan tergesa-gesa uang anak-asuh mereka, sebelum mereka cukup 
dewasa untuk mengurus sendiri. Tetapi sang wali, seandainya ia miskin, 
diperkenankan mengambil upah sepatutnya dan hendaknya seimbang antara 
banyaknya jasa yang diberikan sebagai wali dengan nilai harta anak-anaknya.

569. Harta itu hendaknya diserahkan kepada anak-asuhnya di hadapan 
saksi-saksi yang dapat dipercaya, sebagaimana diisyaratkan oleh kata “di 
hadapan.”

570. Ayat ini merupakan landasan hukum Islam tentang warisan. Ayat ini 
meletakkan asas umum tentang persamaan hak sosial kaum pria dan wanita. 
Kedua-duanya berhak menerima bagian yang layak dari harta. Peraturan 
terinci diberikan dalam ayat-ayat berikut.

a4 : 34.
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9. Dan apabila kaum kerabat, 
anak-anak yatim, dan orang-
orang miskin571 hadir pada waktu 
pembagian warisan itu, maka 
berilah mereka sesuatu darinya 
dan ucapkanlah kepada571A me-
reka kata-kata yang santun.

َو الَۡیٰتٰمي    اُولُوا الُۡقۡربٰي 
َ

َو  ِاَذا َحَضَر الِۡقۡسَمۃ

ۡم  
ُ
لَہ قُۡولُۡوا  َو  ۡنُہ  ّمِ ۡم  

ُ
فَاۡرُزقُۡوہ الَۡمٰسِکیُۡن  َو 

ۡعُرۡوفًا ﴿۹﴾  قَۡولًا ّمَ

10. Dan hendaklah merasa takut 
kepada Allah orang-orang yang 
apabila mereka meninggalkan 
di belakangnya keturunan yang 
lemah yang mereka khawatir 
terhadapnya, maka hendaklah 
mereka takut kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lurus.572

 
ً

یَّۃ ُذّرِ ِفہِۡم 
ۡ
َخل ِمۡن  ۡوا 

ُ
تََرک لَۡو  ِذیَۡن 

َّ ال لَۡيۡخَش  َو 

َہ َو لَۡیُقۡولُۡوا 
ُقوا اللّٰ َیّتَ

ۡ
ِضٰعًفا َخافُۡوا َعلَۡیہِۡم ۪فَل

قَۡولًا َسِدیًۡدا ﴿۱۰﴾ 

11. Sesungguhnya, aorang-
orang yang memakan harta 
anak-anak yatim dengan aniaya, 
sebenarnya mereka memasukkan 
api ke dalam perutnya, dan 
mereka pasti akan masuk ke 
dalam api yang menyala-nyala.

ًما 
ۡ
ُظل الَۡیٰتٰمي  اَۡمَواَل  ُلۡوَن 

ُ
ک

ۡ
یَا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ُلۡوَن فِۡي بُُطۡونِہِۡم نَاًرا ؕ َو َسَیۡصَلۡوَن  
ُ
ک

ۡ
َما یَا

ِانَّ

َسِعیًۡرا ﴿٪۱۱﴾  

12. Allah memerintahkan ke-
padamu mengenai anak-anakmu, 
untukb laki-laki sebanyak dua 
bagian perempuan; tetapi jika

ِر ِمۡثُل َحّظِ 
َ
ک

َ ّ
ۡم  لِلذ

ُ
ُہ فِۡيۤ  اَۡولَاِدک

ُم اللّٰ
ُ

یُۡوِصۡیک

اثَۡنَتیِۡن فَۡوَق  نَِسٓاًء  ّنَ 
ُ
ک فَِاۡن  الۡاُنَۡثَییِۡنۚ 

571. Dengan kata-kata, kaum kerabat yang lain dan anak yatim dan 
orang-orang miskin, dimaksudkan di sini kaum kerabat yang jauh dan anak 
yatim dan orang-orang miskin yang, karena tidak termasuk di antara ahli 
waris resmi almarhum, tidak akan dapat menerima bagian dari hartanya 
sebagai hak. Ayat itu, walaupun tidak memberi hak waris secara resmi kepada 
mereka, menganjurkan kepada kaum Muslimin, agar waktu membuat wasiat 
mengenai pembagian harta supaya menyisihkan sebagian dari harta itu bagi 
mereka.

aLihat 4 : 3. b4 : 177.

R. 2
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mereka hanya perempuan lebih 
dari dua orang, maka untuk 
mereka dua pertiga dari apa 
yang ditinggalkan; dan jika 
ia hanya seorang perempuan 
maka bagiannya seperdua. Dan 
untuk kedua orang tuanya573 
masing-masing seperenam dari 
harta peninggalan itu jika ia 
mempunyai anak,574 tetapi jika 
ia tidak mempunyai anak dan 
hanya kedua orang tuanya yang 
menjadi ahli warisnya, maka 
untuk ibunya sepertiga, tetapi jika 
ia mempunyai saudara-saudara 
maka untuk ibunya seperenam, 
sesudah melunasi wasiat yang 
telah diwasiatkannya atau me-
lunasi utang-utangnya. Bapak-
bapakmu dan anak-anak-mu; 
kamu tidak mengetahui siapakah 
di antara mereka yang lebih dekat 
dalam memberikan manfaat 
bagimu. Ketetapan pembagian 
ini574A dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.

انَۡت َواِحَدًۃ  
َ
فَلَُہّنَ ثُلَُثا َما تََرَک ۚ َو ِاۡن ک

ِحٍد  ا َو ّلِ 
ُ
لِک یِۡہ  لِاَبََو ۡصُف َؕو  لّنِ ا فَلََہا 

َولٌَد ۚ  لَٗہ   اَن 
َ
ک ِاۡن  تََرَک  ِممَّا  ُدُس  الّسُ ۡنُہَما  ّمِ

ِہ  فَلِاُّمِ اَبَٰوُہ   
ۤ
َوِرثَٗہ ّوَ  َولٌَد  ٗہ 

َّ ل ۡن 
ُ

یَک ۡم  
َّ ل فَِاۡن 

ُدُس  الّسُ ِہ  فَلِاُّمِ ِاۡخَوٌۃ    
ۤ
لَٗہ اَن 

َ
ک فَِاۡن   ۚ لُُث 

ُ
الّث

َدیٍۡنؕ  اَۡو   
ۤ
بَِہا یُّۡوِصۡي  ٍۃ  َوِصّیَ ِمۡن  ۭ بَۡعِد 

اَۡقَرُب   ۡم 
ُ
اَیُّہ تَۡدُرۡوَن  لَا   ۚ ۡم 

ُ
اَبَۡنٓاُؤک َو  ۡم 

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا

َہ 
ِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

َن  اللّٰ  ّمِ
ً

لَُکۡم نَۡفًعا ؕ فَِریَۡضۃ

اَن َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا ﴿۱۲﴾ 
َ
ک

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب 8

571A. Lahum juga berarti untuk kebaikan mereka.
572. Ayat ini mengandung himbauan yang bernada dan amat tegas sekali 

demi kepentingan anak-anak yatim.
573. Ayah dan ibu kedua-duanya (Lane).
574. Walad berarti, (1) seorang anak, anak laki-laki, anak perempuan, 

atau seorang anak muda; (2) anak-anak, anak-anak laki-laki, anak-anak 
perempuan, keturunan (anak-cucu) atau anak-anak muda. Kata itu digunakan 
sebagai mufrad (tunggal) dan sebagai jamak, mudzakkar (laki-laki), dan 
mu’annats (perempuan). (Lane).

574A. Ayat ini menetapkan pembagian secara patut untuk semua 
keluarga yang dekat dalam harta orang yang meninggal, tanpa membedakan 
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jenis kelamin atau urutan umur. Anak-anak, orangtua, para suami dan istri-
istri adalah ahli waris utama yang, jika masih hidup, menerima bagian yang 
patut dalam segala keadaan; kaum kerabat lainnya, mempunyai hak hanya 
dalam keadaan yang istimewa. Laki-laki diberi bagian dua kali bagian 
perempuan, sebab ia bertanggung jawab mengurus keluarganya (Ma’ani, 
ii, hal. 32). Ayat ini mulai dengan meletakkan peraturan umum berkenaan 
dengan besarnya bagian anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Anak 
laki-laki harus menerima sebanyak dua anak perempuan. Jadi, bilamana ada 
anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, peraturan ini akan berlaku. 
Namun apabila hanya ada anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-
laki, ayat ini menetapkan dua pertiga dari harta peninggalan itu bagi anak-
anak perempuan, jika jumlahnya lebih dari dua orang; dan setengahnya jika 
hanya ada seorang. Bagian untuk anak-anak perempuan bila jumlahnya dua 
orang, tidak disebutkan secara tertentu. Tetapi, penggunaan kata-perangkai fa 
(tetapi) di dalam anak kalimat, tetapi jika mereka hanya perempuan saja — 
lebih dari dua orang, jelas mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa bagian 
untuk perempuan telah disebut dalam kata-kata yang sebelumnya ialah “dua 
perempuan.” Lebih-lebih, bagian untuk dua perempuan dapat disimpulkan dari 
apa yang disebutkan dalam permulaan ayat itu, tentang perbandingan antara 
bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan. Menurut perbandingan 
itu anak laki-laki harus memperoleh sebanyak dua anak perempuan. Dengan 
demikian, jika ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan 
— anak laki-laki akan mendapat dua pertiga. Tetapi, karena bagian untuk 
seorang anak laki-laki telah dibuat sama dengan “dua anak perempuan,” 
maka anak-anak perempuan — bilamana tidak ada anak laki-laki — akan 
mendapat dua pertiga, yakni, bagian yang sama dengan bagian yang telah 
ditetapkan khusus untuk tiga anak perempuan. Maka, tata-letak kalimat ayat-
ayat itu sendiri menunjukkan bahwa, jika ada dua anak perempuan dan tidak 
ada anak laki-laki, mereka akan menerima dua pertiga. Sekiranya al-Qur’an 
bukan bertujuan menerangkan bagian untuk dua anak perempuan dalam anak 
kalimat ini, maka kata-kata itu akan kurang-lebih berbunyi seperti ini, “untuk 
laki-laki sebanyak dua kali bagian perempuan,” dan bukan seperti yang ada 
sekarang. Ayat ini menerangkan tiga kemungkinan mengenai bagian untuk 
orangtua: (1) Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak atau 
lebih, maka ibu dan bapaknya akan menerima masing-masing seperenam 
bagian. (2) Jika seseorang meninggal tanpa anak, dan orangtuanya merupakan 
satu-satunya ahli waris (sedangkan ia tidak beristri atau tidak bersuami), maka 
ibunya akan menerima sepertiga dari hartanya, dan sisanya yang dua pertiga 
akan diterima oleh ayahnya. (3) Ada kemungkinan ketiga yang benar-benar 
merupakan suatu kekecualian untuk kemungkinan yang kedua. Seseorang 
wafat tanpa meninggalkan keturunan, dan orangtuanya menjadi satu-satunya 
ahli waris, tetapi ia mempunyai saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara 
perempuan. Maka, walaupun saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara 
perempuannya tidak akan mendapat warisan darinya, namun kehadiran 
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13. Dan bagimu seperdua 
dari yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu jika mereka tidak 
mempunyai anak, tetapi jika 
mereka mempunyai anak maka 
untukmu seperempat dari apa 
yang ditinggalkan mereka se-
sudah melunasi wasiat yang 
telah diwasiatkannya atau me-
lunasi utang-utang. Dan untuk 
mereka itu seperempat dari apa 
yang kamu tinggalkan jika kamu 
tidak mempunyai anak, tetapi 
jika kamu mempunyai anak maka 
untuk mereka seperdelapan dari 
yang kamu tinggalkan, sesudah 
melunasi wasiat yang telah kamu 
wasiatkan atau melunasi utang-
utang. aDan jika ada seorang 
laki-laki atau perempuan sudah 
tidak mempunyai bapak dan 
anak575 yang harta warisnya akan 
dibagikan, tetapi ia mempunyai 
seorang saudara laki-laki atau 
perempuan, maka masing-
masing mereka akan mendapat 
seperenam. Tetapi jika mereka 
lebih banyak dari itu, maka 
mereka mendapat sepertiga untuk 
bersama sesudah melunasi wa-
siat yang telah diwasiatkannya 
atau melunasi utang-utang, tanpa 
mendatangkan kemudaratan ke-
pada siapa pun.575A Ini adalah 
perintah dari Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui, Maha Penyantun.

ۡم 
َّ ل ِاۡن  ۡم 

ُ
اَۡزَواُجک تََرَک  َما  نِۡصُف  لَُکۡم  َو 

ُہّنَ َولٌَد فَلَُکُم 
َ
اَن ل

َ
ُہّنَ َولٌَد ۚ فَِاۡن ک

َّ
ۡن ل

ُ
یَک

یُّۡوِصیَۡن  ٍۃ  َوِصّیَ ِمۡن  ۭ بَۡعِد  َن 
ۡ
تََرک ِممَّا  بُُع   الّرُ

ۡم 
َّ ل ِاۡن  تُۡم  

ۡ
تََرک ِممَّا  بُُع  الّرُ ُہّنَ 

َ
ل َو   ؕ َدیٍۡن  اَۡو   

ۤ
بَِہا

َولٌَد  لَُکۡم  اَن 
َ
ک فَِاۡن   ۚ َولٌَد  لَُّکۡم  ۡن 

ُ
یَک

ٍۃ  َوِصّیَ ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ تُۡم 
ۡ
تََرک ِممَّا  ُمُن 

ُ
الّث فَلَُہّنَ 

َرُجٌل  اَن 
َ
ک ِاۡن  َو    ؕ َدیٍۡن  اَۡو    

ۤ
بَِہا تُۡوُصۡوَن 

ّلِ 
ُ
  اٌَخ  اَۡو اُۡخٌت فَلِک

ۤ
 اَِو اۡمَراٌَۃ  ّوَ لَٗہ

ً
لٰلَۃ

َ
یُّۡوَرُث  ک

َر 
َ
ا  اَۡکث انُۡوۤ

َ
ُدُسۚ  فَِاۡن  ک ۡنُہَما الّسُ َواِحٍد ّمِ

ِمۡن  ۭ بَۡعِد  لُِث 
ُ

الّث فِي  ٓاُء 
َ
ُشَرک ۡم 

ُ
فَہ ٰذلَِک    ِمۡن 

 ۚ ُمَضٓاّرٍ  َغیَۡر   � َدیٍۡن  اَۡو   
ۤ
بَِہا یُّۡوٰصي  ٍۃ  َوِصّیَ

﴾۱۳ؕ ﴿ َحلِۡیٌم  َعلِۡیٌم  ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ   
ً

ۃ َوِصّیَ

a4 : 177.

mereka itu akan mempengaruhi bagian untuk orangtuanya, sebab dalam hal 
ini ibunya akan menerima seperenam (bukan sepertiga seperti halnya dalam 
kemungkinan kedua) dan sisanya yang lima perenam akan diterima oleh 
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ayahnya. Yang menjadi alasan mengapa sang ayah diberi bagian lebih besar, 
dalam hal ini ialah, karena sang ayah pun harus menghidupi saudara-saudara 
laki-laki dan saudara-saudara perempuan si mendiang. Masalah warisan ini 
dilanjutkan dalam ayat berikutnya.

575. Kalālah adalah (1) orang yang tidak meninggalkan baik orangtua 
maupun anak laki-laki ataupun anak perempuan; (2) orang yang tidak 
meninggalkan baik bapak maupun anak laki-laki. Menurut Ibnu Abbas, 
Kalālah itu orang yang tidak meninggalkan seorang anak laki-laki pun, tanpa 
memandang apakah bapaknya masih hidup atau tidak. Dengan demikian 
arti terakhir akan merupakan arti ketiga untuk kata itu (Lane & Mufradat). 
Saudara laki-laki dan saudara perempuan seorang Kalālah terbagi dalam 
tiga golongan: (1) saudara laki-laki atau saudara perempuan asli — seayah 
dan seibu (saudara laki-laki dan saudara perempuan semacam itu secara 
istilah dikenal sebagai A‘yānī); (2) saudara laki-laki dan perempuan hanya 
dari pihak ayah saja (secara istilah dikenal sebagai ‘Allātī); (3) saudara 
laki-laki dan perempuan hanya dari pihak ibu saja, ayah mereka tidak sama 
dengan mendiang (saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan 
semacam itu secara istilah disebut Akhyāfī). Kepada golongan yang tersebut 
belakangan itulah ditujukan perintah yang diberikan dalam ayat ini; adapun 
hukum yang berkenaan dengan kedua golongan saudara laki-laki dan saudara 
perempuan yang tersebut diawal, telah dikemukakan dalam ayat terakhir 
Surah ini. Bagian-bagian yang ditetapkan bagi saudara-saudara laki-laki dan 
saudara-saudara perempuan golongan yang disebutkan terakhir adalah lebih 
kecil dari bagian-bagian yang ditetapkan bagi saudara-saudara laki-laki dan 
saudara-saudara perempuan kedua golongan yang disebutkan mula-mula, 
alasannya ialah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan 
golongan ini hanya dari pihak ibu saja, sedang saudara laki-laki dan saudara 
perempuan kedua golongan lain adalah anak-anak dari ayah yang sama 
dengan ayah almarhum. Dalam harta-benda seseorang yang meninggal 
sebagai Kalālah, baik saudara-saudara laki-laki maupun saudara-saudara 
perempuan mempunyai bagian yang sama, perbandingan dua berbanding 
satu yang biasa itu tidak dijalankan dalam keadaan mereka itu.

575A. Kata-kata “tanpa mendatangkan kemudaratan kepada siapa pun” 
itu sangat penting. Kata-kata itu maksudnya, utang-utang jangan terganggu 
oleh pembayaran warisan. Dengan perkataan lain, semua utang harus dilunasi 
dahulu sebelum mulai melaksanakan pembagian warisan.
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14. Ini adalah batas-batas yang 
ditetapkan Allah; dan abarang-
siapa taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya, bDia akan memasuk-
kannya ke dalam kebun-kebun 
yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya; dan inilah keme-
nangan yang besar.

َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 
اللّٰ یُِّطِع  َمۡن  َو   ؕ ِہ 

اللّٰ ُحُدۡوُد  َک 
ۡ
تِل

الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ُہ 

ۡ
یُۡدِخل

ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہا ؕ َو ٰذلَِک الَۡفۡوُز  الَۡعِظۡیُم ﴿۱۴﴾ 

15. cDan barangsiapa durhaka 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
melanggar batas-batas hukum-
Nya, Dia pasti akan memasuk-
kannya ke dalam Api, ia akan 
tinggal lama di dalamnya, dan 
baginya azab yang menghinakan.

ُحُدۡوَدٗہ  یََتَعّدَ  َو  َرُسۡولَٗہ  َو  َہ  
اللّٰ یَّۡعِص  َمۡن  َو 

اٌب 
َ

َعذ لَٗہ  َو   ۪ ِفۡیَہا  َخالًِدا  نَاًرا  ُہ 
ۡ
یُۡدِخل

ِہیٌۡن ﴿٪۱۵﴾  ّمُ 

16. dDan perempuan-perem-
puanmu yang melakukan per-
buatan keji576 maka carilah 
empat orang saksi mata terhadap 
mereka dari antaramu. Lalu jika 
mereka memberi kesaksian maka 
tahanlah perempuan-perempuan 
itu di dalam rumah hingga datang 
kematian kepada mereka, atau 
Allah membukakan suatu jalan 
lain untuk mereka.*

ۡم 
ُ

نَِّسٓائِک ِمۡن   
َ

الَۡفاِحَشۃ تِیَۡن 
ۡ
یَا ِتۡي 

ّٰ ال َو 

 ۚ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ  
ً

اَۡربََعۃ َعلَۡیِہّنَ  فَاۡستَۡشِہُدۡوا 

ي 
ٰ
ۡو ُہّنَ فِي الُۡبُیۡوِت َحّت

ُ
ۡمِسک

َ
فَِاۡن َشِہُدۡوا فَا

ُہّنَ  َسِبۡیلًا ﴿۱۶﴾ 
َ
ُہ  ل

ُہّنَ الَۡمۡوُت اَۡو َيۡجَعَل اللّٰ
یََتَوفّٰ

576. Kata Fāhisyah yang dipakai dalam Al-Qur’an (QS.7: 29; 33 : 31; 65: 
2) tidak perlu diartikan perbuatan zinah yang hukumnya diterangkan dalam 24 
: 3. Kata itu mengisyaratkan kepada perbuatan tidak senonoh yang mencolok 
mata dan dapat mengganggu hubungan-hubungan sosial dan dapat menjurus 
kepada gangguan keamanan dan ketertiban umum. Perempuan-perempuan 
yang disebut dalam ayat ini, seperti halnya laki-laki, yang disebut dalam 
ayat berikutnya, yang melakukan pelanggaran serupa tetapi tidak ditetapkan 

a3 : 133; 8 : 21; 33 : 73. bLihat 2 : 26. c72 : 24. d4 : 20, 26; 24 : 20.

* Kata-kata “Allah membukakan satu jalan lain untuk mereka” dapat memiliki dua maksud, 
pertama adalah suami pertama wafat dan istri menjadi bebas, dan yang kedua adalah suami 
memberikan talak kepadanya supaya ia dapat menikah dengan laki-laki lain.

R. 3
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17. Dan jika dua577 orang laki-
laki di antara kamu melakukan 
perbuatan keji, maka hukumlah 
keduanya. Tetapi jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri, 
maka biarkanlah kedua mereka 
itu; sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat, Maha Penya-
yang.*

فَِاۡن   ۚ ُذۡوُہَما 
ٰ
فَا ۡم 

ُ
ِمۡنک تِٰیِنَہا 

ۡ
یَا ِن 

ٰ
ذ

َّ ال َو 

َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َعۡنُہَما  ۡعِرُضۡوا 

َ
فَا حَا 

َ
اَۡصل َو  تَابَا 

ِحۡيمًا ﴿۱۷﴾  ابًا ّرَ اَن تَّوَ
َ
ک

18. Sesungguhnya, tobat ke-
pada aAllah dikabulkan hanya 
bagi orang-orang yang berbuat 
kejahatan karena kejahilan,578

َن  یَۡعَمُلۡو ِذیَۡن 
َّ لِل ِہ 

اللّٰ َعلَي   
ُ

بَۃ ۡو لّتَ ا َما 
نَّ ِا

قَِریٍۡب    ِمۡن  یَُتۡوبُۡوَن  ثُّمَ   ِبجََہالٍَۃ  ۡوَٓء  الّسُ

hukumannya yang tertentu bagi mereka, adalah perempuan-perempuan yang 
melakukan perbuatan tercela atau asusila yang mendekati perbuatan zinah. 
Demikian juga pendapat Abu Muslim dan Mujahid. Perempuan-perempuan 
semacam itu harus dicegah dari bergaul dengan perempuan lainnya 
hingga mereka mengubah perilaku mereka atau kawin, karena perkawinan 
merupakan jalan yang dibukakan oleh Allah bagi mereka. Oleh karena 
pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang serius, maka empat orang 
saksi dianggap perlu diajukan, karena jangan-jangan nantinya akan ada 
perlakuan tidak adil terhadap perempuan-perempuan yang dilaporkan telah 
berbuat pelanggaran itu.

a6 : 55; 16 : 120; 24 : 6.

* Ayat 16 dan 17 berkenaan dengan pernikahan yang tidak mengikuti jalan yang benar atau 
pergaulan bebas yang dewasa ini dikatakan Gay Movement (gerakan homoseksual) yakni 
perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki berbuat keji atau tidak senonoh. 
Penting adanya empat orang saksi bagi tuduhan buruk untuk perempuan akan tetapi untuk 
laki-laki tidak disyaratkan empat orang saksi. Ini adalah demi menjaga kemaksuman mereka 
(perempuan) dan untuk menyelamatkan mereka dari tuduhan buruk. Mengenai perempuan-
perempuan ini tahanlah mereka dirumah, maksudnya adalah bukan mereka dipenjarakan dan  
jangan dikeluarkan dari rumah, bahkan maksudnya adalah janganlah mereka keluar dari rumah 
sendirian  dan jangan keluar tanpa ijin supaya perbuatan keji ini tidak tersebar.

Pertanyaannya adalah mengapa pembatasan seperti ini tidak diberlakukan kepada 
kaum laki-laki? Jawabannya jelas. Di dalam Al-Qur’an laki-laki bertanggung jawab penuh 
menjalankan rumah tangga dan memenuhi keperluan keluarga. Kalau laki-laki ditahan 
dirumah maka bagaimana menjalankan rumah tangga dan bagaimana menjalani kehidupan 
rumah tangganya sehari-hari? Sebagai gantinya Dia berfirman bahwa berikanlah hukuman 
badan pada laki-laki. Dalam pemberian hukuman tidak berfirman 80 atau 100 cambukkan 
melainkan dapat diberikan sesuai dengan keadaan. Selanjutnya setelah tertangkap mereka 
diawasi. Setelah itu kalau ia bertobat dan berjanji dimasa yang akan datang akan mengadakan 
perbaikan maka berikanlah perhatian kepadanya dan hendaknya tidak mengganggu dengan 
pembatasan-pembatasan yang lain.
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kemudian mereka bertobat deng-
an segera.579 Mereka itulah orang-
orang yang Allah kembali dengan 
rasa kasih, dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

ُہ  
اللّٰ اَن 

َ
ک َو   ؕ َعلَۡیہِۡم  ُہ 

اللّٰ یَُتۡوُب  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا

َعلِۡيمًا  َحِکۡيمًا ﴿۱۸﴾ 

19. Dan tobat itu tidak diteri-
ma dari orang-orang yang terus 
menerus melakukan keburukan, 
sehingga apabila maut datang 
kepada salah seorang dari mereka, 
ia berkata, “Sungguh sekarang 
aku bertobat;” dan atidak pula 
diterima dari orang-orang yang 
mati dalam keadaan kafir. Mereka 
inilah yang telah Kami sediakan 
azab yang pedih baginya.

ِتۚ 
ٰ
ا ّیِ الّسَ یَۡعَمُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ لِل  
ُ

ۡوبَۃ الّتَ لَيَۡسِت  َو 

ِۡي تُۡبُت 
ّ

ُم الَۡمۡوُت قَاَل  ِان
ُ
ي  ِاَذا َحَضَر اََحَدہ

ٰۤ
َحّت

ِٰٓئَک  اٌرؕ  اُول
َ
ّف

ُ
ۡم ک

ُ
ِذیَۡن یَُمۡوتُۡوَن َو ہ

َّ الۡـَٰٔن  َو لَا ال

ابًا  اَلِۡيمًا ﴿۱۹﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
اَۡعَتۡدنَا لَہ

20. Hai orang-orang yang 
beriman, tidak halal bagimu 
mewarisi perempuan-perempuan 
secara paksa, dan jangan pula 
kamu menahan mereka dengan 
aniaya agar kamu dapat meng-
ambil kembali sebagian dari apa 
yang telah kamu berikan kepada 
mereka, akecuali jika mereka itu

اَۡن  لَُکۡم   
ُ

َيِحّل لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

تَۡعُضُلۡوُہّنَ  لَا  ۡرًہاَؕو 
َ
ک َسٓاَء  ِ

ّ الن تَِرثُوا 

اَۡن  اۤ 
َّ ِال تَۡیُتُمۡوُہّنَ 

ٰ
ا  

ۤ
َما بَِبۡعِض  َہُبۡوا 

ۡ
لَِتذ

َعاِشُرۡوُہّنَ  َنٍۃَۚو  َبّیِ ّمُ بَِفاِحَشٍۃ  تِیَۡن 
ۡ
یَّا

اَۡن ي  فََعسٰۤ ِرۡہُتُمۡوُہّنَ 
َ
ک فَِاۡن   ۚ بِالَۡمۡعُرۡوِف 

577. Perkataan Alladzāni tidak selamanya diartikan dua laki-laki. Di 
sini tidak disebutkan hukuman macam apa yang harus dikenakan; hal ini 
diserahkan kepada kebijaksanaan orang berwewenang yang bersangkutan. 
Ayat ini dan ayat yang sebelumnya menunjuk kepada pelanggaran yang 
hukumannya tidak ditetapkan oleh hukum syariat, karena perkara itu telah 
diserahkan kepada kebijaksanaan yang berwewenang untuk menetapkannya 
menurut keadaan yang ada pada waktu itu. Ayat ini dapat pula menunjuk 
kepada dua orang laki-laki yang melakukan pelanggaran yang menyimpang 
dari kewajaran atau sesuatu yang mendekati kelakuan itu.

578. Kata-kata “karena kejahilan” tidak berarti bahwa para pelanggar 
melakukan keburukan tanpa mengetahui bahwa perbuatan itu jahat. 
Sebenarnya tiap-tiap kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan 
tindakan jahil yang timbul dari tiadanya pengetahuan yang sebenar-benarnya 

a2 : 62; 3 : 92; 47 : 43.
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aLihat 4 : 16. b2 : 217.

melakukan perbuatan keji yang 
nyata,580 dan bergaullah dengan 
mereka secara baik,581 bkarena jika 
kamu tidak menyukai mereka, 
maka boleh jadi kamu tidak 
menyukai sesuatu padahal Allah 
menjadikan banyak kebaikan di 
dalamnya.

َخیًۡرا  ِفۡیِہ  ُہ 
اللّٰ َيۡجَعَل  ّوَ  َشۡیًئا  َرُہۡوا 

ۡ
تَک

ِثیًۡرا ﴿۲۰﴾ 
َ
ک

21. Dan jika kamu ingin meng-
ganti seorang istri dengan istri 
yang lain sedangkan kamu telah 
memberikan harta yang banyak582 
kepada salah seorang dari mereka, 
maka janganlah kamu mengam-
bil darinya walaupun sedikit. 
Apakah kamu akan mengambil 
kembali harta itu dengan dusta 
dan dosa yang nyata?

 � َزۡوٍج  اَن 
َ
ک ّمَ َزۡوٍج  اۡسِتۡبَداَل  ُم 

ُّ اََرۡدت ِاۡن  َو 

ِمۡنُہ  ۡوا 
ُ

ُخذ
ۡ
تَا فَلَا  ِقۡنَطاًرا  ِاۡحٰدُہّنَ  تَۡیتُۡم  

ٰ
ا ّوَ 

 ﴾۲۱﴿ ِبۡیًنا  ۡونَٗہ بُۡہَتانًا ّوَ  ِاثًۡما ّمُ
ُ

ُخذ
ۡ
َشۡیًئا ؕ اَتَا

dan secukup-cukupnya. Rasulullah Saw, menurut riwayat, pernah bersabda, 
“Ada beberapa macam pengetahuan yang benar-benar jahil,” maksudnya bahwa 
jika kita mempelajarinya akan memudaratkan manusia (Bihar). Jadi, perkataan 
“karena kejahilan” telah dibubuhkan untuk menerangkan sifat dan filsafat dosa, 
dan untuk menganjurkan manusia memperoleh ilmu yang berguna dengan 
tujuan menghindari dosa.

579. Kata-kata “segera” di sini berarti “sebelum mati.” Ayat selanjutnya 
yang mengatakan “yang terus-menerus mengerjakan keburukan sehingga 
apabila maut hadir kepada salah seorang di antara mereka,” mengandung arti 
ini.

580. Keluarga orang yang meninggal tidak boleh menghalangi jandanya 
untuk mengikat tali perkawinan yang baru dengan tujuan agar mereka 
menguasai harta-bendanya; tetapi, mereka boleh menghalanginya dari berbuat 
demikian jika ia menginginkan kawin dengan seseorang yang mempunyai 
tabiat yang tercela. Jika ditujukan kepada para suami, maka ayat ini akan berarti 
bahwa andaikata istri-istri mereka tidak mau hidup bersama suami mereka dan 
ingin bercerai dengan mereka dengan jalan khulak, si suami hendaknya jangan 
menghalangi maksud mereka oleh ketamakan akan uang mereka. Tetapi mereka 
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22. Dan bagaimana mungkin 
kamu dapat mengambilnya kem-
bali padahal sungguh sebagian 
kamu telah bercampur satu sama 
lain,583 dan mereka pun telah 
mengambil dari kamu perjanjian 
yang teguh?584

ِالٰي  ۡم  
ُ

بَۡعُضک ٰضي 
ۡ
اَف قَۡد   َو  ۡونَٗہ 

ُ
ُخذ

ۡ
تَا ۡیَف 

َ
ک َو 

ۡیَثاقًا َغلِۡیًظا ﴿۲۲﴾  ۡم ّمِ
ُ

َن ِمۡنک
ۡ

بَۡعٍض ّوَ اََخذ

23. Dan janganlah kamu 
menikahi perempuan-perempuan 
yang pernah dinikahi bapak-
bapakmu, kecuali apa yang 
sudah lampau,585 sesungguhnya 
perbuatan itu keji, dibenci, dan 
suatu jalan yang buruk.

َسٓاِء   ِ
ّ الن َن  ّمِ ۡم 

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا َح 

َ
نَک َما  تَۡنِکُحۡوا  لَا  َو 

 ّوَ َمۡقًتاؕ 
ً

اَن فَاِحَشۃ
َ
ٗہ ک

ا َما قَۡد َسلََف ؕ ِانَّ
َّ ِال

َو َسٓاَء  َسِبۡیلًا ﴿٪۲۳﴾  

boleh menghalangi jika ada gejala istri-istri mereka akan terperosok ke dalam 
perbuatan yang jelas-jelas keji.

581. Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, “Yang terbaik dari antara 
kamu sekalian adalah dia yang berlaku paling baik terhadap istrinya” (Bukhārī). 
Kata-kata ‘Asyirūhunna itu dari ukuran Mufā‘alah dan menunjukkan perbuatan 
timbal-balik; suami dan istri, kedua-duanya, diperintahkan hidup dengan rukun 
satu sama lain dan cinta mencintai.

582. Jika karena suatu alasan istimewa seseorang ingin menceraikan 
istrinya dan mengawini wanita lain, ia tidak diperkenankan mengambil kembali 
dari istri yang telah diceraikannya itu apa-apa yang telah diberikan kepadanya, 
berapa pun besarnya jumlah uang itu.

583. Kata-kata itu tidak selamanya termasuk hubungan kelamin. Kata-kata 
itu berarti tinggal bersama-sama dan bertemu satu sama lain secara sembunyi 
dengan cara terlampau akrab. Menurut ayat ini seseorang tidak boleh mengambil 
kembali dari istrinya harta atau uang yang diberikan kepadanya meskipun belum 
bercampur dengan dia.

584. Kaum wanita bukan budak kemauan sewenang-wenang kaum pria. 
Kedua-duanya terikat oleh janji keramat dan kaum pria mempunyai kewajiban-
kewajiban terhadap istri mereka – kewajiban-kewajiban yang harus diindahkan 
mereka, sebab berkenaan dengan hak-hak sosial mereka, kedua-duanya sejajar. 
Laki-laki di sini diperingatkan supaya tidak memandang enteng janji – ikatan 
perkawinan – yang telah dijalin mereka dengan istri-istri mereka.

585. Kata-kata itu tidak berarti bahwa ibu tiri yang diambil sebagai istri 
atau dua kakak beradik dikawini serentak sebelum ayat ini diturunkan dapat 
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24. Diharamkan bagimu ibu-
ibumu,586 anak-anak perempuan-
mu, saudara-saudara perempuan-
mu, saudara-saudara perempuan 
bapakmu, saudara-saudara 
perempuan ibumu, anak-anak 
perempuan saudara laki-lakimu, 
anak-anak perempuan saudara 
perempuanmu, ibu-ibumu yang 
menyusui kamu,587 saudara-
saudara perempuan sepesusuan-
mu, ibu-ibu istri-istrimu, dan 
anak-anak tiri perempuanmu 
yang ada dalam pemeliharaanmu 
yang lahir dari istri-istrimu yang 
telah kamu campuri; tetapi jika 
kamu belum bercampur dengan 
mereka maka tidak ada dosa 
bagimu menikahi anak tiri itu; 
dan diharamkan pula istri-istri 
anak-anak lelakimu yang lahir 
dari sulbimu (anak kandung), dan 
juga diharamkan bagi kamu 
mengumpulkan dua orang perem-
puan bersaudara sebagai istri-
istrimu dalam satu waktu kecuali 
apa yang telah lampau. Sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

ۡم 
ُ

ۡم َو بَٰنُتک
ُ

ٰہُتک ۡم اُّمَ
ُ

َمۡت َعلَۡیک ُحّرِ

بَٰنُت  َو  ۡم 
ُ

ٰخلُٰتک َو  ۡم 
ُ

ُتک َعّمٰ َو  ۡم 
ُ

اََخٰوتُک َو 

ِتۡيۤ  
ّٰ ال ُم 

ُ
ٰہُتک اُّمَ َو  الۡاُۡخِت  بَٰنُت  َو  الۡاَِخ 

َضاَعِۃ   الّرَ َن  ّمِ ۡم 
ُ

اََخٰوتُک َو  ۡم 
ُ

اَۡرَضۡعَنک

فِۡي   ِتۡي 
ّٰ ال ُم 

ُ
َربَٓائُِبک َو  ۡم  

ُ
نَِسٓائِک ٰہُت  اُّمَ َو 

بِِہّنَ ۪  تُۡم 
ۡ
َدَخل ِتۡي 

ّٰ ال ُم 
ُ

نَِّسٓائِک ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ُحجُۡوِرک

ُجَناَح  فَلَا  بِِہّنَ  تُۡم 
ۡ
َدَخل ۡونُۡوا 

ُ
تَک ۡم 

َّ ل فَِاۡن  
ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال ُم 
ُ

اَبَۡنٓائِک ٓائُِل 
َ
َحل َو   ۪ ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ا 
َّ ۡجَمُعۡوا بَیَۡن الۡاُۡخَتیِۡن ِال

َ
ۡم �  َو اَۡن ت

ُ
اَۡصلَابِک

 �﴾۲۴ۙ ِحۡيمًا ﴿ اَن  َغُفۡوًرا  ّرَ
َ
َہ ک

َما قَۡد َسلََف ؕ ِاّنَ اللّٰ

dipertahankan. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu hanya semata-mata 
bahwa, jika orang seperti itu menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri, 
maka akibat buruk tak akan menimpa mereka karena perbuatan haram yang 
mungkin telah diperbuat mereka di masa lalu. Perbuatan di masa lalu akan 
diampuni, tetapi wanita-wanita yang haram dikawin harus segera diceraikan.

586. Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda bahwa anggota keluarga dari 
ibu inang termasuk muhrim seperti halnya anggota keluarga dari ibu sejati. Oleh 
sebab itu mengawini saudara-saudara sepesusuan, anak-anak sepesusuan, dan 
seterusnya adalah haram.

587. Para ulama berlainan pendapat mengenai berapa teguk susu membuat 

R. 4
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25. Dan diharamkan juga 
perempuan-perempuan yang 
bersuami,588 kecuali yang dimiliki 
tangan kanan kamu.589 Allah telah 
menetapkan hukum ini atasmu. 
Dan dihalalkan bagimu selain itu, 
kalau kamu mencari mereka 
dengan hartamu auntuk dinikahi 
dan bukan untuk zinah. Dan 
untuk manfaat yang telah kamu 
ambil dari mereka,590 maka 
bberikanlah kepada mereka 
maharnya sebagaimana yang 
telah ditetapkan, dan tidak ada 
dosa bagimu tentang apa yang 
kamu saling merelakan setelah 
penetapan mahar itu. Sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

َملََکۡت  َما  ا 
َّ ِال َسٓاِء   ِ

ّ الن ِمَن  الُۡمۡحَصٰنُت  ّوَ 

 لَُکۡم 
َ

ۡم َۚو اُِحّل
ُ

ِہ َعلَۡیک
ۡم ۚ کِٰتَب اللّٰ

ُ
اَیَۡمانُک

ۡمَوالُِکۡم 
َ
بِا تَۡبَتُغۡوا  اَۡن  ٰذلُِکۡم  َوَرٓاَء  ا  ّمَ

اۡسَتۡمَتۡعتُۡم  مَا 
َ

ف  ؕ ُمٰسِفِحیَۡن  َغیَۡر  ۡحِصِنیَۡن 
ُ

ّم

 ؕ  
ً

فَِریَۡضۃ اُُجۡوَرُہّنَ  تُۡوُہّنَ 
ٰ
فَا ِمۡنُہّنَ  بِٖہ 

ِمۡن  ۭ بَۡعِد  بِٖہ  تَٰرَضۡیتُۡم  ِفۡيمَا  ۡم 
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  َولَا 

َحِکۡيمًا ﴿۲۵﴾  َعلِۡيمًا  اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ ِاّنَ   ؕ رِیَۡضِۃ 
َ
الۡف

الجزء 5
الحزب 9

ibu inang dan saudara-saudara perempuan dan kaum kerabatnya (dalam batas 
yang terlarang untuk dikawin) menjadi muhrim.

588. Muh sanāt itu bentuk jamak dari Muh sanah yang berarti, wanita yang 
bersuami, perempuan merdeka, perempuan yang memelihara kehormatannya 
(Lane).

589. Ini berarti bahwa sementara seorang perempuan yang telah dinikahi 
oleh seorang laki-laki tidak dapat dikawin oleh orang lain, di sini dibuat satu 
kekecualian berkenaan dengan perempuan-perempuan yang ditawan dalam 
peperangan yang dilancarkan oleh negara non-Muslim terhadap sebuah negara 
Muslim. Inilah arti kata-kata Mā Malakat Aimānukum. Perempuan serupa itu, 
jika masuk Islam dan karenanya tidak dapat dikirimkan kembali kepada suami 
mereka yang bukan-Muslim, dapat dinikahkan dengan seorang orang Islam. 
Untuk keterangan yang terinci tentang “yang dimiliki oleh tangan kananmu” 
lihat catatan no. 561.

590. Tamatta‘a bil-Mar ’ati berarti, ia mengambil manfaat dari perempuan 

a4 : 26; 5 : 6. b4 : 5; 60 : 11.
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26. Dan barangsiapa diantara-
mu benar-benar tidak mampu 
membiayai pernikahan dengan 
perempuan-perempuan merdeka 
yang beriman, maka menikahlah 
dengan apa yang dimiliki tangan 
kananmu dari sahaya-sahaya pe-
rempuan yang beriman, dan Allah

ۡم َطۡولًا اَۡن یَّۡنِکَح 
ُ

ۡم يَۡسَتِطۡع ِمۡنک
َّ َو َمۡن ل

َملََکۡت  ا  ّمَ مِۡن 
َ

ف الُۡمۡؤِمٰنِت  الُۡمۡحَصٰنِت 

 ؕ الُۡمۡؤِمٰنِت  ُم 
ُ

فََتٰیِتک ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

اَیَۡمانُک

untuk sementara waktu. Istamta‘a bi kadzā artinya ia mengambil manfaat dari 
barang itu untuk waktu yang lama. Muhawarah (idiom) bahasa Arab tidak 
mengizinkan penggunaan kata Istimtā‘ berkenaan dengan seorang perempuan 
dalam pengertian hubungan sementara (Lisan). Dapat juga dicatat bahwa 
manakala kata benda Tamattu‘ dipergunakan untuk menyatakan hubungan-
sementara dengan seorang perempuan, maka kata benda itu diikuti oleh kata 
perangkai Bā’ yang diletakkan sebelum kata yang dipakai untuk perempuan, 
sebagaimana di dalam contoh di atas. Seorang penyair Arab mengatakan, 
“Tamatta‘ bihā Mā Sā ‘afatka wa Lā Takun ‘alaika Syajan fi’l-Halqi hīna 
Tabīnū” (Hamāsah), artinya, “Ambillah manfaat dari dia (perempuan) 
selama dia menyenangkan hatimu; tetapi, apabila dia dipisahkan dari kamu 
janganlah membiarkan dia jadi sumber kesusahan abadi bagimu laksana 
sepotong tulang yang tersangkut di dalam kerongkongan.” Akan tetapi, 
dalam ayat ini kata pengganti Hunna, yang merujuk kepada perempuan, 
didahului oleh preposisi min.

Salah kaprah mengenai Mut‘ah rupa-rupanya timbul dari ketidak-
mampuan memahami perbedaan antara kata Tamattu‘ dan Istimtā‘. 
Pengarang Lisān mengutip Zajjāj yang mengatakan, “Karena tidak tahu 
menahu tentang bahasa Arab, sementara orang telah mengambil kesimpulan 
halalnya Mut ‘ah dari ayat ini yang, oleh kesepakatan pendapat para ulama 
telah dinyatakan haram; kata-kata Famastamta‘ tum bihī Minhunna tak lain 
hanya berarti perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat 
yang disebutkan di atas. Jika sekiranya ada suatu isyarat terhadap Mut‘ah di 
sini, maka kata depan yang dipergunakan itu seharusnya bā‘ dan bukan min. 
Lagi pula kata yang telah dipergunakan ialah Istamta‘a dan bukan Tamatta‘a 
yang mempunyai pengertian lain dari pengertian kata yang pertama. Begitu 
pula tidak dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendukung praktek Mut‘ah 
dari kata Ujūrahunna yang berarti “maharnya,” pengertian itu telah pula 
dipergunakan dalam al-Qur’an (QS.33: 51). Dengan demikian al-Qur’an 
secara tegas melarang Mut‘ah dan memandang segala hubungan seks di luar 
perkawinan yang benar (Ihsān) sebagai zinah. 



AL-NISĀ’ Surah 4Juz 5

343

mengetahui tentang keimanan-
mu. Sebagian kamu masih ada 
pertalian dengan sebagian yang 
lain, maka nikahilah mereka 
dengan izin majikan-majikannya, 
dan berikanlah kepada mereka 
mahar mereka dengan layak 
sebagai perempuan-perempuan 
yang memelihara kehormatan-
nya, bukan pezinah dan bukan 
pula yang suka mengambil ke-
kasih-kekasih rahasia.591A Dan 
apabila perempuan-perempuan 
yang telah memelihara kehor-
matannya dengan nikah itu lalu 
amereka melakukan perbuatan 
keji, maka hukuman atas mereka 
seperdua dari hukuman yang 
ditetapkan atas perempuan-perem-
puan merdeka yang bersuami.592 
Ini bagi orang di antaramu yang 
takut berbuat dosa, tetapi jika 
kamu bersabar itu lebih baik 
bagimu; dan Allah Maha Peng-
ampun, Maha Penyayang.

ۡن  ۭ بَۡعٍضۚ  ۡم  ّمِ
ُ

ۡم ؕ بَۡعُضک
ُ

ُہ اَۡعلَُم بِِایَۡمانِک
َو اللّٰ

تُۡوُہّنَ 
ٰ
ا َو  اَۡہلِِہّنَ  بِِاۡذِن  فَانِۡکُحۡوُہّنَ 

ُمٰسِفٰحٍت  َغیَۡر  ُمۡحَصٰنٍت  بِالَۡمۡعرُۡوِف  اُُجۡوَرُہّنَ 

فَِاۡن  اُۡحِصّنَ   ۤ فَِاَذا اَۡخَداٍنۚ  ِت 
ٰ

ِخذ
َّ

ُمت لَا  ّوَ 

َعلَي  َما  نِۡصُف  فََعلَۡیِہّنَ  بَِفاِحَشٍۃ  اَتَیَۡن 

َخِشَي  لَِمۡن  ٰذلَِک   ؕ اِب 
َ

الَۡعذ ِمَن  الُۡمۡحَصٰنِت 

ۡمؕ  َو اَۡن تَۡصِبُرۡوا َخیٌۡر  لَُّکۡم ؕ 
ُ

الَۡعَنَت ِمۡنک

ِحۡیٌم ﴿٪۲۶﴾  ُہ  َغُفۡوٌر ّرَ
َو اللّٰ 

591. Agama Islam tidak memandang hina status seorang perempuan 
sahaya; akan tetapi, disebabkan oleh hubungan-hubungan serta lingkungan 
pergaulannya, boleh jadi ia tidak bisa berperan sebagai teman hidup yang 
sempurna seperti halnya seorang perempuan mukmin merdeka.

591A. Ini berarti bahwa sahaya-sahaya perempuan yang dapat dinikahi 
hanyalah mereka yang memelihara kehormatan dan ketakwaan. Bila mereka 
dinikahi, maskawin mereka harus dibayar seperti halnya berkenaan dengan 
perempuan-perempuan merdeka.

592. Ayat ini meletakkan tiga asas penting: (a) Sahaya perempuan 
harus dinikahkan secara wajar sebelum ia dicampuri. Hal ini pun jelas dari 

a4 : 16, 20; 24 : 20.
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27. aAllah menghendaki untuk 
menjelaskan kepadamu, dan 
memberimu petunjuk cara orang-
orang sebelummu serta kembali 
dengan rasa kasih kepadamu. 
Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

َن 
َ
ُسن ۡم 

ُ
یَۡہِدیَک َو  لَُکۡم  َن  ِ

لُِیَبیّ ُہ 
اللّٰ یُِریُۡد 

 ؕ ۡم 
ُ

َعلَۡیک یَُتۡوَب  َو  قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال

ُہ  َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۲۷﴾ 
َو اللّٰ

28. bDan Allah menghendaki 
kembali dengan rasa kasih 
kepadamu, sedangkan orang-
orang yang menuruti hawa nafsu 
menghendaki kamu cenderung 
sepenuhnya kepada kejahatan.

یُِریُۡد  ۡم َؕو 
ُ

َعلَۡیک یَُّتۡوَب  اَۡن  یُِریُۡد  ُہ 
اللّٰ َو 

تَِمۡیُلۡوا  اَۡن  َہٰوِت 
َ

الّش ِبُعۡوَن  یَّتَ ِذیَۡن 
َّ ال

َمۡیلًا َعِظۡيمًا ﴿۲۸﴾ 

29. Allah hendak meringankan 
beban darimu, karena manusia 
telah diciptakan lemah.593

ۡم َۚو ُخلَِق الِۡانَۡساُن 
ُ

َف َعۡنک خَّفِ
ُ
ُہ اَۡن ّي

یُِریُۡد اللّٰ

َضِعۡیًفا ﴿۲۹﴾ 

QS.2: 222; 4: 4; dan QS.24: 33. Dengan demikian Islam telah memotong 
akar kebiasaan memelihara gundik-gundik yang demikian merajalelanya di 
kalangan masyarakat Arab sebelum Islam lahir. (b) Jika mereka melakukan 
perzinahan, sahaya perempuan harus menerima setengah dari hukuman 
yang berlaku untuk perempuan merdeka sebagai hukuman atas pelanggaran 
yang sama, ialah 100 kali dera; hal demikian menunjukkan bahwa hukuman 
rajam bukanlah hukuman untuk perzinahan sebagaimana disalahartikan 
orang, sebab hukuman rajam tidak dapat dibagi dua. (c) Secara sepintas, 
ayat ini menyatakan bahwa di kalangan masyarakat bangsa Arab sahaya-
perempuan yang dikawin mempunyai kedudukan sosial yang lebih rendah 
daripada seorang perempuan merdeka yang dikawin, barangkali karena ia 
telah mengambil bagian dalam suatu peperangan yang dilancarkan untuk 
menghancurkan negara Islam.

593. Alasan mengapa Tuhan telah menurunkan syariat adalah karena 
manusia pada fitratnya lemah dan tidak dapat menemukan sendiri jalan-
jalan untuk mencapai kemajuan rohani. Tuhan telah melepaskan beban itu 
darinya. Ayat ini merupakan sanggahan pula terhadap ajaran Kristen tentang 
Penebusan Dosa yang menolak syariat dengan alasan bahwa manusia itu 
lemah. Islam mengemukakan bahwa pada hakikatnya kelemahan manusia 
justru merupakan alasan untuk turunnya syariat, agar dapat membantu 
manusia mencapai tujuannya yang tinggi. Oleh karena itu syariat bukanlah 

a4 : 177. b9 : 104; 33 : 74; 42 : 26.
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30. Hai orang-orang yang 
beriman! aJanganlah kamu 
memakan hartamu di antara 
sesamamu dengan batil, kecuali 
dengan perniagaan atas dasar 
kerelaan dari antaramu. Dan 
janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya, Allah 
Maha Penyayang terhadapmu.

اَۡمَوالَُکۡم  ا  ُلۡوۤ
ُ
ک

ۡ
تَا لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َعۡن  ِتجَاَرًۃ  ۡوَن 
ُ

تَک اَۡن  اۤ 
َّ ِال بِالَۡباِطِل  ۡم 

ُ
بَۡیَنک

 ؕ ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک ا  تَۡقُتُلۡوۤ لَا  َو   ؕ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ تََراٍض 

ۡم َرِحۡيمًا ﴿۳۰﴾ 
ُ

اَن بِک
َ
َہ ک

ِاّنَ اللّٰ

31. Dan barangsiapa berbuat 
demikian dengan melakukan 
pelanggaran dan keaniayaan, 
maka Kami akan memasukkan-
nya ke dalam Api; dan hal 
demikian itu mudah bagi Allah.

فََسۡوَف  ًما 
ۡ
ُظل ّوَ  ُعۡدَوانًا  ٰذلَِک  یَّۡفَعۡل  َمۡن  َو 

ِہ  يَِسیًۡرا ﴿۳۱﴾ 
اَن ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

َ
نُۡصلِۡیِہ نَاًرا ؕ َو ک

32. Jika kamu bmenjauhi dosa-
dosa besar594 yang darinya kamu 
dilarang, Kami akan menjauhkan 
darimu keburukan-keburukanmu 
dan Kami akan memasukkanmu 
ke tempat yang mulia.

ِۡر 
ّ
ف

َ
نُک َعۡنُہ  تُۡنَہۡوَن  َما  َکَبٓائَِر  ۡجَتِنُبۡوا 

َ
ت ِاۡن 

ۡدَخلًا  ّمُ ُکۡم 
ۡ
نُۡدِخل َو  ۡم 

ُ
تِک

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنک

ِریًۡما ﴿۳۲﴾ 
َ
ک

suatu kutukan, melainkan suatu pertolongan dan rahmat.
594. Di dalam al-Qur’an tidak terdapat penggolongan dosa-dosa yang 

ringan atau berat. Istilah tersebut agak nisbi (relatif). Melakukan sesuatu 
yang dilarang oleh Tuhan adalah dosa, dan melakukan semua dosa-dosa yang 
sukar sekali dihindari adalah dosa besar. Nampaknya arti ayat ini adalah bila 
seseorang menghindarkan diri dari perbuatan yang sukar dan berat sekali 
bagi dia untuk menghindarinya, ia akan diberi taufik untuk menjauhi dosa-
dosa yang lain juga. Beberapa ulama menafsirkan kata Kabā ’ir (dosa-dosa 
besar) sebagai mengandung arti, tingkat terakhir tiap perbuatan dosa. Jika 
orang mengekang dirinya melakukan perbuatan terakhir, maka perbuatan-
perbuatan pendahuluannya akan diampuni.

a2 : 189. b42 : 38; 53 : 33.
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33. Dan janganlah kamu 
mengangankan sesuatu yang 
dengannya aAllah melebihkan 
sebagian kamu dari yang lain. 
Bagi laki-laki ada bagian dari 
apa yang mereka usahakan, dan 
bagi perempuan-perempuan ada 
bagian dari apa yang mereka 
usahakan.595 Dan mohonlah 
kepada Allah dari karunia-Nya, 
sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.

َعلٰي  ۡم 
ُ

بَۡعَضک بِٖہ  ُہ 
اللّٰ َل 

َ
فَّض َما  ۡوا  تََتَمّنَ لَا  َو 

اۡکتََسُبۡواؕ  مَّا  ّمِ نَِصۡیٌب  َجاِل  لِلّرِ  ؕ بَۡعٍض 

 ؕ ۡکتََسبَۡن  ا مَّا  ّمِ نَِصۡیٌب  ِء  َسٓا ِ
ّ لِلن َو 

ّلِ 
ُ
بِک اَن 

َ
ک َہ 

اللّٰ ِاّنَ   ؕ فَۡضِلٖہ  ِمۡن  َہ 
اللّٰ ۡسَئُلوا  َو 

ۡيٍء َعلِۡيمًا ﴿۳۳﴾ 
َ

ش

34. Dan bbagi setiap orang 
telah Kami jadikan ahli waris596 

dari apa yang ditinggalkan597 
kedua orang tua, kaum kerabat,* 
dan orang-orang yang terikat 
oleh janjimu. Maka berikanlah 
kepada mereka bagiannya. Se-
sungguhnya, Allah Maha Me-
nyaksikan segala sesuatu.

الَۡوالِٰدِن  تََرَک  ِممَّا  َمَوالَِي   َنا 
ۡ
َجَعل ّلٍ 

ُ
لِک َو 

ۡم 
ُ

اَیَۡمانُک َعَقَدۡت  ِذیَۡن 
َّ ال َوالۡاَۡقَربُۡوَن َؕو 

ۡيٍء  
َ

ّلِ ش
ُ
اَن َعلٰي ک

َ
َہ ک

ۡم ؕ ِاّنَ اللّٰ
ُ
ۡم نَِصۡیَبہ

ُ
تُۡوہ

ٰ
فَا

َشِہۡیًدا ﴿٪۳۴﴾  

595. Ayat ini menetapkan persamaan derajat antara laki-laki dan 
perempuan dalam hal-hal yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan dan 
ganjaran-ganjaran mereka.

596. Mawālī adalah jamak dari Maulā yang antara lain berarti ahli waris.
597. Di samping arti yang diberikan dalam teks, kata-kata itu dapat 

diartikan: “Kepada tiap-tiap orang, Kami telah menentukan ahli-ahli waris 
untuk (mewarisi) segala yang ditinggalkannya, mereka itu ialah orang tua, 
kaum kerabat, dan orang-orang dengan siapa kamu telah mengikat perjanjian 
yang kokoh. Maka berilah mereka bagian mereka.” Kata-kata itu dapat juga 
diterjemahkan, “untuk segala sesuatu yang ditinggalkan orangtua-orangtua 
dan kaum kerabat, Kami telah menunjuk ahli-ahli waris”, dan seterusnya.

Mengenai ayat ini para ahli tafsir menulis bahwa kata Aqadat Aimānukum 
itu mengisyaratkan kepada mereka yang telah dijadikan berserikat, yaitu 

a4 : 35. b4 : 8.

* Dan bagi tiap-tiap orang telah Kami jadikan ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-
bapak dan kaum kerabat. (Mir Muhammad Ishak r.a.)
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35. aLaki-laki itu pelindung598 
bagi perempuan karena bAllah 
telah melebihkan sebagian me-
reka atas sebagian yang lain, dan 
karena laki-laki membelanjakan 
sebagian dari harta mereka. Maka 
perempuan-perempuan saleh 
adalah yang taat, yang menjaga 
rahasia-rahasia suami mereka 
yang telah dijaga Allah. Dan 
adapun perempuan-perempuan 
yang kamu khawatirkan kedur-
hakaan mereka,599 maka nasi-
hatilah mereka, jauhilah mereka 
di tempat tidur,600 dan pukullah601 
mereka. Tetapi jika kemudian 
mereka taat kepadamu, maka 
janganlah kamu mencari jalan 
untuk menyusahkan mereka. Se-
sungguhnya Allah Mahatinggi, 
Mahabesar.*

ُہ 
اللّٰ َل 

َ
فَّض بَِما  َسٓاِء  ِ

ّ الن َعلَي  ُمۡوَن  قَّوٰ اَلّرَِجاُل 

 اَنَۡفُقۡوا ِمۡن اَۡمَوالِہِۡم ؕ 
ۤ
ۡم َعلٰي بَۡعٍض ّوَ بَِما

ُ
بَۡعَضہ

َحِفَظ  بَِما  َغۡیِب 
ۡ
لِّل ٰحِفٰظٌت  ِنٰتٌت 

ٰ
ق ِلٰحُت  فَالّصٰ

فَِعُظۡوُہّنَ     نُُشۡوَزُہّنَ  خَافُۡوَن 
َ
ت ِتۡي 

ّٰ ال َو   ؕ ُہ 
اللّٰ

َو اۡہُجُرۡوُہّنَ فِي الَۡمَضاِجِع َو اۡضِربُۡوُہّنَ ۚ فَِاۡن 

َسِبۡیلًاِؕاّنَ  َعلَۡیِہّنَ  تَۡبُغۡوا  فَلَا  ۡم 
ُ

اََطۡعَنک

﴾۳۵﴿ َکِبیًۡرا  ا  َعلِّیً اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ

telah diakui saudara mereka sendiri dengan sumpah. Mula-mula mereka pun 
menjadi ahli waris, tetapi belakangan Rasulullah Saw. mencabut mereka dari 
waris. Tetapi, arti ini tidak benar, sebab ayat ini mengakui hak waris bagi 
mereka seperti yang nampak oleh kata-kata Aqadat Aimānukum. Dengan 
demikian soal mansukh tidak timbul di sini. Jika kita membenarkan pendapat 
para ahli tafsir, kita harus mengakui bahwa ayat ini memberi hak waris kepada 
mereka, tetapi hadis menganggap mereka bukan ahli waris, yang berarti hadis 
itu memansukhkan al-Qur’an dan menurut sebagian besar ahli fiqih, hadis 
tidak boleh memansukhkan ayat al-Qur’an. Arti yang sebenarnya adalah, 
maksud Aqadat Aimānukum itu ialah istri-istri atau suami-suami, dan hak 
waris mereka memang telah terbukti dari al-Qur’an dan sampai kini mereka 
tetap menjadi ahli waris; menurut arti ini tiada yang memansukhkan dan tiada 
yang dimansukhkan (Tafsir Shaghir, di bawah ayat 34).

598. Qawwāmūn diambil dari kata Qāma, dan Qāma ‘alā l-Mar’ati 
berarti, ia mengemban kewajiban memelihara wanita itu; ia melindungi 

a2 : 229. b2 : 238; 4 : 33.
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36. Dan ajika kamu602 khawatir 
terjadi perpecahan di antara 
mereka, maka angkatlah seorang 
juru damai dari keluarga laki-
laki dan seorang juru damai dari 
keluarga perempuan.603 Jika kedua 
juru-damai itu menghendaki 
perdamaian, Allah pasti akan 
memberi persesuaian di antara 
kedua-nya, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui, Mahawaspada.

ًما 
َ

َحک فَابَۡعُثۡوا  بَۡیِنِہَما  ِشَقاَق  ِخۡفتُۡم  ِاۡن  َو 

  ۤ یُِّریَۡدا اَۡہلَِہا ِۚاۡن  ۡن  ّمِ ًما 
َ

َحک َو  اَۡہِلٖہ  ۡن   ّمِ

اَن 
َ
َہ ک

ُہ بَۡیَنُہَما ؕ ِاّنَ اللّٰ
ِِق اللّٰ

ِاۡصلَاًحا یَُّوفّ

َعلِۡيمًا َخِبیًۡرا ﴿۳۶﴾ 

ربع 
الحزب

9

dia (wanita itu). Oleh karena itu kata Qawwāmūn berarti, pemelihara-
pemelihara; pengurus-pengurus perkara; pelindung-pelindung (Lisan). Ayat 
ini memberi dua alasan mengapa laki-laki telah dijadikan kepala keluarga: 
(a) kemampuan-kemampuan-nya – ditilik dari segi mental dan fisik – lebih 
unggul; dan (b) karena ia menjadi pencari nafkah dan pemelihara kesejahteraan 
keluarga. Oleh karena itu wajar dan adil, bila orang yang menghasilkan dan 
memberikan uang untuk pemeliharaan keluarganya, menikmati kedudukan 
sebagai pengamat dalam melaksanakan urusan-urusannya.

599. Nasyazat al-Mar’atu ‘alā Zaujihā berarti, perempuan itu mem-
berontak terhadap suaminya; melawan dia; meninggalkan dia (Lane & Taj).

600. Anak kalimat ini dapat diartikan (a) menjauhi hubungan suami-istri; 
(b) tidur secara terpisah; (c) putus bicara dengan mereka. Tindakan ini jangan 

a4 : 129.

* Al-rijālu qawwāmūna - laki-laki itu pelindung bagi perempuan makna lahiriahnya adalah, 
bahwa laki-laki pada umumnya lebih kuat dari perempuan, dan laki-laki membimbing 
perempuan pada jalan yang lurus. Kalau laki-laki bukannya qawwāmūna (pelindung), mungkin 
banyak perempuan yang tersesat. Yang kedua, laki-laki adalah qawwāmūna berarti yang 
menanggung biaya hidup istrinya. Laki-laki yang tidak bekerja yang hidup dari penghasilan 
istrinya, sekali-kali ia bukanlah qawwāmūn. Difirmankan di bagian akhir ayat apabila kalian 
qawwāmūna akan tetapi kendati demikian istrimu sangat pemberontak, maka dalam hal 
semacam ini tidak diizinkan memberikan hukuman badan padanya. Kalau tidak dapat diberi 
nasihat, maka untuk beberapa waktu berpisahlah dari mengadakan hubungan suami istri. (Pada 
dasarnya dalam hukuman ini laki-laki lebih merasakan susahnya dibandingkan perempuan). 
Namun jika ia (sang istri) tetap melawan maka kamu diijinkan untuk melayangkan tanganmu 
akan tetapi mengenai hal ini Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah memukul wajahnya dan 
jangan memukul hingga meninggalkan bekas.” Banyak sekali laki-laki merujuk ke ayat ini 
dalam melakukan kekerasan yang terlarang terhadap istri-istrinya karena laki-laki (suami) 
dibolehkan memukul istri. Padahal kalau seluruh syarat-syarat itu dipenuhi maka sangat 
mungkin untuk tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Jika memang kekerasan 
dibolehkan, maka kemukakanlah satu saja contoh kekerasan yang dilakukan terhadap para istri 
di zaman Rasulullah Saw. Padahal sebagian istri beliau Saw, kadang-kadang pernah menjadi 
penyebab kemarahan beliau Saw.
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37. Dan asembahlah Allah, 
janganlah kamu mempersekutu-
kan sesuatu dengan-Nya, dan 
berbuat baik-lah terhadap 
kedua orang tua, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, tetangga yang memiliki 
hubungan kekerabatan serta 
tetangga yang tidak memiliki 
hubungan kekerabatan,604 handai 
taulan, musafir, dan mereka yang 
dimiliki oleh tangan kananmu.605 
Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang 
sombong serta membanggakan 
diri.

ّوَ  َشۡیًئا  بِٖہ  ۡوا 
ُ
تُۡشِرک لَا  َو  َہ 

اللّٰ اۡعُبُدوا  َو 

بِالَۡوالَِدیِۡن  ِاۡحَسانًا ّوَ بِِذي الُۡقۡربٰي َو الَۡیٰتٰمي 

جَاِر 
ۡ

ال َو  الُۡقۡربٰي  ِذي  جَاِر 
ۡ

ال َو  الَۡمٰسِکیِۡن  َو 

ِبۡیِل �  ِب َو ابِۡن الّسَ جَنۢۡ
ۡ

اِحِب بِال جُُنِب َو الّصَ
ۡ

ال

ُيِحّبُ  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ۡم 

ُ
اَیَۡمانُک َملََکۡت  َما  َو 

 ﴾۳۷ۙ خُۡوَرا ﴿
َ
اَن  ُمۡخَتالًا  ف

َ
َمۡن  ک

38. bYaitu orang-orang yang 
bakhil, dan menyuruh manusia 
supaya bakhil, dan menyem-
bunyikan apa yang diberikan 
Allah kepada mereka berupa 
karunia-Nya. Dan Kami telah 
menyediakan bagi orang-orang 
kafir azab yang menghinakan;

بِالُۡبۡخِل  اَس  الّنَ مُُرۡوَن 
ۡ
یَا َو  یَۡبخَُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ا�ل

َو   ؕ فَۡضِلٖہ  ِمۡن  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ٰتہ

ٰ
ا  

ۤ
َما ُتُمۡوَن 

ۡ
یَک َو 

 ﴾۳۸ۚ ِہۡیًنا ﴿ ابًا ّمُ
َ

ٰکفِرِیَۡن  َعذ
ۡ
اَۡعَتۡدنَا لِل

berkelanjutan hingga jangka waktu yang tak tertentu, sebab istri-istri jangan 
dibiarkan sebagai (sesuatu) yang terkatung-katung (QS.4: 130). Empat bulan, 
menurut al-Qur’an, merupakan batas maksimum untuk menjauhi hubungan 
suami-istri, yakni memisahkan diri secara lahiriah (QS.2: 227). Andaikata si 
suami menganggap perkaranya cukup berat, ia akan diharuskan mengikuti cara-
cara seperti yang tersebut dalam QS.4: 16.

601. Menurut riwayat, Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa jika seorang 
Muslim benar-benar terpaksa harus memukul istrinya, maka pukulannya tidak 
boleh sampai meninggalkan bekas pada tubuhnya (Tirmidzi & Muslim); Tetapi, 
suami-suami yang memukul istri-istri mereka itu bukan orang-orang laki-laki 
terbaik (Katsir: 111).

602. Kata ganti “kamu” dalam perkataan “jika kamu khawatir” mengacu 
kepada negara Islam atau kepada seluruh masyarakat secara kolektif atau anak 
negeri umumnya.

603. Juru-juru damai itu sebaiknya dipilih dari kaum kerabat pihak-pihak 

a6 : 152; 7 : 34; 17 : 24, 25; 23 : 60. b3 : 181; 17 : 30; 25 : 68.
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39. Dan mengenai borang-
orang yang menginfakkan harta 
mereka agar dilihat manusia, 
mereka tidak beriman kepada 
Allah dan tidak pula kepada 
Hari Kemudian, mereka adalah 
kawan-kawan setan. Dan cbarang-
siapa yang menjadikan setan se-
bagai kawan bagi dirinya, maka 
ia adalah seburuk-buruk kawan.

اِس َو لَا  ۡم ِرئَٓاَء الّنَ
ُ
ِذیَۡن یُۡنِفُقۡوَن اَۡمَوالَہ

َّ َو ال
َمۡن   َو   ؕ ِخِر 

ٰ
الۡا بِالَۡیۡوِم  لَا  َو  ِہ 

بِاللّٰ یُۡؤِمنُۡوَن 

ۡیٰطُن  لَٗہ  قَِریًۡنا فََسٓاَء  قَِریًۡنا ﴿۳۹﴾ 
َ

ِن  الّش
ُ

یَّک

40. Dan apakah ruginya atas 
mereka seandainya mereka 
beriman kepada Allah, Hari 
Kemudian, dan menginfakkan 
apapun yang telah direzekikan 
Allah kepada mereka? Dan 
Allah Maha Mengetahui tentang 
mereka.

الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ َمنُۡوا 

ٰ
ا لَۡو  َعلَۡیہِۡم  َماَذا  َو 

ُہ  
اللّٰ اَن 

َ
ک َو   ؕ ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
َرَزقَہ ِممَّا  اَنَۡفُقۡوا  َو  ِخِر 

ٰ
الۡا

بِہِۡم  َعلِۡيمًا ﴿۴۰﴾ 

41. Sesungguhnya aAllah tidak 
akan menganiaya seseorang 
walaupun seberat zarrah.606 
Dan jika ada suatu kebaikan, 
Dia melipatgandakannya dan 
memberi ganjaran besar dari sisi-
Nya.

تَُک  ِاۡن  َو   ۚ ٍۃ  َذّرَ ِمۡثَقاَل  یَۡظلُِم  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

اَۡجًرا  ُدنُۡہ  
َّ ل ِمۡن  یُۡؤِت  َو  یُّٰضِعۡفَہا    

ً
َحَسَنۃ

َعِظۡيمًا ﴿۴۱﴾ 

42. Maka bagaimana keadaan 
mereka bapabila Kami men-
datangkan seorang saksi dari 
setiap umat, dan mendatangkan 
engkau sebagai saksi terhadap 
mereka ini.607

ٍۃ  ۭ بَِشِہۡیٍد  اُّمَ ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ِجۡئَنا  ِاَذا  ۡیَف 

َ
فَک

﴾۴۲ؕ ٓاِء َشِہۡیًدا ﴿
َ
ُؤل ّوَ ِجۡئَنا بَِک َعلٰي ہٰۤ

a2 : 265. b43 : 37, 39. c10 : 45; 18 : 50; 28 : 85. d16 : 90.

yang bersengketa; sebab, mereka diharapkan telah mengenal sebab-sebab 
perbedaan paham yang sebenar-benarnya dan juga karena kedua belah pihak 
dapat mengemukakan perbedaan-perbedaan pahamnya dengan mudah di 
hadapan pelerai-pelerai tersebut.

604. Setelah di dalam ayat-ayat sebelumnya diperintahkan agar orang 
berlaku baik terhadap istrinya, di dalam ayat ini Al-Qur’an mewajibkan orang 
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43. Pada hari itu aorang-orang 
kafir dan yang mendurhakai 
Rasul, menghendaki agar mereka 
diratakan dengan tanah, dan 
mereka tidak akan dapat me-
nyembunyikan sesuatu apa pun608 

dari Allah.

ُسۡوَل  الّرَ َعَصُوا  َو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال یََّوّدُ  یَۡوَمِئٍذ 

َہ  
اللّٰ ُتُمۡوَن 

ۡ
یَک لَا  َو   ؕ الۡاَۡرُض  بِہُِم  ي  تَُسّوٰ لَۡو 

َحِدیًۡثا ﴿٪۴۳﴾  

44. Hai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu 
mendekati shalat bila kamu 
dalam keadaan tidak sadar 
sepenuhnya,609 sampai kamu 
mengetahui apa yang kamu 
ucapkan, dan jangan pula 
dalam keadaan junub610 hingga 
kamu mandi, kecuali jika kamu 
sedang bepergian.611 Dan jika

ٰلوَۃ  الّصَ تَۡقَربُوا  لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َولَا  تَُقۡولُۡوَن  َما  تَۡعلَُمۡوا  ي 
ٰ
َحّت ٰري 

ٰ
ُسک اَنۡتُۡم  َو 

 ؕ تَۡغتَِسُلۡوا  ي 
ٰ
َحّت َسِبۡیٍل  َعابِِرۡي  ا 

َّ ِال ُجُنًبا 

اََحٌد  َجٓاَء  اَۡو  ٍر 
َ
َسف َعلٰي  اَۡو  ي  ۡرضٰۤ

َ
ّم ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡن  َو 

َسٓاَء ِ
ّ الن لَٰمۡستُُم  اَۡو  الَۡغٓائِِط  َن  ّمِ ۡم 

ُ
ۡنک ّمِ

a78 : 41.

Muslim membuat amal baiknya begitu luas jangkauannya sehingga meliputi 
seluruh umat manusia, mulai dari orangtua yang merupakan orang-orang 
terdekat sampai kepada orang-orang yang terjauh.

605. Budak-budak, hamba-sahaya perempuan, khadim-khadim, anak-
anak semang.

606. Tak ada perbuatan manusia yang tak berbalas. Manakala Al-Qur’an 
mengatakan bahwa amal perbuatan orang-orang kafir tidak akan berfaedah 
bagi mereka, kata-kata itu hanya berarti bahwa mereka tidak akan berhasil di 
dalam rencana-rencana dan daya-upaya mereka menentang Islam.

607. Tiap-tiap nabi akan menjadi saksi pada hari pembalasan mengenai 
kaum yang kepada mereka ia diutus sebagai rasul. Kata “ini” mencakup orang-
orang mukmin dan orang-orang kafir; hanya sifat kesaksian itu akan berbeda 
dalam perkara-perkara yang berlainan.

608. Kata Hadīts berarti, suatu maklumat; suatu pengumuman; berita atau 
kabar (Lane).

609. Sukārā adalah kata jamak dari Sakarān yang berarti, orang mabuk 
atau dalam keadaan marah; orang dalam mabuk cinta; orang yang dibayang-
bayangi ketakutan atau dikuasai oleh kantuk atau oleh unsur lainnya yang 
mengganggu dan dapat mengacaukan perhatiannya atau mengaburkan akalnya, 
dan sebagainya (Lane).

610. Ungkapan “dan jangan pula dalam keadaan junub,” berarti tak 

R. 7
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kamu dalam keadaan sakit atau 
dalam perjalanan atau seseorang 
di antaramu selesai buang air atau 
kamu bercampur dengan istri-
istrimu612 sedangkan kamu tidak 
mendapatkan air, maka hendaklah 
kamu tayammum dengan tanah 
yang bersih, kemudian usaplah 
wajahmu dan tanganmu. Sesung-
guhnya Allah Maha Pemaaf, 
Maha Pengampun.

ًبا  َطّیِ َصِعۡیًدا  ُمۡوا  فََتَیّمَ َمٓاًء  ِجُدۡوا 
َ
ت فَلَۡم 

ۡم ِؕاّنَ 
ُ

اَیِۡدیۡک َو  ۡم 
ُ

بُِوُجۡوِہک فَاۡمَسُحۡوا 

ا َغُفۡوًرا ﴿۴۴﴾  اَن َعُفّوً
َ
َہ  ک

اللّٰ

ubah halnya seperti orang yang tidak dapat mendirikan shalat bila belum 
pulih kesadarannya, begitu pula halnya ia tak dapat mendirikan shalat bila 
ia berada dalam keadaan junub sebelum ia membersihkan seluruh badannya 
dengan jalan mandi. Senggama (persetubuhan) menimbulkan semacam 
ketidakbersihan dalam tubuh, sehingga harus dibersihkan dengan jalan mandi 
agar mendatangkan keadaan bersih-suci yang sebenarnya, keceriaan, dan 
semangat yang diperlukan untuk beribadah.

611. Anak kalimat, “kecuali jika kamu sedang bepergian,” berarti bahwa 
walaupun biasanya seseorang yang berada dalam keadaan “tidak bersih” 
(junub) tidak dapat mendirikan shalat kecuali sesudah mandi. Namun, jika ia 
masuk dalam keadaan junub ketika dalam perjalanan, maka mandi itu tidak 
wajib bagi dia. Dalam hal demikian dapat melakukan tayammum sebagaimana 
diperintahkan di bagian akhir ayat ini.

612. Dari keempat golongan, yaitu, orang sakit; orang dalam perjalanan; 
orang yang datang dari tempat buang air; dan orang yang telah bercampur 
dengan istrinya, hanya dua golongan yang terakhir bila dalam keadaan junub 
memerlukan wudu atau membersihkan diri menurut keadaan; dan bila mereka 
tidak mendapatkan air, mereka dapat melakukan tayammum. Untuk kedua 
golongan yang tersebut pertama tidak diperlukan syarat memperoleh air. 
Mereka dapat bertayammum sekali pun bila mereka menemukan air. Itulah 
sebabnya kata-kata “dalam keadaan junub” diletakkan setelah “jika kamu 
dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan.” Di sini hendaknya diperhatikan 
bahwa pernyataan “dalam perjalanan” itu sama dengan ungkapan “sedang 
bepergian,” kedua-duanya mengandung mafhum dalam keadaan benar-
benar bepergian bila orang seakan-akan sedang sibuk-sibuknya. Debu dipilih 
sebagai pengganti air, sebab sebagaimana air mengingatkan orang kepada asal 
kejadiannya (QS.77: 21), dan dengan demikian menimbulkan di dalam dirinya 
suatu rasa tawaddu (kerendahan hati); begitu pula debu mengingatkannya 
kepada zat rendah lainnya yang dari zat itu ia diciptakan (QS.30: 21). 
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45. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang diberi 
bagian dari Kitab itu? aMereka 
membeli kesesatan dengan pe-
tunjuk dan menghendaki supaya 
kamu sesat dari jalan itu.

َن  ّمِ نَِصۡیًبا  اُۡوتُۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

اَۡن  یُِریُۡدۡوَن  َو   
َ

لٰلَۃ
َ

الّض ُرۡوَن 
َ
يَۡشت الِۡکٰتِب 

 ﴾۴۵ؕ ِبۡیَل ﴿ وا الّسَ
ُ

تَِضّل

46. Dan Allah Maha Menge-
tahui musuh-musuhmu. Dan 
cukuplah Allah sebagai bPelin-
dung, dan cukuplah Allah sebagai 
Penolong.

  � ا  َولِّیً ِہ 
بِاللّٰ ي 

ٰ
ف

َ
ک َو   ؕ ۡم 

ُ
ۡعَدٓائِک

َ
بِا اَۡعلَُم  ُہ 

اللّٰ َو 

ِہ نَِصیًۡرا ﴿۴۶﴾ 
ي  بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ّوَ ک

47. Dari antara orang-orang 
Yahudi ada yang amengubah-
ubah kalimat-kalimat Allah dari 
tempatnya dan mereka mengata-
kan, “Kami dengar dan kami tolak,” 
dan mereka berkata, “dengarlah 
kami, semoga firman Tuhan tidak 
pernah didengar olehmu,”613 dan 
mereka berkata, b“rā’inā,”* dengan 
memutarbalikkan lidah mereka 
dan mencela agama. Dan se-
andainya mereka berkata, “Kami 
dengar dan kami taat,” serta 
“Dengarlah” dan “unzurnā,” nis-
caya itu lebih baik bagi mereka 
dan lebih lurus. Tetapi Allah telah 
melaknat mereka karena keka-
firannya; maka tidaklah mereka 
beriman kecuali sedikit.

َعۡن  لَِم 
َ
الۡک فُۡوَن  ُيحَّرِ َہاُدۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن 

َعَصۡیَنا  َو  َسِمۡعَنا  یَُقۡولُۡوَن  َو  َواِضِعٖہ  ّمَ

لِۡسَنِتہِۡم 
َ
ا  ۭ بِا َو اۡسَمۡع َغیَۡر ُمۡسَمٍع ّوَ َراِعَنا لَـّیً

َسِمۡعَنا  قَالُۡوا  ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  َو   ؕ یِۡن  الّدِ فِي  َطۡعًنا  َو 

ۡم 
ُ
ہ

َّ ل َخیًۡرا  اَن 
َ
لَک انُۡظۡرنَا  َو  اۡسَمۡع  َو  اََطۡعَنا  َو 

فَلَا   رِہِۡم  
ۡ
ف

ُ
بِک ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
َعَنہ

َّ ل لِٰکۡن  َو   � اَۡقَوَم  َو 

ا  قَلِۡیلًا ﴿۴۷﴾ 
َّ یُۡؤِمنُۡوَن  ِال

613. Ungkapan Ghaira Musma‘in berarti (1) semoga engkau tidak 
mendengar karena tuli; (2) semoga engkau tidak mendengar apa yang kiranya 
menyenangkan hati engkau; (3) semoga engkau tidak dituruti.

a4 : 90. b4 : 174; 33 : 18. c2 : 76; 3 : 79; 5 : 42. d2 : 105. e2 : 105

* Seakan-akan sedang mengatakan rā'īnā yakni wahai penggembala kami.
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a10 : 89. b2 : 66; 4 : 155; 7 : 164; 16 : 125. c4 : 117. d4 : 78, 125; 17 : 72.

48. Hai orang-orang yang 
telah diberi Kitab! Berimanlah 
kepada apa yang telah Kami 
turunkan, menggenapi apa yang 
ada padamu, csebelum Kami 
binasakan pemuka-pemuka di 
antaramu dan Kami balikkan 
mereka atas punggungnya, atau 
Kami laknat mereka614 seperti 
dKami telah melaknat orang-
orang yang melanggar Sabat. 
Dan ketentuan Allah pasti akan 
sempurna.

بَِما  ِمنُۡوا 
ٰ
ا الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

اَۡن  قَۡبِل  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

َمَعک لَِّما  قًا  ُمَصّدِ لَۡنا  نَّزَ

اَۡو   
ۤ
اَۡدبَاِرَہا ٰۤي  َعل َہا  ُرّدَ

َ
فَن ُوُجۡوًہا  ۡطِمَس 

نَّ

اَن اَۡمُر 
َ
ۡبِت ؕ َو ک  اَۡصٰحَب الّسَ

ۤ
ا َما لََعّنَ

َ
ۡم ک

ُ
َعَنہ

ۡ
نَل

ِہ َمۡفُعۡولًا ﴿۴۸﴾ 
اللّٰ

49. Sesungguhnya aAllah tidak 
akan mengampuni jika sesuatu 
dipersekutukan615 dengan-Nya; 
tetapi Dia akan mengampuni 
selain dari itu bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan barangsiapa 
mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa 
yang sangat besar.

ُدۡوَن  َما  یَۡغفُِر   َو  بِٖہ  یُّۡشَرَک  اَۡن  یَۡغفُِر  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

فََقِد  ِہ 
بِاللّٰ یُّۡشِرۡک  َمۡن  َو   ۚ يََّشٓاُء  لَِمۡن  ٰذلَِک 

ي  ِاثًۡما َعِظۡيمًا ﴿۴۹﴾  رٰۤ
َ
ت

ۡ
اف

50. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang me-
nganggap dirinya suci? Bahkan 
sebenarnya hanya Allah yang 
mensucikan siapa yang Dia 
kehendaki dan bmereka tidak 
akan dianiaya walaupun sekecil 
alur biji kurma.

ُہ 
اللّٰ بَِل   ؕ ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ ۡوَن 

ُّ
یَُزک ِذیَۡن 

َّ ال ي 
َ

ِال تََر   اَلَۡم 

ِۡي َمۡن يََّشٓاُء َو لَا یُۡظلَُمۡوَن فَِتۡیلًا ﴿۵۰﴾ 
ّ

یَُزک

614. Kata-kata itu berarti bahwa (1) salah satu dari kedua hukuman 
itu akan menimpa orang-orang Yahudi; (2) beberapa di antara mereka akan 
ditimpa oleh satu macam hukuman tertentu dan beberapa yang lainnya oleh 
(hukuman) yang lain.

615. Syirik, yang dalam istilah kerohanian sama dengan pengkhianatan, 
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51. Lihatlah, bagaimana mereka 
telah cmengada-adakan dusta ter-
hadap Allah!616 Dan cukuplah itu 
sebagai dosa yang nyata.

 ؕ الَۡکِذَب  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ُرۡوَن 

َ
یَۡفت ۡیَف 

َ
ک اُنُۡظۡر 

ِبۡیًنا ﴿٪۵۱﴾  ي بِٖہۤ   ِاثًۡما ّمُ
ٰ
ف

َ
َو ک 

52. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang diberi 
bagian dari Kitab? Mereka mem-
percayai sesuatu yang sia-sia617 
dan melampaui batas, dan mereka 
mengatakan tentang orang-orang 
kafir, “Inilah orang-orang yang 
lebih mendapat jalan petunjuk 
daripada orang-orang yang ber-
iman.”618

َن  ّمِ نَِصۡیًبا  اُۡوتُۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

اُغۡوِت 
َ

الّط َو  ِجۡبِت 
ۡ

بِال یُۡؤِمنُۡوَن  الِۡکٰتِب 
ِمَن  اَۡہٰدي  ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِل یَُقۡولُۡوَن  َو 

َمنُۡوا َسِبۡیلًا ﴿۵۲﴾ 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ال

jangkauannya sampai kepada perbuatan mencintai atau mempercayai sesuatu 
barang atau wujud seperti kita seyogianya mencintai atau mempercayai 
Tuhan. Ayat itu hanya bertalian dengan saat sesudah mati, yakni orang yang 
mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni.

616. Ucapan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan tidak akan membangkitkan 
lagi nabi-nabi, karena mereka tidak memerlukan lagi, adalah sama dengan 
mengada-adakan dusta. Jika keadaan satu kaum telah menjadi rusak seorang 
nabi pasti akan datang; dan seorang nabi memang benar telah datang dalam 
wujud Rasulullah Saw.

617. Al-Jibt berarti berhala atau berhala-berhala; sesuatu yang di 
dalamnya tidak terdapat kebaikan; tukang nujum; dan setan (Lane).

618. Kaum Muslimin mempercayai semua nabi yang namanya tercantum 
dalam Bibel dan juga mempercayai bahwa syariat yang diberikan kepada 
Nabi Musa As bersumber pada Tuhan. Akan tetapi, demikian besar kebencian 
orang-orang Yahudi terhadap kaum Muslimin, sehingga mereka menyatakan 
bahwa orang-orang musyrik Arab yang menolak kitab-kitab mereka adalah 
lebih mendapat petunjuk daripada kaum Muslimin.

a5 : 104; 10 : 70; 16 : 117.

R. 8
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53. Inilah orang-orang ayang 
dilaknat Allah, dan barangsiapa 
dilaknat Allah maka engkau 
sama sekali tidak akan pernah 
memperoleh seorang penolong 
pun baginya.

ُہ  
َعِن اللّٰ

ۡ
ُہ ؕ َو َمۡن یَّل

ُم اللّٰ
ُ
ِذیَۡن لََعَنہ

َّ ِٰٓئَک ال اُول

ِجَد  لَٗہ  نَِصیًۡرا ﴿۵۳﴾ 
َ
فَلَۡن ت

54. Ataukah mereka mem-
punyai bagian dalam kerajaan? 
Andaikan ada, maka mereka tidak 
akan memberi kepada manusia 
walaupun sekecil alur biji kurma.

یُۡؤتُۡوَن  ا 
َّ ل فَِاًذا  ِک 

ۡ
الُۡمل َن  ّمِ نَِصۡیٌب  ۡم 

ُ
لَہ اَۡم 

 ﴾۵۴ۙ اَس نَِقیًۡرا ﴿ الّنَ

55. Ataukah mereka menaruh 
kedengkian terhadap manusia 
tentang apa yang telah diberi-
kan Allah kepada mereka dari 
karunia-Nya? Maka sesungguh-
nya telah Kami berikan Kitab 
dan Hikmah kepada keturunan 
Ibrahim, dan telah Kami berikan 
juga kepada mereka suatu ke-
rajaan besar.

ِمۡن  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ٰتہ

ٰ
ا  

ۤ
َما َعلٰي  اَس  الّنَ َيۡحُسُدۡوَن  اَۡم 

الِۡکٰتَب  ِابٰۡرِہۡیَم  َل  
ٰ
ا  

ۤ
تَۡیَنا

ٰ
ا فََقۡد   ۚ فَۡضِلٖہ 

ا َعِظۡيمًا ﴿۵۵﴾ 
ً
ک

ۡ
ل ۡم ّمُ

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
 َو ا

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
َو ال

56. aMaka di antara mereka 
ada yang beriman kepadanya; 
dan di antara mereka ada yang 
berpaling darinya. Dan cukuplah 
kobaran api Jahanam sebagai 
hukuman bagi mereka.

ۡن َصّدَ َعۡنُہ ؕ  ۡم ّمَ
ُ
َمَن بِٖہ َو ِمۡنہ ٰ

ۡن ا ۡم ّمَ
ُ
مِۡنہ

َ
ف

َم  َسِعیًۡرا ﴿۵۶﴾ 
َ ي  ِبجََہنّ

ٰ
ف

َ
َو ک

57. Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar kepada Ayat-ayat 
Kami, akan segera Kami masuk-
kan mereka ke dalam Api. Dan 
setiap kali kulit mereka hangus,

نُۡصلِۡیہِۡم  َسۡوَف  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ُجُلۡوًدا    ۡم 
ُ
لٰۡنہ بَّدَ ۡم 

ُ
ُجُلۡوُدہ نَِضَجۡت  َما 

َّ ل
ُ
نَاًراؕک

a2 : 160; 3 : 87, 88. b2 : 254; 10 : 41; 61 : 15.
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Kami ganti dengan kulit lain-
nya,619 supaya mereka terus 
merasakan azab itu. Sesungguh-
nya Allah Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ ِاّنَ   ؕ اَب 
َ

الَۡعذ ۡوقُوا 
ُ

لَِیذ َغیَۡرَہا 

َعِزیًۡزا َحِکۡيمًا ﴿۵۷﴾ 

58. Dan borang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, 
kelak akan Kami masukkan 
ke dalam kebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai, mereka akan kekal di 
dalamnya; bagi mereka ada 
jodoh-jodoh suci di dalamnya, 
dan akan Kami masukkan mereka 
ke dalam tempat yang cteduh620 
lagi nyaman.

ۡم 
ُ
َسُنۡدِخلُہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 
ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ

ّوَ  َرٌۃ   َطّہَ ّمُ اَۡزَواٌج   
ۤ
ِفۡیَہا ۡم  

ُ
لَہ  ؕ اَبًَدا    

ۤ
ِفۡیَہا

ا َظلِۡیلًا ﴿۵۸﴾ 
ًّ ۡم ِظل

ُ
نُۡدِخلُہ

نصف 
الحزب

9

59. Sesungguhnya Allah meme-
rintahkanmu supaya amenyerah-
kan amanat-amanat621 kepada 
yang berhak menerimanya, dan 
apabila kamu menghakimi

ٰۤي  ِال الۡاَٰمٰنِت  وا  تَُؤّدُ اَۡن  ۡم 
ُ
مُُرک

ۡ
یَا َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

اَۡن اِس  الّنَ بَیَۡن  ۡمتُۡم 
َ

َحک ِاَذا  �َو  اَۡہلَِہا 

a4 : 123; 13 : 30; 14 : 24; 22 : 24; Lihat juga 2 : 26. b13 : 36; 56 : 31. c8 : 28.

619. Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa kulit itu jauh lebih peka 
terhadap rasa sakit daripada daging, oleh karena dalam kulit terdapat banyak 
saraf. Al-Qur’an mengemukakan kebenaran agung ini kira-kira seribu empat 
ratus tahun yang lalu dengan mengatakan bahwa kulit, dan bukan daging, 
yang dipunyai penghuni neraka akan dibuat baru sesudah terbakar hangus. 

620. Ungkapan, “teduh lagi nyaman,” menunjukkan suasana damai lagi 
tenang, bebas dari segala unsur yang memberi rasa sakit.

621. Wewenang atau kekuasaan memerintah telah dilukiskan di sini 
sebagai “amanat” rakyat guna menunjukkan bahwa kekuasaan itu hak rakyat 
dan bukan hak bawaan lahir satu individu atau suatu dinasti (keluarga raja-raja). 
Al-Qur’an tidak menyetujui pemerintahan dinasti atau secara turun-temurun; 
dan sebagai gantinya adalah mengadakan pemerintahan perwakilan. Kepala 
pemerintahan harus dipilih; dan dalam memilihnya rakyat diperintahkan 
supaya memberi suara bagi orang yang paling cocok untuk jabatan itu.
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di antara manusia hendaklah ka-
mu menghakimi dengan adil,622 
sesungguhnya Allah menasihati-
mu sebaik-baiknya dengan itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Men-
dengar, Maha Melihat.*

ۡم بِٖہ ؕ 
ُ

ا یَِعُظک َہ نِِعّمَ
ُمۡوا بِالَۡعۡدِل ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُ
ۡحک

َ
ت

اَن َسِمۡیًعا  ۭ بَِصیًۡرا ﴿۵۹﴾ 
َ
َہ ک

ِاّنَ اللّٰ

60. Hai orang-orang yang ber-
iman, taatlah623 kepada Allah, 
taatlah kepada Rasul-Nya dan 
borang-orang yang memegang 
kekuasaan di antaramu. Dan cjika 
kamu berselisih mengenai sesuatu 
maka kembalikanlah hal itu 
kepada Allah dan Rasul-Nya, jika 
kamu beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian. Itu paling baik 
dan paling bagus akibatnya.**

اَِطۡیُعوا  َو  َہ 
اللّٰ اَِطۡیُعوا  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم ۚ فَِاۡن تََناَزۡعتُۡم 
ُ

ُسۡوَل َو اُولِي الۡاَۡمِر ِمۡنک الّرَ

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ُسۡوِل   الّرَ َو  ِہ 

اللّٰ ي 
َ

ِال ۡوُہ  فَُرّدُ ۡيٍء 
َ

ش فِۡي 

َخیٌۡر   ٰذلَِک   ؕ ِخِر 
ٰ

الۡا الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوَن 

ِویۡلًا ﴿٪۶۰﴾ 
ۡ
ّوَ  اَۡحَسُن  تَا 

a4 : 84. b4 : 66.

622. Kepala negara Islam, begitu pula semua orang yang dipercayakan 
memikul tugas menatalaksana pemerintahan diharuskan menggunakan 
kekuasaan secara adil dan baik.

623. Kata “taat” yang terletak sebelum kata-kata “Allah” dan “rasul” telah 
ditiadakan sebelum perkataan “orang-orang yang memegang kekuasaan” agar 
menunjukkan bahwa ketaatan sepenuh-penuhnya kepada penguasa yang diangkat 
menurut undang-undang, berarti pula taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah 

* Maksud dari perkataan amānāt disini adalah hak memilih yang hasilnya adalah mendapatkan 
hak pemerintahan. Maka pemberian suara juga adalah satu hak yang hendaknya diberikan 
kepada ia yang merupakan ahlinya. Inilah pemerintahan yang baik. Apabila memegang 
pemerintahan maka wajib dijalankan dengan adil, tidak memikirkan partainya lagi. Pemerintah 
yang tidak baik dewasa ini hanya berlaku adil pada anggota partainya sedangkan kepada 
mereka yang beroposisi terhadap partainya, tidak berlaku adil .
** Di dalam ayat ini dalam perkataan Ūlil amri minkum ada perkataan minkum yang 
diterjemaahkan oleh sebagian ulama “Bentuklah pemerintahan yang hanya terdiri dari orang-
orang muslim, dan tidaklah perlu menaati pemerintah yang non muslim.” Ini adalah prinsip 
yang sia-sia, yang dilihat dari sudut pandang umum terbukti salah. Seluruh orang muslim yang 
bertempat tinggal di bawah pemerintahan non muslim atau berhijrah kesana, harus taat pada 
aturan-aturan pemerintahan itu.
Yang kedua, kalau seorang muslim menjadi hakim, dan ada masalah pertentangan berkenaan 
dengan suatu pengamalan maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud 
yang jelas dari Allah dan Rasul disini adalah ajaran Al-Qur’an. Maka siapapun juga hakimnya, 
baik orang muslim atau non muslim kalau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan 
dasar ajaran Al-Qur’an, maka janganlah ditaati, melainkan taatilah ajaran Al-Qur’an.
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61. Apakah engkau tidak per-
nah melihat orang-orang yang 
mengaku bahwa mereka telah 
beriman kepada apa yang di-
turunkan kepada engkau dan 
kepada apa yang diturunkan 
sebelum engkau? Mereka ingin 
berhakim kepada orang-orang 
yang melampaui batas, padahal 
mereka sungguh telah diperintah-
kan supaya menolaknya, dan 
setan ingin menyesatkan mereka 
dengan penyesatan yang sejauh-
jauhnya.

  
ۤ
َمنُۡوا بَِما

ٰ
ۡم ا

ُ
ہ

ِذیَۡن یَۡزُعُمۡوَن اَنَّ
َّ ي ال

َ
اَلَۡم تََر  ِال

یُِریُۡدۡوَن  قَۡبلَِک  ِمۡن  اُنِۡزَل    
ۤ
َما َو  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل 

ا 
اُِمُرۡوۤ قَۡد  َو  اُغۡوِت 

َ
الّط ي 

َ
ِال ا  حَاَکُمۡوۤ

َ
یَّت اَۡن 

ۡم 
ُ
ہ

َّ ۡیٰطُن اَۡن یُِّضل
َ

ُرۡوا بِٖہ ؕ َو یُِریُۡد الّش
ُ
ف

ۡ
اَۡن یَّک

َضلٰلًا  ۭ بَِعۡیًدا ﴿۶۱﴾ 

62. Dan, aapabila dikatakan ke-
pada mereka, “Marilah kepada 
apa yang diturunkan Allah dan 
kepada Rasul-Nya,” engkau me-
lihat orang-orang munafik 
berpaling dari engkau dengan 
sebenar-benarnya.

ي 
َ

ُہ َو ِال
  اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ۡم تََعالَۡوا ِالٰي َما

ُ
َو  ِاَذا ِقۡیَل لَہ

َعۡنَک   ۡوَن  یَُصّدُ الُۡمٰنِفِقیَۡن  َراَیَۡت  ُسۡوِل  الّرَ

 ﴾۶۲ۚ ُصُدۡوًدا ﴿

63. Maka bagaimana bila 
suatu musibah menimpa mereka 
disebabkan oleh apa yang telah 
diperbuat tangan mereka, lalu 
mereka datang kepada engkau 
dengan bersumpah, “Demi Allah, 
yang kami inginkan hanyalah 
melakukan kebaikan dan per-
damaian.”

َمۡت    ۭ بَِما قَّدَ
ٌ

ِصۡیَبۃ ۡم ّمُ
ُ
ۡیَف ِاَذاۤ  اََصابَۡتہ

َ
فَک

ِاۡن  ِہ 
َيۡحلُِفۡوَن ۖبِاللّٰ َجٓاُءۡوَک  ثُّمَ  اَیِۡدیۡہِۡم 

اۤ ِاۡحَسانًا ّوَ تَۡوِفۡیًقا ﴿۶۳﴾ 
َّ  ِال

ۤ
اََرۡدنَا

a63 : 6.

yang terkandung dalam kata-kata, “kembalikanlah hal itu kepada Allah dan 
Rasul(-Nya)” dapat ditujukan kepada sengketa antara penguasa-penguasa dan 
rakyatnya, atau kepada orang-orang di antara rakyat itu sendiri. Jika ditujukan 
kepada keadaan yang pertama, maka maksudnya adalah seandainya ada suatu 
perkara yang mengenainya timbul ketidaksepakatan antara penguasa-penguasa 
dan rakyat, maka hal itu hendaknya diputuskan menurut ajaran al-Qur’an; 
dan jika Al-Qur’an diam mengenai hal itu, maka hendaknya menuruti sunah 

R. 9
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64. Mereka itulah orang-orang 
yang Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hati mereka, 
karena itu berpalinglah dari 
mereka, nasihatilah mereka, 
dan katakanlah kepada mereka 
perkataan yang membekas bagi 
diri mereka.624

قُُلۡوبِہِۡم   فِۡي  َما  ُہ 
اللّٰ یَۡعلَُم  ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

فِۡيۤ   ۡم  
ُ
ہ

َّ ل قُۡل  َو  ۡم 
ُ
ِعۡظہ َو  ۡم 

ُ
َعۡنہ ۡعِرۡض 

َ
فَا

اَنُۡفِسہِۡم  قَۡولًا  ۭ بَلِۡیًغا ﴿۶۴﴾ 

65. Dan tidak Kami utus se-
orang rasul melainkan supaya 
ia ditaati625 dengan izin Allah. 
Dan jika mereka datang kepada 
engkau ketika mereka telah 
menganiaya diri mereka sendiri, 
lalu mereka memohon ampun 
kepada Allah, dan Rasul pun 
memintakan ampun bagi mereka, 
niscaya mereka akan mendapati 
Allah Maha Penerima taubat, 
Maha Penyayang.

بِِاۡذِن  لُِیَطاَع  ا 
َّ ِال ُسۡوٍل  ّرَ ِمۡن  َنا 

ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
َما َو 

َجٓاُءۡوَک  ۡم 
ُ
اَنُۡفَسہ ا  لَُمۡوۤ

َ
ّظ ِاۡذ  ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  َو   ؕ ِہ 
اللّٰ

ُسۡوُل  الّرَ ُم 
ُ
لَہ َر 

َ
اۡسَتۡغف َو  َہ 

اللّٰ ُروا 
َ
فَاۡسَتۡغف

ِحۡيمًا ﴿۶۵﴾  ابًا  ّرَ َہ تَّوَ
لََوَجُدوا اللّٰ

a4 : 111.

dan hadis. Akan tetapi, apabila Al-Qur’an, Sunah, dan Hadis diam mengenai 
masalah itu, hendaknya diserahkan kepada orang-orang yang diberi wewenang 
mengurusi perkara-perkara kaum Muslimin.

Agaknya ayat itu mengacu kepada hal-hal yang khusus berhubungan 
dengan perkara-perkara kenegaraan. Dalam hal ini yang menjadi dasar perintah 
itu adalah segala ketaatan kepada penguasa itu harus tunduk kepada ketaatan 
terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Tetapi, apabila ada perbedaan paham dan 
sengketa mengenai urusan kemasyarakatan dan sebagainya yang nampaknya 
disinggung dengan kata-kata “jika kamu berselisih,” kaum Muslimin harus 
dibimbing oleh hukum Syari’at Islam dan bukan oleh hukum yang lain.

624. Rasulullah Saw diperintahkan berbuat baik terhadap orang-orang 
munafik. Mereka belum sampai ke taraf “tidak bisa diperbaiki lagi.” Adalah 
mungkin bahwa pada suatu hari mereka dapat melihat kesalahan tingkah-laku 
mereka, lalu menjadi kaum Muslimin mukhlis dan sejati. Peperangan tidak 
pernah dilancarkan terhadap mereka.

625. Acapkali diupayakan untuk menarik kesimpulan dari kata-kata ini 
bahwa walaupun seorang nabi harus ditaati oleh kaum dimana ia menyampaikan 
risalahnya, ia tidak dapat pengikut nabi lain. Ini jelas satu kesimpulan yang 
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66. Tidak ,  demi  Tuhan 
engkau, bmereka tidak akan 
beriman sebelum mereka 
menjadikan engkau sebagai 
hakim dalam segala apa yang 
menjadi perselisihan di antara 
mereka, kemudian mereka tidak 
mendapati suatu keberatan dalam 
hati mereka tentang apa yang 
engkau putuskan dan mereka 
menerimanya dengan sepenuh 
penerimaan.626

ِفۡيمَا  ُمۡوَک 
ّ

ُيحَِک ي  
ٰ
َحّت یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  َربَِّک  َو  فَلَا 

ۡم ثُّمَ  لَا  َيِجُدۡوا فِۡيۤ  اَنُۡفِسہِۡم َحَرًجا  
ُ
جََر  بَۡیَنہ

َ
ش

ُِمۡوا  تَۡسلِۡيمًا ﴿۶۶﴾ 
ّ مَّا قََضۡیَت  َو يَُسل ّمِ

67. Dan seandainya Kami 
mewajibkan  atas mereka, 
“aBunuhlah dirimu”627 atau 
“keluarlah dari kampung-
halamanmu,” mereka tidak 
akan mengerjakannya kecuali 
sebagian kecil dari mereka; dan 
jika mereka mengerjakan apa 
yang mereka dinasihatkan untuk 
mengerjakannya, niscaya akan 
lebih baik bagi mereka dan lebih 
meneguhkan,

ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک ا  اۡقُتُلۡوۤ اَِن  َعلَۡیہِۡم  َتۡبَنا 
َ
ک ا 

اَنَّ لَۡو  َو 

قَلِۡیٌل  ا 
َّ ِال فََعُلۡوُہ   ا  ّمَ ۡم 

ُ
ِدیَاِرک ِمۡن  اۡخُرُجۡوا  اَِو 

بِٖہ  یُۡوَعُظۡوَن  َما  فََعُلۡوا  ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  ۡم َؕو 
ُ
ۡنہ ّمِ

 ﴾۶۷ۙ ﴿ تَۡثِبۡیًتا  اََشّدَ   َو  ۡم  
ُ
ہ

َّ ل َخیًۡرا  اَن 
َ
لَک

68. Dan jika demikian pasti 
akan Kami berikan kepada mereka 
ganjaran besar dari sisi Kami,

 ﴾۶۸ۙ  اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿
ۤ
ـا

ُدنَّ
َّ ۡن ل ۡم ّمِ

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا

َّ ّوَ ِاًذا ل

69. Dan bKami pasti akan 
membimbing mereka ke jalan 
yang lurus.

ۡسَتِقۡيمًا ﴿۶۹﴾  ۡم ِصَراًطا ّمُ
ُ
َہَدیٰۡنہ

َ
ّوَ ل

a4 : 60. b6 : 78. c19 : 37; 36 : 62; 42 : 53, 54.

keliru. Kenyataan bahwa seorang nabi Allah harus ditaati oleh orang-orang 
lain, tidak menghalangi kemungkinan bagi dirinya sendiri tunduk kepada dan 
menjadi pengikut nabi lain. Seperti nabi Harun As adalah seorang nabi bawahan 
(nabi pengikut) bagi Musa As (QS.20: 94).

626. Perintah itu berhubungan dengan Rasulullah Saw sebagai Kepala 
Negara Islam, dan oleh karenanya perintah itu harus juga berlaku untuk para 
Khulafa-ur-Rasyidin.
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70. Dan cbarangsiapa taat 
kepada Allah dan Rasul ini 
maka mereka akan termasuk 
di antara628 orang-orang byang 
Allah memberi nikmat kepada 
mereka yakni nabi-nabi, sidiq-
sidiq, syahid-syahid, dan orang-
orang saleh. Dan mereka629 itulah 
sahabat yang sejati.*

ِذیَۡن 
َّ ِٰٓئَک َمَع ال ول

ُ
ُسۡوَل فَا َہ َو الّرَ

َو َمۡن یُِّطِع اللّٰ

یِۡقیَۡن  ّدِ َن َو الّصِ ٖ
ِبیّ َن الّنَ ُہ َعلَۡیہِۡم ّمِ

اَنَۡعَم اللّٰ

ِٰٓئَک  اُول َحُسَن  َو   ۚ ِلِحیَۡن  الّصٰ َو  َہَدٓاِء 
ُ

الّش َو 

 ﴾۷۰ؕ َرِفۡیًقا ﴿

71. Inilah karunia dari Allah, 
dan cukuplah Allah Yang Maha 
Mengetahui.

ِہ َعلِۡيمًا ﴿٪۷۱﴾ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ِہ ؕ َو ک

ٰذلَِک الَۡفۡضُل ِمَن اللّٰ 

a4 : 14; 8 : 25. b1 : 7; 5 : 21; 19 : 59; 57 : 20.

627. Kata-kata Uqtulū Anfusakum, bukan berarti “bunuhlah dirimu” tetapi 
“bunuhlah kaummu” (QS.2: 55) atau “korbankanlah jiwamu di jalan Allah.”

628. Kata depan ma‘a menunjukkan adanya dua orang atau lebih, bersama 
pada suatu tempat atau pada satu saat, kedudukan, pangkat atau keadaan. Kata 
itu mengandung arti bantuan, seperti tercantum dalam QS.9: 40 (Mufradāt). 
Kata itu dipergunakan pada beberapa tempat dalam al-Qur’an dengan artian Fī 
artinya “di antara”: (QS.3: 194; 4: 147).

629. Ayat ini sangat penting sebab ia menerangkan semua jalur kemajuan 
rohani yang terbuka bagi kaum Muslimin. Keempat martabat kerohanian – para 
nabi, para sidiq, syuhada dan orang-orang shaleh – kini semuanya dapat dicapai 
hanya dengan jalan mengikuti Rasulullah Saw. Hal ini merupakan kehormatan 
khusus bagi Rasulullah Saw semata. Tidak ada nabi lain menyamai beliau 
dalam perolehan nikmat ini. Kesimpulan itu lebih lanjut ditunjang oleh ayat 
* Dalam ayat ini banyak sekali hal-hal yang layak mendapatkan perhatian. Pertama maksud dari 
kata al-Rasūl adalah Rasulullah Saw yang merupakan seorang rasul khusus. Yang kedua, bahwa 
kalau kamu menaati rasul ini maka kamu akan termasuk orang-orang yang tergolong sebagai nabi, 
shiddiq dan juga saleh. Maksudnya adalah bahwa dengan mengikuti Rasulullah Saw seseorang 
dapat menjadi nabi yakni orang yang menaati rasul ini. 

Di tempat ini arti dari kata ma‘a diterjemaahkan sebagian ulama dengan penekanan bahwa 
ia akan beserta mereka dan ia tidak akan menjadi di antara mereka. Sebagai pendukungnya 
dikemukakan dalilnya, yaitu hasuna ’ulāika rafīqa (yakni ia akan menjadi teman yang terbaik) 
yaitu ia akan bersama dengan nabi-nabi adapun ia sendiri bukan nabi. Terjemahan ayat ini sangat 
tidak menghormati Rasulullah Saw karena dalam bentuk terjemaahan ini, maksud ayat ini akan 
menjadi seperti ini yaitu orang-orang yang mentaati Rasul Karim Saw akan bersama para nabi 
akan tetapi ia sendiri bukan nabi; ia akan bersama para shiddiq akan tetapi ia sendiri bukan seorang 
shiddiq; ia akan bersama para syuhada akan tetapi ia sendiri bukan syahid; ia akan bersama para 
orang saleh akan tetapi ia sendiri bukan seorang saleh. Di beberapa ayat di dalam Al-Qur’an  kata 
ma‘a diartikan sebagai min misalnya lihatlah dalam surah Ali Imran ayat 194, Al Nisaa 147 dan 
Al Hijr 32.
Selain itu di sini, setelah kata ma‘alladzīna ’an‘amallāhu ‘alaihim disebutkan min al-nabiyyīn kata 
min disini disebut min bayāniyyah, maksudnya adalah bersama mereka yakni diantara mereka.
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72. Hai orang-orang yang 
beriman! Siagakanlah sarana-
sarana pembelaan dirimu,630 
lalu berangkatlah berkelompok-
kelompok631 atau berangkatlah 
bersama-sama.

فَانۡفُِرۡوا  ۡم 
ُ
َرک

ۡ
ِحذ ۡوا 

ُ
ُخذ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ثَُباٍت اَِو انۡفُِرۡوا َجِمۡیًعا ﴿۷۲﴾ 

73. Dan sesungguhnya di 
antaramu niscaya ada yang 
sengaja berlambat-lambat, dan 
jika suatu musibah menimpamu 
ia berkata, “Sungguh Allah telah 
memberi nikmat kepadaku, 
karena aku tidak hadir bersama 
mereka.”632

ۡن  فَِا  ۚ َئّنَ  ُیَبّطِ
َّ ل لََمۡن  ۡم 

ُ
ِمۡنک ّنَ  ِا َو 

َعلَّيَ  ُہ 
اللّٰ اَنَۡعَم  قَۡد  قَاَل   

ٌ
ِصۡیَبۃ ّمُ ۡم 

ُ
اََصابَۡتک

ۡم َشِہۡیًدا ﴿۷۳﴾ 
ُ
َعہ ِاۡذ لَۡم اَُکۡن ّمَ

74. Tetapi jika kamu benar-
benar dianugerahi suatu karunia 
dari Allah, niscaya ia mengatakan, 
seolah-olah tidak ada kasih 
sayang di antaramu dengan dia, 
“Alangkah baiknya jika aku 
bersama mereka, tentu aku pun 
akan memperoleh kemenangan 
besar!”

ۡن 
َ
ا

َ
ِہ لََیُقۡولَّنَ ک

َن اللّٰ ۡم فَۡضٌل ّمِ
ُ

َو لَِئۡن اََصابَک

یّٰلَۡیَتِنۡي  ٌۃ  َمَوّدَ بَۡیَنٗہ  َو  ۡم 
ُ

ۡن  ۭ بَۡیَنک
ُ

تَک ۡم 
َّ ل

فُۡوَز فَۡوًزا َعِظۡيمًا ﴿۷۴﴾ 
َ
ۡم فَا

ُ
ۡنُت َمَعہ

ُ
ک

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب 9

yang membicarakan nabi-nabi secara umum dan mengatakan, “dan orang-
orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, mereka adalah orang-
orang sidiq dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka” (QS.57: 20).

Apabila kedua ayat ini dibaca bersama-sama maka kedua ayat itu berarti 
bahwa, kalau para pengikut nabi-nabi lainnya dapat mencapai martabat sidiq, 
syahid, dan saleh dan tidak lebih tinggi dari itu, maka pengikut Rasulullah Saw 
dapat naik ke martabat nabi juga. Kitab “Bahr-al-Muhit” (jilid III, hal. 287) 
menukil Al-Raghib yang mengatakan, “Tuhan telah membagi orang-orang 
mukmin dalam empat golongan dalam ayat ini, dan telah menetapkan bagi 
mereka empat tingkatan, sebagian di antaranya lebih rendah dari yang lain, 
dan Dia telah mendorong orang-orang mukmin sejati agar jangan tertinggal 
dari keempat tingkatan ini.” dan menambahkan bahwa “kenabian itu ada dua 
macam: umum dan khusus. Kenabian khusus, yakni kenabian yang membawa 
syariat, sekarang tidak dapat dicapai lagi; tetapi kenabian yang umum masih 
tetap dapat dicapai.”

630. Hidzr berarti kewaspadaan atau upaya pencegahan terhadap bahaya; 
kesiap-siagaan; penjagaan; keadaan siap-siaga atau keadaan khawatir (Lane). 

R. 10
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a9 : 111. b9 : 52. c4 : 99.

75. Maka hendaklah mereka 
ayang menjual kehidupan dunia 
untuk (kehidupan) akhirat ber-
perang di jalan Allah. Dan 
barangsiapa yang berperang di 
jalan Allah, lalu bterbunuh atau 
meraih kemenangan, maka Kami 
akan segera memberinya ganjaran 
yang besar.

یَۡشُرۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  ُیَقاتِۡل 
ۡ
فَل

فِۡي  یَُّقاتِۡل  َمۡن  َو   ؕ ِخَرِۃ 
ٰ

بِالۡا نَۡیا  الّدُ حَٰیوَۃ 
ۡ

ال

ِہ فَُیۡقَتۡل اَۡو یَۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤتِۡیِہ 
َسِبۡیِل اللّٰ

اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿۷۵﴾ 

76. Dan mengapakah kamu 
tidak mau berperang632A di jalan 
Allah dan membela aorang-orang 
lemah633 dari antara laki-laki, 
perempuan-perempuan dan anak-
anak, yang mengatakan, “Wahai 
Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri yang penduduknya 
kejam ini, dan jadikanlah bagi 
kami pelindung dari sisi Engkau, 
dan jadikanlah bagi kami 
penolong dari sisi Engkau.”

َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  تَُقاتُِلۡوَن  لَا  لَُکۡم  َما  َو 

َو  َسٓاِء  ِ
ّ الن َو  الّرَِجاِل  ِمَن  الُۡمۡسَتۡضَعِفیَۡن 

اَۡخِرۡجَنا   
ۤ
َربََّنا یَُقۡولُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال الِۡولَۡداِن 

اۡجَعۡل  َو   ۚ اَۡہلَُہا  الِِم 
َ

الّظ الَۡقۡریَِۃ  ٰہِذِہ  ِمۡن 

ُدنَۡک 
َّ ل ِمۡن  َنا 

َّ ل اۡجَعۡل  ّوَ   ۚ ا  َولِّیً ُدنَۡک 
َّ ل ِمۡن  َنا 

َّ ل

نَِصیًۡرا ﴿۷۶﴾ 

77. Orang-orang beriman ber-
perang di jalan Allah, sedang-kan 
orang-orang kafir berperang di 
jalan setan. Karena itu perangilah 
olehmu kawan-kawan setan; se-
sungguhnya tipu daya setan itu 
lemah.

ِہۚ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  یَُقاتُِلۡوَن  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

اُغۡوِت 
َ

َسِبۡیِل الّط فِۡي  یَُقاتُِلۡوَن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ َوال

ۡیٰطِن 
َ

الّش ۡیَد 
َ
ک ِاّنَ   ۚ ۡیٰطِن 

َ
الّش اَۡولَِیٓاَء  ا  فََقاتُِلۡوۤ

اَن َضِعۡیًفا ﴿٪۷۷﴾ 
َ
ک 

Kata itu meluas lingkupannya ke segala macam bentuk peralatan-peralatan 
yang diperlukan bagi pertahanan dan telah dianggap bahwa mempersenjatai 
diri pun tercakup oleh kata itu.

631. Al-Tsubah berarti, satu regu atau sekumpulan orang, segerombolan 
atau serombongan orang tertentu, satu pasukan berkuda (Lane).
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78. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang kepada 
mereka dikatakan, “Tahanlah 
tanganmu, dirikanlah shalat, 
dan bayarlah zakat.” Akan tetapi 
bketika diwajibkan berperang atas 
mereka, tiba-tiba segolongan dari 
mereka takut kepada manusia 
seperti seharusnya mereka takut 
kepada Allah atau lebih takut 
lagi; dan mereka berkata: “Wahai 
Tuhan kami, mengapa Engkau 
mewajibkan berperang atas diri 
kami? aMengapa Engkau tidak 
memberi kami tenggang waktu 
sedikit lagi?”634 Katakanlah, 
b”Kesenangan dunia ini hanya 
sedikit sedangkan akhirat itu lebih 
baik bagi orang yang bertakwa; 
dan ckamu tidak akan dizalimi 
walaupun sekecil alur biji korma.

ۡم 
ُ

اَیِۡدیَک ا  ۡوۤ
ُ
ّف

ُ
ک ۡم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِذیَۡن 

َّ ال ي 
َ

ِال تََر  اَلَۡم 

ا  فَلَّمَ  ۚ وَۃ 
ٰ

ک الّزَ تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ   الّصَ اَِقۡیُموا  َو 

ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ فَِریٌۡق  ِاَذا  الِۡقَتاُل  َعلَۡیہُِم  ِتَب 

ُ
ک

اََشّدَ  اَۡو  ِہ 
اللّٰ َخۡشَیِۃ  

َ
ک اَس   الّنَ َيۡخَشۡوَن 

َعلَۡیَنا  َتۡبَت 
َ
ک لَِم  َربََّنا  قَالُۡوا  َو   ۚ  

ً
َخۡشَیۃ

ٰۤي اََجٍل قَِریٍۡب ؕ قُۡل   ِال
ۤ
ۡرتََنا

الِۡقَتاَل ۚ لَۡو لَاۤ اَّخَ

لَِّمِن   َخیٌۡر   ِخَرُۃ 
ٰ

الۡا َو   ۚ قَلِۡیٌل  نَۡیا  الّدُ َمَتاُع 

ي ؕ َو لَا تُۡظلَُمۡوَن  فَِتۡیلًا ﴿۷۸﴾ 
ٰ
ق

َّ ات

79. Di manapun kamu berada 
dkematian akan menemukanmu, 
sekali pun kamu ada di dalam 
b e n t e n g  y a n g  k o k o h . 6 3 5

ۡنتُۡم  
ُ
ک لَۡو  َو  الَۡمۡوُت  ُم 

ُّ
ک

ۡ
یُۡدِرک ۡونُۡوا 

ُ
تَک َما  اَیَۡن 

    
ٌ

َحَسَنۃ ۡم 
ُ
تُِصۡبہ ِاۡن  َو    ؕ َدٍۃ  َشّیَ ّمُ بُُرۡوٍج  فِۡي  

632. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum munafikin atau musuh-musuh 
dalam selimut, dan menyebutkan dua sifat mereka yang menonjol.

632A. Kata itu berarti pula, apa gerangan sebabnya kamu tidak berperang?
633. Ayat itu merupakan satu bukti yang jelas bahwa orang-orang Muslim 

tidak pernah mengawali permusuhan. Mereka hanya berperang membela diri 
demi melindungi agama mereka dan menolong saudara-saudara seagama 
mereka yang lebih lemah.

634. Ayat itu mengisyaratkan kepada segolongan manusia yang memper-
lihatkan hasrat besar untuk berperang bila mereka dilarang berperang; akan 
tetapi, tatkala tiba saat untuk benar-benar berperang, mereka menolak berperang 

a2 : 247; 4 : 67. b14 : 45; 63 : 11. c9 : 38; 57 : 21. dLihat 4 : 50. e62 : 9.

R. 11
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Dan jika mereka memperoleh 
suatu kebaikan, mereka berkata, 
“Ini dari sisi Allah”; sedangkan 
jika mereka ditimpa suatu 
keburukan, mereka berkata, 
“Ini dari engkau.” Katakanlah, 
“Semuanya dari Allah.”636 
Maka apakah yang telah terjadi 
dengan kaum ini hingga mereka 
hampir-hampir tidak memahami 
perkataan?

ۡم 
ُ
تُِصۡبہ ِاۡن  َو   ۚ ِہ 

اللّٰ ِعۡنِد  ِمۡن  ٰہِذٖہ  یَُّقۡولُۡوا 

 
ٌ

ّل
ُ
ک ِعۡنِدَک ؕقُۡل  ِمۡن  ٰہِذٖہ  یَُّقۡولُۡوا   

ٌ
َئۃ َسّیِ

اُدۡوَن 
َ
ٓاِء الَۡقۡوِم لَا یَک

َ
ُؤل مَاِل ہٰۤ

َ
ِہؕ  ف

ۡن ِعۡنِد اللّٰ ّمِ

یَۡفَقُہۡوَن َحِدیًۡثا ﴿۷۹﴾ 

80. Kebaikan apa pun yang 
sampai kepada engkau itu dari 
Allah; dan keburukan apapun 
yang menimpa engkau, itu dari 
diri engkau sendiri.637 Dan Kami 
telah mengutus engkau sebagai 
Rasul untuk seluruh manusia. 
Dan cukuplah Allah sebagai 
Saksi.

 اََصابََک 
ۤ
ِہ  َو َما

مَِن اللّٰ
َ

  اََصابََک ِمۡن َحَسَنٍۃ  ف
ۤ
َما

اِس  ٰنَک لِلّنَ
ۡ
ۡفِسَکؕ  َو اَۡرَسل

مِۡن نَّ
َ

َئٍۃ  ف ِمۡن َسّیِ

ِہ َشِہۡیًدا ﴿۸۰﴾ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
َرُسۡولًا ؕ َو ک

81. Siapa yang menaati Rasul, 
maka sungguh ia menaati Allah; 
dan siapa berpaling, maka 
tidaklah Kami mengutus engkau 
sebagai penjaga atas mereka.

ي  
ّٰ

َہ ۚ َو َمۡن تََول
ُسۡوَل فََقۡد اََطاَع اللّٰ َمۡن یُِّطِع الّرَ

 ﴾۸۱ؕ ٰنَک َعلَۡیہِۡم َحِفۡیًظا  ﴿
ۡ
  اَۡرَسل

ۤ
مَا

َ
ف

atau berusaha menghindar dengan segala macam helah; dengan demikian 
mereka memperlihatkan bahwa keinginan mereka semula untuk berperang itu, 
tidak tulus atau keinginan itu disebabkan oleh gejolak semangat yang bersifat 
sementara.

635. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada hukum alam umum bahwa 
kematian tak dapat dihindarkan atau dapat juga diartikan bahwa kata-kata itu 
khusus tertuju kepada orang-orang munafik yang tidak menaati perintah Tuhan 
untuk berperang dengan pemikiran bahwa dengan cara demikian, mereka dapat 
menghindari kematian.

636. Ungkapan “semuanya dari Allah” itu benar dalam pengertian bahwa 
Allah adalah Kekuatan Kendali Terakhir di alam semesta ini, dan nasib apa pun 
yang menimpa manusia, baik ataupun buruk, dapat dinisbahkan baik kepada 
hukum alam ataupun kepada salah satu takdir khas Allah.
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82. Dan mereka mengatakan: 
“Kami taat”; tetapi apabila 
mereka telah pergi dari sisi 
engkau, segolongan dari mereka 
amelewatkan malam harinya 
dengan membuat rencana638 
yang berlawanan dengan apa 
yang engkau katakan. Dan, 
Allah mencatat apa yang mereka 
rencanakan pada malam hari itu. 
Maka berpalinglah dari mereka 
dan bertawakallah kepada Allah. 
Dan cukuplah Allah sebagai 
Pemelihara.

ِعۡنِدَک  ِمۡن  بََرُزۡوا  فَِاَذا   ۪  
ٌ

َطاَعۃ یَُقۡولُۡوَن  َو 

 ؕ تَُقۡوُل  ِذۡي 
َّ ال َغیَۡر  ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ  

ٌ
َطٓائَِفۃ َت  بَّیَ

ۡم 
ُ
ۡعِرۡض َعۡنہ

َ
ُتۡوَن ۚ فَا ُتُب َما یَُبّیِ

ۡ
ُہ یَک

َو اللّٰ

ِہ  َوکِۡیلًا ﴿۸۲﴾ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ِہ ؕ َو ک

ۡل َعلَي اللّٰ
َّ
َو تََوک

83. Maka atidakkah mereka 
merenungkan al-Qur’an? Sean-
dainya itu bukan berasal dari sisi 
Allah, pastilah mereka akan men-
dapati banyak pertentangan639 di 
dalamnya.*

اَن ِمۡن ِعۡنِد َغیِۡر 
َ
َو لَۡو  ک َنؕ 

ٰ
اَفَلَا یََتَدبَُّرۡوَن الُۡقۡرا

َکِثیًۡرا ﴿۸۳﴾  اۡخِتلَافًا  ِفۡیِہ  لََوَجُدۡوا  ِہ 
اللّٰ

84. Dan apabila  sampai 
kepada mereka suatu kabar baik 
yang menentramkan atau yang 
menakutkan, mereka menyebar-
luaskannya,640 padahal seandainya 
mereka mengembalikan hal itu

خَۡوِف 
ۡ

ال اَِو  الۡاَۡمِن  َن  ّمِ اَۡمٌر  ۡم 
ُ
َجٓاَءہ ِاَذا  َو 

اُولِي  ٰۤي  ِال َو  ُسۡوِل  الّرَ ي 
َ

ِال ۡوُہ   َرّدُ لَۡو  بِٖہَؕو  اََذاُعۡوا 

ِبُطۡونَٗہ يَۡسَتنۢۡ ِذیَۡن 
َّ ال لََعلَِمُہ  ۡم 

ُ
ِمۡنہ الۡاَۡمِر 

637. Allah Swt telah melimpahkan kepada manusia kekuatan-kekuatan dan 
kemampuan-kemampuan sehingga apabila dipergunakan secara tepat ia dapat 
mencapai sukses dalam hidupnya, dan apabila dipergunakan secara keliru ia 
akan terlibat dalam kesukaran. Dengan demikian segala macam kebaikan di sini 
dikenakan kepada Tuhan, dan semua keburukan kepada manusia.

638. Isyarat itu ditujukan kepada persekongkolan rahasia pada malam 
atau siang hari. Oleh karena pada umumnya kasak-kusuk komplotan rahasia 
dilakukan pada malam hari, maka kata Bayyata dipergunakan di sini, karena 

a4 : 109. b47 : 25.

* Di dalam ayat ini diberikan bukti kebenaran Al-Qur’an, yakni menurut ayat ini dalam Al-
Qur’an tidak didapati pertentangan padahal selama 23 tahun Al-Qur’an terus menerus turun pada 
seorang nabi ummi. Di dalam masa 23 tahun betapa banyak permasalahan yang kebanyakan para 
intelektual dapat saja khilaf, maka bagaimana mungkin untuk seorang nabi yang ummi, sebuah 
kitab dapat dibuat olehnya dan di dalamnya tidak ditemukan satu pun pertentangan.
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kepada Rasul dan kepada borang-
orang yang memegang kekuasaan 
diantara mereka, pastilah orang-
orang yang menelitinya di antara 
mereka akan dapat mengetahui-
nya. Dan seandainya bukan ka-
rena karunia Allah dan rahmat-
Nya atasmu, niscaya kamu akan 
mengikuti setan, kecuali sebagian 
kecil.

ۡم َو َرۡحَمُتٗہ 
ُ

ِہ َعلَۡیک
ۡم ؕ َو لَۡو لَا فَۡضُل اللّٰ

ُ
ِمۡنہ

ا  قَلِۡیلًا ﴿۸۴﴾ 
َّ ۡیٰطَن  ِال

َ
َبۡعتُُم الّش

َّ لَات

85. Oleh karena itu ber-
peranglah di jalan Allah, engkau 
tidak dibebani tanggung jawab 
kecuali mengenai diri sendiri,641 
dan akobarkanlah semangat 
orang-orang beriman. Mudah-
mudahan Allah akan menahan 
serangan orang-orang kafir; dan 
Allah lebih keras serangan-Nya 
dan lebih keras pula hukuman-
Nya.

نَۡفَسَک  ا 
َّ ِال ُف 

َّ ل
َ
تُک لَا   ۚ ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  فََقاتِۡل 

 
َ

ّف
ُ

یَّک اَۡن  ُہ 
اللّٰ َعَسي   ۚ الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِض  َحّرِ َو 

اََشّدُ  ّوَ  ًسا 
ۡ
بَا اََشّدُ   ُہ 

اللّٰ َو   ؕ ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َس 
ۡ
بَا

تَۡنِکۡیلًا ﴿۸۵﴾ 

malam hari seolah-olah menyediakan semacam selimut untuk menutupi rahasia-
rahasia.

639. “Pertentangan” dapat mengacu kepada pertentangan-pertentangan 
dalam teks al-Qur’an dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya; atau 
kepada ketiadaan persesuaian antara nubuatan-nubuatan yang tersebut dalam 
al-Qur’an dengan hasil atau penggenapan nubuatan-nubuatan itu.

640. Alasan mengapa khabar-khabar yang berhubungan dengan keamanan 
telah disebut di sini sebelum khabar-khabar yang berhubungan dengan 
kekhawatiran adalah bahwa Al-Qur’an di sini menyebut peperangan dan selama 
peperangan berkecamuk kadang-kadang adalah lebih berbahaya menyiarkan 
berita mengenai hal-hal yang boleh jadi menjurus kepada hasil-hasil yang 
menggembirakan daripada menyiarkan berita yang menjurus kepada hal-hal 
yang menakutkan.

Dalam keadaan normal pun perintah tersebut sangat penting, karena 
memberikan pengaruh langsung kepada disiplin dan kesejahteraan masyarakat. 
Kata-kata “orang-orang yang memegang kekuasaan” mengisyaratkan kepada 

a4 : 60. b8 : 66.
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86. Siapa yang memberi 
syafaat yang baik, baginya akan 
ada bagian dari itu, dan siapa 
yang memberi syafaat yang 
buruk, baginya akan ada bagian 
yang semisal dari itu,642 dan 
Allah Maha Berkuasa atas segala 
sesuatu.

نَِصۡیٌب  ٗہ 
َّ ل ۡن 

ُ
یَّک  

ً
َحَسَنۃ  

ً
َشَفاَعۃ يَّۡشَفۡع  َمۡن 

ۡن 
ُ

یَّک  
ً

َئۃ َسّیِ  
ً

َشَفاَعۃ يَّۡشَفۡع  َمۡن  َو   ۚ ۡنَہا  ّمِ

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ  
ُ
ک َعلٰي  ُہ  

اللّٰ اَن 
َ
ک ۡنَہاَؕو  ّمِ کِۡفٌل  ٗہ 

َّ ل

ِقۡیًتا ﴿۸۶﴾  ّمُ

87. Dan apabila kamu diberi 
ucapan salam, maka balaslah 
dengan yang lebih baik dari itu, 
atau jawablah yang sepadan 
dengan itu.643 Sesungguhnya, 
Allah menghisab segala perkara.*

  
ۤ
ِمۡنَہا ۡحَسَن 

َ
بِا ۡوا  حَّیُ

َ
ف ٍۃ  ِحّیَ

َ
بِت ۡیتُۡم  ُحّیِ ِاَذا  َو 

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  َن  ا

َ
ک َہ 

اللّٰ ّنَ  َہاِؕا ۡو ّدُ ُر اَۡو 

َحِسۡیًبا ﴿۸۷﴾ 

Rasulullah Saw atau khalifah-khalifah beliau atau kepada para amir yang 
ditunjuk oleh para khalifah itu. 

641. Perintah untuk berperang tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah 
Saw saja. Jika demikian halnya, anak-kalimat yang kedua dalam ayat itu niscaya 
akan berbunyi illā Nafsuka, artinya, tiada yang dikenakan tanggung jawab 
kecuali dirimu dan bukan illā Nafsaka, yakni engkau tidak dibebani tanggung-
jawab kecuali atas dirimu sendiri, seperti dalam ayat ini. Apa yang dimaksudkan 
oleh ayat ini adalah bahwa tiap-tiap Muslim, tak terkecuali Rasulullah Saw, 
bertanggung jawab kepada Allah Swt. Tetapi, tugas Rasulullah Saw ada dua 
macam: (1) beliau sendiri berperang, dan (2) menggerakkan pengikut-pengikut 
beliau untuk berperang, walaupun beliau tidak bertanggung jawab atas mereka.

642. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian syafa’at atau rekomendasi 
(usulan kepada atasan untuk kepentingan seorang bawahan) tidak boleh dianggap 
enteng; sebab, orang yang memberi syafaat bagi orang lain bertanggung jawab 
atas tindakannya. Jika syafaatnya benar dan adil, niscaya ia akan memperoleh 
ganjaran yang selayaknya; sebaliknya akan diminta pertanggungjawaban atas 
segala akibat-akibatnya yang buruk. Selanjutnya, patut dicatat bahwa sehubungan 
dengan “syafa’at baik” kata yang dipergunakannya ialah Nasīb (bagian atau 
bagian yang ditentukan), sedangkan sehubungan dengan “syafa’at buruk” kata 
* Di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa apabila diberikan hadiah, maka sekurang-kurangnya 
kembalikanlah kepada pemberi hadiah sebuah hadiah sebenyak yang telah diberikannya,  atau yang 
lebih baik dari itu. Maksudnya bukan berarti hadiah itu dikembalikan lagi atau hanya berikanlah 
suatu barang secara materi yang lebih baik lagi dari itu. Bahkan Rasulullah Saw mengajarkan 
kepada kita perkataan Jazakumullāhu Khairan (Semoga Allah Swt memberikan balasan yang lebih 
baik lagi dari ini). Ini adalah hadiah yang terbaik. Akan tetapi sebagian orang menjadikan ucapan 
itu sebagai perantara untuk menutupi keserakahannya, mereka menerima hadiah akan tetapi tidak 
memberikan hadiah kembali dan menganggap cukup dengan mengucapakan Jazakumullah saja.
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88. Allah, tidak ada Tuhan 
selain Dia. Pastilah Dia akan 
senantiasa mengumpulkan kamu 
sampai Hari Kiamat, tidak ada 
keraguan di dalamnya. Dan 
siapakah yang lebih benar dari 
Allah dalam ucapan?

یَۡوِم  ِالٰي  ۡم 
ُ

ک ُہَو ؕلََيۡجَمَعّنَ ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ  ُہ 

اَللّٰ
الِۡقٰیَمِۃ لَا َریَۡب ِفۡیِہ ؕ َو َمۡن اَۡصَدُق ِمَن  

ِہ  َحِدیًۡثا ﴿٪۸۸﴾ 
اللّٰ 

89. Maka apakah yang terjadi 
denganmu sehingga kamu ter-
pecah menjadi dua golongan 
mengenai orang-orang munafik?644 
Dan Allah telah membalikkan 
mereka kepada keadaan semula 
disebabkan apa yang mereka 
usahakan. Apakah kamu ingin 
memberi petunjuk kepada orang 
yang telah Allah nyatakan sesat? 
Dan barangsiapa yang Allah 
nyatakan sesat, maka engkau 
tidak mendapatkan baginya suatu 
jalan.

ُہ 
اللّٰ َو  ِفَئَتیِۡن  الُۡمٰنِفِقیَۡن  فِي  لَُکۡم  مَا 

َ
ف

تَۡہُدۡوا  اَۡن  َکَسُبۡواؕاَتُِریُۡدۡوَن  بَِما  ۡم 
ُ
َسہ

َ
اَۡرک

لَٗہ  ِجَد 
َ
ت فَلَۡن  ُہ 

اللّٰ یُّۡضلِِل  َمۡن  َو   ؕ ُہ 
اللّٰ  

َ
اََضّل َمۡن 

َسِبۡیلًا ﴿۸۹﴾ 

الحزب 10

90. aMereka ingin seandainya 
kamu kafir sebagaimana mereka 
telah kafir, maka kamu menjadi 
sama dengan mereka. Karena itu 
janganlah kamu menjadikan dari 
antara mereka645 sahabat-sahabat

ۡونُۡوَن 
ُ

فََتک ُرۡوا 
َ
َکف َما 

َ
ک ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
تَک لَۡو  ۡوا  َوّدُ

ي 
ٰ
َحّت اَۡولَِیٓاَء  ۡم 

ُ
ِمۡنہ ۡوا 

ُ
ِخذ

َّ
تَت فَلَا  َسَوٓاًء 

ۡم
ُ
ۡوہ

ُ
خُذ

َ
ف ۡوا 

َّ تََول ِہؕفَِاۡن 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  یَُہاِجُرۡوا 

yang dipergunakan adalah Kifl (bagian yang sama). Hal ini menjelaskan bahwa 
kalau hukuman untuk syafaat jahat hanya akan diberikan setimpal dengan itu, 
maka ganjaran yang baik untuk syafaat yang baik tidak mendapat pembatasan 
demikian, melainkan akan sebanyak yang ditetapkan Tuhan, yakni, sepuluh kali 
lipat besarnya.

643. Ayat itu mengisyaratkan kepada suatu kewajiban sosial.
644. Orang-orang mukmin tidak sepaham di antara mereka sendiri tentang 

bagaimana orang-orang munafik yang hidup di luar kota Medinah, yakni kabilah-
kabilah Badui di pedusunan, harus diperlakukan. Sebagian menaruh simpati 
terhadap mereka dan menyarankan supaya bersikap lunak terhadap mereka 
dengan harapan bahwa dengan cara ini mudah-mudahan lambat-laun mereka 

a2 : 110; 4 : 45; 14 : 4.

R. 12
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sebelum mereka berhijrah di 
jalan Allah. Tetapi jika mereka 
berpaling, maka tangkaplah me-
reka dan bunuhlah646 mereka di 
manapun kamu menjumpainya; 
dan janganlah kamu menjadikan 
dari antara mereka sahabat dan 
jangan pula sebagai penolong.

ۡوا 
ُ

ِخذ
َّ

ۡم ۪ َو لَا تَت
ُ
ُمۡوہ

ُّ ۡم َحۡیُث َوَجۡدت
ُ
َو اۡقُتُلۡوہ

 ﴾۹۰ۙ ا ّوَ لَا  نَِصیًۡرا ﴿ ۡم  َولِّیً
ُ
ِمۡنہ

91. Kecuali orang-orang yang 
mempunyai hubungan dengan 
suatu kaum yang di antara kamu 
dengan mereka ada suatu per-
janjian, atau mereka datang ke-
padamu sementara hati mereka 
merasa kecut bila hendak me-
merangi kamu atau memerangi 
kaum mereka sendiri. Dan jika 
Allah menghendaki, pasti Dia 
akan memberi kepada mereka 
kekuasaan atasmu, maka mereka 
pasti akan memerangimu. Tetapi 
jika mereka menjauhkan diri dari 
kamu, tidak memerangimu, dan 
menawarkan perdamaian kepa-
damu, maka Allah tidak men-
jadikan jalan bagimu untuk 
menyerang mereka.

ۡم 
ُ
بَۡیَنہ َو  ۡم 

ُ
بَۡیَنک  ۭ قَۡوٍم  ِالٰي  یَِصُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

اَۡن  ۡم 
ُ
ُصُدۡوُرہ َحِصَرۡت  ۡم 

ُ
َجٓاُءۡوک اَۡو  ۡیَثاٌق  ّمِ

ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  َو   ؕ ۡم 

ُ
قَۡوَمہ یَُقاتُِلۡوا  اَۡو  ۡم 

ُ
یَُّقاتُِلۡوک

ۡم 
ُ
َزلُۡوک

َ
ۡم ۚ فَِاِن اۡعت

ُ
ۡم فَلَٰقَتُلۡوک

ُ
ۡم َعلَۡیک

ُ
َطہ

َّ لََسل

مَا 
َ

ف  � لََم  الّسَ ُم 
ُ

ِالَۡیک اَلَۡقۡوا  َو  ۡم 
ُ
یَُقاتُِلۡوک فَلَۡم 

ُہ لَُکۡم َعلَۡیہِۡم  َسِبۡیلًا ﴿۹۱﴾
َجَعَل اللّٰ

mengubah diri; sedang yang lainnya memandang mereka sebagai ancaman yang 
membahayakan Islam, lalu menyarankan tindakan-tindakan tegas. Di sini orang 
Islam diberitahukan bahwa kaum munafikin itu, musuh Allah dan bahwa kaum 
Muslimin tidak boleh membiarkan diri terpecah-belah, karena ulah orang-orang 
munafik itu.

645. Yang dimaksudkan ialah kabilah-kabilah Badui padang pasir. Al-
Qur’an melarang kaum Muslimin berurusan dengan mereka atau berkawan 
dengan mereka atau minta pertolongan mereka.

646. Oleh karena kata Qatl dipergunakan juga dalam pengertian memutuskan 
segala hubungan sosial (QS.2: 62), ungkapan Uqtulūhum juga berarti, “tak perlu 
berurusan dengan mereka.” Arti ungkapan ini didukung oleh kalimat, “dan 
janganlah kamu menjadikan dari antara mereka sahabat-sahabat.”
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92. Pasti kamu akan menjumpai 
golongan lain yang menghendaki 
supaya mendapat keamanan dari-
mu dan mendapat keamanan 
pula dari kaum mereka.647 Setiap 
kali mereka dikembalikan ke-
pada fitnah,648 amereka terjun 
ke dalamnya, karena itu jika 
mereka tidak menjauhkan diri 
dari kamu dan tidak menawarkan 
perdamaian kepadamu dan tidak 
pula menahan tangan mereka, 
maka btangkaplah mereka dan 
bunuhlah mereka, di manapun 
kamu menjumpainya. Dan untuk 
melawan mereka Kami telah 
menjadikan bagimu kekuasaan 
yang nyata.

ۡم 
ُ
َمنُۡوک

ۡ
یَّا اَۡن  یُِریُۡدۡوَن  َخِریَۡن 

ٰ
ا ِجُدۡوَن 

َ
َست

الِۡفۡتَنِۃ   ي 
َ

ِال ا  
ۡوۤ ُرّدُ َما 

َّ ل
ُ
ک  ؕ ۡم 

ُ
قَۡوَمہ َمنُۡوا 

ۡ
یَا َو 

ا  ُقۡوۤ
ۡ
یُل َو  ۡم 

ُ
ِزلُۡوک

َ
یَۡعت ۡم 

َّ ل فَِاۡن   ۚ ِفۡیَہا  اُۡرکُِسۡوا 

ۡم 
ُ
ۡوہ

ُ
خُذ

َ
ف ۡم 

ُ
اَیِۡدیَہ ا  ۡوۤ

ُ
ّف

ُ
یَک َو  لََم  الّسَ ُم 

ُ
ِالَۡیک

ۡم 
ُ

ِٰٓئک اُول َو   ؕ ۡم 
ُ
ثَِقۡفُتُمۡوہ َحۡیُث  ۡم 

ُ
اۡقُتُلۡوہ َو 

ِبۡیًنا ﴿٪۹۲﴾  ٰطًنا ّمُ
ۡ
َنا لَُکۡم َعلَۡیہِۡم ُسل

ۡ
َجَعل 

93. Dan tidak patut bagi se-
orang mukmin membunuh se-
orang mukmin lainnya kecuali 
tanpa sengaja.649 Dan barangsiapa

ا َخَطـًٔاۚ 
َّ اَن لُِمۡؤِمٍن اَۡن یَّۡقُتَل ُمۡؤِمًنا ِال

َ
َو َما ک

َرقََبٍۃ ۡحِریُۡر 
َ

فَت َخَطـًٔا    ُمۡؤِمًنا  قََتَل  َمۡن  َو 

647. Agaknya yang dimaksud ialah kedua kabilah Asad dan Ghatfān 
yang tidak mempunyai ikatan perjanjian persekutuan dengan kaum 
Muslimin. Mereka bermuka dua dan menantikan kesempatan bagi mereka. 
Ketika mereka diajak oleh kaum mereka untuk menggabungkan diri dalam 
peperangan melawan kaum Muslimin, mereka dengan serta-merta menerima 
ajakan itu. Perintah yang termaktub dalam ayat ini berlaku tatkala keadaan 
perang sungguhan telah timbul dan bahaya mengancam seluruh negeri.

648. Yang dimaksud oleh kata Fitnah di sini ialah perang dengan kaum 
Muslimin.

649. Karena bila terjadi perang sungguhan, maka ada kemungkinan 
seorang Muslim terbunuh oleh orang Muslim lain tanpa disengaja, maka 
ayat ini memberi peringatan pada waktunya kepada kaum Muslimin agar 
senantiasa berjaga-jaga terhadap kemungkinan serupa itu.

a33 : 15. b9 : 5.
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membunuh seorang mukmin 
tanpa sengaja, maka hendaklah ia 
memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang mukmin dan mem-
bayar tebusan untuk diserahkan 
kepada ahli warisnya, kecuali jika 
mereka merelakan sebagai sede-
kah. Tetapi jika ia yang terbunuh 
itu dari kaum yang bermusuhan 
denganmu, dan ia seorang muk-
min maka cukuplah memer-
dekakan seorang hamba sahaya 
mukmin; dan jika ia650 dari kaum 
yang antara kamu dan mereka ada 
suatu perjanjian persekutuan, 
maka bayarlah tebusan untuk 
diserahkan kepada ahli warisnya 
dan memerdekakan pula seorang 
hamba sahaya mukmin.651 Maka 
barangsiapa tidak memperoleh 
hamba sahaya, aia wajib berpuasa 
dua bulan berturut-turut, ke-
ringanan ini suatu kasih sayang 
dari Allah. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

اَۡن  اۤ 
َّ ِال اَۡہِلٖہۤ  ٰۤي  ِال  

ٌ
َمۃ

َّ َسل ّمُ  
ٌ

ِدیَۃ ّوَ  ۡؤِمَنٍۃ  ّمُ

اَن ِمۡن قَۡوٍم َعُدّوٍ لَُّکۡم 
َ
قُۡواؕ  فَِاۡن ک ّدَ یَّّصَ

ۡؤِمَنٍۃ ؕ َو ِاۡن   ۡحِریُۡر َرقََبٍۃ ّمُ
َ

َوُہَو ُمۡؤِمٌن فَت

ۡیَثاٌق  ّمِ ۡم 
ُ
بَۡیَنہ َو  ۡم 

ُ
ۭ بَۡیَنک قَۡوٍم  ِمۡن  اَن 

َ
ک

َرقََبٍۃ  ۡحِریُۡر 
َ
ت َو  اَۡہِلٖہ  ٰۤي  ِال  

ٌ
َمۃ

َّ َسل ّمُ  
ٌ

فَِدیَۃ
َشۡہَریِۡن  فَِصَیاُم  َيِجۡد  ۡم  

َّ ل مَۡن 
َ

ف  ۚ ۡؤِمَنٍۃ  ّمُ

ُہ  
اَن اللّٰ

َ
ِہ ؕ َو ک

َن  اللّٰ  ّمِ
ً

ُمَتَتابَِعیِۡن ۪ تَۡوبَۃ

َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا ﴿۹۳﴾ 

650. Andaikata orang yang terbunuh itu seorang mukmin, tetapi 
kebetulan warga satu kaum yang tidak bersahabat, maka si pembunuhnya 
hanya diharuskan membebaskan seorang budak mukmin, dan kepadanya 
tidak dikenakan diyat (uang darah), sebab uang yang dibayarkan kepada 
kaum yang tak bersahabat akan memperbesar kekuatan militer mereka 
untuk melawan Islam. Dalam anak kalimat “dan jika ia dari kaum yang di 
antara kamu dan mereka ada suatu perjanjian persekutuan,” kata-kata “dan 
ia sendiri seorang mukmin” tidak diulang, untuk mengisyaratkan bahwa 
hukum yang berlaku untuk Dzimmī (orang-orang kafir yang berada di bawah 
perlindungan kaum Muslimin), atau Mu‘āhid (orang-orang kafir berasal 
dari suatu kaum yang bersekutu dengan kaum Muslimin) sama seperti yang 
berlaku untuk kaum Muslimin.

651. Patut diperhatikan bahwa orang-orang kafir yang bersekutu dengan 

a58 : 5.
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94. Dan abarangsiapa mem-
bunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya adalah 
Jahanam, ia tinggal lama di 
dalamnya. Allah akan murka 
kepadanya, akan melaknatnya, 
dan akan menyediakan baginya 
azab yang sangat besar.

ُم 
َ جََزٓاُؤٗہ َجَہنّ

َ
ًدا ف َتَعّمِ َو َمۡن یَّۡقُتۡل ُمۡؤِمًنا ّمُ

ُہ َعلَۡیِہ َو لََعَنٗہ 
ٰخلًِدا ِفۡیَہا َو َغِضَب اللّٰ

ابًا َعِظۡيمًا ﴿۹۴﴾ 
َ

َو اََعّدَ  لَٗہ َعذ

95. Hai orang-orang yang ber-
iman! Apabila kamu pergi ber-
jihad di jalan Allah, bmaka se-
lidikilah dengan sebaik-baiknya 
dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang memberi salam 
kepadamu, “Engkau bukan orang 
yang beriman.”652

َسِبۡیِل  فِۡي  َضَربۡتُۡم  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُم 
ُ

ي ِالَۡیک
ٰۤ
ُنۡوا َو لَا تَُقۡولُۡوا لَِمۡن اَلۡق ِہ فََتَبّیَ

اللّٰ

َعَرَض تَۡبَتُغۡوَن   ۚ ُمۡؤِمًنا  لَۡسَت  لَٰم  الّسَ

kaum Muslimin tidak hanya disejajarkan dengan kaum Muslimin, tetapi 
bahkan telah diadakan perbedaan yang lebih menguntungkan mereka. Dalam 
keadaan seorang Muslim terbunuh, maka tuntutan membayar uang denda 
telah diletakkan sesudah perintah membebaskan seorang budak; sedang bila 
seseorang dari kaum yang ada dalam persekutuan dengan kaum Muslimin 
mati terbunuh, urutannya terbalik; tuntutan membayar kepada ahli warisnya 
diletakkan sebelum tuntutan membebaskan seorang budak. Ini dilakukan 
untuk menekankan kepada kaum Muslimin perlunya memperlihatkan 
penghormatan istimewa terhadap perjanjian dan persetujuan-persetujuan. 
Pembayaran uang denda adalah satu kewajiban yang harus ditepati oleh 
kaum Muslimin terhadap orang-orang kafir, dengan siapa mereka telah 
membuat persetujuan dan perjanjian; dan justru dengan tujuan memberikan 
ajaran bahwa mereka harus memberi perhatian khusus kepada persetujuan-
persetujuan dan perjanjian-perjanjian itulah, maka perintah membayar 
uang denda yang berlaku untuk mereka, telah diletakkan sebelum perintah 
membebaskan seorang budak.

652. Kalau satu kaum menawarkan perdamaian atau memperlihatkan 
sikap damai terhadap kaum Muslimin, maka kaum Muslimin diperintahkan 
supaya menghargai sikap itu dan menjaga diri dari permusuhan. Lebih-
lebih karena masyarakat Islam Medinah dilindungi oleh kabilah-kabilah 
yang bermusuhan, mereka diperintahkan agar menganggap seseorang yang 
memberi salam kepada mereka dengan cara Islam sebagai seorang Islam, 
kecuali kalau penyelidikan membuktikan sebaliknya.

a25 : 69, 70. b49 : 7.
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Kamu hendak mencari harta ke-
hidupan di dunia,653 padahal di 
sisi Allah banyak harta kekayaan. 
Seperti itulah keadaan kamu 
dahulu, lalu Allah memberi karu-
nia kepadamu; karena itu selidi-
kilah dengan sebaik-baiknya. 
Sesungguhnya Allah Mahateliti 
mengenai apa pun yang kamu 
kerjakan.*

ِثیَۡرٌۃ ؕ 
َ
ک َمَغانُِم  ِہ 

اللّٰ نَۡیا۪فَِعۡنَد  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال

ۡم 
ُ

َعلَۡیک ُہ 
اللّٰ مَّنَ 

َ
ف قَۡبُل  ۡن  ّمِ ۡنتُۡم 

ُ
ک لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

تَۡعَمُلۡوَن  بَِما  اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ ُنۡواِؕاّنَ  فََتَبّیَ

َخِبیًۡرا ﴿۹۵﴾ 

96. Tidak sama aorang-orang 
beriman yang duduk di rumah, 
tanpa memiliki uzur, dengan 
mereka yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan 
diri mereka. Allah melebihkan 
derajat orang-orang yang ber-
jihad dengan harta mereka dan 
diri mereka atas orang-orang 
yang duduk di rumah. Dan 
untuk masing-masing Allah telah 
menjanjikan kebaikan. Dan Allah 
melebihkan orang-orang yang 
berjihad atas mereka yang duduk 
di rumah dengan ganjaran yang 
besar.654

َغیُۡر  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِمَن  الٰۡقِعُدۡوَن  يَۡسَتِوي  لَا 

ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  الُۡمٰجِہُدۡوَن  َو  َرِر 

َ
الّض اُولِي 

ُہ الُۡمٰجِہِدیَۡن 
َل اللّٰ

َ
ۡمَوالِہِۡم َو اَنُۡفِسہِۡم ؕ فَّض

َ
بِا

 ؕ 
ً

َدَرَجۃ الٰۡقِعِدیَۡن  َعلَي  اَنُۡفِسہِۡم  َو  ۡمَوالِہِۡم 
َ
بِا

ُہ 
اللّٰ َل 

َ
فَّض َو   ؕ حُۡسٰني 

ۡ
ال ُہ 

اللّٰ َعَد  ّوَ ا 
ًّ ل

ُ
ک َو 

 ﴾۹۶ۙ الُۡمٰجِہِدیَۡن َعلَي الٰۡقِعِدیَۡن اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿

653. Maksudnya ialah, “Jika kamu menganggap orang yang demikian 
sebagai orang kafir tanpa penyelidikan yang seksama, hal ini akan berarti 
bahwa kamu ingin membunuhnya dan memiliki kekayaannya. Perilaku 
demikian akan menunjukkan bahwa kamu lebih menyukai harta duniawi 
daripada keridaan Allah Ta'ala.”

654. Ayat ini mengutarakan dua golongan mukmin: (1) mereka yang 
dengan ikhlas menerima Islam, kemudian mereka berusaha mengikuti 
ajaran Islam, tetapi tidak turut ambil bagian dalam perjuangan untuk 

a9 : 19, 20; 57 : 11.

* Dari ayat ini nampak jelas, bahwa bagi setiap pejalan kaki yang dianggap musuh pun tidak 
diizinkan untuk berbuat kekerasan padanya. Untuk mengenal seseorang cukuplah dengan cara 
ia mengucapkan salam padamu. Adalah sangat mengherankan di zaman yang kacau balau ini, 
sebagian ulama yang kacau balau walaupun telah mengucapkan salam tetap menebar kekerasan.
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a16 : 29.

97. Dengan anugerah be-
berapa derajat dari-Nya, dan 
dengan ampunan serta rahmat. 
Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ُہ  
اَن اللّٰ

َ
 ؕ َو ک

ً
ۡنُہ َو َمۡغفَِرًۃ ّوَ َرۡحَمۃ َدَرٰجٍت ّمِ

ِحۡيمًا ﴿٪۹۷﴾  َغُفۡوًرا  ّرَ 

98. Sesungguhnya aorang-
orang yang dimatikan oleh 
para malaikat dalam keadaan 
aniaya terhadap dirinya, akan 
ditanya oleh para malaikat, 
“Bagaimanakah keadaan kamu 
dahulu?” Mereka akan menjawab, 
“Kami dahulu dipandang lemah 
di muka bumi.” Malaikat akan 
berkata, “Tidakkah bumi Allah 
itu luas untuk kamu berhijrah 
di dalamnya?”655 Maka mereka 
inilah yang tempat tinggalnya 
Jahanam, dan alangkah buruknya 
tempat kembali itu.

اَنُۡفِسہِۡم  َظالِِمۡيۤ   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُم 
ُ
ہ

تََوفّٰ ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

ا ُمۡسَتۡضَعِفیَۡن  ۡنتُۡم ؕ قَالُۡوا ُکّنَ
ُ
قَالُۡوا ِفۡیَم ک

 
ً

ِہ َواِسَعۃ
ۡن اَۡرُض اللّٰ

ُ
ا اَلَۡم تَک فِي الۡاَۡرِضؕ  قَالُۡوۤ

ُم ؕ 
ۡم َجَہنَّ

ُ
ٰوىہ

ۡ
ِٰٓئَک َما ول

ُ
فَُتَہاِجُرۡوا ِفۡیَہا ؕ فَا

 ﴾۹۸ۙ َو َسٓاَءۡت َمِصیًۡرا ﴿

mempertahankan dan menablighkan Islam. Mereka inilah orang-orang 
mukmin pasif, seakan-akan mereka itu “orang yang duduk” seperti disebut 
oleh ayat ini. (2) Mereka yang bukan saja mengikuti ajaran Islam tetapi juga 
bersemangat ikut serta dalam tugas penyebaran Islam. Mereka inilah orang-
orang mukmin aktif yaitu “para pejuang” atau Mujāhidīn. Akan tetapi ada 
pula golongan mukmin ketiga yang walaupun mereka tidak beserta saudara-
saudara mereka dalam memerangi kaum kufar, mendapat ganjaran yang sama 
dengan mereka yang turut dalam perang sungguhan. Hati dan jiwa mereka 
ada bersama para mujahidin, kemana pun mereka pergi berperang di jalan 
Allah; tetapi, keadaan khusus mereka – penyakit, kemiskinan, dan lain-lain 
tidak mengizinkan mereka ikut-serta secara pribadi dalam perang.

655. Islam tidak akan puas dengan keimanan yang lemah atau pasif. Jika 
lingkungan hidup seorang mukmin tidak selaras bagi keimanannya, ia harus 
pindah ke tempat yang lebih selaras, dan jika ia tidak berbuat demikian, ia 
tidak akan dipandang sebagai orang yang tulus dalam keimanannya.

656. Orang-orang mukmin yang tidak mampu berhijrah dikecualikan 

R. 14
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99. Kecuali  aorang-orang 
lemah di antara laki-laki, 
perempuan dan anak-anak, yang 
tidak mampu berupaya dan tidak 
pula mendapatkan suatu jalan 
untuk menyelamatkan diri.656

َسٓاِء  ِ
ّ الن َو  الّرَِجاِل  ِمَن  الُۡمۡسَتۡضَعِفیَۡن  ا 

َّ ِال

لَا   ّوَ    
ً

ِحۡیلَۃ َن  يَۡسَتِطۡیُعۡو لَا  ِن  ا لَۡد لِۡو ا َو 

 ﴾۹۹ۙ یَۡہَتُدۡوَن َسِبۡیلًا ﴿

100. Maka mengenai mereka 
ini mudah-mudahan657 Allah akan 
memaafkan, dan Allah itu Maha 
Pemaaf, Maha Pengampun.

اَن 
َ
ک َو   ؕ ۡم 

ُ
َعۡنہ یَّۡعُفَو  اَۡن  ُہ 

اللّٰ َعَسي  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا

ا َغُفۡوًرا ﴿۱۰۰﴾  ُہ َعُفّوً
اللّٰ

ربع 
الحزب

10

101. Dan barangsiapa berhijrah 
di jalan Allah, pasti di bumi ini 
akan memperoleh banyak tempat 
perlindungan dan kelapangan.658 
Dan barangsiapa keluar dari 
rumahnya untuk berhijrah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian maut menjemputnya, 
maka sesungguhnya telah 
tersedia ganjarannya pada Allah, 
dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

فِي الۡاَۡرِض  َيِجۡد  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  یَُّہاِجۡر  َمۡن  َو 

ۡخُرۡج   
َ
ّي َمۡن  َو   ؕ  

ً
َسَعۃ ّوَ  َکِثیًۡرا  مُٰرَغًما 

ثُّمَ   َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال ُمَہاِجًرا   ِمۡن  ۭ بَۡیِتٖہ 

ِہ ؕ 
ُہ الَۡمۡوُت فََقۡد َوقََع اَۡجُرٗہ َعلَي اللّٰ

ۡ
یُۡدِرک

 ٪﴾۱۰۱﴿ ِحۡيمًا  ّرَ َغُفۡوًرا  ُہ 
اللّٰ اَن 

َ
َوک 

dari golongan yang tersebut dalam ayat sebelumnya.
657. Kata ‘Asā tidak menunjukkan keraguan pihak Tuhan, melainkan 

digunakan untuk membiarkan orang-orang mukmin yang dibahas di sini 
dalam keadaan terkatung – antara harap dan cemas – agar mereka tidak lalai 
dalam shalat dan beramal saleh. Tujuan ungkapan itu ialah untuk menerbitkan 
sinar harapan tanpa menimbulkan perasaan aman yang semu atau keadaan 
berpuas diri. 

658. Islam tak menerima dalih atau alasan apa pun dari orang-orang 
mukmin untuk tinggal dalam lingkungan hidup yang tidak bersahabat kepada 
agama mereka jika mereka berkemampuan meninggalkan tempat-tempat 
seperti itu.

a4 : 76.
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a2 : 240.

102. Dan apabi la  kamu 
bepergian di muka bumi, amaka 
tidak ada dosa bagimu meng-
qashar shalat,659 jika kamu 
takut orang-orang kafir akan 
menyusahkanmu. Sesungguhnya 
orang-orang kafir adalah musuh 
yang nyata bagimu.

ۡم 
ُ

َعلَۡیک فَلَيَۡس  الۡاَۡرِض  فِي  َضَربۡتُۡم  ِاَذا  َو 

ِخۡفتُۡم  ِاۡن   ۖ ٰلوِۃ  الّصَ ِمَن  تَۡقُصُرۡوا  اَۡن  ُجَناٌح 
الٰۡکفِرِیَۡن  ِاّنَ   ؕ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ُم 
ُ

یَّۡفِتَنک اَۡن 

ِبۡیًنا ﴿۱۰۲﴾  ا ّمُ انُۡوا لَُکۡم َعُدّوً
َ
ک

659. Masalah Shalat Khauf atau sembahyang dalam keadaan ketakutan 
telah dibahas dalam al-Qur’an pada tiga ayat yang terpisah, yakni, (1) dalam 
QS.2: 240 yang membahas shalat yang dilakukan pada saat memuncaknya 
ketakutan, ketika shalat wajib tak mungkin dijalankan; (2) pada ayat 
sekarang yang membahas shalat yang dilakukan secara perseorangan pada 
saat ketakutan biasa. “Meng-qashar shalat” sebagaimana disebutkan dalam 
ayat yang bertalian dengan mengerjakan shalat secara perseorangan ini di sini 
tidak berarti pengurangan jumlah rakaat yang semenjak mula telah ditetapkan 
dua rakaat, dalam perjalanan. Peringkasan itu artinya hanya mendirikan 
shalat yang telah ditetapkan itu secara cepat-cepat bila ada bahaya serangan 
musuh. Jumlah rakaat yang harus didirikan bila seseorang dalam perjalanan 
semenjak semula tetap dua; akan tetapi, pada saat bahaya bila kita harus 
mengerjakan shalat seorang diri, kedua rakaat ini pun dapat dilakukan cepat-
cepat (Katsir). Pendapat ini disetujui oleh Mujahid, Dhahhak, dan Bukhārī 
(Bab Salāt al-Khauf). Siti Aisyah r.a. menurut riwayat bersabda, “Mula-mula 
jumlah rakaat yang diperintahkan itu dua, baik dalam perjalanan atau pun di 
rumah. Tetapi, kemudian ditambah menjadi empat untuk mereka yang tinggal 
di rumah, tetapi untuk mereka yang dalam perjalanan jumlah itu diteruskan 
sama seperti sebelumnya” (Bukhārī, bab shalat). Umar r.a. berkata, “shalat 
yang harus dikerjakan dalam perjalanan jumlahnya dua rakaat, shalat kedua 
‘Id juga masing-masing dua rakaat, shalat Jum’ah juga dua rakaat; inilah 
jumlah sepenuhnya rakaat-rakaat tanpa mengalami sesuatu pemotongan. 
Kami mengetahui hal ini dari lisan Rasulullah Saw sendiri” (Musnad, Nasa’i 
& Majah). Khalid bin Sa’id r.a. sekali peristiwa bertanya kepada Ibn Umar 
r.a., “Dimanakah disebut dalam Al-Qur’an tentang shalat untuk musafir 
yang diadakan pada saat ketakutan?” Ibn Umar r.a. menjawab bahwa 
mereka mengerjakan apa yang mereka lihat Rasulullah Saw lakukan, yakni 
mendirikan dua rakaat shalat jika sedang dalam perjalanan” (Jarir, ayat 144, 
Nasa’i bab shalat).

R. 15
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103. Dan apabila engkau 
berada di antara mereka lalu 
engkau mengimami shalat 
bagi mereka, maka hendaklah 
segolongan dari mereka berdiri 
bersama engkau, dan hendaklah 
mereka memegang senjatanya. 
Dan jika mereka telah selesai sujud 
maka hendaklah mereka pergi 
ke belakangmu, dan hendaklah 
golongan lain yang belum shalat 
maju ke muka dan shalat bersama 
engkau,660 dan hendaklah mereka 
tetap memegang peralatan 
dan senjatanya.661 Orang-
orang kafir ingin supaya kamu 
lengah dari persenjataanmu dan 
perlengkapanmu, lalu mereka 
menyergapmu dengan sekali 
sergapan. Dan tiada dosa bagimu 
jika kamu berada dalam kesusah-
an yang disebabkan oleh hujan 
atau jika kamu sakit, lalu kamu 
meletakkan persenjataanmu. 
Tetapi kamu harus tetap was-
pada. Sesungguhnya Allah me-
nyediakan bagi orang-orang kafir 
azab yang menghinakan.

ٰلوَۃ  الّصَ ُم 
ُ
لَہ مَۡت 

َ
ق

َ
فَا ِفۡیہِۡم  ُکۡنَت  ِاَذا  َو 

ا 
ۡوۤ

ُ
ُخذ

ۡ
لَۡیا َو  َعَک  ّمَ ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ  

ٌ
َطٓائَِفۃ َتُقۡم 

ۡ
فَل

ِمۡن  ۡونُۡوا 
ُ

َیک
ۡ
فَل َسجَُدۡوا  فَِاَذا   ؕ ۡم 

ُ
اَۡسِلحََتہ

ۡوا 
ُ

 اُۡخٰري لَۡم یَُصّل
ٌ

ِت َطٓائَِفۃ
ۡ
ۡم ۪ َو لَۡتا

ُ
َرٓائِک ّوَ

ۡم 
ُ
َرہ

ۡ
ِحذ ۡوا 

ُ
ُخذ

ۡ
لَۡیا َو  َمَعَک  ۡوا 

ُ
ُیَصّل

ۡ
فَل

تَۡغُفُلۡوَن  لَۡو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َوّدَ   ۚ ۡم 
ُ
اَۡسِلحََتہ َو 

فََیِمۡیُلۡوَن  ۡم 
ُ

اَۡمِتَعِتک َو  ۡم 
ُ

اَۡسِلحَِتک َعۡن 

ۡم 
ُ

اِحَدًۃ ؕ َو لَا ُجَناَح َعلَۡیک  ّوَ
ً

ۡیلَۃ ۡم ّمَ
ُ

َعلَۡیک

ي اَۡن  ۡرضٰۤ
َ
ۡنتُۡم ّم

ُ
َطٍر اَۡو ک ۡن ّمَ ۡم اًَذي ّمِ

ُ
اَن بِک

َ
ِاۡن ک

ِؕاّنَ  ۡم 
ُ
َرک

ۡ
ۡوا ِحذ

ُ
َو ُخذ ۡم 

ُ
ا اَۡسِلحََتک تََضُعۡوۤ

ِہۡیًنا ﴿۱۰۳﴾  ابًا ّمُ
َ

ٰکفِرِیَۡن َعذ
ۡ
َہ اََعّدَ لِل

اللّٰ

660. Kalau ayat sebelumnya mengutarakan ihwal shalat pada saat 
ketakutan yang dialami perseorangan-perseorangan, maka ayat sekarang ini 
memberikan rincian mengenai cara melakukannya ketika seorang mukmin 
ada dalam satu rombongan atau kelompok dan shalat harus dilakukan secara 
berjamaah. Dalam Hadis telah disebut sebanyak sebelas cara yang berlain-
lainan, dalam mendirikan shalat pada waktu-waktu yang berlainan pula 
(Muhith).

661. Ayat itu membuat satu perbedaan antara Aslihah (senjata-senjata) 
dan Hidzr (peralatan). Kalau yang disebut pertama dapat dikesampingkan 
pada saat yang boleh dikatakan agak aman, maka yang kedua hendaknya 
jangan dilalaikan pada saat bagaimana pun. Lihat juga QS.4: 72.



AL-NISĀ’ Surah 4Juz 5

380

104. Dan jika kamu telah 
selesai mengerjakan shalat itu 
maka aingatlah Allah sambil 
berdiri, duduk, dan sambil 
berbaring atas rusukmu.662 Dan 
bapabila kamu telah merasa aman 
dari bahaya maka dirikanlah 
shalat sebagaimana mestinya. 
Sesungguhnya shalat itu adalah 
kewajiban yang telah ditentukan 
waktunya bagi orang-orang yang 
beriman.

ِقٰيمًا  َہ 
اللّٰ ُروا 

ُ
فَاۡذک ٰلوَۃ  الّصَ قََضۡیتُُم  فَِاَذا 

نَۡنتُۡم 
ۡ
اۡطَما فَِاَذا   ۚ ۡم 

ُ
ُجُنۡوبِک َعلٰي  ّوَ  قُُعۡوًدا  ّوَ 

انَۡت َعلَي 
َ
ٰلوَۃ  ک ٰلوَۃ ۚ ِاّنَ الّصَ ِقۡیُموا الّصَ

َ
فَا

ۡوقُۡوتًا ﴿۱۰۴﴾  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  کِٰتًبا ّمَ

105. Dan janganlah kamu clesu 
dalam mencari kaum itu. Jika 
kamu menderita, maka sesung-
guhnya mereka pun menderita 
seperti kamu menderita. Tetapi 
kamu mengharapkan dari Allah 
apa yang mereka tidak harapkan. 
Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

ۡونُۡوا 
ُ

َو لَا تَِہُنۡوا فِي ابِۡتَغٓاِء الَۡقۡوِم ؕ ِاۡن تَک

لَُمۡوَن ۚ َو تَۡرُجۡوَن 
ۡ
َما تَا

َ
لَُمۡوَن ک

ۡ
ۡم یَا

ُ
ہ

لَُمۡوَن فَِانَّ
ۡ
تَا

ُہ  َعلِۡيمًا  
اَن اللّٰ

َ
ِہ َما لَا یَۡرُجۡوَن ؕ َو ک

ِمَن اللّٰ

َحِکۡيمًا ﴿۱۰۵﴾٪  

106. Sesungguhnya Kami telah 
menurunkan kepada engkau Kitab 
yang mengandung kebenaran 
dsupaya engkau menghakimi di 
antara manusia dengan apa yang 
diajarkan Allah kepada engkau. 
Dan janganlah engkau menjadi 
seorang petengkar untuk membela 
orang-orang yang khianat.663 

َم 
ُ

ۡحک
َ

لِت حَّقِ 
ۡ

بِال الِۡکٰتَب  ِالَۡیَک   
ۤ
اَنَۡزلَۡنا  

ۤ
ا

ِانَّ

خَٓائِِنیَۡن 
ۡ
ۡن لِّل

ُ
ُہؕ  َو لَا تَک

  اَٰرىَک اللّٰ
ۤ
اِس بَِما بَیَۡن الّنَ

ۙ﴾۱۰۶﴿ َخِصۡيمًا 

662. Karena di tengah berkecamuknya perang, shalat-shalat wajib itu 
dilakukan dengan tergesa-gesa atau didirikan dalam bentuk satu rakaat, 
kaum Muslimin dalam ayat ini diperintahkan bahwa untuk menutupi 
kekurangannya, mereka harus berzikir kepada Tuhan dan berdoa kepada-
Nya secara nafal, seusai menjalankan ibadah wajib itu. Hal ini untuk 
mengimbangi shalat yang diringkas itu.

a3 : 192. b2 : 240. c3 : 147. d5 : 49.

R. 16
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107. Dan mohonlah ampun664 
kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

ِحۡيمًا ﴿۱۰۷﴾ۚ  اَن َغُفۡوًرا ّرَ
َ
َہ ک

َہؕ  ِاّنَ اللّٰ
ّوَ اۡسَتۡغفِرِ اللّٰ

108. Dan janganlah engkau 
berbantah untuk membela orang-
orang yang mengkhianati diri 
mereka,665 sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang ber-
khianat, bergelimang dosa.

 ؕ ۡم 
ُ
اَنُۡفَسہ َيۡخَتانُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َعِن  جَاِدۡل 
ُ
ت لَا  َو   

انًا اَثِۡيمًا ﴿۱۰۸﴾ۙۚ اَن َخّوَ
َ
َہ  لَا ُيِحّبُ َمۡن ک

ِاّنَ اللّٰ

109. Mereka berupaya me-
nyembunyikan rencananya dari 
manusia, tetapi mereka tidak 
dapat menyembunyikannya dari 
Allah, sedangkan aDia bersama 
mereka ketika mereka di waktu 
malam merencanakan hal-hal 
yang tidak Dia sukai, dan Allah 
melingkupi apa yang mereka 
kerjakan.

ِمَن  ۡخُفۡوَن 
َ

يَۡست لَا  َو  اِس  الّنَ ِمَن  ۡخُفۡوَن 
َ

يَّۡست
ُتۡوَن َما لَا یَۡرٰضي ِمَن  ۡم  ِاۡذ  یَُبّیِ

ُ
ِہ َو ُہَو  َمَعہ

اللّٰ

ُہ بَِما یَۡعَمُلۡوَن  ُمِحۡیًطا ﴿۱۰۹﴾ 
اَن اللّٰ

َ
الَۡقۡوِل ؕ َو ک

663. Seruan ini ditujukan kepada tiap-tiap orang Muslim.
664. Istighfār merupakan kunci segala kemajuan rohani. Istighfar itu 

tidak semata-mata berarti minta dengan lisan untuk pengampunan, tetapi 
meluas ke perbuatan-perbuatan yang membawa kepada penutupan dosa-dosa 
dan kealpaan-kealpaan.

665. Kata Anfusahum dapat juga berarti “kaum mereka” (QS.2: 85, 86; 4: 
67) Seruannya umum seperti di dalam ayat-ayat terdahulu.

a4 : 82.
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110. Ketahuilah,  kamu666 
adalah orang-orang yang 
berbantah untuk membela mereka 
dalam kehidupan di dunia ini, lalu 
siapakah yang akan berbantah 
untuk membela mereka di 
hadapan Allah pada Hari Kiamat, 
atau siapakah yang akan menjadi 
Pelindung mereka?

حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  ۡم 
ُ
َعۡنہ ٰجَدلۡتُۡم  ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ نۡتُۡم 

َ
ا ہٰۤ

ۡم یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  
ُ
َہ َعۡنہ

جَاِدُل اللّٰ
ُ
مَۡن ّي

َ
نَۡیاؕف الّدُ

ۡوُن َعلَۡیہِۡم  َوکِۡیلًا ﴿۱۱۰﴾ 
ُ

ۡن یَّک اَۡم ّمَ

111. Dan barangsiapa me-
lakukan keburukan a tau 
menganiaya dirinya, kemudian 
ia amemohon ampun kepada 
Allah, ia akan mendapati 
Allah itu Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ثُّمَ  نَۡفَسٗہ  یَۡظلِۡم  اَۡو  ُسۡوًٓءا  یَّۡعَمۡل  َمۡن  َو 

ِحۡيمًا ﴿۱۱۱﴾  َہ َغُفۡوًرا ّرَ
َہ َيِجِد اللّٰ

يَۡسَتۡغفِرِ اللّٰ

112. Dan bbarangsiapa berbuat 
dosa maka sesungguhnya apa 
yang diperbuatnya itu akan 
menimpa dirinya sendiri, dan 
Allah itu Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

َعلٰي  ِسُبٗہ 
ۡ

یَک َما 
فَِانَّ ِاثًۡما  ِسۡب 

ۡ
یَّک َمۡن  َو 

ُہ َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا ﴿۱۱۲﴾ 
اَن اللّٰ

َ
نَۡفِسٖہ ؕ َو ک

113. Dan barangsiapa ber-
buat salah atau dosa,667 
kemudian cmelemparkannya

بَِریٓۡــًٔا    بِٖہ  یَۡرِم  ثُّمَ  ِاثًۡما  اَۡو   
ً

َخِطۡیٓىـَٔۃ ِسۡب 
ۡ

یَّک َمۡن  َو 

a4 : 65. b2 : 287; 99 : 9. c24 : 2, 24; 33 : 59.

666. Kata Antum (kalian) menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat 
sebelumnya, bukan Rasulullah Saw melainkan umat Islam umumnya yang 
diisyaratkan. Rasulullah Saw tidak mungkin bertengkar membela kepentingan 
orang-orang yang tidak jujur. Al-Qur’an mengalamatkan perkataan kepada 
beliau sebab beliaulah penerima perintah Ilahi untuk orang-orang mukmin.

667. Perbedaan antara kata Khatī’ah (kesalahan) dan Itsm (dosa) 
yang disebut berdampingan dalam ayat ini adalah, yang pertama bisa jadi 
dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja dan acapkali terbatas pada 
si pelaku sendiri saja; sedangkan yang kedua dilakukan sengaja dan ruang 
lingkupnya dapat meluas kepada orang-orang lain juga. Tambahan pula, 



AL-NISĀ’ Surah 4Juz 5

383

kepada orang yang tidak bersalah, 
maka sungguh ia telah memikul 
beban kebohongan dan dosa yang 
nyata.

ِبۡیًنا ﴿۱۱۳﴾٪  فََقِد اۡحَتَمَل بُۡہَتانًا ّوَ ِاثًۡما ّمُ

114. Dan seandainya tidak 
ada karunia668 Allah dan rahmat-
Nya atas engkau, sungguh 
asegolongan dari mereka telah 
bertekad untuk membinasakan 
engkau,669 dan mereka tidak 
membinasakan kecuali diri 
mereka sendiri, dan mereka tidak 
dapat memudaratkan engkau 
sedikit pun. Dan Allah telah 
menurunkan kepada engkau 
Kitab dan Hikmah, dan bDia telah 
mengajarkan kepada engkau apa 
yang tidak engkau ketahui, dan 
karunia Allah atas engkau sangat 
besar.

ۡت  َہّمَ
َ
ل َرۡحَمُتٗہ  َو  َعلَۡیَک  ِہ 

اللّٰ فَۡضُل  لَا  لَۡو  َو 

ۡوَن  
ُ

ۡوَکؕ  َو َما یُِضّل
ُ

ۡم اَۡن یُِّضّل
ُ
ۡنہ  ّمِ

ٌ
ٓائَِفۃ

َ
ّط

ۡيٍء ؕ َو اَنَۡزَل 
َ

ۡونََک ِمۡن ش ۡم َو َما یَُضّرُ
ُ
اۤ اَنُۡفَسہ

َّ ِال

َمَک 
َّ َعل َو   

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
ال َو  الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  ُہ 

اللّٰ

َعلَۡیَک  ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  اَن 

َ
ک تَۡعلَُم َؕو  ۡن 

ُ
تَک لَۡم  َما 

َعِظۡيمًا ﴿۱۱۴﴾  

a17 : 74. b42 : 52; 96 : 6.

yang kedua menunjukkan pengabaian kewajiban terhadap Allah maupun 
terhadap manusia, dan karenanya lebih parah dan layak menerima hukuman 
lebih besar daripada yang pertama. Lihat juga QS.2: 82 dan QS.2: 174. 
Suatu kesalahan atau dosa akan berlipat ganda beratnya apabila si pelakunya 
berusaha melimpahkan kesalahannya itu kepada orang yang tidak bersalah. 
Itulah sebabnya tindakan semacam itu telah dinamai bukan saja sebagai 
Buhtān (fitnah) tetapi juga sebagai Itsmun Mubīn (dosa yang nyata). 

668. Kata-kata Fadl (karunia) dan Rahmah (kasih sayang), sungguhpun 
umum dalam artinya, kadang-kadang menunjukkan “harta-benda duniawi” 
dan “rahmat rohani” (QS.2: 65). Dengan demikian ayat itu berarti bahwa 
Rasulullah Saw mendapat perlindungan Tuhan baik dalam hal-hal duniawi 
maupun dalam hal-hal kerohanian.

669. Orang-orang munafik memakai bermacam-macam cara untuk 
mendatangkan kesusahan kepada Rasulullah Saw. Mereka berusaha 
menyesatkan beliau di dalam mengambil keputusan yang salah dalam urusan-

R. 17
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115. Tidak ada kebaikan dalam 
kebanyakan permusyawaratan 
mereka,670 kecuali permusyawa-
ratan orang yang menyuruh 
bersedekah atau menyuruh ber-
buat baik atau aperdamaian di 
antara manusia. Dan barangsiapa 
berbuat demikian untuk mencari 
keridaan Allah maka Kami segera 
akan memberikan ganjaran yang 
besar kepadanya.

اَمََر  َمۡن  ا 
َّ ِال ۡم  

ُ
ۡجٰوىہ

َّ
ن ۡن  ّمِ ِثیٍۡر  

َ
ک فِۡي   َخیَۡر   لَا  

اِسؕ  بَِصَدقٍَۃ اَۡو َمۡعرُۡوٍف اَۡو ِاۡصلَاٍح  ۭبَیَۡن الّنَ

ِہ فََسۡوَف 
َو َمۡن یَّۡفَعۡل ٰذلَِک ابِۡتَغٓاَء مَۡرَضاِت اللّٰ

نُۡؤتِۡیـِہ اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿۱۱۵﴾ 

116. Dan barangsiapa menen-
tang Rasul setelah jelas baginya 
petunjuk dan ia amengikuti selain 
jalan orang-orang beriman, Kami 
akan memalingkan ia kepada 
jalan yang ditujunya dan Kami 
akan memasukkannya ke dalam 
Jahanam, dan alangkah buruknya 
tempat kembali itu.

لَُہ  َن 
تََبیَّ َما  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ُسۡوَل  الّرَ يَُّشاِقِق  َمۡن  َو 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َسِبۡیِل  َغیَۡر   ِبۡع  یَّتَ َو  ُہٰدي 
ۡ
ال

َسٓاَءۡت  َو   ؕ َم 
َجَہنَّ نُۡصِلٖہ  َو  ي 

ّٰ
تََول َما  نَُولِّٖہ 

َمِصیًۡرا ﴿۱۱۶﴾٪ 

urusan yang sangat penting. Akan tetapi, rencana-rencana jahat mereka 
selamanya gagal; sebab, beliau tetap dibimbing oleh Allah Taala ke jalan 
yang lurus berkenaan dengan urusan-urusan yang dapat mempengaruhi masa 
depan Islam.

670. Najwā berarti pembicaraan rahasia antara dua orang atau lebih atau 
menyampaikan berita-berita rahasia kepada orang lain atau mengadakan 
permufakatan rahasia. Kata itu tidak secara ketat terbatas kepada 
permufakatan-permufakatan rahasia, akan tetapi dipakai untuk segala bentuk 
permufakatan, baik secara rahasia maupun tidak, yang di dalamnya orang-
orang yang diundang secara khusus bertemu untuk memperbincangkan 
urusan-urusan penting (Lisān & Muhīt).

a2 : 225. b7 : 4.
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117. Sesungguhnya aAllah 
tidak akan mengampuni jika Dia 
dipersekutukan dengan sesuatu, 
tetapi Dia akan mengampuni yang 
selain dari itu bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan bbarangsiapa 
mempersekutukan Allah maka 
sungguh ia telah sesat dengan 
kesesatan yang jauh.

ُدۡوَن  َما  یَۡغفُِر  َو  بِٖہ  یُّۡشَرَک  اَۡن  یَۡغفُِر  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

فََقۡد   ِہ 
بِاللّٰ یُّۡشِرۡک  َمۡن  َو   ؕ يََّشٓاُء  لَِمۡن  ٰذلَِک 

  َضلٰلًا  ۭ بَِعۡیًدا ﴿۱۱۷﴾ 
َ

َضّل 

118. Tidak lain yang mereka 
seru selain Dia kecuali benda-
benda mati,671 dan tidak lain yang 
mereka seru kecuali setan yang 
durhaka,

اۤ ِاٰنًثا ۚ َو ِاۡن یَّۡدُعۡوَن  
َّ ِاۡن یَّۡدُعۡوَن ِمۡن ُدۡونِٖہۤ  ِال

 ﴾۱۱۸ۙ ِریًۡدا ﴿
َ
ا َشۡیٰطًنا ّم

َّ ِال

119. Yang Allah telah melak-
natnya dan ia berkata, c”Aku pasti 
akan mengambil bagian yang 
sudah ditentukan dari hamba-
hamba Engkau,

ّنَ ِمۡن ِعَباِدَک نَِصۡیًبا 
َ

ِخذ
َّ
ُہ ۘ َو قَاَل لَاَت

َعَنُہ اللّٰ
َّ ل

ُرۡوًضا ﴿۱۱۹﴾ۙ 
ۡ
ف ّمَ

وقف
لازم

120. “Dan pasti akan aku sesat-
kan mereka, dan pasti akan aku 
janjikan kepada mereka harapan-
harapan kosong, dan pasti akan 
aku suruh mereka memotong teli-
nga672 binatang-binatang ternak, dan

ّنَ 
ُ

ک ۡم   فَلَُیَبّتِ
ُ
ہ

مُرَنَّ
ٰ

ۡم َو لَا
ُ
ہ َیّنَ ۡم َو لَاَُمّنِ

ُ
ہ ّنَ

َّ ّوَ لَاُِضل

َق 
ۡ
َخل ُرّنَ  ِ

فَلَُیَغیّ ۡم  
ُ
ہ

مُرَنَّ
ٰ

لَا َو  الۡاَنَۡعاِم  َذاَن 
ٰ
ا

ۡن ُدۡوِن ا ّمِ ۡیٰطَن َولِّیً
َ

ِخِذ الّش
َ ّ

ِہؕ  َو َمۡن یَّت
اللّٰ

671. Kata Ināts (benda-benda mati) mencakup semua sembahan palsu, 
baik hidup atau mati. Kata itu telah dipergunakan untuk menunjukkan bahwa 
sembahan-sembahan palsu itu samasekali lemah dan tak berdaya.

672. Sebagai tanda pengabdian mereka kepada tuhan-tuhan palsu, 
orang-orang Arab di zaman jahiliyah memotong telinga hewan-hewan yang 
akan dipersembahkan untuk membedakan dari binatang-binatang lainnya. 
Kebiasaan jahil ini di beberapa negeri masih tetap ada bahkan hingga saat ini.

a4 : 49. b4 : 137. c14 : 23; 17 : 65.
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pasti akan aku suruh mereka 
merubah673 makhluk Allah.” Dan 
barangsiapa mengambil setan men-
jadi pelindung selain Allah, ia pasti 
mengalami kerugian yang nyata.*

ِبۡیًنا  ﴿۱۲۰﴾ؕ  ِہ فََقۡد َخِسَر  ُخۡسَرانًا ّمُ
اللّٰ

121. aIa memberikan janji ke-
pada mereka dan menimbulkan 
harapan kosong kepada mereka, 
dan tidak ada yang dijanjikan 
setan kepada mereka kecuali 
tipuan belaka.

ا  
َّ ۡیٰطُن  ِال

َ
ُم الّش

ُ
ۡیہِۡم ؕ َو َما یَِعُدہ ۡم َو یَُمّنِ

ُ
یَِعُدہ

ُغُرۡوًرا ﴿۱۲۱﴾ 

122. Itulah orang-orang yang 
tempat tinggal mereka Jahanam, 
dan bmereka tidak akan men-
dapatkan tempat melarikan diri 
darinya.

َعۡنَہا   َيِجُدۡوَن  لَا  َو   ۪ ُم 
َجَہنَّ ۡم 

ُ
ٰوىہ

ۡ
َما ِٰٓئَک  اُول

َمِحۡیًصا ﴿۱۲۲﴾ 

123. Dan corang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, pasti 
Kami akan masukkan mereka ke 
dalam kebun-kebun yang di ba-
wahnya mengalir sungai-sungai, 
mereka akan ting-gal di dalamnya 
selama-lamanya. Benarlah janji 
Allah itu; dan siapakah yang 
lebih benar dari Allah dalam 
perkataan?

ۡم 
ُ
َسُنۡدِخلُہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

  
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ

ِہ 
اَؕو َمۡن اَۡصَدُق ِمَن اللّٰ

ً
ِہ َحّق

اَبًَداَؕوۡعَد اللّٰ

ِقۡیلًا ﴿۱۲۳﴾ 

673. “Pengubahan makhluk Allah” dilakukan : (1) dengan mempertuhan 
makhluk Allah; (2) dengan mengubah dan merusak agama Tuhan; (3) dengan 
mengubah bentuk atau rupa seorang bayi yang baru lahir; dan (4) dengan 
mengubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang baik 
menjadi sesuatu yang digunakan untuk keburukan.

a14 : 23; 17 : 75. b14 : 22. cLihat 2 : 26.

* Di dalam ayat ini ada satu nubuatan agung bahwa di satu zaman nanti akan ditemukan rekayasa 
genetika yakni para ilmuwan akan berusaha merubah makhluk ciptaan Allah, seperti apa yang 
terjadi dewasa ini. Karena ini merupakan perintah syaitan maka dijelaskan bahwa di antara mereka 
banyak didapati orang-orang yang sesat, dan dijelaskan balasan bagi mereka adalah Neraka 
Jahanam. Berkenaan dengan ditemukannya berbagai macam penemuan baru ini, hanya nubuatan 
inilah yang bersamanya ada peringatan. Selain itu di dalam Al-Qur’an banyak dipenuhi nubuatan 
seperti ini namun tidak diiringi suatu peringatan mengenai akibatnya. Maka rekayasa genetika saat 
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124. Tidaklah akan sesuai 
dengan angan-anganmu dan 
tidak pula dengan angan-angan 
Ahlikitab. Barangsiapa berbuat 
jahat ia akan dibalas dengan 
kejahatan itu pula; dan aia tidak 
akan memperoleh bagi dirinya 
seorang teman dan tidak pula 
seorang penolong selain Allah.

ۤ اََمانِّيِ اَۡہِل الِۡکٰتِبؕ  ۡم َو لَا
ُ

ک َمانِّیِ
َ
لَيَۡس بِا

ِمۡن  لَٗہ  َيِجۡد  لَا  َو   � بِٖہ  ۡجَز  
ُ
ّي ُسۡوًٓءا  یَّۡعَمۡل  َمۡن 

ا ّوَ لَا نَِصیًۡرا ﴿۱۲۴﴾  ِہ َولِّیً
ُدۡوِن اللّٰ

125. Dan bbarangsiapa menger-
jakan amal-amal saleh, baik laki-
laki atau pun perempuan,674 dan 
ia seorang mukmin, maka mereka 
itu akan masuk surga, dan mereka 
tidak akan dianiaya walaupun 
sebesar alur biji korma.

اُنٰۡثي  اَۡو  ٍر 
َ
َذک ِمۡن  ِلٰحِت  الّصٰ ِمَن  یَّۡعَمۡل  َمۡن  َو 

لَا   َو    
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال یَۡدُخُلۡوَن  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ُمۡؤِمٌن  ُہَو  َو 

یُۡظلَُمۡوَن  نَِقیًۡرا ﴿۱۲۵﴾ 

126. Dan siapakah yang lebih 
baik dalam agama dari corang 
yang sepenuhnya berserah diri 
kepada Allah, dan ia seorang 
pelaku kebaikan, dan mengikuti 
agama Ibrahim yang lurus? Dan 
Allah telah menjadikan Ibrahim 
sebagai sahabat karib.675

ِہ 
لِلّٰ َوۡجَہٗہ  اَۡسلََم   مَّۡن  ّمِ ِدیًۡنا  اَۡحَسُن  َمۡن  َو 

 ؕ َحِنۡیًفا  ِابٰۡرِہۡیَم   
َ

ۃ
َّ ِمل َبَع 

َّ ات ّوَ  ُمۡحِسٌن  ُہَو  َو 

 ﴾۱۲۶﴿ َخلِۡیلًا  ِابٰۡرِہۡیَم  ُہ 
اللّٰ  

َ
خَذ

َّ
ات َو 

674. Ayat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada taraf yang 
sama sejauh hal yang menyangkut perbuatan-perbuatan dan ganjaran mereka. 
Keduanya sama-sama berhak menerima ganjaran yang baik bila mereka 
berbuat amal saleh.

675. Ayat ini mengemukakan inti ajaran Islam, yaitu sepenuhnya tunduk 
kepada kehendak Allah dan menyerahkan secara mutlak segala kemampuan-
kemampuan dan kekuatan-kekuatan untuk berbakti kepada-Nya dan 
menjadikan Nabi Ibrahim As sebagai teladan sejati untuk ditiru dan diikuti 
oleh seorang Muslim.

a4 : 46; 33 : 18, 66. b40 : 41. c2 : 132.

itu dibolehkan sejauh dipergunakan untuk menjaga ciptaan Allah Ta’ala. Jika dipergunakan untuk 
merubah makhluk, maka sebagai akibatnya hal ini dapat menjadi kesusahan yang sangat besar. Di 
zaman ini pun satu tim besar Ilmuwan menentang perubahan ciptaan Allah dengan perantaraan 
rekayasa genetika ini.
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127. Dan akepunyaan Allah-
lah apa pun yang ada di seluruh 
langit dan apa pun yang ada di 
bumi, dan bAllah melingkupi 
segala sesuatu.

اَن 
َ
ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ َو ک ِہ َما فِي الّسَ

َو لِلّٰ

ِحۡیًطا ﴿۱۲۷﴾٪ 
ُ

ۡيٍء  ّم
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ بِک

اللّٰ 

128. Dan mereka meminta 
fatwa676 engkau mengenai 
peraturan pernikahan dengan 
perempuan-perempuan lebih dari 
satu. Katakanlah, Allah memberi 
fatwa kepadamu mengenai 
mereka. Dan capa yang dibacakan 
kepadamu dalam bagian lain 
Kitab ini677 mengenai perempuan 
yatim yang tidak kamu berikan 
mereka haknya yang telah 
ditetapkan bagi mereka, dan 
kamu ingin menikahinya dan juga 
mengenai anak-anak perempuan 
yang lemah.677A Dan hendaknya 
kamu senantiasa berlaku adil 
terhadap anak-anak yatim. Dan 
kebaikan apa pun yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui hal itu.

ۡم 
ُ

ُہ یُۡفِتۡیک
َسٓاِء ؕ قُِل اللّٰ ِ

ّ َو يَۡسَتۡفُتۡونََک فِي الن

الِۡکٰتِب  فِي  ۡم 
ُ

َعلَۡیک یُۡتلٰي  َما  ِفۡیِہّنَ �َو 

َما  تُۡونَُہّنَ  لَاتُۡؤ  ِتۡي 
ّٰ ال َسٓاِء  ِ

ّ الن یَٰتَمي  فِۡي 

َو  تَۡنِکُحۡوُہّنَ  اَۡن  تَۡرَغُبۡوَن  َو  ُہّنَ 
َ
ل ِتَب 

ُ
ک

تَُقۡوُمۡوا  اَۡن  الِۡولَۡداِن�َو  ِمَن  الُۡمۡسَتۡضَعِفیَۡن 

َخیٍۡر    ِمۡن  تَۡفَعُلۡوا  َما  َو  بِالِۡقۡسِطؕ  َیٰتٰمي 
ۡ
لِل

اَن بِٖہ َعلِۡيمًا ﴿۱۲۸﴾
َ
َہ ک

فَِاّنَ اللّٰ

676. “Fatwa” yang dimaksud disebutkan dalam tiga ayat berikutnya.
677. Isyarat dalam kata-kata “apa yang dibacakan kepadamu dalam 

(bagian lain) kitab ini” tertuju kepada ayat ke-4 surah ini. Terlarang bagi 
orang-orang Muslim, yang tidak dapat menjaga hak milik gadis-gadis yatim 
dengan semestinya untuk menikahi mereka. Sayyidina Umar r.a., Khalifah 
kedua, biasanya tidak memperkenankan para wali gadis-gadis yatim yang kaya 
dan cantik, mengawini mereka, dan menyuruh agar bagi mereka dicarikan 
suami lain yang lebih baik. Ayat itu mengandung arti bahwa beberapa perintah 
mengenai kaum wanita telah diberikan dalam Al-Qur’an dan bahwa perintah-
perintah lainnya menyusul.

a2 : 285; 4 : 132; 10 : 56; 16 : 53; 24 : 65. b41 : 55; 85 : 21. c4 : 4.
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129. Dan ajika seorang pe-
rempuan merasa khawatir akan 
mendapat perlakuan tidak baik 
atau kurang mendapat perhatian 
dari suaminya, maka tidak ada 
dosa678 bagi keduanya meng-
adakan perdamaian di antara 
mereka berdua dengan sungguh-
sungguh; dan perdamaian itu 
paling baik, tetapi manusia 
cenderung kepada sifat bakhil.679 
Dan, jika kamu berbuat baik serta 
bertakwa, maka sesungguhnya 
Allah Mahawaspada atas apa 
yang kamu kerjakan.

اَۡو  نُُشۡوًزا  ِمۡن  ۭ بَۡعلَِہا  َخافَۡت  اۡمَراٌَۃ  ِاِن  َو 

یُّۡصِلحَا  اَۡن    
ۤ
َعلَۡیِہَما ُجَناَح  فَلَا  ِاۡعَراًضا 

ُح  َخیٌۡرؕ  َو اُۡحِضَرِت 
ۡ
ل حًاؕ  َو الّصُ

ۡ
بَۡیَنُہَما ُصل

ُقۡوا فَِاّنَ  ۡحِسُنۡوا َو تَّتَ
ُ
ّحَ ؕ َو ِاۡن ت

ُ
الۡاَنُۡفُس الّش

اَن بَِما تَۡعَمُلۡوَن  َخِبیًۡرا ﴿۱۲۹﴾ 
َ
َہ ک

اللّٰ

130. Dan sekali-kali bkamu 
tidak akan dapat berlaku adil680 
di antara istri-istri, betapapun 
kamu menginginkannya. Karena 
itu janganlah kamu condong

َسٓاِء  ِ
ّ الن بَیَۡن  تَۡعِدلُۡوا  اَۡن  ا  تَۡسَتِطۡیُعۡوۤ لَۡن  َو 

الَۡمۡیِل     
َ

ّل
ُ
ک تَِمۡیُلۡوا  فَلَا  َحَرۡصتُۡم  لَۡو  َو 

677A. Walad yang adalah bentuk mufrad dari Wildān, dipergunakan 
untuk anak laki-laki atau anak perempuan; tetapi, di sini kata Wildān berarti 
gadis-gadis, yang tentang pernikahan dengan mereka disebutkan di sini.

678. Kata-kata “maka tidak ada dosa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian di antara mereka berdua” merupakan ungkapan khas Al-Qur’an 
yang menyatakan anjuran dan sekaligus celaan. Kata-kata itu ditafsirkan 
kurang lebih seperti ini: “Apakah pihak-pihak yang bertengkar mengira bahwa 
mereka akan berdosa apabila mereka berdamai kembali satu sama lain? Tak 
ada dosa untuk berbuat demikian. Kebalikannya, hal itu patut dipuji.”

679. Kata-kata ini mengemukakan penyebab yang sebenarnya yang 
acapkali mengakibatkan kerenggangan hubungan antara suami dan istri. 
Penyebab itu ialah kebakhilan pihak suami dan ketamakan pihak istri.

680. Sebagai manusia, mustahil seorang laki-laki dapat berlaku seadil-
adilnya terhadap istri-istri dalam segala hal; misalnya, karena perasaan cinta 
itu soal hati dan orang lain tidak berhak campur-tangan, maka seorang suami 
tidak bisa diharapkan mempunyai rasa cinta yang sama terhadap semua 

a4 : 35. b4 : 4.
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sepenuhnya kepada seorang saja, 
asehingga kamu meninggalkan 
yang lainnya seperti sesuatu yang 
terkatung-katung. Dan jika kamu 
saling memperbaiki diri serta 
bertakwa, maka sesungguhnya 
Allah itu Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.*

ُقۡوا  َقِۃ ؕ َو ِاۡن تُۡصِلحُۡوا َو تَّتَ
َّ الُۡمَعل

َ
ُرۡوَہا ک

َ
فََتذ

ِحۡيمًا ﴿۱۳۰﴾  اَن َغُفۡوًرا ّرَ
َ
َہ ک

فَِاّنَ اللّٰ

131. Dan jika keduanya itu 
bercerai, maka Allah akan 
memberi kecukupan681 kepada 
masing-masing dengan ke-
limpahan karunia-Nya. Dan Allah 
Mahaluas karunia-Nya, Maha-
bijaksana.

اَن 
َ
ۡن َسَعِتٖہؕ  َو ک ا ّمِ

ًّ ل
ُ
ُہ  ک

قَا یُۡغِن اللّٰ ّرَ
َ
َو  ِاۡن یََّتف

ُہ  َواِسًعا َحِکۡيمًا ﴿۱۳۱﴾ 
اللّٰ

132. Dan bkepunyaan Allah-
lah apa pun yang ada di seluruh 
langit dan apa pun yang ada di 
bumi. Dan sungguh cKami telah 
memerintahkan kepada orang-
orang yang diberi Kitab sebelum 
kamu dan juga kepadamu supaya 
kamu bertakwa kepada Allah. 
Dan jika kamu ingkar, maka 
sesungguhnya kepunyaan Allah 
apa pun yang ada di seluruh langit 
dan apa pun yang ada di bumi, 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

لََقۡد  الۡاَۡرِضَؕو  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ َو 

ِذیَۡن اُۡوتُوا الِۡکٰتَب ِمۡن قَۡبلُِکۡم َو 
َّ ۡیَنا ال َوّصَ

فَِاّنَ  ُرۡوا 
ُ
ف

ۡ
تَک ِاۡن  َو   ؕ َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات اَِن  ِایَّاُکۡم 

ُہ 
اَن اللّٰ

َ
ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ َو ک ِہ َما فِي الّسَ

لِلّٰ

 ﴾۱۳۲﴿ َحِمۡیًدا  ا  َغِنّیً

istrinya. Akan tetapi tentu saja ia dapat memperlakukan mereka dengan adil 
dalam hal-hal lainnya, dan inilah yang harus dikerjakannya. Jadi, berlaku 
adil terhadap istri-istri itu hanya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan 
yang dapat dikendalikan olehnya. Inilah tafsiran yang telah diberikan oleh 
Rasulullah Saw sendiri mengenai ayat ini.

a2 : 232. bLihat 4 : 127. c42 : 14.

* Akibat menikahi lebih dari satu wanita, maka tidak mungkin mencintai setiap istri dengan perasaan 
yang sama. Masalah cinta adalah bertalian dengan hati. Akan tetapi dalam masalah keadilan itu ada 
dalam usaha manusia. Oleh karena itu disini ditekankan kalau memiliki istri lebih dari satu maka 
berbuat adil-lah yaitu jangan meninggalkan salah seorang istri dalam keadaan terkatung-katung.
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133. Dan akepunyaan Allah 
apa pun yang ada di seluruh 
langit dan apa pun yang ada di 
bumi, dan cukuplah Allah sebagai 
Pelindung.

ي 
ٰ
ف

َ
ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ َو ک ِہ َما فِي الّسَ

لِلّٰ َو 

ِہ َوکِۡیلًا ﴿۱۳۳﴾ 
بِاللّٰ

134. Jika Dia menghendaki, 
niscaya Dia dapat melenyapkan-
mu hai manusia, dan mendatang-
kan umat lain sebagai pengganti-
mu; dan Allah Mahakuasa atas 
hal itu.

ِت 
ۡ
یَا َو  اُس  الّنَ اَیَُّہا  ۡم 

ُ
ِہۡبک

ۡ
یُذ  

ۡ
يََّشا ِاۡن 

ُہ َعلٰي ٰذلَِک قَِدیًۡرا ﴿۱۳۴﴾ 
اَن اللّٰ

َ
َخِریَۡن ؕ َو ک

ٰ
بِا

135. bBarangsiapa menghen-
daki ganjaran dunia, maka keta-
huilah bahwa di sisi Allah ada 
ganjaran dunia dan akhirat; dan 
Allah itu Maha Mendengar, 
Maha Melihat.

ِہ 
اللّٰ فَِعۡنَد  نَۡیا  الّدُ ثََواَب  یُِریُۡد  اَن 

َ
ک  َمۡن 

ُہ  َسِمۡیًعا   ۭ  
اَن اللّٰ

َ
ِخَرِۃَؕو ک

ٰ
نَۡیا َو الۡا ثََواُب الّدُ

بَِصیًۡرا ﴿۱۳۵﴾٪ 



136. Hai orang-orang yang ber-
iman! cJadilah kamu orang-orang 
yang teguh dalam melaksanakan 
keadilan dan jadilah saksi karena 
Allah, walaupun bertentangan de-
ngan dirimu sendiri682 atau ibu-
bapak dan kaum kerabat.* Baik ia

اِمیَۡن بِالِۡقۡسِط  َمنُۡوا ُکۡونُۡوا قَّوَ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

الَۡوالَِدیِۡن  اَِو  ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک ٰۤي  َعل لَۡو  َو  ِہ 
لِلّٰ ُشَہَدٓاَء  

ُہ
فَاللّٰ فَِقیًۡرا  اَۡو  ا  َغِنّیً ۡن 

ُ
یَّک ِاۡن   ۚ الۡاَۡقَربِیَۡن  َو 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب 10

681. Jika, kendatipun suami-istri telah berusaha keras untuk hidup rukun, 
mereka sampai kepada kesimpulan bahwa mereka tidak dapat hidup bersama 
dan terjadilah perceraian, maka Tuhan menjanjikan untuk memberikan kepada 
kedua belah pihak pasangan-pasangan yang lebih cocok. Tetapi, menurut 
Islam talak itu “dari segala hal yang halal, talak adalah yang paling dibenci 
dalam pandangan Allah Taala” (Dawud, Bab Talak).

682. Ucapan “bertentangan dengan dirimu sendiri” dapat juga diartikan 
“bertentangan dengan kaummu atau kaum kerabatmu.” Kata-kata “ibu-bapak 
dan kaum kerabat” telah disertakan untuk lebih menggarisbawahi perintah itu.

aLihat 4 : 127. b2 : 201, 202; 42 : 21. c5 : 9.

* Ayat ini mengajarkan untuk memberikan kesaksian dengan adil, yakni kewajiban bagi setiap 
saksi untuk memberikan kesaksian yang adil, walaupun terpaksa harus bertentangan dengan dirinya 
sendiri, ibu-bapaknya, atau sanak keluarganya.

R. 20
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kaya atau miskin, tetapi Allah 
lebih memperhatikan kepada 
keduanya, karena itu janganlah 
kamu menuruti hawa nafsu agar 
kamu dapat berlaku adil.682A Dan 
jika kamu menyembunyikan 
kebenaran atau menghindarkan 
diri maka sesungguhnya Allah 
Mahateliti atas apa yang kamu 
kerjakan.

تَۡعِدلُۡواۚ  اَۡن  ي  َہوٰۤ
ۡ
ال ِبُعوا  تَّتَ فَلَا   ؕ بِِہَما  اَۡولٰي 

بَِما  اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ فَِاّنَ  تُۡعِرُضۡوا  اَۡو  ا 
ۤ

ٗو
ۡ

تَل ِاۡن  َو 

تَۡعَمُلۡوَن َخِبیًۡرا ﴿۱۳۶﴾ 

137. Hai orang-orang yang 
beriman!683 Berimanlah kepada 
Allah, Rasul-Nya, Kitab yang 
diturunkan kepada Rasul-Nya 
dan kepada aKitab yang telah 
diturunkan sebelumnya. Dan 
bbarangsiapa ingkar kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya 
dan kepada Hari Kemudian, 
maka sungguh cia sesat dengan 
kesesatan yang sangat jauh.

َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 
بِاللّٰ ِمنُۡوا 

ٰ
ا ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َل َعلٰي َرُسۡولِٖہ َو الِۡکٰتِب  ِذۡي نَّزَ
َّ َو الِۡکٰتِب ال

ِہ 
بِاللّٰ ۡر 

ُ
ف

ۡ
یَّک َمۡن  قَۡبُل َؕو  ِمۡن  اَنَۡزَل  ِذۡيۤ 

َّ ال

ِخِر 
ٰ

ُتِبٖہ َو ُرُسِلٖہ َو الَۡیۡوِم الۡا
ُ
ِتٖہ َو ک

َ
ِٰٓئک َو َمل

  َضلٰلًا  ۭ بَِعۡیًدا ﴿۱۳۷﴾ 
َ

فََقۡد َضّل

138. dSesungguhnya orang-
orang yang beriman, kemudian 
kafir, kemudian beriman lagi, 
kemudian kafir, kemudian sema-
kin bertambah dalam kekafiran,684 

Allah tidak akan pernah meng-
ampuni mereka dan tidak pula 
akan menunjuki mereka jalan 
lurus.*

َمنُۡوا ثُّمَ  
ٰ
ُرۡوا ثُّمَ  ا

َ
ف

َ
َمنُۡوا ثُّمَ  ک

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِاّنَ ال

ُہ 
ِن اللّٰ

ُ
ۡم  یَک

َّ ًرا ل
ۡ
ُرۡوا ثُّمَ  اۡزَداُدۡوا ُکف

َ
ف

َ
ک

ۡم َسِبۡیلًا ﴿۱۳۸﴾ؕ 
ُ
ۡم َو لَا لَِیۡہِدیَہ

ُ
لَِیۡغفَِر لَہ

a2 : 5, 137; 4 : 163; 5 : 60. b4 : 151. c4 : 117. d3 : 91; 63 : 4. 

* Ayat ini mengingkari ajaran bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Selanjutnya 
berfirman kalau seseorang menjadi murtad kemudian ia beriman kemudian menjadi murtad kemudian 
beriman maka keputusannya diserahkan pada Allah Swt.  Kalau ia  mati  dalam keadaan kafir, maka 
pasti akan menjadi ahli neraka. Kalau balasan untuk kemurtadan itu adalah hukuman mati maka tidak 
akan mungkin disebut tentang keimanan dan kekafiran yang berulang-ulang.
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139. aBerilah kabar kepada 
orang-orang munafik bahwa bagi 
mereka ada azab pedih.

ابًا اَلِۡيمَا ﴿۱۳۹﴾ۙ 
َ

ۡم َعذ
ُ
ّنَ لَہ

َ
ِر الُۡمٰنِفِقیَۡن بِا بَّشِ

140. bYaitu mereka yang men-
jadikan orang-orang kafir sebagai 
sahabat dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Apakah 
mereka mencari kehormatan di sisi 
mereka itu? Maka sesungguhnya 
csegala kehormatan itu milik 
Allah.

ِمۡن  اَۡولَِیٓاَء  الٰۡکفِرِیَۡن  ۡوَن 
ُ

ِخذ
َّ

یَت ِذیَۡن 
َّ ل ا�

َۃ  ُم الِۡعّزَ
ُ
ُدۡوِن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ؕ اَیَۡبَتُغۡوَن ِعۡنَدہ

ِہ َجِمۡیًعا ﴿۱۴۰﴾ؕ 
َۃ لِلّٰ فَِاّنَ الِۡعّزَ

141. Dan sungguh Dia telah 
menurunkan kepadamu di dalam 
Kitab ini 685 bahwa apabila kamu 
mendengar Ayat-ayat Allah 
diingkari dan dicemoohkan, 
maka janganlah kamu duduk

ۡم  فِي الِۡکٰتِب اَۡن  ِاَذا َسِمۡعتُۡم 
ُ

َل َعلَۡیک َو قَۡد نَّزَ

ُر بَِہا َو يُۡسَتۡہَزاُ بَِہا فَلَا تَۡقُعُدۡوا 
َ
ف

ۡ
ِہ یُک

ٰیِت اللّٰ
ٰ
ا

ۖ َغیِۡرہٖۤ  َحِدیٍۡث  فِۡي  َيخُۡوُضۡوا  ي 
ٰ
َحّت ۡم 

ُ
َمَعہ

682A. Kata-kata itu berarti juga, jangan-jangan kamu menyimpang.
683. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya orang mukmin, 

tunjukkanlah dengan perbuatan dan tindakanmu bahwa keimananmu itu 
sejati dan teguh landasannya.

684. Ayat ini sambil lalu menyangkal tuduhan tak berdasar [baseless 
allegation] bahwa kemurtadan itu dalam Islam diancam dengan hukuman 
mati.

685. Kata-kata “sungguh Dia telah menurunkan kepadamu di dalam kitab 
ini” merujuk kepada QS.6: 69  yang diturunkan di Mekah sebelum ayat yang 
sedang dibahas ini turun; namun ayat QS.6: 69 telah ditempatkan sesudah 
ayat ini dalam tata susunan al-Qur’an yang ada sekarang; hal demikian 
menunjukkan bahwa susunan ayat-ayat al-Qur’an yang ada sekarang ini, 
tidak sama dengan susunan pada waktu diturunkan.

a9 : 3. b3 : 29, 119; 4 : 145. c10 : 66; 35 : 11.
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bersama mereka ahingga mereka 
beralih ke percakapan lainnya; 
jika demikian, sesungguhnya ka-
mu akan menjadi seperti mereka.686 
Sesungguhnya Allah akan meng-
himpun orang-orang munafik dan 
orang-orang kafir di dalam 
Jahanam semuanya.*

َہ َجاِمُع الُۡمٰنِفِقیَۡن 
ۡم ِؕاّنَ اللّٰ

ُ
ۡثلُہ ۡم ِاًذا ّمِ

ُ
ک

ِانَّ

َم َجِمۡیَعا ﴿۱۴۱﴾ۙ 
َو الٰۡکفِرِیَۡن فِۡي َجَہنَّ

142. bYaitu orang-orang munafik 
yang menunggu-nunggu berita 
buruk mengenai kamu, maka jika 
kamu memperoleh kemenangan 
dari Allah, mereka berkata, 
“Bukankah kami pun besertamu?” 
Tetapi jika orang-orang kafir yang 
memperoleh bagian dari keme-
nangan, mereka berkata, “Bukan-
kah kami pada peristiwa itu lebih 
cerdik dari kamu dan menye-
lamatkan kamu dari orang-orang 
mukmin?” Maka Allah akan meng-
hakimi di antaramu pada Hari 
Kiamat, dan Allah tidak akan 
pernah memberi jalan kepada 
orang-orang kafir untuk menang 
atas orang-orang mukmin.

اَن لَُکۡم 
َ
ۡم ؕ فَِاۡن ک

ُ
َربَُّصۡوَن بِک

َ
ِذیَۡن یَت

َّ ا�ل

ۡم ۖ َو ِاۡن 
ُ

َعک ۡن ّمَ
ُ

ا اَلَۡم نَک ِہ قَالُۡوۤ
َن اللّٰ فَۡتٌح ّمِ

ۡحِوۡذ 
َ

نَۡست اَلَۡم  ا  قَالُۡوۤ نَِصۡیٌب  ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل اَن 

َ
ک

 ؕ الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َن  ّمِ ۡم 
ُ

نَۡمَنۡعک َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک
ۡم یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ ؕ َو لَۡن 

ُ
ُم بَۡیَنک

ُ
ُہ َيۡحک

فَاللّٰ

الُۡمۡؤِمِنیَۡن   َعلَي  ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل ُہ 

اللّٰ ۡجَعَل 
َ
ّي

َسِبۡیلًا ﴿۱۴۲﴾٪  

686. Pokok dasar yang terkandung dalam perintah yang termaktub 
dalam ayat ini ada tiga macam: (1) Untuk menekankan kesungguhan dan 
pentingnya urusan-urusan agama; (2) untuk melindungi orang-orang mukmin 
dari pengaruh-pengaruh yang bisa merusak akhlak karena pergaulan dengan 

a6 : 69. b9 : 98; 57 : 15.

* Dalam ayat ini jelas difirmankan, bahwa janganlah duduk bersama orang yang mengolok-olok nabi 
dan kalam Ilahi, kalau demikian kamu pun akan menjadi seperti mereka. Akan tetapi disini tidak 
diperintahkan untuk selamanya memboikot mereka. Di antara mereka bagi orang yang bertobat dari  
perbuatan sebelumnya, kita dibenarkan untuk berjumpa serta bergaul dengan mereka.
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143. aSesungguhnya orang-
orang munafik hendak menipu 
Allah, dan Dia pun membalas 
tipuan mereka.687 Dan apabila 
mereka berdiri untuk menger-
jakan shalat, bmereka berdiri 
dengan malas, dan untuk dilihat 
manusia, dan mereka tidak meng-
ingat Allah kecuali sedikit.

ۡم ۚ 
ُ
َخاِدُعہ ُہَو  َو  َہ 

اللّٰ ُيٰخِدُعۡوَن  الُۡمٰنِفِقیَۡن  ِاّنَ 

یَُرٓاُءۡوَن   � َسالٰي 
ُ
ک قَاُمۡوا  ٰلوِۃ  الّصَ ي 

َ
ِال ا  قَاُمۡوۤ ِاَذا  َو 

ا  قَلِۡیلًا ﴿۱۴۳﴾۪  
َّ َہ  ِال

ُرۡوَن اللّٰ
ُ
ک

ۡ
اَس َو لَا  یَذ الّنَ

144. Keadaan mereka bimbang 
di antara itu,688 tidak berpihak 
kepada ini dan tidak pula kepada 
itu. Dan barangsiapa yang Allah 
nyatakan sesat, maka sekali-kali 
engkau tidak akan mendapatkan 
jalan keselamatan baginya.

لَاۤ  َو  ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ ِالٰي  ٰذلَِک ۖلَاۤ  بَیَۡن  بِیَۡن 

َ
بۡذ

َ
ذ ّمُ

ِجَد  لَٗہ  
َ
ُہ فَلَۡن ت

ٓاِء ؕ َو َمۡن یُّۡضلِِل اللّٰ
َ
ُؤل ِالٰي ہٰۤ

َسِبۡیلًا ﴿۱۴۴﴾ 

145. Hai orang-orang yang 
beriman! cjanganlah kamu men-
jadikan orang-orang kafir sebagai 
sahabat dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. 

الٰۡکفِرِیَۡن  وا 
ُ

ِخذ
َّ

تَت لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

اَۡولَِیٓاَء ِمۡن ُدۡوِن الُۡمۡؤِمِنیَۡنؕ  اَتُِریُۡدۡوَن

orang-orang kafir, dan (3) untuk menciptakan serta meningkatkan perasaan 
ghairat (kecemburuan yang baik) dalam hati orang-orang Muslim.

687. Sebenarnya bukan Tuhan melainkan Rasulullah Saw yang hendak 
ditipu oleh orang-orang munafik sebab Rasulullah Saw itu wahana Tuhan 
dan semua rencana-rencana jahat yang dilancarkan terhadap beliau itu, 
sesungguhnya merupakan sekian banyak rencana jahat yang dilancarkan 
untuk menggagalkan rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sendiri akan 
menghukum mereka atas tindak tanduk mereka yang penuh tipu daya itu. 
Lihat juga QS.2: 16.

688. Ungkapan itu berarti, “antara iman dan kekafiran” atau “antara 
orang-orang mukmin dan orang-orang kafir.”

a2 : 10. b9 : 54. c3 : 29, 119; 4 : 140.

R. 21
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Apakah kamu ingin mengada-
kan bukti yang nyata bagi Allah 
untuk memberatkan kamu?

ِبۡیًنا ﴿۱۴۵﴾  ٰطًنا ّمُ
ۡ
ۡم  ُسل

ُ
ِہ َعلَۡیک

ۡجَعُلۡوا لِلّٰ
َ
اَۡن  ت

146. Sesungguhnya orang-
orang munafik berada di bagian 
paling bawah689 dari Api, dan 
engkau tidak akan pernah men-
dapatkan penolong bagi mereka.

اِرۚ  ۡرِک الۡاَۡسَفِل ِمَن الّنَ ِاّنَ الُۡمٰنِفِقیَۡن فِي الّدَ

ۡم  نَِصیًۡرا ﴿۱۴۶﴾ۙ 
ُ
ِجَد لَہ

َ
َو لَۡن  ت

147. aKecuali orang-orang yang 
bertobat dan memperbaiki diri, 
bberpegang teguh pada Allah, dan 
mereka tulus ikhlas dalam iba-
dahnya kepada Allah, maka 
mereka ini termasuk di antara 
orang-orang mukmin, dan Allah 
pasti akan memberikan ganjaran 
yang besar kepada orang-orang 
mukmin.

اۡعَتَصُمۡوا  َو  حُۡوا 
َ
اَۡصل َو  تَابُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

َمَع  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ِہ 

لِلّٰ ۡم  
ُ
ِدیَۡنہ اَۡخلَُصۡوا  َو  ِہ 

بِاللّٰ

ُہ الُۡمۡؤِمِنیَۡن 
الُۡمۡؤِمِنیَۡنؕ  َو َسۡوَف یُۡؤِت اللّٰ

اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿۱۴۷﴾ 

148. Mengapa Allah meng-
azab kamu jika kamu bersyukur 
dan beriman. Dan cAllah Maha 
Menghargai,690 Maha Menge-
tahui.

َمۡنتُۡم ؕ 
ٰ
ۡرتُۡم َو ا

َ
ۡم ِاۡن َشک

ُ
ابِک

َ
ُہ بَِعذ

َما یَۡفَعُل اللّٰ

ُہ َشاِکًرا َعلِۡيمًا ﴿۱۴۸﴾� 
اَن اللّٰ

َ
َو ک

689. Kerasnya celaan Al-Qur’an terhadap orang-orang munafik 
merupakan satu sangkalan yang lugas terhadap tuduhan bahwa al-Qur’an 
menganjurkan pengikutnya untuk menyebarkan Islam dengan pedang. Jika 
seseorang terpaksa menerima Islam bertentangan dengan kehendaknya, ia 
sama sekali tidak akan menjadi seorang mukmin yang sejati.

690. Syukur dari pihak Tuhan terwujud dalam pemberian ampun kepada 
hamba-hamba-Nya atau memujinya atau memandangnya dengan rasa puas, 
menghargai atau mengaruniai, dan selanjutnya tentu saja membalas atau 
mengganjar amal-amalnya (Lane).

aLihat 2 : 161. b3 : 102. c2 : 159.
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J U Z VI

149. Allah tidak menyukai 
pengungkapan691 ucapan buruk 
di muka umum kecuali yang 
diucapkan orang yang teraniaya. 
Dan Allah itu Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui.*

ا 
َّ ِال ۡوِٓء ِمَن الَۡقۡوِل  جَۡہَر  بِالّسُ

ۡ
ُہ  ال

لَا ُيِحّبُ اللّٰ

ُہ َسِمۡیًعا َعلِۡيمًا ﴿۱۴۹﴾ 
اَن اللّٰ

َ
َمۡن ُظلَِم ؕ َو ک

الجزء 6
الحزب 11

150. Baik kamu menampak-
kan kebaikan atau menyembunyi-
kannya, atau memaafkan suatu 
keburukan, maka sesungguhnya 
Allah itu Maha Pemaaf, Maha-
kuasa.

ۡخُفۡوُہ اَۡو تَۡعُفۡوا َعۡن ُسۡوٍٓء 
ُ
ِاۡن تُۡبُدۡوا َخیًۡرا اَۡو ت

ا قَِدیًۡرا ﴿۱۵۰﴾  اَن َعُفّوً
َ
َہ ک

فَِاّنَ اللّٰ

151. Sesungguhnya aorang-
orang yang ingkar kepada Allah 
dan Rasul-rasul-Nya, dan mereka 
ingin membedakan antara Allah 
dan Rasul-rasul-Nya, dan me-
ngatakan, “Kami beriman kepada 
sebagian dan ingkar kepada 
sebagian lain,” dan mereka ingin 
mengambil jalan tengah diantara 
hal itu;692**

یُِریُۡدۡوَن  َو  ُرُسِلٖہ  َو  ِہ 
بِاللّٰ ُرۡوَن 

ُ
ف

ۡ
یَک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ِہ َو ُرُسِلٖہ َو یَُقۡولُۡوَن نُۡؤِمُن 

ّرِقُۡوا بَیَۡن اللّٰ
َ
اَۡن یُّف

اَۡن  یُِریُۡدۡوَن  ّوَ   � بَِبۡعٍض  ُر 
ُ
ف

ۡ
نَک ّوَ  بَِبۡعٍض 

ۡوا بَیَۡن ٰذلَِک  َسِبۡیلًا ﴿۱۵۱﴾ۙ 
ُ

ِخذ
َّ

یَّت

691. Islam tidak mengizinkan orang-orang Muslim berkata buruk tentang 
orang-orang lain di muka umum, tetapi orang yang mendapat perlakuan 
buruk dapat berteriak dengan suara nyaring apabila benar-benar ia teraniaya 
sehingga orang-orang lain dapat datang memberi pertolongan kepadanya. 
Ia pun dapat meminta penyelesaian di pengadilan tetapi tidak seharusnya ia 
pergi ke sana ke mari untuk berkeluh-kesah kepada semua orang.

692. Ayat ini berarti bahwa mereka menerima Tuhan dan menolak nabi-
nabi-Nya; atau menerima beberapa nabi dan menolak yang lainnya; atau 

a4 : 137.

* Tidak boleh mengucapkan perkataan buruk di muka umum dengan suara keras kecuali yang 
diucapkan pihak yang teraniaya.
** Di dalam ayat ini ada penolakan terhadap ajaran pengingkar hadis (firqah ahli Qur’an). Mereka 
membeda-bedakan firman Allah dan sabda nabi dan mereka tidak beriman pada hadis nabi. Dalam 
ayat 153 pembahasan ini terus bertambah luas yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman 
kepada Allah dan rasul, tidak membeda-bedakan firman Allah dan sabda rasul.
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152. Mereka itulah orang-
orang kafir yang sebenar-
benarnya, dan Kami telah me-
nyediakan bagi orang-orang kafir 
ini azab yang menghinakan.

اَۚو اَۡعَتۡدنَا 
ً
ُم الٰۡکفُِرۡوَن َحّق

ُ
ِٰٓئَک ہ اُول

ِہۡیًنا ﴿۱۵۲﴾  ابًا ّمُ
َ

ٰکفِرِیَۡن َعذ
ۡ
لِل

153. Dan aorang-orang yang 
beriman kepada Allah dan rasul-
rasul-Nya serta tidak mem-
bedakan seorang pun di antara 
mereka, mereka inilah yang 
segera akan diberi ganjarannya. 
Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ّرِقُۡوا 
َ
یُف لَۡم  َو  ُرُسِلٖہ  َو  ِہ 

بِاللّٰ َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

یُۡؤتِۡیہِۡم  َسۡوَف  ِٰٓئَک  اُول ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ اََحٍد  بَیَۡن 

ِحۡيمًا ﴿۱۵۳﴾٪  ُہ َغُفۡوًرا ّرَ
اَن اللّٰ

َ
ۡم ؕ َو ک

ُ
اُُجۡوَرہ 

154. Ahlikitab meminta ke-
pada engkau supaya engkau 
menurunkan atas mereka sebuah 
Kitab dari langit. Maka sungguh 
bmereka pun pernah meminta 
yang lebih besar dari itu kepada 
Musa. Mereka berkata, c”Perlihat-
kanlah Allah kepada kami secara 
berhadap-hadapan.”693 Maka me-
reka disergap oleh siksaan yang 
membinasakan disebabkan ke-
aniayaan mereka. Kemudian 
dmereka mengambil anak sapi 
sebagai sembahan setelah datang 
kepada mereka Tanda-tanda nyata, 
tetapi Kami memaafkan hal itu. 
Dan Kami memberi Musa ke-
menangan yang nyata.

َعلَۡیہِۡم  َل  ّزِ
َ
تُن اَۡن  الِۡکٰتِب  اَۡہُل  يَۡسـَٔلَُک 

ي  ُمۡوسٰۤ لُۡوا 
َ
َسا فََقۡد  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ کِٰتًبا 

َجۡہَرًۃ  َہ 
اللّٰ اَِرنَا  ا  فََقالُۡوۤ ٰذلَِک  ِمۡن  اَۡکبََر 

وا 
ُ

خَذ
َّ
ات ثُّمَ   ۚ ِمہِۡم 

ۡ
بُِظل  

ُ
ِعَقۃ الّصٰ ُم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

ٰنُت  الَۡبّیِ ُم 
ُ
َجٓاَءتۡہ َما  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  الِۡعۡجَل 

ٰطًنا 
ۡ
تَۡیَنا ُمۡوٰسي ُسل

ٰ
فََعَفۡونَا َعۡن ٰذلَِکۚ  َو ا

ِبۡیًنا ﴿۱۵۴﴾  ّمُ

menerima beberapa pendakwaan seorang nabi dan menolak pendakwaan- 
pendakwaan lainnya. Keimanan sejati nampak dari penyerahan diri seutuhnya 
dengan menerima Tuhan dan sekalian rasul-Nya beserta segala pendakwaan 
mereka. Tak diizinkan mengambil jalan tengah di antara hal demikian itu.

693. Lihat QS.2: 56.

a2 : 137; 2 : 286; 3 : 85. b2 : 109. c2 : 56. d2 : 52, 93; 7 : 149, 153.

R. 22
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155. Dan aKami menjulang-
tinggikan gunung Thur di atas 
mereka, pada saat membuat 
perjanjian dengan mereka, dan 
Kami berfirman kepada mereka, 
b”Masukilah pintu gerbang ini 
dengan patuh,” dan Kami ber-
firman kepada mereka, c”Jangan-
lah kamu membuat pelanggaran 
mengenai hari Sabat.”694 Dan 
Kami telah mengambil suatu 
perjanjian teguh dari mereka.

ُم 
ُ
َنا لَہ

ۡ
ۡوَر بِِمۡیَثاِقہِۡم َو قُل

ُ
ُم الّط

ُ
َو َرفَۡعَنا فَۡوقَہ

ۡم لَا تَۡعُدۡوا فِي 
ُ
َنا لَہ

ۡ
اۡدُخُلوا الَۡباَب ُسّجًَدا ّوَ قُل

ۡیَثاقًا َغلِۡیًظا ﴿۱۵۵﴾  ۡم ّمِ
ُ
نَا ِمۡنہ

ۡ
ۡبِت َو اََخذ الّسَ

156. Maka, Kami mengazab 
mereka disebabkan pelanggaran 
mereka atas perjanjian mereka, 
dkekafiran mereka kepada Tanda-
tanda Allah, dan upaya mereka 
emembunuh nabi-nabi tanpa 
hak, dan karena ucapan mereka, 
f”Hati kami terselubung!” Bukan 
demikian, melainkan gAllah 
telah mencap695 hati mereka 
disebabkan kekafiran mereka, 
maka tidaklah mereka beriman 
kecuali sedikit.

ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا رِہِۡم 

ۡ
ف

ُ
ک َو  ۡم 

ُ
ۡیَثاقَہ ّمِ نَۡقِضہِۡم  فَِبمَا 

قَۡولِہِۡم  ّوَ  َحّقٍ  بَِغیِۡر  ِۢۡبَیٓاَء  الۡاَن قَۡتلِہُِم  َو 

رِہِۡم 
ۡ
ف

ُ
ُہ َعلَۡیَہا بِک

ٌف ؕ بَۡل َطَبَع اللّٰ
ۡ
قُُلۡوبَُنا ُغل

ا قَلِۡیلًا ﴿۱۵۶﴾ 
َّ فَلَا یُۡؤِمنُۡوَن  ِال

157. Dan disebabkan kekafiran 
serta ucapan mereka terhadap 
Maryam berupa tuduhan palsu 
yang besar; 696

رِہِۡم َو قَۡولِہِۡم َعلٰي مَۡریََم  بُۡہَتانًا َعِظۡيمًا ﴿۱۵۷﴾ۙ 
ۡ
ف

ُ
ّوَ بِک

694. Lihat QS.4: 48.
695. Lihat catatan 27.
696. Orang-orang Yahudi menuduh Siti Maryam berbuat zinah 

(Jewish Life of Yesus oleh Panther). Kenyataan bahwa orang-orang Yahudi 
mengemukakan “tuduhan palsu” terhadap Siti Maryam merupakan bukti 

a2 : 64, 94. b2 : 59; 7 : 162. c2 : 66; 4 : 48; 7 : 164; 16 : 125. d5 : 14. 
e3 : 182. f2 : 89. g2 : 89; 16 : 109; 83 : 15.
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158. Dan karena ucapan me-
reka, “Sesungguhnya kami telah 
membunuh Almasih, Isa Ibnu 
Maryam, Rasul Allah;” padahal 
mereka tidak membunuhnya dan 
tidak pula menyalibkannya,697 
akan tetapi ia diserupakan698 
kepada mereka seolah-olah telah 
mati di atas salib; Dan sesung-
guhnya orang-orang yang ber-
selisih dalam hal ini pasti ada 
dalam keraguan mengenainya; 
amereka tidak memiliki penge-
tahuan yang pasti tentang ini, 
melainkan mengikuti dugaan; 
dan mereka tidak membunuh-
nya699 dengan yakin.*

ابَۡن  ِعۡیَسي  الَۡمِسۡیَح  َنا 
ۡ
قََتل ا 

ِانَّ قَۡولِہِۡم  ّوَ 

ِہ ۚ َو َما قََتُلۡوُہ َو َما َصلَُبۡوُہ 
مَۡریََم َرُسۡوَل اللّٰ

ِذیَۡن اۡخَتلَُفۡوا 
َّ ۡم ؕ َو  ِاّنَ ال

ُ
َہ لَہ َو لِٰکۡن ُشّبِ

ا 
َّ ٍم  ِال

ۡ
ۡم بِٖہ ِمۡن ِعل

ُ
ۡنُہؕ  َما لَہ ِفۡیِہ لَِفۡي َشّکٍ ّمِ

 ۙ﴾۱۵۸﴿ 
ۢ
ّنِ ۚ َو َما قََتُلۡوُہ  یَِقۡیًنا

َ
اتَِّباَع الّظ

yang terang tentang lahirnya Nabi Isa As tanpa bapak. Sebab, seandainya 
Nabi Isa As mempunyai bapak, “tuduhan palsu” apakah yang dikemukakan 
orang-orang Yahudi terhadap Siti Maryam? Hanya semata-mata mencercanya 
karena pengakuan-pengakuan yang dikemukakan oleh Nabi Isa As, tak dapat 
disebut tuduhan palsu. Di tempat lain Al-Qur’an membantah tuduhan itu 
dengan mengatakan bahwa ibunda Nabi Isa As adalah seorang wanita yang 
bertakwa (QS.3: 43; 5: 76).

697. Mā Salabū hu artinya, mereka tidak menyebabkan kematian dia pada 
tiang salib, sebab Salab itu cara membunuh yang terkenal. Orang berkata Salaba 

a10 : 37; 53 : 29.

* Ayat ini menolak pendawa’an keliru orang-orang Yahudi. Yakni perkataan mereka adalah, bahwa 
kami telah membunuh Al-Masih As, padahal mereka tidak membuatnya mati melalui membunuh dan 
tidak pula melalui penyaliban. Maksud dari perkataan Sholabūhu adalah tidak hanya dinaikkan diatas 
salib melainkan maksudnya adalah menyalibnya yaitu membunuh dengan cara disalib. Banyak sekali 
orang yang setelah dinaikkan di atas salib, kemudian diturunkan dalam keadaan hidup. Kapan pun 
tidak pernah dikatakan bahwa waktu kematian mereka adalah ketika disalib. Kesimpulan dari ayat ini 
adalah sesungguhnya mereka tidak berhasil dalam membunuh Al-Masih As.
Terdapat kesalahan dalam menafsirkan kata syubiha lahum (disamarkan kepada mereka) bahwa 
ada orang yang lain yang disamarkan kemudian orang itu disalib. Padahal secara mutlak hal ini 
bertentangan dengan idiom Arab, kalau memang demikian seharusnya orang yang telah berusaha 
untuk menyamarkan Al-Masih dan sudah menyamar sebagai  Al-Masih itu disinggung juga namanya. 
Perkataan syubbiha lahum memiliki arti yang jelas, yaitu mereka terperosok dalam keraguan dan 
faktanya mereka telah berada dalam keraguan. Hadhrat Imam Razi dalam tafsir ayat ini menulis 
Walākin waqa‘a lahum al-syubaha “akan tetapi mereka diliputi keraguan” (Tafsir al-Razi)
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al-Lis sa, yakni ia membunuh pencuri itu dengan memakunya pada tiang salib. 
Ayat itu tidak mengingkari kenyataan bahwa nabi Isa As dipakukan ke tiang 
salib, tetapi menyangkal ia mati di atas tiang salib itu.

698. Kata-kata Syubbiha lahum artinya, Nabi Isa As ditampakkan kepada 
orang-orang Yahudi seperti orang yang mati disalib; atau hal kematian Nabi 
Isa As menjadi samar atau menjadi teka-teki bagi mereka. Syubbiha ‘alaihi al-
Amru, artinya hal itu dibuat membingungkan, samar atau meragukan baginya 
Lane).

699. Ungkapan, Mā Qatalū hu Yaqīnan, artinya, (1) mereka tidak membunuh 
dia dengan nyata; (2) mereka tidak mengubah (dugaan mereka)menjadi 
keyakinan yakni, pengetahuan mereka tentang kematian Nabi Isa As pada tiang 
salib tidak demikian pastinya sampai tidak ada suatu celah keraguan pun dalam 
pikiran mereka bahwa mereka benar-benar telah membunuhnya. Dalam hal 
ini kata ganti hu dalam Qatalū hu merujuk kepada kata benda Zann (dugaan). 
Orang-orang Arab berkata Qatala al-Syai’a Khubran, yakni ia memperoleh 
pengetahuan sepenuhnya dan pasti mengenai hal itu supaya meniadakan segala 
kemungkinan untuk meragukan hal itu (Lane, Lisan, dan Mufradāt).

Bahwa Nabi Isa As tidak wafat pada tiang salib tapi wafat secara wajar, jelas 
nampak dari al-Qur’an. Fakta-fakta berikut, sebagaimana dikisahkan dalam Injil 
sendiri, memberi dukungan yang kuat kepada keterangan al-Qur’an itu:
1. Karena Nabi Isa As seorang Nabi Allah, ia tidak mungkin mati di kayu salib, 
sebab menurut Bibel, “orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah” 
(Ulangan 21: 23).
2. Ia telah berdoa kepada Tuhan dalam kesakitan yang amat sangat supaya 
“biarkanlah kiranya cawan (kematian di atas salib) ini lepas dariku” (Markus 
14:36; Matius 26:29; Lukas 22:42); dan doanya telah terkabul (Ibrani 5:7).
3. Ia telah mengabarkan sebelumnya bahwa seperti Nabi Yunus As yang telah 
masuk ke perut ikan hiu dan telah keluar lagi hidup-hidup (Matius 12: 40), ia 
akan tinggal dalam “perut bumi” selama tiga hari dan akan keluar lagi hidup-
hidup.
4. Ia telah menubuatkan pula bahwa ia akan pergi mencari kesepuluh suku 
bangsa Israil yang hilang (Yahya 10: 16). Bahkan orang-orang Yahudi di masa 
Nabi Isa As pun mempercayai bahwa suku-suku bangsa Israil Yang Hilang itu 
telah terpencar ke berbagai negeri (Yahya 7: 34, 35).
5. Nabi Isa As telah terpancang pada tiang salib hanya selama kira-kira tiga 
jam (Yahya 19:14) dan sebagai orang yang memiliki kesehatan jasmani yang 
normal, ia tidak mungkin wafat dalam waktu yang sependek itu.
6. Segera sesudah ia diturunkan dari tiang salib, pinggangnya ditusuk dan darah 
serta air keluar darinya. Hal demikian merupakan tanda yang pasti bahwa ia 
masih hidup (Yahya 19:34).
7. Orang-orang Yahudi sendiri merasa tidak yakin tentang kematian Nabi Isa 
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As sebab mereka telah meminta kepada Pilatus untuk menempatkan penjaga 
di kuburannya “Supaya jangan murid-muridnya datang mencuri Dia, serta 
mengatakan kepada kaum, bahwa Ia sudah bangkit dari antara orang mati” 
(Matius 27:64).
8. Tak didapatkan dalam semua Injil barang sebuah pun pernyataan tertulis 
dari seorang saksi yang menerangkan bahwa Nabi Isa As telah wafat ketika 
ia diturunkan dari tiang salib atau ketika ia ditempatkan dalam kuburan. Lagi 
pula, tak seorang pun dari antara muridnya hadir di tempat kejadian penyaliban, 
semuanya melarikan diri tatkala Nabi Isa As dibawa ke tempat penyaliban. 
Kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut, boleh jadi disebabkan oleh 
impian istrinya agar “jangan berbuat barang apapun ke atas orang yang benar 
itu” (Matius 27: 19), maka Pilatus telah percaya bahwa Nabi Isa As tidak 
bersalah, dan karenanya telah bersekongkol dengan Yusuf Arimatea – seorang 
tokoh dari perkumpulan Essene, tempat Nabi Isa As sendiri pernah menjadi 
anggotanya, sebelum ia diutus sebagai nabi – untuk menolong jiwanya. Sidang 
pemeriksaan perkara Nabi Isa As berlangsung pada hari Jum’at, karena Pilatus 
dengan sengaja mengulur waktu dengan perhitungan bahwa esok harinya jatuh 
Hari Sabat, saat orang-orang terhukum tidak dapat dibiarkan di atas tiang salib 
sesudah matahari terbenam. Ketika pada akhirnya Pilatus merasa terpaksa 
menghukum Nabi Isa As, ia memberikan keputusannya hanya tiga jam sebelum 
terbenamnya matahari, dengan demikian meyakinkan dirinya bahwa tak ada 
orang yang normal kesehatannya tinggal di atas tiang alib dalam waktu yang 
sesingkat itu dapat mati. Selain itu Pilatus telah sudi mengusahakan agar Nabi 
Isa As diberi anggur atau cuka dicampur dengan rempah-rempah mur (myrrh) 
untuk mengurangi perasaan sakitnya. Tatkala sesudah tiga jam lamanya 
tergantung, ia diturunkan dari salib dalam keadaan tak sadarkan diri (mungkin 
karena pengaruh cuka yang diminumkan kepadanya), Pilatus dengan senang 
hati mengabulkan permintaan Yusuf Arimatea dan menyerahkan tubuh beliau 
kepadanya. Berbeda dengan kedua penjahat yang disalib bersamaan dengan 
Nabi Isa As, tulang-tulang beliau tidak dipatahkan dan Yusuf Arimatea telah 
meletakkan tubuh beliau di suatu rongga yang ruangnya luas, digali di bagian 
samping bukit padas. Ketika itu tidak ada ilmu pemeriksaan mayat (medical 
autopsy), tidak ada cobaan stethoscopis, tidak diadakan pemeriksaan dari segi 
hukum dengan pertolongan kesaksian dari mereka yang terakhir bersamanya 
(Mystical life of Yesus oleh H. Spencer Lewis).
9. Marham Isa (salep Isa) yang terkenal itu dibuat dan dipakai untuk mengobati 
luka-luka Nabi Isa As, dan ia diurus serta dirawat oleh Yusuf Arimatea dan 
Nikodemus yang juga seorang yang sangat terpelajar dan anggota yang amat 
terhormat dari Ikatan Persaudaraan Essene.
10. Setelah luka-lukanya cukup sembuh, Nabi Isa As meninggalkan kuburan 
itu dan menemui beberapa muridnya dan bahkan bersantap bersama mereka, 
lalu menempuh perjalanan jauh dari Yerusalem ke Galilea dengan berjalan kaki 
(Lukas 24: 50).
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159. Bahkan aAllah telah meng-
angkatnya kepada-Nya700 dan 
Allah Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.*

َعِزیًۡزا  ُہ 
اللّٰ اَن 

َ
ک ِالَۡیِہَؕو  ُہ 

اللّٰ فََعُہ  ّرَ بَۡل 

َحِکۡيمًا ﴿۱۵۹﴾ 

11. “The Crucifixion by an Eye Witness,” sebuah buku yang untuk pertama 
kalinya diterbitkan pada tahun 1873 di Amerika Serikat, merupakan terjemahan 
dalam bahasa Inggeris dari sebuah naskah surat dalam bahasa Latin kuno yang 
ditulis tujuh tahun sesudah peristiwa penyaliban oleh seorang warga Essene di 
Yerusalem kepada seorang anggota perkumpulan itu di Iskandaria, memberi 
dukungan yang kuat kepada pendapat bahwa Nabi Isa As telah diturunkan dari 
salib dalam keadaan masih hidup. Buku itu menceriterakan secara terinci semua 
kejadian yang menjurus kepada peristiwa salib, pemandangan di bukit tempat 
terjadinya penyaliban dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Lihat 
juga Edisi Besar Tafsir bahasa Inggeris.

Dua pendapat yang berbeda tersebar di tengah-tengah orang-orang 
Yahudi mengenai dugaan wafat Nabi Isa As karena penyaliban. Beberapa 
di antara mereka berpendapat bahwa ia pertama-tama dibunuh, kemudian 
tubuhnya digantung pada tiang salib, sedang yang lainnya berpendapat 
bahwa ia dibunuh dengan dipakukan pada tiang salib. Pendapat yang pertama 
tercermin dalam Kisah Rasul-rasul 5: 50, kita baca, “Yang sudah kamu ini 
bunuh dan menggantungkan Dia pada kayu itu.” Al-Qur’an membantah kedua 
pendapat ini dengan mengatakan, “mereka tidak membunuhnya, dan tidak 
pula menyalibkannya.” Pertama al-Qur’an menolak pembunuhan Nabi Isa As 
dalam bentuk apapun, dan selanjutnya menyangkal cara pembunuhan yang khas 
dengan jalan menggantungkan pada salib. Al-Qur’an tida menolak ide bahwa 
Nabi Isa As digantung pada tiang salib; al-Qur’an hanya menyangkal wafatnya 
di atas tiang salib. 

700. Orang-orang Yahudi dengan gembira mengumandangkan telah 
membunuh Nabi Isa As di atas tiang salib, dan dengan telah membuktikan 
bahwa pengakuannya sebagai nabi Allah tidak benar. Ayat ini bersama ayat 
sebelumnya mengandung bantahan yang keras atas tuduhan mereka itu dan 
membersihkannya dari noda yang didesas-desuskan, kemudian mengemukakan 
keluhuran derajat rohaninya dan kenyataan bahwa ia telah mendapat kehormatan 
di hadirat Allah. Dalam ayat ini samasekali tidak disebutkan mengenai kenakan 
beliau ke langit dengan badan jasmani. Ayat ini hanya menyatakan bahwa Allah 
Swt mengangkatnya ke haribaan-Nya sendiri, hal demikian menunjukkan 

a2 : 254; 3 : 56; 7 : 177; 58 : 12.

* Ayat ini menolak pernyataan sebagian ulama bahwa rafa‘ adalah kenaikan Nabi Isa As ke langit. 
Ayat ini dengan jelas menerangkan maksud Bal rafa‘ahullāhu ilaihi (Allah telah mengangkat ia 
kepada-Nya). Timbul pertanyaan yaitu, tempat mana yang kosong dari Allah Swt, ke arah mana 
Almasih As telah diangkat? Yang sebenarnya adalah dimana Almasih As berada disana juga Tuhan 
berada. Maka maksud dari pada perkataan rafa‘ a adalah ketinggian derajat.
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a5 : 118. b6 : 147. 

160. Dan tidak ada seorang pun 
dari Ahlikitab melainkan akan 
tetap mempercayai peristiwa 
itu sebelum ajalnya;701 dan pada 
Hari Kiamat, aia, Nabi Isa, akan 
menjadi saksi terhadap mereka.*

بِٖہ  ّنَ 
َ
لَُیۡؤِمن ا 

َّ ِال الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ۡن  ّمِ ِاۡن  َو 

َعلَۡیہِۡم   ۡوُن 
ُ

یَک الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  َو   ۚ َمۡوتِٖہ  قَۡبَل 

َشِہۡیًدا ﴿۱۶۰﴾ۚ 

161. Disebabkan keaniayaan 
orang-orang Yahudi, maka bKami 
haramkan702 atas mereka barang-
barang baik yang pernah dihalal-
kan bagi mereka, dan juga karena 
mereka menghalangi banyak 
orang dari jalan Allah.

َعلَۡیہِۡم  ۡمَنا  َحّرَ َہاُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َن  ّمِ ٍم 

ۡ
فَِبُظل  

َسِبۡیِل  َعۡن  ہِۡم  بَِصّدِ َو  ۡم 
ُ
لَہ ۡت 

َّ اُِحل ٰبٍت  َطّیِ

ِثیًۡرا ﴿۱۶۱﴾ۙ 
َ
ِہ  ک

اللّٰ

dengan jelas suatu kenaikan rohani, sebab tidak ada tempat kediaman tertentu 
yang dapat ditunjukkan bagi wujud Tuhan.

701. Kata ganti “nya” dalam perkataan “sebelum ajalnya” menggantikan 
kata-benda “tidak ada seorang pun,” tiap orang di antara ahlilkitab sebelum 
kematiannya sendiri.. arti ini ditunjang oleh qira’ah (bacaan – pent.) kedua 
mautihi yaitu mautihim (kematian mereka) sebagaimana diriwayatkan oleh 
Ubayy, (Jarir, VI, 13). Orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka membunuh 
Nabi Isa As di atas tiang salib, karena dengan demikian mereka ingin 
membuktikan bahwa ia bukan seorang nabi yang benar. Orang Kristen percaya 
bahwa ia telah wafat di atas tiang salib, dan hal itu telah menyebabkan mereka 
menganut akidah penebusan dosa.

702. Ayat itu tidak mengisyaratkan kepada sesuatu barang material yang 
terlarang bagi orang-orang Yahudi setelah sebelumnya diizinkan, sebab tidak 
ada nabi pembawa syariat yang diutus di tengah-tengah mereka setelah Nabi 
Musa As yang melarang mereka memakan barang-barang yang telah diizinkan 
kepada mereka oleh Taurat. Ayat itu mengisyaratkan kepada rahmat kerohanian 
yang telah terlepas dari mereka. Juga, Nabi Isa As mengisyaratkan kepada 
nikmat kerohanian yang telah hilang dari orang-orang Yahudi itulah ketika ia 

* Dalam firman Allah Swt In min ahl al-kitāb didapat dua maksud pembahasan. Satu adalah diantara 
Ahlikitab tidak ada satu orangpun yang sebelum kematiannya tidak beriman kepada beliau As. Yang 
kedua adalah diantara Ahlikitab tidak ada satu kelompok yang sebelum kematian Al-Masih As tidak 
beriman kepada beliau As dan inilah yang benar. Kalau diartikan dengan yang pertama yakni sebelum 
kematiannya anggaplah maksud kematian disini tertuju kepada Almasih As, maka ini hanyalah satu 
pernyataan kosong. Nyatanya ratusan ribu orang Yahudi telah mati, sebelum mereka beriman kepada 
Almasih As di masa hidup beliau As. Arti kedua adalah bahwa setelah beliau mendatangi suku-suku 
Bani Israil yang telah hilang barulah beliau wafat ketika dari setiap suku tersebut sedikit demi sedikit 
mulai menerima kebenaran beliau dan peristiwa ini terjadi di Kasymir.
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162. Dan karena mereka 
mengambil riba apadahal sungguh 
mereka telah dilarang darinya, 
dan karena mereka bmemakan 
harta orang lain dengan jalan 
batil. Dan Kami sediakan bagi 
orang-orang kafir dari antara 
mereka azab yang pedih.703

لِہِۡم  
ۡ
اَک َو  َعۡنُہ  نُُہۡوا  قَۡد  َو  الّرِٰبوا  اَۡخِذہُِم  ّوَ 

ٰکفِرِیَۡن  
ۡ
اِس بِالَۡباِطِلؕ  َو اَۡعَتۡدنَا لِل اَۡمَواَل الّنَ

ابًا اَلِۡيمًا ﴿۱۶۲﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
ِمۡنہ

163. Akan tetapi corang-orang 
di antara mereka yang memiliki 
pengetahuan704 mendalam dan 
dorang-orang yang beriman, 
mengimani apa yang diturunkan 
kepada engkau dan apa yang 
diturunkan sebelum engkau, dan 
terutama orang-orang yang men-
dirikan705 shalat, membayar zakat, 
dan beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian. Mereka itulah

ۡم َو الُۡمۡؤِمنُۡوَن 
ُ
ِم ِمۡنہ

ۡ
ِسخُۡوَن فِي الِۡعل لِٰکِن الّرٰ

ِمۡن  اُنِۡزَل   
ۤ
َما َو  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل   

ۤ
بَِما یُۡؤِمنُۡوَن 

الُۡمۡؤتُۡوَن  َو  ٰلوَۃ  الّصَ الُۡمِقۡیِمیَۡن  َو  قَۡبلَِک 

ِخِرؕ 
ٰ

ِہ   َو الَۡیۡوِم الۡا
وَۃ َو الُۡمۡؤِمنُۡوَن بِاللّٰ

ٰ
ک الّزَ

a2 : 276, 277; 3 : 131; 30 : 40. b9 : 34. 
c3 : 8. d2 : 5, 137; 3 : 200; 4 : 137; 5 : 60.

berkata, “(aku datang) untuk menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah 
diharamkan atasmu” (QS.3: 5), yakni, aku datang untuk mengembalikan 
kepadamu beberapa nikmat dari Tuhan yang telah dimahrumkan (terlepas) dari 
kamu disebabkan oleh amal-amal buruk kamu.

703. Orang-orang Yahudi dilarang meminjamkan uang dengan uang 
bunga kepada sesama orang-orang Yahudi, tetapi mereka diizinkan mengambil 
uang bunga dari orang-orang bukan-Yahudi (Keluaran 22:25; Lewi 25:36, 37; 
Ulangan 23:19, 20). Tetapi, mereka melanggar syariat dan mulai mengambil 
uang bunga bahkan dari sesama orang-orang Yahudi sendiri (Nehemya 5:7). 
Kemudian, mereka berjanji kepada Nehemya akan meninggalkan amal 
buruk itu (Nehemia 5:12). Tetapi, lagi-lagi mereka melanggar janji mereka; 
begitulah, sesuai dengan nubuatan Nabi Yehezkiel (Yehezkiel 18:13) mereka, 
sebagai bangsa, mengalami kematian dan diceraiberaikan di permukaan bumi 
untuk menanggung kezaliman tangan musuh-musuh mereka.

704. Ini berarti alim-ulama di antara orang-orang Yahudi yang memeluk 
agama Islam. Kata “orang-orang yang beriman” telah dibubuhkan untuk 
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orang-orang yang kepada mere-
ka Kami pasti akan memberikan 
ganjaran yang besar.

ِٰٓئَک َسُنۡؤتِۡیہِۡم اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿۱۶۳﴾٪  اُول 

164. Sesungguhnya cKami 
telah mewahyukan kepada eng-
kau, sebagaimana Kami telah 
mewahyukan kepada Nuh dan 
nabi-nabi sesudahnya; dan telah 
Kami wahyukan kepada Ibra-
him, Isma’il, Ishaq, Yakub dan 
keturunan-nya, dan kepada Isa, 
Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulai-
man, dan telah dKami berikan 
Zabur706 kepada Daud.

ّوَ  نُۡوٍح  ِالٰي   
ۤ
اَۡوَحۡیَنا  

ۤ
َما

َ
ک ِالَۡیَک   

ۤ
اَۡوَحۡیَنا  

ۤ
ا

ِانَّ

ِابٰۡرِہۡیَم  ٰۤي  ِال  
ۤ
اَۡوَحۡیَنا َو   ۚ ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ  َن  ٖ

ِبیّ الّنَ

َو  الۡاَۡسَباِط  َو  یَۡعُقۡوَب  َو  ِاۡسٰحَق  َو  ِاۡسٰمِعۡیَل  َو 

ِعۡیٰسي َو اَیُّۡوَب َو یُۡونَُس َو ٰہُرۡوَن َو ُسلَۡیٰمَن ۚ 

تَۡیَنا َداٗوَد  َزبُۡوًرا ﴿۱۶۴﴾ۚ 
ٰ
َو ا

165. Dan Kami telah meng-
utus arasul-rasul yang Kami 
beritahukan kepada engkau se-
belum ini, dan rasul-rasul yang 
tidak Kami beritahukan kepada 
engkau,707 dan Allah telah ber-
kata-kata kepada Musa dengan 
firman-Nya.707A*

ۡم َعلَۡیَک ِمۡن قَۡبُل َو ُرُسلًا 
ُ
 َو ُرُسلًا قَۡد قََصۡصٰنہ

ُمۡوٰسي  ُہ 
اللّٰ َم 

َّ ل
َ
ک َعلَۡیَک َؕو  ۡم 

ُ
نَۡقُصۡصہ ۡم 

َّ ل

لِۡيمًا ﴿۱۶۵﴾ۚ 
ۡ
تَک

ربع 
الحزب

11

a2 : 137; 3 : 85; 6 : 85 - 88. b17 : 56. c40 : 79.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi di sini 
hanyalah mereka yang menjadi orang-orang Muslim.

705. Penyimpangan dalam i’rab Muqīmīn (dari yang seharusnya Muqīmūn 
– pent.) dibolehkan menurut tata bahasa Arab. Hal ini digunakan untuk maksud 
memberi tekanan (Kasysyāf, i, 336).

706. Beberapa nabi telah disebutkan dalam ayat ini dan ayat berikutnya 
untuk menerangkan bahwa risalat (misi) Nabi Muhammad Saw bukanlah 
merupakan suatu hal baru. Penyebutan secara khusus Kitab Zabur sebagai 
Kitab Hikmah yang diberikan kepada Nabi Daud As dalam ayat ini, dan 
tentang wahyu syariat yang dianugerahkan kepada Nabi Musa As dalam ayat 
berikutnya dilakukan dengan maksud untuk menyatakan bahwa Al-Qur’an 
menggabungkan di dalamnya “syariat dan hikmah.”

* Terbukti dari hadis, bahwa jumlah nabi-nabi yang ada di seluruh dunia adalah 124.000 orang. 
Dari  semuanya yang paling mulia adalah Rasulullah Saw. Di dalam Al-Qur’an hanya ada beberapa 
nabi yang disebut sebagai contoh. Riwayat hidup yang telah dilalui oleh mereka dan bangsa-bangsa 
mereka, juga telah dilalui oleh para nabi di seluruh dunia dan bangsa-bangsa mereka.

R. 23
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166. Dan selain Musa, kami 
beritahukan pula tentang Rasul-
rasul bpembawa kabar gembira 
dan pemberi ingat,708 supaya 
tidak ada alasan bagi manusia 
untuk menyalahkan Allah 
setelah kedatangan rasul-rasul 
itu.709 Dan Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.

ۡوَن 
ُ

یَک ا 
َّ لَِئل ُمۡنِذِریَۡن  َو  ِریَۡن  َبّشِ ّمُ ُرُسلًا   

اَن 
َ
ُسِل ؕ َو ک   ۭ بَۡعَد الّرُ

ٌ
ِہ ُحّجَۃ

اِس َعلَي اللّٰ لِلّنَ

ُہ َعِزیًۡزا  َحِکۡيمًا ﴿۱۶۶﴾ 
اللّٰ

167. Tetapi aAllah memberi 
kesaksian dengan apa yang 
diturunkan kepada engkau bahwa 
Dia menurunkannya dengan 
ilmu-Nya710, dan para malaikat 
pun memberi kesaksian; dan 
cukuplah Allah sebagai saksi.

اَنَۡزلَٗہ  ِالَۡیَک  اَنَۡزَل   
ۤ
بَِما يَۡشَہُد  ُہ 

اللّٰ لِٰکِن 

ِہ  
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
  يَۡشَہُدۡوَن ؕ َو ک

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک ِمٖہ ۚ َو الَۡمل

ۡ
بِِعل

َشِہۡیًدا ﴿۱۶۷﴾ؕ 

a2 : 214; 6 : 49; 17 : 106; 18 : 57. b3 : 19; 11 : 15.

707. Al-Qur’an hanya menyebut nama 25 nabi, sedangkan menurut hadis 
Rasulullah Saw ada 124.000 nabi yang telah diutus ke dunia (Musnad, V. 266). 
Di tempat lain al-Qur’an berkata, “dan tiada sesuatu kaum pun melainkan 
telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan” (QS.35: 25).

707A. Di samping terjemahan yang diberikan dalam teks, anak-kalimat 
itu juga berarti, “Allah bercakap-cakap dengan Musa secara khusus atau 
secara langsung.”

708. Kata-kata “pembawa kabar gembira dan pemberi ingat,” 
menerangkan dua tugas penting para utusan Allah. Mereka itu pembawa kabar 
suka bagi orang-orang yang menerima mereka, menjanjikan kesejahteraan di 
dunia ini dan menjanjikan kebahagiaan abadi di Hari Kemudian, dan mereka 
itu pemberi peringatan tentang akan datangnya kemalangan dan penderitaan 
bagi orang-orang yang mengingkari mereka. 

709. Tuhan mengirimkan utusan-utusan-Nya agar, tatkala menerima 
hukuman, manusia tidak mempunyai dalih untuk mengatakan bahwa kepada 
mereka tidak pernah dikirim seorang pemberi peringatan untuk menunjukkan 
perbuatan-perbuatan jahat mereka dan untuk memperingatkan mereka (QS.20: 
135).

710. Tuhan telah menyimpan khazanah yang berlimpah-limpah dalam Al-
Qur’an, berisikan kebenaran abadi dan ilmu kerohanian yang menjadi bukti 
bahwa al-Qur’an itu Kalam Ilahi. Sifat-sifat Al-Qur’an yang tak berbilang 
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168. Sesungguhnya borang-
orang yang kafir dan menghalang-
halangi manusia dari jalan Allah, 
sungguh mereka telah sesat 
dengan kesesatan yang sejauh-
jauhnya.

ِہ  
اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوا  َصّدُ َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡوا َضلٰلًا  ۭ بَِعۡیًدا ﴿۱۶۸﴾ 
ُ

قَۡد َضّل

169. Sesungguhnya corang-
orang yang kafir dan berbuat 
zalim, Allah tidak akan pernah 
mengampuni mereka dan tidak 
pula akan menunjukkan kepada 
mereka jalan apa pun;

ُہ 
اللّٰ ِن 

ُ
یَک لَۡم  َظلَُمۡوا  َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡم  َطِریًۡقا ﴿۱۶۹﴾ۙ 
ُ
ۡم  َو لَا  لَِیۡہِدیَہ

ُ
لَِیۡغفَِر لَہ

170. Kecuali jalan Jahanam, 
mereka akan tinggal lama di 
dalamnya. Dan yang demikian 
itu cmudah bagi Allah.

اَن 
َ
  اَبًَدا ؕ َو ک

ۤ
َم ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہا

ا َطِریَۡق َجَہنَّ
َّ ِال

ِہ  يَِسیًۡرا ﴿۱۷۰﴾ 
ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

171. Hai manusia! Sungguh 
telah datang kepadamu Rasul ini 
dengan membawa kebenaran dari 
Tuhanmu; maka berimanlah, itu 
akan lebih baik bagimu. Dan jika 
kamu kafir, maka sesungguhnya 
kepunyaan Allah apa pun yang 
ada di seluruh langit dan di bumi. 
Dan Allah itu Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

حَّقِ ِمۡن 
ۡ

ُسۡوُل بِال ُم الّرَ
ُ
اُس قَۡد َجٓاَءک یَُّہا الّنَ

َ
یٰۤا

ُرۡوا 
ُ
ف

ۡ
ِمنُۡوا َخیًۡرا لَُّکۡمؕ  َو ِاۡن تَک

ٰ
ۡم فَا

ُ
بِّک ّرَ

ُہ 
اَن اللّٰ

َ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضؕ  َو ک ِہ َما فِي الّسَ

فَِاّنَ لِلّٰ

َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا ﴿۱۷۱﴾ 

172. aHai Ahlikitab! Janganlah 
kamu melampaui batas dalam 
urusan agamamu, dan janganlah 
kamu mengatakan mengenai 
Allah kecuali yang benar. Se-
sungguhnya Almasih Isa Ibnu 
Maryam hanyalah seorang rasul

لَا  َو  ۡم 
ُ

ِدیِۡنک فِۡي  تَۡغُلۡوا  لَا  الِۡکٰتِب  ۡہَل 
َ
یٰۤا

الَۡمِسۡیُح  َما 
ِانَّ  ؕ  

َ
حَّق

ۡ
ال ا 

َّ ِال ِہ  
اللّٰ َعلَي  تَُقۡولُۡوا 

 ۚ لَِمُتٗہ 
َ
ک َو  ِہ 

اللّٰ َرُسۡوُل  مَۡریََم  ابُۡن  ِعۡیَسي 

a4 : 138. b4 : 138. c33 : 31; 64. d5 : 78. 

banyaknya itu merupakan bukti yang tidak dapat diingkari ihwal Kesucian 
sumbernya bagi mereka yang merenungkannya.
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Allah dan penggenapan kalimat-
Nya711 yang diturunkan kepada 
Maryam, sebagai arahmat712 dari-
Nya. Maka berimanlah kepada 
Allah dan rasul-rasul-Nya, dan 
janganlah kamu bmengatakan 
“Tuhan itu tiga.” Berhentilah, 
itu akan lebih baik bagimu. 
Sesungguhnya Allah adalah 
Tuhan Yang Mahaesa. cMahasuci 
Dia dari memiliki danak. Ke-
punyaan-Nya apa pun yang ada 
di seluruh langit dan apa pun 
yang ada di bumi. Dan cukuplah 
Allah sebagai Penjaga.*

ِہ 
بِاللّٰ ِمنُۡوا 

ٰ
فَا ۡنُہ  ّمِ ُرۡوٌح  َو  مَۡریََم  ِالٰي   

ۤ
اَلٰۡقَہا

 ؕ ِانَۡتُہۡوا َخیًۡرا  
ٌ

َو ُرُسِلٖہ ؕ َو لَا تَُقۡولُۡوا ثَلَٰثۃ

اَۡن   
ۤ
ُسۡبٰحَنٗہ  ؕ اِحٌد  ّوَ ِالٌٰہ  ُہ 

اللّٰ َما 
ِانَّ  ؕ لَُّکۡم 

فِي   َما   َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما   لَٗہ    ۘ َولٌَد  لَٗہ   ۡوَن 
ُ

یَّک

ِہ  َوکِۡیلًا ﴿۱۷۲﴾٪ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
الۡاَۡرِض ؕ َو ک

وقف
لازم



173. eAlmasih sama sekali 
tidak merasa enggan menjadi 
hamba bagi Allah, dan tidak juga 
malaikat yang dekat kepada-
Nya, dan barangsiapa merasa 
hina karena beribadah kepada-
Nya dan takabur, maka Dia akan 
mengumpulkan mereka semua 
kepada-Nya.**

ِہ 
ۡوَن َعۡبًدا لِّلّٰ

ُ
لَۡن يَّۡسَتۡنِکَف الَۡمِسۡیُح اَۡن یَّک

بُۡوَن َؕو َمۡن يَّۡسَتۡنِکۡف   الُۡمَقّرَ
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک َو لَا الَۡمل

ِالَۡیِہ  ۡم  
ُ
فََسَيۡحُشُرہ ِبۡر 

ۡ
يَۡسَتک َو  ِعَباَدتِٖہ  َعۡن 

َجِمۡیًعا ﴿۱۷۳﴾ 

a58 : 23. b5 : 74. c2 : 117; 10 : 69. d17 : 112; 18 : 5; 112 : 4, 5. e5 : 117; 118.

711. Lihat catatan no. 414.
712. Rūh berarti roh atau jiwa, nafas yang memenuhi seluruh tubuh; dan 

apabila nafas berhenti, matilah manusia; wahyu Ilahi atau ilham; al-Qur’an; 
* Dari ayat ini orang Kristen berargumen, bahwa Al-Masih As itu bukannya rasul biasa melainkan 
Kalimatullah (Firman Allah). Dan menyebut referensinya dari Bibel, disana dikatakan, bahwa 
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
(Yohanes Pasal 1 ayat 1). Mereka menetapkan, bahwa Al-Masih As adalah Kalimatullah atau 
Kalamullah. Bantahannya terdapat pada 10 ayat terakhir surah al-Kahfi khususnya dalam ayat ini 
yaitu, “Sekiranya setiap lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhan-ku, niscaya 
lautan itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Tuhan-ku habis’’. Maka maksud dari pada Kalimah 
Allah adalah firman Allah Kun yang sebagai hasilnya seluruh mahluk yang berjiwa dan benda-benda 
yang tidak berjiwa mewujud. Al-Masih As juga termasuk diantaranya.
** Dalam ayat ini ada penolakan dari Al-Masih As terhadap tuduhan bahwa beliau mengingkari 
menjadi hamba Allah. Karenanya ini adalah tuduhan yang sangat berat yang tidak menambah derajat 
Al-Masih As bahkan menjadikan beliau orang yang sombong.

R. 24
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174. Adapun orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, 
maka aDia akan memberikan 
ganjaran mereka sepenuhnya 
dan akan menambah karunia-
Nya bagi mereka; sedangkan 
orang-orang yang merasa enggan 
beribadah dan berlaku takabur, 
maka Dia akan mengazab mereka 
dengan azab yang pedih. Dan 
bmereka tidak akan mendapatkan 
bagi dirinya selain Allah, teman 
dan penolong.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  ّمَ
َ
فَا

 ۚ فَۡضِلٖہ  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
یَِزیُۡدہ َو  ۡم 

ُ
اُُجۡوَرہ ِۡیہِۡم 

فَُیَوفّ

بَُرۡوا 
ۡ

اۡسَتک َو  ُفۡوا 
َ

اۡسَتۡنک ِذیَۡن 
َّ ال ا  اَّمَ َو 

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
لَہ َيِجُدۡوَن  لَا  ّوَ   ۬ۙ اَلِۡيمًا  ابًا 

َ
َعذ ۡم  

ُ
بُہ ِ

ّ
فَُیَعذ

ا ّوَ لَا نَِصیًۡرا ﴿۱۷۴﴾  ِہ  َولِّیً
ُدۡوِن اللّٰ

175. Hai manusia, sungguh 
telah datang kepadamu dalil 
nyata713 dari Tuhanmu, dan Kami 
telah menurunkan cNur yang 
terang benderang kepadamu.714

ۡم 
ُ

بِّک ۡن ّرَ ۡم  بُۡرَہاٌن ّمِ
ُ
اُس قَۡد َجٓاَءک یَُّہا الّنَ

َ
یٰۤا

ِبۡیًنا ﴿۱۷۵﴾  ۡم نُۡوًرا ّمُ
ُ

 ِالَۡیک
ۤ
َو اَنَۡزلَۡنا

176. Adapun mengenai orang-
orang yang beriman kepada 
Allah dan dberpegang teguh 
kepada-Nya, maka Dia pasti 
akan memasukkannya ke dalam 
rahmat dan karunia-Nya, dan Dia 
akan menunjuki mereka jalan 
yang lurus kepada-Nya.

ِہ َو اۡعَتَصُمۡوا بِٖہ  
َمنُۡوا بِاللّٰ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ا ال ّمَ
َ
فَا

فَۡضٍل �  َو  ۡنُہ  ّمِ َرۡحَمٍۃ  فِۡي   ۡم  
ُ
فََسُیۡدِخلُہ

 ؕ﴾۱۷۶﴿ ۡسَتِقۡيمًا  ّمُ ِصَراًطا   ِالَۡیِہ  یَۡہِدیۡہِۡم   ّوَ 

malaikat; kegembiraan dan kebahagiaan; rahmat (Lane). Dari berbagai arti 
Rūh dan Kalimah tersebut di atas jelaslah bahwa tak ada kedudukan rohani 
yang istimewa pada Nabi Isa As. Kata-kata itu dan ucapan-ucapan lain yang 
seperti itu dipakai dalam Al-Qur’an mengenai nabi-nabi lainnya, dan juga 
mengenai orang-orang saleh lainnya seperti Siti Maryam (QS.15:30; 32:10; 
58:23). Kata-kata itu telah dipergunakan untuk membersihkan Nabi Isa As 
dan Siti Maryam dari noda-noda yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi 
kepada keduanya itu dan bukan berarti memberikan suatu kedudukan rohani 
istimewa kepada keduanya.

713. “Dalil nyata” dapat mengacu kepada Al-Qur’an yang mengandung 

a3 : 58; 16 : 97; 39 : 11. b4 : 46; 33 : 18, 66. c7 : 158; 64 : 9. d3 : 102; 4 : 147.



AL-NISĀ’ Surah 4Juz 6

411

177. Mereka meminta fatwa 
kepada engkau. bKatakanlah, 
“Allah memberi fatwa kepada-
mu mengenai Kalalah.715 “Jika 
seorang laki-laki meninggal dunia 
dengan tidak mempunyai anak, 
dan ia mempunyai seorang sau-
dara perempuan, maka baginya, 
seperdua dari apa yang ia ting-
galkan; dan ia, saudara laki-laki 
itu, akan menjadi ahli warisnya 
jika ia, saudara perempuannya 
itu, tidak mempunyai anak. Tetapi 
jika saudara perempuannya itu 
dua orang maka bagi keduanya 
dua pertiga dari apa yang di-
tinggalkan. Dan jika ahli waris-
nya terdiri atas beberapa orang 
saudara laki-laki dan saudara 
perempuan, amaka untuk yang 
laki-laki sebanyak dua bagian 
perempuan. bAllah menjelaskan 
kepadamu supaya kamu jangan 
tersesat dan Allah Maha Menge-
tahui segala sesuatu.

لٰلَِۃؕ 
َ
الۡک فِي  ۡم 

ُ
یُۡفِتۡیک ُہ 

اللّٰ قُِل   ؕ يَۡسَتۡفُتۡونََک 

اُۡخٌت   
ۤ
لَٗہ ّوَ  َولٌَد  لَٗہ   لَيَۡس  َہلََک  اۡمُرٌؤا  ِاِن 

ۡم 
َّ ل ِاۡن   

ۤ
یَِرثَُہا ُہَو  َو   ۚ تََرَک  َما  نِۡصُف  فَلََہا 

فَلَُہَما  اثَۡنَتیِۡن  انََتا 
َ
ک فَِاۡن   ۚ َولٌَد  َہا 

َّ
ل ۡن 

ُ
یَک

َجالًا  ّرِ ِاۡخَوًۃ  ا  انُۡوۤ
َ
ک ِاۡن  َو    ؕ تََرَک  ِممَّا  ِن 

ٰ
لُث

ُ
الّث

 ؕ الۡاُنَۡثَییِۡن  َحّظِ  ِمۡثُل  ِر 
َ
ک

َ ّ
فَلِلذ نَِسٓاًء  ّوَ  

ّلِ 
ُ
بِک ُہ 

اللّٰ َو   ؕ ۡوا 
ُ

تَِضّل اَۡن  لَُکۡم  ُہ  
اللّٰ ُن  ِ

یَُبیّ

َعلِۡیٌم ﴿۱۷۷﴾٪ ۡيٍء 
َ

ش 

a4 : 13. b4 : 12. c4 : 27.

tanda-tanda dan bukti-bukti yang agung dan nyata; atau kepada Rasulullah 
Saw yang dengan suri teladan memperlihatkan, bahwa ajaran-ajaran al-
Qur’an itu merupakan nikmat besar untuk seluruh umat manusia. 

714. “Nur yang terang benderang” dapat mengisyaratkan baik kepada 
Rasulullah Saw ataupun kepada Al-Qur’an.

715. Dalam QS.4:13 disebutkan macam Kalālah yang tidak meninggalkan 
orangtua atau pun keturunan dan yang mempunyai saudara-saudara laki-
laki dan perempuan dari pihak ibu saja. Ayat sekarang mengisyaratkan 
kepada seorang Kalālah yang mempunyai saudara-saudara laki-laki dan 
perempuan dari pihak kedua orangtuanya, atau dari pihak bapak saja. Dengan 



AL-NISĀ’ Surah 4Juz 6

412

membandingkan ayat yang sedang dibahas dengan QS.4:13 jelaslah bahwa, 
karena alasan-alasan yang nyata, bagian yang ditentukan bagi saudara-
saudara laki-laki dan perempuan dari golongan pertama kurang dari bagian 
yang ditentukan bagi mereka yang dari golongan kedua. 

Bagian hukum warisan ini telah dipisahkan dari hukum yang dibahas 
dalam QS.4:12, 13 dengan tujuan tertentu. Sesudah agak panjang membahas 
tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadap Nabi Isa As oleh orang-orang 
Yahudi, al-Qur’an kembali ke masalah Kalālah pada akhir surah, dengan 
demikian mengemukakan suatu tamsil yang amat tepat (selain menggenapkan 
hukum yang berhubungan dengan Kalālah) dengan tujuan memikat perhatian 
kita kepada kenyataan bahwa Nabi Isa As tidak mempunyai turunan rohani 
yang oleh karena itu dari satu segi adalah seorang Kalālah juga. 

Nabi Isa As dilahirkan tanpa perantaraan seorang bapak, dan ia 
tidak meninggalkan seorang penerus dalam kerohanian. Ibnu Abbas r.a. 
memberikan batasan tentang Kalālah sebagai orang yang tidak meninggalkan 
anak, Nabi Isa As secara spiritual merupakan seorang Kalālah, karena ia tidak 
meninggalkan penerus kerohanian.
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Surah 5
AL-MĀ’IDAH

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 121, dengan Basmalah

Rukuknya : 16

 
Waktu Diturunkan

Menurut para mufasirin, surah ini tergolong surah-surah yang 
diturunkan pada periode Medinah. Siti Aisyah r.a., seperti diriwayatkan 
oleh Hakim dan Ahmad, menyatakan bahwa surah ini adalah surah 
terakhir diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Dengan memperhatikan 
semua keterangan dan data yang berhubungan dengan hal ini, mau 
tidak mau kita sampai kepada kesimpulan bahwa surah ini diwahyukan 
di dalam tahun-tahun terakhir masa kenabian Rasulullah Saw dan 
beberapa ayatnya benar-benar termasuk di antara wahyu-wahyu yang 
terakhir. Walaupun Imam Ahmad berkata, bahwa menurut Asma’ binti 
Yazid surah ini diturunkan sekaligus pada satu waktu. Nampaknya  
karena sebagian besar isi surah ini diwahyukan dalam satu waktu, 
maka dianggap bahwa keseluruhan surah telah diwahyukan sekaligus. 
Barangkali itulah sebabnya Rodwell (seorang ahli ketimuran) telah 
menetapkan surah ini di tempat terakhir dalam urutan menurut 
diwahyukannya.

Ikhtisar Surah  

Surah ini, seperti halnya Surah Ali Imran (Āli ‘Imrān) dan 
Surah An-Nisa’ (Al-Nisā’), pada pokoknya membahas ajaran-ajaran 
Kristen dan secara khusus mencela paham yang mengatakan bahwa 
syariat adalah kutukan. Surah ini berawal dengan perintah bahwa 
semua perjanjian harus ditepati dan bahwa hukum-hukum mengenai 
apa yang halal dan yang haram perlu ditetapkan. Selanjutnya, surah 
ini menyatakan bahwa al-Qur’an telah meletakkan tata tertib yang 
dimaksud untuk perkembangan akhlak dan kerohanian manusia dengan 
sesempurna-sempurnanya dan dalam hal inilah al-Qur’an merupakan 
syariat yang terakhir dan tak dapat dibatalkan, untuk seluruh umat 
manusia. Pernyataan al-Qur’an ini terkandung dalam ayat keempat 
surah ini yang juga berarti bahwa karena hukum syariat itu sangat 
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penting dalam upaya memberi bimbingan rohani dan kemajuan akhlak 
manusia, maka keliru sekali jika menganggap syariat sebagai kutukan. 
Selanjutnya, ayat ini mengisyaratkan bahwa bila makan daging yang 
disajikan sebagai sesajen untuk berhala-berhala serta makan darah 
dan binatang-binatang yang mati dicekik adalah terlarang bagi orang-
orang Kristen dan perintah ini merupakan peraturan syariat (lihat 
Perbuatan Rasul-rasul 15: 20, 29), mereka tidak dapat menunjukkan 
keberatan terhadap syariat dan mencelanya sebagai kutukan. Surah 
ini selanjutnya menetapkan hukum-hukum Islam berkenaan dengan 
barang-barang yang boleh dimakan dan menentukan bahwa barang-
barang itu haruslah halal (Halāl), yakni diperkenankan oleh syariat dan 
Tayyib (baik dan murni), yaitu mempergunakannya hendaklah jangan 
sekali-kali bertentangan dengan atau melanggar kaedah-kaedah ilmu 
kedokteran atau ilmu kesehatan.

Di samping menetapkan peraturan mengenai barang-barang halal 
dan haram, Islam – satu-satunya agama di antara sekalian agama – telah 
menerangkan perbedaan yang indah sekali antara apa yang halal dan 
apa yang halal lagi murni. Kemudian dinyatakan bahwa orang-orang 
Yahudi dan Kristen telah melanggar perjanjian dengan Tuhan dan 
mengabaikan serta menentang perintah Tuhan sehingga pelanggaran 
itu membawa mereka kepada kehancuran akhlak dan rohani, serta 
menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Tetapi sekarang, 
mereka dapat memulihkan keadaan mereka berkat naungan rahmat 
Ilahi dengan jalan menerima Rasulullah Saw. Selanjutnya orang-orang 
Kristen diperingatkan bahwa karena mempertuhankan Nabi Isa As, 
kemurkaan Tuhan telah menimpa mereka dan sekarang mereka telah 
menjadi iri hati kepada Rasulullah Saw karena Tuhan telah memilih 
beliau untuk menerima rahmat-Nya.

Sikap iri hati mereka terhadap Rasulullah Saw itu, menyerupai 
sikap Kain terhadap Habel. Lebih lanjut surah ini menyatakan bahwa 
sementara orang-orang Yahudi dan Kristen tidak menyia-nyiakan setiap 
kesempatan untuk menentang Islam, mereka sendiri telah menjadi 
demikian rusaknya sehingga tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran 
kitab-kitab Suci agama mereka, dan mereka kian menjadi buta terhadap 
ajaran-ajaran agama mereka sendiri. Dikatakan kepada mereka bahwa, 
apabila mereka tidak melihat jalan untuk menerima Islam, sekurang-
kurangnya mereka harus mengikuti kitab-kitab Suci mereka dan 
berpegang pada syariat mereka sendiri. Akan tetapi, manakala berada di 
bawah kekuasaan politik Islam, mereka kadang-kadang terpaksa harus 
mencari perlindungan hukum kepada pemerintah Islam, keputusan 
hukum itu mau tidak mau mesti berdasarkan al-Qur’an. Kemudian 
perhatian umat Islam ditarik kepada perubahan besar yang telah terjadi 
atas kedudukan politik mereka. Dikatakan kepada mereka bahwa, 
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karena kekuatan kaum musyrik akhirnya telah patah dan orang-orang 
Kristen sekarang akan menjadi musuh utama mereka, sedang orang-
orang Yahudi yang kendatipun tidak bersahabat terhadap Kristen tentu 
akan memihak kaum Kristen. Mereka (umat Islam) hendaknya bersikap 
waspada terhadap kedua golongan itu. Kemudian beberapa keterangan 
diberikan mengenai siasat dan permufakatan jahat yang dilancarkan 
musuh-musuh Islam, untuk membelokkan orang-orang Islam dari 
agama mereka dan merendahkannya dalam penilaian mereka sendiri. 
Sesudah itu kepentingan tabligh Islam ditekankan kepada Kaum 
Muslimin. Dikatakan kepada mereka bahwa cara sesungguhnya untuk 
mengalahkan kegiatan orang-orang Yahudi dan Kristen dengan jitu, 
ialah menablighkan amanat Islam kepada mereka dan menyampaikan 
kebenarannya dari sumber kitab-kitab suci mereka sendiri. Hendaknya 
dijelaskan kepada mereka bahwa, kini keselamatan mereka terletak 
pada Islam dan bahwa kepercayaan syirik mereka itu adalah palsu; 
khususnya faham yang menyatakan bahwa Nabi Isa As itu anak Allah. 
Begitu pula disebutkan mengenai orang-orang Yahudi yang karena 
menentang dan menganiaya dua orang nabi besar yaitu Nabi Daud As 
dan Nabi Isa As, mereka mendapat murka Tuhan. Perhatian mereka 
ditarik kepada kesalahan-kesalahan dan kealpaan-kealpaan mereka 
yang sudah-sudah. Berhubung orang-orang Kristen itu lebih siap 
menerima kebenaran daripada orang-orang Yahudi, perintah-perintah 
telah ditetapkan pada khususnya bertalian dengan mereka; yakni, 
perintah-perintah tentang apa yang halal dan apa yang haram, perintah-
perintah tentang sumpah, tentang penggunaan arak dan judi, dan 
tentang berburu; juga perintah-perintah berkenaan dengan cara-cara 
menguji hal-hal yang bertalian dengan agama dan tata tertib upacara-
upacara keagamaan dan tentang kesaksian. Terakhir dari semua itu 
disebutkan dengan agak terinci tentang keadaan-keadaan tertentu 
masa kenabian Isa As dan diperlihatkan bahwa keadaan-keadaan itu 
mempunyai persamaan yang erat dengan nabi-nabi Allah lainnya dan 
bahwa karena itu sama sekali tidak ada sifat atau ciri Ketuhanan dalam 
diri beliau dan disebutkan pula bahwa segala kemajuan material umat 
Kristen itu berkat doa beliau As.

Tetapi, mereka telah menyalahgunakan kemajuan dan kemakmuran 
materi, mereka lalu telah terjerumus ke dalam kepercayaan dan perilaku 
musyrik. Tuhan akan membuktikan dosa mereka pada Hari Pembalasan 
dan mereka akan dibuat malu oleh perkataan Nabi Isa As sendiri. 
Surah ini berakhir dengan pernyataan bahwa kerajaan langit dan bumi 
adalah kepunyaan Tuhan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Hal itu 
mengandung isyarat bahwa kepercayaan bahwa kerajaan Tuhan hanya 
ada di langit saja, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Kristen, 
adalah tidak berdasar sama sekali.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ المنزل   2

2. Hai orang-orang yang 
beriman! Penuhilah perjanjian-
perjanjian kamu. Dihalalkan 
bagimu binatang-binatang716 ber-
kaki empat, selain bapa yang akan 
diberitahukan kepadamu,717 de-
ngan tidak membolehkan berburu 
sedang kamu dalam keadaan ihram; 
sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum mengenai apa yang Dia 
kehendaki.

ا اَۡوفُۡوا بِالُۡعُقۡوِدؕ  َمنُۡوۤ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

یُۡتلٰي  َما  ا 
َّ ِال الۡاَنَۡعاِم    

ُ
بَِہۡیَمۃ لَُکۡم  ۡت 

َّ اُِحل

ۡیِد َو اَنۡتُۡم ُحُرٌم ؕ ِاّنَ  ۡم َغیَۡر ُمِحلِّي الّصَ
ُ

َعلَۡیک

ُم َما یُِریُۡد ﴿۲﴾ 
ُ

َہ  َيۡحک
اللّٰ

نصف 
الحزب

11

3. Hai orang-orang yang ber-
iman! Janganlah mencemari syiar-
syiar Allah,718 Bulan Haram,719

ِہ 
ۡوا َشَعٓائَِر اللّٰ

ُ
ِحّل

ُ
َمنُۡوا لَا ت

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

716. Ungkapan Bahīmat al-An ‘ām tidak berarti hewan-hewan berkaki 
empat dari antara binatang ternak, oleh sebab alasan yang jelas bahwa 
binatang berkaki empat merupakan golongan yang lebih luas populasinya 
dibandingkan dengan binatang ternak. Maksudnya adalah hewan berkaki 
empat yang termasuk golongan ternak atau yang menyerupai ternak. Susunan 
kata yang ganjil ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak semua 
binatang berkaki empat halal dimakan; akan tetapi hanya binatang-binatang 
yang serupa dengan ternak itu saja yang hukumya halal. Dengan demikian 
ungkapan itu dimaksudkan untuk meliput tidak hanya ternak saja melainkaqn 
juga binatang-binatang populasi hutan yang serupa dengan ternak, seperti 
kambing liar, sapi liar, kerbau liar, dan sebagainya.  

717. Kata-kata “selain apa yang akan diberitahukan kepadamu” 
mengacu kepada binatang-binatang yang tersebut didalam ayat di bawah ini. 
Tetapi, kata-kata itu tidak mengisyaratkan kepada “bangkai, darah dan daging 
babi,” (QS.2: 174) sebab ‘babi’ tidak termasuk ternak dan pengecualian yang 
dibuat di sini adalah dari antara ternak saja dan bukan dari antara semua 
binatang dan juga karena bagian ini telah diwahyukan dalam QS.2: 174.

718. Sya‘ā’ir Allāh artinya apa-apa yang membimbing kepada ilmu dan 
makrifat Ilahi (QS.2: 159).

aLihat 1 : 1.  b2 : 174; 5 : 4; 6 : 146.
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719. Menjauhi tindakan mencemari Bulan Haram (Bulan yang 
dikeramatkan) dapat juga diartikan menunjukkan penghormatan yang 
sepatutnya kepada amal-amal yang dilakukan di dalam bulan itu.

720. Hady dan Qalā’id kedua-duanya berarti binatang yang dibawa ke 
kota Mekah untuk disembelih sebagai korbanan selama ibadah haji. Qalā’id 
ialah binatang yang ditandai khusus dengan kalung seputar lehernya (Muhit) 
dan Hady ialah semua binatang tanpa bertanda yang dibawa ke kota Mekah 
dan akan disembelih sebagai korban.

720A. Berburu itu halal untuk seorang, sesudah ia membuka pakaian 
ihramnya seusai menyempurnakan ibadah haji dan telah keluar dari daerah 

binatang-binatang kurban, bina-
tang-binatang kurban yang di-
tandai kalung,720 dan jangan pula 
orang-orang yang menziarahi 
Baitulharam untuk amencari 
karunia dan keridaan dari Tuhan 
mereka. Tetapi apabila kamu 
telah melepas pakaian ihram,720A 
maka kamu boleh berburu. Dan 
bjanganlah kebencian suatu kaum 
terhadapmu mendorongmu ber-
tindak melampaui batas karena 
mereka menghalangimu dari 
Masjidilharam. Dan tolong-
menolonglah kamu dalam ke-
baikan dan takwa; janganlah 
kamu tolong-menolong dalam 
dosa dan permusuhan.720B Dan 
bertakwalah kepada Allah; se-
sungguhnya Allah sangat keras 
dalam menghukum.*

ٓائَِد 
َ
َہۡدَي َو لَا الَۡقل

ۡ
حََراَم َو لَا ال

ۡ
ۡہَر ال

َ
َو لَا الّش

ۡن  ّمِ فَۡضلًا  یَۡبَتُغۡوَن  حََراَم 
ۡ

ال الَۡبۡیَت  یَۡن  ّمِ
ٰٓ
ا  ۤ لَا َو 

 ؕ فَاۡصَطاُدۡوا  تُۡم 
ۡ
َحلَل ِاَذا  َو   ؕ ِرۡضَوانًا  َو  بِّہِۡم  ّرَ

ۡم َعِن 
ُ
ۡوک ُن قَۡوٍم اَۡن َصّدُ

ٰ
ۡم َشَنا

ُ
ک َو لَا َيۡجِرَمّنَ

حََراِم اَۡن تَۡعَتُدۡواۘ  َو تََعاَونُۡوا َعلَي الِۡبّرِ 
ۡ

الَۡمۡسِجِد ال

ۡقٰوي۪  َو لَا تََعاَونُۡوا َعلَي الِۡاثِۡم َو الُۡعۡدَواِن۪   َو الّتَ

َہ  َشِدیُۡد الِۡعَقاِب ﴿۳﴾ 
َہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ َو ات

وقف
لازم

a59 : 9.  b5 : 9; 11 : 90.

* Dalam surah ini ayat 3 dan ayat 9 difirmankan untuk berlaku adil secara sempurna sekalipun 
kepada musuh, baik karena disebabkan oleh permusuhan duniawi ataupun oleh permusuhan 
agama. Selanjutnya dalam ayat ke-3 difirmankan bahwa walaupun musuh menghalangi kamu 
untuk pergi ke Ka’bah, permusuhan yang berdasarkan agama tidak mengijinkan kita untuk 
berlaku tidak adil. Dari kedua ayat ini kalau umat Islam mengamalkannya dengan hati yang 
lurus maka kapanpun mereka tidak akan tersesat.
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dikeramatkan (disakralkan – peny.).
720B. Alangkah indahnya asas-asas kaedah perilaku bagi perseorangan 

dan secara internasional ini. Jikalau asas ini dilaksanakan, maka segala 
dendam-kesumat, kebencian, dan permusuhan antara satu sama lain akan 
lenyap-sirna.

721. Ikmāl (menyempurnakan) dan Itmām (melengkapkan) merupakan 

4. aDiharamkan bagimu bang-
kai, darah dan daging babi; dan 
yang tidak disebutkan nama Allah 
padanya; yang mati dicekik, 
dipukul, yang terjatuh, yang 
ditanduk, dan yang telah dimakan 
oleh binatang buas, kecuali yang 
telah kamu sembelih sebelum 
mati; dan yang disembelih di 
tempat pemujaan berhala. Dan 
juga bdiharamkan mengadu nasib 
dengan mengundi anak panah. 
Hal  demikian i tu suatu 
kedurhakaan. Pada hari ini orang-
orang yang kafir telah putus asa 
untuk merusak agamamu, maka 
janganlah takut kepada mereka, 
tetapi takutlah kepada-Ku. Hari 
ini telah Kusempurnakan agama-
mu bagimu, telah Kulengkap-
kan721 nikmat-Ku atas-mu, dan 
ctelah Aku ridai Islam sebagai 
agama bagimu. Tetapi dbarang-
siapa terpaksa karena lapar dan 
bukan sengaja cenderung kepada 
dosa, maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

ۡحُم 
َ
ل َو  ُم  الّدَ َو   

ُ
الَۡمۡیَتۃ ُم 

ُ
َعلَۡیک َمۡت  ُحّرِ

 
ُ

خَِنَقۃ
ۡ

ِہ بِٖہ َو الُۡمن
 لَِغیِۡر اللّٰ

َ
ّل  اُِہ

ۤ
ِزیِۡر َو َما

ۡ
ِخن

ۡ
ال

 
ۤ
َما َو   

ُ
ِطۡيحَۃ الّنَ َو   

ُ
یَۃ َرّدِ

َ
الُۡمت َو  الَۡمۡوقُۡوَذُۃ  َو 

َعلَي  ُذبَِح  َما  َو   ؕ ۡیتُۡم 
َّ
َذک َما  ا 

َّ ِال ُبُع  الّسَ َل 
َ
اَک

ُصِب َو اَۡن تَۡسَتۡقِسُمۡوا بِالۡاَۡزلَاِمؕ ٰذلُِکۡم  الّنُ
ِمۡن  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال یَِئَس  اَلَۡیۡوَم   ؕ ِفۡسٌق 

ۡم َو اۡخَشۡوِن ؕ اَلَۡیۡوَم 
ُ
ۡخَشۡوہ

َ
ۡم فَلَا ت

ُ
ِدیِۡنک

ۡم 
ُ

ۡم َو اَتَۡمۡمُت َعلَۡیک
ُ

ُت لَُکۡم ِدیَۡنک
ۡ
اَۡکَمل

نِۡعَمِتۡي َو َرِضۡیُت لَُکُم الِۡاۡسلَاَم ِدیًۡنا ؕ 

جَانٍِف لِِّاثٍۡم � 
َ

مَِن اۡضُطّرَ فِۡي َمۡخَمَصٍۃ َغیَۡر ُمت
َ

ف

ِحۡیٌم ﴿۴﴾  َہ َغُفۡوٌر  ّرَ
فَِاّنَ اللّٰ

a2 : 174; 6 : 146.  b5 : 91.  c3 : 20, 86.  d2 : 174; 6 : 146; 16 : 116.
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5. Mereka bertanya kepada 
engkau apa saja yang dihalalkan722 
bagi mereka. Katakanlah, “Di-
halalkan bagimu segala yang 
baik, dan hasil buruan dari hewan 
dan burung pemburu yang telah 
kamu latih,722A dan mengajari 
mereka apa yang telah diajarkan

 لَُکُم 
َ

ۡمؕ  قُۡل اُِحّل
ُ
 لَہ

َ
يَۡسـَُٔلۡونََک َماَذاۤ  اُِحّل

جََواِرِح 
ۡ

َن ال ۡمتُۡم ّمِ
َّ ٰبُت � َو َما َعل ّیِ

َ
الّط

ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
َمک

َّ َعل ِممَّا  ُِمۡونَُہّنَ 
ّ تَُعل ِِبیَۡن 

ّ ل
َ
ُمک

اۡسَم ُروا 
ُ
اۡذک َو  ۡم 

ُ
َعلَۡیک َن 

ۡ
اَۡمَسک   

ۤ
ِممَّا ُلۡوا 

ُ
فَک

akar-akar kata (masdar); yang pertama berhubungan dengan kualitas 
(kaifiyat) dan yang kedua berhubungan dengan kuantitas (kammiyat). Kata 
yang pertama menunjukkan bahwa ajaran-ajaran serta perintah-perintah 
mengenai pencapaian kemajuan jasmani, rohani, dan akhlak manusia telah 
terkandung dalam Al-Qur’an dalam bentuk yang paripurna; sedang yang 
kedua menunjukkan bahwa tak ada suatu keperluan manusia yang lepas 
dari perhatian (diabaikan). Selain itu, kata yang pertama berhubungan 
dengan perintah-perintah yang bertalian dengan segi fisik atau keadaan 
lahiriah manusia, sedang yang kedua berhubungan dengan segi rohaniah 
dan batiniahnya. Penyempurnaan dan pelengkapan agama dan nikmat 
Tuhan disebut berdampingan dengan hukum yang berlaku bertalian dengan 
makanan-makanan untuk menjelaskan bahwa penggunaan makanan yang 
halal dan thayyib merupakan salah satu dasar yang amat penting untuk nilai 
akhlak yang baik dan pada gilirannya memberi dasar tempat-berpijak guna 
mencapai kemajuan rohani. Secara sepintas baiklah kita ketahui bahwa ayat 
ini merupakan ayat yang diwahyukan terakhir, dan Rasulullah Saw wafat 
hanya 82 hari sesudah ayat ini turun.

722. Barang-barang terlarang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, 
sedangkan barang-barang selain itu di sini dinyatakan halal, dengan syarat 
bahwa barang-barang itu harus Tayyib (baik lagi murni) dan tidak berbahaya 
bagi kesehatan atau tidak merugikan akhlak; mengenai ini diserahkan kepada 
masing-masing individu untuk menentukan apa yang baik baginya dan apa 
yang tidak, dengan mengingat keadaan yang khusus dan kesehatan masing-
masing. Rasulullah Saw dengan jelas telah mengecualikan binatang buas dan 
burung bercakar dari golongan makanan halal.

722A. Apa yang ditangkap oleh binatang atau burung pemburu-yang-
terlatih diperlakukan sama dengan apa yang disembelih dengan sewajarnya, 



AL-MĀ’IDAH Surah 5Juz 6

420

a6 : 119.

Allah kepadamu. Maka makan-
lah apa yang telah ditangkap 
hewan pemburu untukmu, dan 
asebutlah nama Allah atas-nya. 
Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah cepat dalam 
menghisab.

َہ َسِریُۡع  
َہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ ِہ َعلَۡیِہ ۪ َو ات

اللّٰ

ِحَساِب ﴿۵﴾ 
ۡ

ال

6. Hari ini telah dihalalkan 
bagi kamu segala yang baik, 
makanan723 orang-orang yang 
diberi Kitab halal bagimu dan 
makananmu halal bagi mereka. 
Dan dihalalkan pula bagimu 
perempuan-perempuan yang 
memelihara kehormatan dari 
perempuan-perempuan mukmin 
dan perempuan-perempuan 
yang memelihara kehormatan 
dari orang-orang yang diberi 
Kitab724 sebelummu, apabila 
kamu memberikan kepada me-
reka mahar mereka untuk 
menikahinya dengan sah dan 
bukan untuk berbuat zina, dan 
tidak pula untuk menjadikannya 
sebagai wanita-wanita simpanan. 
Dan barangsiapa kafir sesudah 
beriman, maka sungguh hapuslah 
amalannya, dan di akhirat ia 
termasuk orang-orang yang rugi.

ٰبُتؕ  َو َطَعاُم  ّیِ
َ

 لَُکُم الّط
َ

اَلَۡیۡوَم اُِحّل

لَُّکۡم ۪   
ٌ

ِحّل الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡم ۪ َو الُۡمۡحَصٰنُت ِمَن 
ُ
ہ

َّ  ل
ٌ

ۡم ِحّل
ُ

َو َطَعاُمک

اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِمَن  الُۡمۡحَصٰنُت  َو  الُۡمۡؤِمٰنِت 

تَۡیُتُمۡوُہّنَ 
ٰ
ا  ۤ ِاَذا قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  الِۡکٰتَب 

ُمٰسِفِحیَۡن  َغیَۡر  ُمۡحِصِنیَۡن  اُُجۡوَرُہّنَ 

ۡر بِالِۡایَۡماِن 
ُ
ف

ۡ
ِخِذۡيۤ اَۡخَداٍن ؕ َو َمۡن یَّک

َّ
َو لَا ُمت

ِخَرِۃ  ِمَن  
ٰ

ٗہ ۪ َو ُہَو فِي الۡا
ُ
فََقۡد َحِبَط َعَمل

﴾۶﴿٪ ٰخِسِریَۡن 
ۡ

ال 

oleh karena telah dibunuh dengan perantaraan binatang yang telah dilatih 
oleh manusia. Akan tetapi, untuk membuatnya halal dimakan perlu kita 
mengucapkan nama Allah atasnya.

723. Ini berarti bahwa daging binatang-binatang yang dibunuh sesuai 
dengan hukum Taurat itu, halal untuk umat Islam, oleh karena semua makanan 
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7. Hai orang-orang yang ber-
iman! Apabila kamu hendak 
mendirikan shalat maka basuhlah 
wajahmu dan kedua tanganmu 
hingga siku, dan usaplah ke-
palamu, dan basuhlah kedua 
kakimu725 sampai mata kaki. 
Dan jika kamu dalam keadaan 
junub maka bersucilah kamu, 
tetapi jika kamu sakit atau 
waktu bepergian atau salah 
seorang dari kamu kembali dari 
buang hajat, atau kamu telah 
menyentuh perempuan dan 
kamu tidak mendapati air, maka 
bertayamumlah dengan debu 
yang suci dan usaplah wajahmu 
dan kedua tanganmu dengan 
itu.725A Allah tidak berkehendak

ٰلوِۃ  الّصَ ي 
َ

ِال مۡتُۡم  
ُ
ق ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

الَۡمَراِفِق  ي 
َ

ِال ۡم  
ُ

اَیِۡدیَک َو  ۡم 
ُ

ُوُجۡوَہک فَاۡغِسُلۡوا 

ي 
َ

ِال اَۡرُجلَُکۡم  َو  ۡم 
ُ

بُِرُءۡوِسک اۡمَسُحۡوا  َو 

ُرۡوا ؕ  ّہَ
َ

ۡنتُۡم ُجُنًبا فَاّط
ُ
الَۡکۡعَبیِۡن ؕ َو ِاۡن ک

اََحٌد  َجٓاَء   اَۡو  ٍر  
َ
َسف َعلٰي  اَۡو  ي  ۡرضٰۤ

َ
ّم ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡن  َو 

فَلَۡم   َسٓاَء   ِ
ّ الن لَٰمۡستُُم  اَۡو  الَۡغٓائِِط  َن  ّمِ ۡم  

ُ
ۡنک ّمِ

ًبا فَاۡمَسُحۡوا  ُمۡوا َصِعۡیًدا َطّیِ ِجُدۡوا َمٓاًء فََتَیّمَ
َ
ت

ُہ 
ۡنُہ ؕ َما یُِریُۡد اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
ۡم َو اَیِۡدیۡک

ُ
بُِوُجۡوِہک

یُِّریُۡد لِٰکۡن  ّوَ  َحَرٍج  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

َعلَۡیک لَِيۡجَعَل 

yang diperkenankan oleh hukum Taurat dihalalkan oleh syariat Islam. 
Tetapi, sebagai tindakan penjagaan, hendaknya diucapkan saja nama Allah 
atas makanan semacam itu. Menurut Ibn Abbas, “makanan” di sini berarti 
“makanan yang halal” (Dzabīhah), yaitu, daging binatang yang disembelih 
dengan wajar dan sebaik-baiknya (Bukhārī, bab Dzabīhah Ahlikitāb)

724. Sekalipun Islam mengizinkan kaum pria Muslim kawin dengan 
wanita bukan-Muslim dari antara Ahlikitab, namun tentu saja Islam lebih 
menyukai kalau kaum pria Muslim kawin dengan kaum wanita Muslim saja.

725. Di sini, kaki disebut sesudah kepala, bukan karena dimaksudkan 
agar kaki hanya diusap seperti kepala, akan tetapi dikarenakan kaki itu 
urutannya terakhir dalam tertib wudu. Hal ini jelas dari kenyataan bahwa 
kata Arjula (kaki) dipakai dalam bentuk nasab (penderita atau accusative) 
dalam bacaan yang baku, seperti kata-kata Wujūha (muka-muka) dan Aidiya 
(tangan-tangan), dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa seperti halnya 
muka dan tangan, kaki juga di-mansub-kan (dijadikan dalam bentuk nasab 
akusatif) oleh kata kerja “basuh” dan bukan oleh kata depan Bā’ (pada) yang 
beramal pada kata Ru’ūs (kepala) saja.

R. 2
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a2 : 186; 2 : 287.  b2 : 286.  c4 : 136.  d5 : 3; 11 : 90.

menjadikan akesukaran atasmu, 
akan tetapi Dia berkehendak 
mensucikan kamu dan menyem-
purnakan nikmat-Nya atasmu 
supaya kamu bersyukur.

ُکۡم 
َّ ۡم لََعل

ُ
ۡم َو لُِیتِّمَ نِۡعَمَتٗہ َعلَۡیک

ُ
َرک لُِیَطّہِ

ُرۡوَن ﴿۷﴾ 
ُ

تَۡشک

8. Dan ingatlah nikmat Allah 
kepadamu dan perjanjian-Nya726 
yang teguh yang telah Dia buat 
denganmu, ketika kamu berkata, 
b”Kami dengar dan kami taat.” 
Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui apa pun yang ada dalam 
hati.

ِذۡي 
َّ ال ِمۡیَثاقَُہ  َو  ۡم 

ُ
َعلَۡیک ِہ 

اللّٰ  
َ

نِۡعَمۃ ُرۡوا 
ُ
اۡذک َو 

ُقوا 
َّ تُۡم َسِمۡعَنا َو اََطۡعَنا َ۪و ات

ۡ
ۡم بِٖہۤ �ِاۡذ  قُل

ُ
َواثََقک

ُدۡوِر ﴿۸﴾  اِت الّصُ
َ

َہ َعلِۡیٌم  ۭ بِذ
َہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

اللّٰ

9. Hai orang-orang yang 
beriman! cJadilah kamu orang-
orang yang teguh karena Allah, 
dengan menjadi saksi yang adil; 
dan djanganlah kebencian suatu 
kaum mendorongmu bertindak 
tidak adil. Berlakulah adil, itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Se-
sungguhnya Allah Mahawaspada 
dengan apa-apa yang kamu kerja-
kan.

ِہ 
لِلّٰ ِمیَۡن  قَّوٰ ُکۡونُۡوا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُن 
ٰ
َشَنا ۡم 

ُ
ک َيۡجِرَمّنَ لَا   َو   ۪ بِالِۡقۡسِط  ُشَہَدٓاَء  

اَۡقَرُب  ُہَو    ؕ ِاۡعِدلُۡوا   ؕ تَۡعِدلُۡوا  ا 
َّ اَل ٰۤي  َعل قَۡوٍم 

َہ  َخِبیٌۡر  ۭ  بَِما 
َہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ ۡقٰوي َ۪و ات لِلّتَ

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹﴾ 

726. Di sini yang diingatkan ialah umat Islam dan bukan Ahlikitab. 
Tetapi karena tidak ada perjanjian istimewa yang pernah dibuat dengan 
kaum Muslimin, maka “perjanjian” yang disebut di sini harus dianggap 
mengisyaratkan kepada proses baiat yang diambil dari tiap orang yang 
baru masuk Islam, atau kata itu dapat mengisyaratkan kepada syariat yang 
diwahyukan di dalam Al-Qur’an dan diterima oleh kaum Muslimin.
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10. aAllah telah berjanji ke-
pada orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh, bagi mereka 
ada ampunan dan ganjaran besar.

ِلٰحِت�   َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ُہ ال
َوَعَد اللّٰ

ۡغفَِرٌۃ ّوَ اَۡجٌر َعِظۡیٌم ﴿۱۰﴾  ۡم ّمَ
ُ
لَہ

11. Dan borang-orang yang 
kafir dan yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, mereka itulah 
penghuni neraka.

ِٰٓئَک   اُول  
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

جَِحۡیِم ﴿۱۱﴾ 
ۡ

اَۡصٰحُب  ال

12. Hai orang-orang yang 
beriman! Ingatlah nikmat Allah 
atasmu, ketika satu kaum ber-
maksud menjangkaukan tangan 
mereka terhadapmu, tetapi cDia 
telah menahan tangan mereka727 
darimu dan bertakwalah kepada 
Allah. Dan kepada Allah-lah 
hendaknya orang-orang mukmin 
bertawakal.

ِہ 
اللّٰ نِۡعَمَت  ُرۡوا 

ُ
اۡذک َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم  
ُ

ِالَۡیک ا  یَّبُۡسُطۡوۤ اَۡن  قَۡوٌم  ّمَ 
َ
ہ ِاۡذ  ۡم 

ُ
َعلَۡیک

َہ ؕ 
ُقوا اللّٰ

َّ ۡم ۚ َو ات
ُ

ۡم َعۡنک
ُ
 اَیِۡدیَہ

َ
ّف

َ
ۡم فَک

ُ
اَیِۡدیَہ

ِل الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿٪۱۲﴾ 
َّ
َیَتَوک

ۡ
ِہ فَل

َو َعلَي اللّٰ 

727. Ayat ini tidak semestinya dikenakan kepada suatu kejadian tertentu 
dan dapat diartikan umum untuk mengisyaratkan kepada perlindungan yang 
diberikan oleh Allah Swt kepada kaum Muslimin terhadap agresi musuh-
musuh mereka. Yang dimaksud dengan “kaum” di sini terutama adalah orang-
orang kafir Mekah yang tidak mengenal jerih-payah untuk membinasakan 
agama dan kaum Muslimin.

a24 : 56; 48 : 30.  b5 : 87; 6 : 50; 7 : 37, 41; 22 : 58.  c5 : 111.
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13. Dan sungguh aAllah telah 
mengambil perjanjian yang 
teguh dari Bani Israil; dan bKami 
membangkitkan di antara mereka 
dua belas pemimpin.727A Dan Allah 
berfirman, “Sesungguhnya Aku 
besertamu. Jika kamu mendirikan 
shalat, membayar zakat, beriman 
kepada rasul-rasul-Ku, membantu 
mereka, dan meminjamkan ke-
pada Allah pinjaman yang baik, 
niscaya akan Kuhapuskan dari 
kamu keburukanmu dan pasti 
akan cKumasukkan kamu ke 
dalam kebun-kebun yang di 
bawahnya mengalir sungai-
sungai. Kemudian barangsiapa di 
antaramu ingkar sesudah itu, 
maka sungguh sesatlah ia dari 
jalan lurus.”

 ۚ ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ   ِمۡیَثاَق  ُہ 
اللّٰ  

َ
اََخذ لََقۡد  َو 

قَاَل  َو   ؕ نَِقۡیًبا  َعَشَر  اثَۡنۡي  ُم 
ُ
ِمۡنہ بََعۡثَنا  َو 

َۃ  ٰلو الّصَ مۡتُُم 
َ
اَق ۡم ؕلَِئۡن 

ُ
َمَعک ِۡي 

ّ
ِان ُہ  

اللّٰ

ۡم 
ُ
ۡرتُُمۡوہ َمۡنتُۡم بُِرُسلِۡي َو َعّزَ

ٰ
وَۃ  َو ا

ٰ
ک تَۡیتُُم الّزَ

ٰ
َو ا

َِرّنَ 
ّ
اَُکف

َّ ل َحَسًنا  قَۡرًضا  َہ 
اللّٰ اَۡقَرۡضتُُم  َو 

ٍت  َجّنٰ ۡم 
ُ

ک لَاُۡدِخلَّنَ َو  ۡم 
ُ

تِک
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنک

ٰذلَِک  بَۡعَد  َر 
َ
ف

َ
ک مَۡن 

َ
ف  ۚ الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت

ِبۡیِل ﴿۱۳﴾   َسَوٓاَء  الّسَ
َ

ۡم  فََقۡد َضّل
ُ

ِمۡنک

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  11

14. Tetapi karena mereka me-
langgar perjanjiannya, maka 
Kami laknat mereka dan Kami 
jadikan hati mereka keras, me-
reka mengubah firman-firman 
Allah dari tempat-tempatnya, dan 
melupakan sebagian dari apa 
yang dengannya mereka telah 
dinasehatkan. Dan engkau akan 
senantiasa saksikan pengkhianat-
an dari mereka, kecuali sedikit

َنا 
ۡ
َجَعل َو  ۡم 

ُ
ہ لََعّنٰ ۡم 

ُ
ۡیَثاقَہ ّمِ نَۡقِضہِۡم  فَِبمَا 

َعۡن  لَِم 
َ
لۡک ا َن  فُۡو ُيحَّرِ  ۚ  

ً
ِسَیۃ

ٰ
ق ۡم 

ُ
بَہ قُُلۡو

لَا  َو   ۪ بِٖہ  ُرۡوا 
ّ
ُذکِ مَّا  ّمِ ا 

ً
َحّظ نَُسۡوا  َو   � َواِضِعٖہ  ّمَ

قَلِۡیلًا  ا 
َّ ِال ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ َخٓائَِنٍۃ  َعلٰي  لُِع 

َ
تَّط تََزاُل 

َہ ُيِحّبُ 
ۡم َو اۡصَفۡح ِؕاّنَ اللّٰ

ُ
ۡم فَاۡعُف َعۡنہ

ُ
ۡنہ ّمِ

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۴﴾

727A. Yang dimaksud dengan kata “dua belas pemimpin” adalah dua 
belas nabi Bani Israil yang datang sesudah Nabi Musa As. Menurut beberapa 
sumber, yang dimaksud ialah keduabelas “penghulu” yang telah ditunjuk 

a2 : 41, 84.  b2 : 61; 7 : 161.  cLihat 2 : 26.  

R. 3
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dari mereka. Maka maafkanlah 
mereka dan biarkanlah. Sesung-
guhnya, Allah mencintai orang-
orang yang berbuat kebajikan.727B

 

15. Dan juga dari orang-orang 
yang berkata, “Sesungguhnya 
kami orang-orang Nasrani,” 
Kami telah mengambil perjanji-
an dari mereka,727C tetapi mereka 
telah melupakan sebagian dari 
apa-apa yang telah dinasehatkan 
kepada mereka dengannya. Maka 
Kami timbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara mereka 
hingga Hari Kiamat. Dan Allah 
segera akan memberitahu mereka 
mengenai apa yang telah mereka 
kerjakan.

نَا 
ۡ

اََخذ ي  نَٰصرٰۤ ا 
ِانَّ ا  قَالُۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  َو 

 ۪ بِٖہ  ُرۡوا 
ّ
ُذکِ مَّا  ّمِ ا 

ً
َحّظ فَنَُسۡوا  ۡم 

ُ
ِمۡیَثاقَہ

ِالٰي  الَۡبۡغَضٓاَء  َو  الَۡعَداَوَۃ  ُم 
ُ
بَۡیَنہ ۡغَریَۡنا 

َ
فَا

بَِما   ُہ  
اللّٰ ُم 

ُ
ُئہ یَُنّبِ َسۡوَف  َو   ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوِم 

انُۡوا یَۡصَنُعۡوَن ﴿۱۵﴾ 
َ
ک

16. Hai Ahlikitab! Sungguh 
telah datang kepadamu Rasul 
Kami yang menjelaskan kepada-
mu banyak dari apa yang telah 
kamu sembunyikan dari Kitab 
itu dan ia memaafkan banyak 
kesalahanmu. Sungguh telah 
datang kepadamu Nur727D dari 
Allah dan Kitab yang nyata.

ُن  ِ
یَُبیّ َرُسۡولَُنا  ۡم  

ُ
َجٓاَءک قَۡد  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا

ِمَن  َن  ۡخُفۡو
ُ
ت ُکۡنتُۡم  مَّا  ّمِ ِثیًۡرا 

َ
ک لَُکۡم 

ۡم  
ُ
َجٓاَءک قَۡد   ۬ؕ ِثیٍۡر 

َ
ک َعۡن  یَۡعُفۡوا  َو  الِۡکٰتِب 

 ﴾۱۶ۙ ِبیٌۡن ﴿ ِہ  نُۡوٌر ّوَ کِٰتٌب ّمُ
َن اللّٰ ّمِ

oleh Nabi Musa As (Bilangan 1: 5- 16; 43: 3-15). Lihat juga QS.2: 61. 

727B. Ayat itu mengandung gambaran yang tepat sekali tentang kaum 
Yahudi.

727C. Rupanya hal ini merupakan suatu isyarat kepada nubuatan 
Nabi Isa As tentang diutusnya Rasulullah Saw. (Yahya, 16: 12-13), yang 
oleh pengikut-pengikut beliau (Nabi Isa As) sengaja diabaikan atau diberi 
penafsiran yang salah. 
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17. Dengan itu Allah memberi 
petunjuk orang-orang yang me-
ngikuti keridaan-Nya kepada 
jalan keselamatan, dan amenge-
luarkan mereka dari berbagai 
kegelapan kepada cahaya dengan 
izin-Nya, dan memberi mereka 
petunjuk kepada jalan lurus.

ُسُبَل  ِرۡضَوانَٗہ  َبَع 
َّ ات َمِن  ُہ 

اللّٰ بِِہ  یَّۡہِدۡي 

ۡوِر  الّنُ ي 
َ

ِال لُٰمِت 
ُ

الّظ َن  ّمِ ۡم 
ُ
ُيۡخِرُجہ َو  لِٰم   الّسَ

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۱۷﴾  بِِاۡذنِٖہ َو یَۡہِدیۡہِۡم  ِالٰي  ِصَراٍط ّمُ

18. bSungguh telah kafir 
mereka yang mengatakan, “Se-
sungguhnya Allah itu Almasih 
ibnu Maryam.” Katakanlah ke-
pada mereka, “Siapakah yang 
memiliki kekuatan menentang 
Allah, jika Dia berkehendak 
untuk membinasakan Almasih 
ibnu Maryam,728 ibunya, dan 
semua orang yang ada di bumi 
ini?” Dan ckepunyaan Allah 
kerajaan seluruh langit dan bumi 
dan apa pun yang ada di antara 
keduanya. Dia menciptakan apa 
yang Dia kehendaki, dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

الَۡمِسۡیُح  ُہَو  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال َر 
َ
ف

َ
ک لََقۡد 

ِہ َشۡیًئا 
مَۡن یَّۡملُِک ِمَن اللّٰ

َ
ابُۡن مَۡریََم ؕ قُۡل  ف

مَۡریََم  ابَۡن  الَۡمِسۡیَح  یُّۡہلَِک  اَۡن   اََراَد   ِاۡن 

ُک 
ۡ
ِہ ُمل

ٗہ َو َمۡن فِي الۡاَۡرِض َجِمۡیًعا ؕ َو لِلّٰ َو اُّمَ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَما ؕ َيۡخلُُق َما  الّسَ

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۱۸﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ُہ  َعلٰي  ک

يََشٓاُء ؕ َو اللّٰ

19. Dan orang-orang Yahudi 
serta Nasrani berkata, d”Kami 
anak-anak Allah dan kekasih-
kekasih-Nya.” Katakanlah, “Me-

ِہ 
اللّٰ ُؤا  اَبۡنٰٓ ۡحُن 

َ
ن ٰصٰري   الّنَ َو  الَۡیُہۡوُد   قَالَِت  َو 

ۡم ؕ
ُ

نُۡوبِک
ُ

ۡم بِذ
ُ

بُک ِ
ّ

ٓاُؤٗہ ؕ قُۡل فَلَِم یَُعذ َو اَِحّبَ

727D. Rasulullah Saw. (QS.33: 46, 47).

728. Bahasa sangat pedas yang digunakan di sini dimaksud untuk 
membeberkan kekeliruan dan mencela itikad mengerikan bahwa Nabi Isa As 
itu anak Allah. Demikian pulalah bahasa yang sangat pedas itu digunakan 
dalam QS.19: 89-92.

a2 : 258; 14 : 2; 33 : 44; 57 : 10; 65 : 12.  b5 : 73, 74;  cLihat 3 : 190.  d62 : 7.
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ngapa Dia mengazab kamu ka-
rena dosa-dosamu? Tidak demi-
kian, kamu adalah manusia biasa 
dari antara mereka yang telah Dia 
ciptakan. aDia mengampuni siapa 
yang Dia kehendaki dan Dia 
mengazab siapa yang Dia kehen-
daki.” Dan kepunyaan Allah-lah 
kerajaan seluruh langit dan bumi 
dan apa pun yang ada di antara 
keduanya, dan kepada-Nya-lah 
tempat kembali yang terakhir.

يََّشٓاُء  لَِمۡن  یَۡغفُِر   ؕ َخلََق  مَّۡن  ّمِ بََشٌر  اَنۡتُۡم   بَۡل  

ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل ِہ 

لِلّٰ َو   ؕ يََّشٓاُء  َمۡن  ُب  ِ
ّ

یَُعذ َو 

َو الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَما ۪ َو ِالَۡیِہ الَۡمِصیُۡر ﴿۱۹﴾ 

20. Hai Ahlikitab! Sungguh 
telah datang kepadamu Rasul 
Kami, yang bmenjelaskan fir-
man Kami kepadamu setelah 
terhentinya rasul-rasul, supaya 
kamu tidak mengatakan, “Tidak 
pernah datang kepada kami 
seorang pemberi kabar gembira 
dan tidak pula seorang pemberi 
peringatan.”729 Padahal sungguh 
telah datang kepadamu seorang 
pembawa kabar gembira dan 
pemberi peringatan. Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

ُن  ِ
یَُبیّ َرُسۡولَُنا  ۡم  

ُ
َجٓاَءک قَۡد  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا

َما  تَُقۡولُۡوا  اَۡن  ُسِل  الّرُ َن  ّمِ َرٍۃ  
ۡ
فَت َعلٰي   لَُکۡم 

ۡم 
ُ
َجٓاَءک فََقۡد   ؕ نَِذیٍۡر  لَا  ّوَ  ِمۡن  ۭ بَِشیٍۡر  َجٓاَءنَا 

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿٪۲۰﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ُہ  َعلٰي  ک

بَِشیٌۡر ّوَ نَِذیٌۡرؕ  َو اللّٰ 

729. Sejarah bungkam perihal apakah ada seorang nabi pernah datang 
di salah satu negeri di antara zaman Rasulullah Saw dengan zaman Nabi 
Isa As; yang pasti ialah sekurang-kurangnya di antara para Ahlulkitab tiada 
seorang nabi pun datang dalam jangka waktu itu. Pada hakikatnya, dunia 
telah mengharap-harapkan dan bersiap-siap menerima kedatangan Juru 
Selamat terbesar bagi umat manusia. Beberapa pernyataan dari sumber yang 
diragukan (Kalbi) menyebutkan bahwa Nabi Isa As disusul oleh beberapa 
nabi, di antaranya Khalid bin Salam termasuk seorang dari antara mereka. 
Tetapi Rasulullah Saw, menurut riwayat, pernah bersabda bahwa antara 
beliau dan Nabi Isa As tidak ada nabi (Bukhārī).

a2 : 285; 3 : 130; 5 : 41.  b5 : 16.
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21. Dan ingatlah ketika Musa 
berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku, ingatlah anikmat Allah 
atasmu, ketika Dia menjadikan 
nabi-nabi di antaramu, menjadi-
kan kamu raja-raja,730 dan Dia 
memberikan kepada-mu apa yang 
tidak diberikan kepada kaum lain 
di antara bangsa-bangsa;

 
َ

نِۡعَمۃ ُرۡوا 
ُ
اۡذک ٰیَقۡوِم  لَِقۡوِمٖہ  ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ  َو  

ِۢۡبَیٓاَء  اَن ۡم 
ُ

ِفۡیک َجَعَل  ِاۡذ  ۡم 
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ

یُۡؤِت  لَۡم  ا  ّمَ ۡم 
ُ

ٰتىک
ٰ
ا ّوَ   � ا 

ً
ُلۡوک ّمُ َجَعلَُکۡم  َو 

َن الٰۡعلَِمیَۡن  ﴿۲۱﴾  اََحًدا ّمِ

22. Hai kaumku, masukilah 
Tanah suci yang telah ditetapkan 
Allah bagimu,731 dan janganlah 
kamu berpaling ke belakangmu 
lalu kamu kembali menjadi 
orang-orang yang rugi.”

ِتۡي  
َ ّ ال  

َ
َسۃ الُۡمَقّدَ الۡاَۡرَض  اۡدُخُلوا  ٰیَقۡوِم 

ۡم 
ُ
اَۡدبَاِرک ٰۤي   َعل ۡوا  تَۡرتَّدُ لَا  َو  لَُکۡم  ُہ 

اللّٰ َتَب 
َ
ک

فََتۡنَقلُِبۡوا ٰخِسِریَۡن ﴿۲۲﴾ 

23. Mereka berkata, “Wahai 
Musa, sesungguhnya di negeri 
itu ada suatu kaum yang kuat 
lagi kejam,732 dan sungguh kami 
tidak akan memasukinya hingga 
mereka keluar darinya. Maka jika 
mereka keluar dari sana, pasti 
kami akan memasukinya.”733

اِریَۡن ۖ  ي ِاّنَ ِفۡیَہا قَۡوًما َجّبَ قَالُۡوا ٰیُمۡوسٰۤ

ي َيۡخُرُجۡوا ِمۡنَہا ۚ فَِاۡن  
ٰ
ۡدُخلََہا َحّت

ا لَۡن نَّ
َو ِانَّ

ا ٰدِخُلۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ۡخُرُجۡوا ِمۡنَہا فَِانَّ

َ
ّي

730. Penggantian kata kum (kamu) alih-alih kata fī kum mengandung 
isyarat bahwa jikalau tiap-tiap anggota suatu bangsa yang hidup di bawah 
kekuasaan seorang raja seakan-akan mempunyai kekuasaan dan kedaulatan, 
maka pengikut-pengikut seorang nabi tidak mempunyai bagian dalam 
kenabiannya.

731. Ungkapan “telah ditetapkan Allah bagimu,” mengandung janji 
yang tersirat bahwa Tuhan akan menolong dan memberi mereka kemenangan, 
seandainya orang-orang Bani Israil mempunyai keberanian memasuki Tanah 
Suci itu.

732. Ini berarti bahwa riwayat kaum itu dikenal oleh bangsa Bani Israil. 
Bangsa Amaliki dan suku-suku bangsa Arab liar menghuni Tanah suci pada 
zaman itu. Orang-orang Bani Israil sangat takut kepada mereka.

733. Bandingkanlah sikap pengikut-pengikut Nabi Musa As yang tidak 

a1 : 7; 4 : 70; 19 : 59.

R. 4
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a3 : 161; 5 : 12; 9 : 51.

24. Berkatalah dua orang laki-
laki734 dari antara mereka yang 
takut kepada Allah, dan Allah 
telah memberi nikmat khusus 
kepada keduanya, “Masukilah 
pintu gerbang itu dan serbulah 
mereka; maka jika kamu me-
masuki negeri itu, pasti kamu 
akan menang. Dan kepada Allah 
hendaknya kamu abertawakal 
jika kamu orang-orang yang 
beriman.”

ُہ 
اللّٰ اَنَۡعَم  َيخَافُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  َرُجلِٰن  قَاَل 

فَِاَذا   ۚ الَۡباَب  َعلَۡیہُِم  اۡدُخُلۡوا  َعلَۡیِہَما 

ا  ُلۡوۤ
َّ
ِہ  فََتَوک

ۡم ٰغلُِبۡوَن َو َعلَي اللّٰ
ُ

ک
ُتُمۡوُہ فَِانَّ

ۡ
َدَخل

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۴﴾  ۡنتُۡم  ّمُ
ُ
ِاۡن ک

punya malu lagi pengecut itu dengan pengorbanan tulus-ikhlas dan hampir-
hampir tak masuk akal dari para sahabat Nabi Muhammad Saw yang senantiasa 
mendambakan melompat ke dalam rahang maut bila ada sedikit saja isyarat 
aba-aba dari Junjungan mereka. Ketika Rasulullah Saw bersama sejumlah 
kecil para sahabat dengan perlengkapan perang yang sangat darurat hendak 
bergerak ke Badar menghadapi balatentara Mekah yang bilangannya jauh 
lebih besar serta persenjataannya lebih lengkap, beliau meminta saran mereka 
mengenai situasi itu. Atas permintaan beliau, salah seorang dari para sahabat 
bangkit lalu menjawab Rasulullah Saw dengan kata-kata yang akan selamanya 
terkenang: “Kami tidak akan berkata kepada engkau seperti dikatakan oleh 
pengikut-pengikut Nabi Musa As, ‘Pergilah engkau bersama Tuhan engkau 
kemudian berperanglah engkau berdua; sesungguhnya kami hendak duduk-
duduk saja di sini.’ Kebalikannya, wahai Rasulullah, kami senantiasa beserta 
engkau dan kami akan bertempur dengan musuh di sebelah kanan dan di 
sebelah kiri engkau dan di hadapan engkau dan di belakang engkau; dan 
kami mengharap dari Allah agar engkau akan menyaksikan kami apa yang 
akan menyejukkan mata engkau.”

734. “Dua orang laki-laki” yang disebut di sini biasanya diduga adalah 
Yusak bin Nun dan Kaleb bin Yefuna (Bilangan 14: 6). Akan tetapi, dari 
letak kalimat nampak lebih mendekati kemungkinan bahwa Nabi Musa As 
dan Nabi Harun As yang dipanggil dengan kata-kata “dua orang laki-laki” di 
sini. Kata Rajul (laki-laki) mencerminkan citra kejantanan dan keberanian. 
Bahwa kedua laki-laki yang gagah-berani ini Nabi Musa As dan Nabi Harun 
As sendiri; dapat pula ditarik kesimpulan dari kenyataan bahwa Nabi Musa 
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25. Mereka berkata, “Wahai 
Musa, sesungguhnya kami tidak 
akan pernah memasuki negeri 
itu, selama mereka masih ada di 
dalamnya. Karena itu pergilah 
engkau bersama Tuhan engkau, 
lalu berperanglah engkau ber-
dua, sesungguhnya kami hendak 
duduk-duduk saja di sini!”

ا َداُمۡوا    اَبًَدا ّمَ
ۤ
ۡدُخلََہا

ا لَۡن  نَّ
ي ِانَّ قَالُۡوا ٰیُمۡوسٰۤ

ا ٰہُہَنا 
ِفۡیَہا۪  فَاۡذَہۡب اَنَۡت َو َربَُّک فََقاتِلَاۤ  ِانَّ

ِعُدۡوَن ﴿۲۵﴾ 
ٰ
ق

26. Musa berkata, “Wahai 
Tuhanku, sesungguhnya aku 
tidak berkuasa kecuali terhadap 
diriku dan saudara laki-lakiku, 
maka bedakanlah antara kami 
dengan kaum yang durhaka itu.”

ُرۡق 
ۡ
ا نَۡفِسۡي َو اَِخۡي فَاف

َّ ِۡي  لَاۤ  اَۡملُِک ِال
ّ

قَاَل َرّبِ ِان

بَۡیَنَنا َو بَیَۡن الَۡقۡوِم الٰۡفِسِقیَۡن ﴿۲۶﴾ 

27. Allah berfirman, “Maka 
asesungguhnya negeri itu diha-
ramkan bagi mereka selama 
empat puluh tahun, mereka akan 
terlunta-lunta kebingungan di 
muka bumi.735 Maka janganlah 
engkau bersedih atas kaum yang 
durhaka itu.”

 ۚ  
ً

َسَنۃ اَۡربَِعیَۡن  َعلَۡیہِۡم   
ٌ

َمۃ ُمحَّرَ َہا 
فَِانَّ قَاَل 

الَۡقۡوِم  َعلَي  َس 
ۡ
تَا فَلَا   ؕ الۡاَۡرِض  فِي  یَِتۡیُہۡوَن 

الٰۡفِسِقیَۡن ﴿٪۲۷﴾  

As berdoa bagi dirinya sendiri dan bagi saudaranya, Harun As (QS.5: 26). 
Tuhan tidak menyebut nama-nama beliau melainkan hanya mengatakan “dua 
orang laki-laki” sebagai pujian atas keperwiraan dan keberanian keduanya 
dan dengan sendirinya mencela nyali kecil (kepengecutan) orang-orang Bani 
Israil lainnya yang menyertai mereka.

735. Ketika orang-orang Bani Israil bertingkah bagai orang-orang 
pengecut, Tuhan menakdirkan mereka harus terus-menerus mengembara di 
padang belantara selama 40 tahun agar kehidupan keras padang pasir menempa 
mereka dan memasukkan ke dalam diri mereka suatu jiwa baru dan akan 
memperkokoh moral mereka. Dalam masa itu generasi tua boleh dikatakan 
telah hilang dan generasi muda tumbuh dengan memiliki sifat keberanian serta 
kekuatan yang cukup untuk menaklukkan Tanah Yang Dijanjikan.

a2 : 244.
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28. Dan ceriterakanlah kepada 
mereka kisah kedua anak Adam736 
dengan benar, ketika keduanya 
memberikan pengorbanan, maka 
dikabulkan salah seorang dari 
keduanya itu sedangkan dari 
yang lain tidak dikabulkan, lalu 
ia berkata, “Niscaya engkau akan 
kubunuh.” Saudaranya berkata, 
“Sesungguhnya Allah hanya 
mengabulkan pengorbanan dari 
orang-orang yang bertakwa.

بَا  حَّقِ ۘ ِاۡذ قَّرَ
ۡ

َدَم  بِال
ٰ
 ابَۡنۡي ا

َ
َو اتُۡل َعلَۡیہِۡم  نََبا

ۡل  یَُتَقّبَ لَۡم  َو  اََحِدِہَما  ِمۡن  َل  فَُتُقّبِ قُۡربَانًا 

َما 
ِانَّ قَاَل   ؕ َک  لَاَۡقُتلَّنَ قَاَل   ؕ َخِر 

ٰ
الۡا ِمَن 

ِقیَۡن ﴿۲۸﴾  ُہ ِمَن  الُۡمّتَ
ُل  اللّٰ یََتَقّبَ

وقف
لازم

الحزب   12

29. “Jika engkau menjangkau-
kan tangan engkau terhadapku 
untuk membunuhku, sekali-kali 
aku tidak akan menjangkaukan 
tanganku terhadap engkau untuk 
membunuh engkau, sesungguh-
nya aku takut kepada Allah, 
Tuhan seluruh alam.

اَنَا�   
ۤ
َما لَِتۡقُتلَِنۡي  یََدَک  ّيَ 

َ
ِال لَِئۡن  ۭ بََسۡطّتَ 

اََخاُف  ِۡيۤ  
ّ

ِان  ۚ لِاَۡقُتلََک  ِالَۡیَک  یَِّدَي  بَِباِسٍط 

َہ  َرّبَ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۲۹﴾ 
اللّٰ

736. Sebutan “kedua anak Adam,” secara kiasan maksudnya ialah dua 
pribadi siapa saja dari antara segenap keturunan umat manusia. Perumpamaan 
itu pun menggambarkan sikap tidak bersahabat kaum Bani Israil terhadap 
keturunan Bani Ismail, oleh karena silsilah kenabian telah berpindah dari 
mereka kepada kaum Bani Ismail dalam pribadi Rasulullah Saw.

R. 5
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30. “Sesungguhnya aku meng-
inginkan737 supaya engkau 
menanggung dosaku738 dan dosa 
engkau sendiri, maka engkau 
akan menjadi penghuni Api, dan 
itulah balasan bagi orang-orang 
yang aniaya.”

ۡوَن ِمۡن 
ُ

ِۡيۤ  اُِریُۡد اَۡن تَُبۡوٓاَ بِِاثِۡمۡي َو ِاثِۡمَک فََتک
ّ

ِان

 ﴾۳۰ۚ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

ُؤا الّظ اِرۚ  َو ٰذلَِک َجزٰٓ اَۡصٰحِب الّنَ

31. Tetapi nafsunya telah men-
dorongnya supaya membunuh 
saudaranya, lalu ia membunuh-
nya, maka ia termasuk di antara 
orang-orang yang rugi.

ٗہ  
َ
فََقَتل اَِخۡیِہ  قَۡتَل  نَۡفُسٗہ  لَٗہ  َعۡت  فََطّوَ

ٰخِسِریَۡن ﴿۳۱﴾ 
ۡ

ۡصَبَح  ِمَن  ال
َ
فَا

737. Urīdu (aku menginginkan) berasal dari kata Rāda yang kadang-
kadang tidak menyatakan keinginan yang sebenarnya melainkan hanya 
menerangkan suatu keadaan atau kondisi praktis yang agaknya menjurus 
kepada suatu situasi tertentu (QS.18: 78). Ayat ini tidak berarti bahwa Habel 
menghendaki saudaranya, Kain, dicampakkan ke dalam neraka. Apa yang 
dimaksud olehnya hanya sebagai akibat wajar, tapi pasti dari sikapnya sendiri 
yang tidak-agresif (pengalah) itu,  saudaranya (yaitu Kain) akan masuk 
neraka.

738. Itsmī artinya, “dosa yang dibuat terhadapku.” Di sini calon korban 
itu, hanya menggambarkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan oleh 
saudaranya. Ungkapan ini dapat juga dijelaskan dengan jalan lain sebagai 
berikut : Menurut riwayat, Rasulullah Saw bersabda bahwa, pada Hari 
Peradilan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang-orang zalim, akan 
dipindahkan kepada orang-orang yang dianiaya oleh mereka; dan sekiranya 
orang-orang zalim sama sekali tidak pernah berbuat baik, maka dosa orang-
orang yang teraniaya, akan diperhitungkan kepada orang-orang zalim 
sehingga dengan demikian, orang-orang durhaka bukan saja menanggung 
dosa mereka sendiri, tetapi pula dosa-dosa si teraniaya (Muslim, bab al-Birr 
wa’l Shila) – (Lihat Edisi Besar Tafsir ini dalam bahasa Inggris pada ayat ini).
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32. Lalu Allah mengirim se-
ekor burung gagak yang meng-
garuk-garuk di tanah739 untuk 
memperlihatkan kepadanya, ba-
gaimana cara menyembunyikan 
mayat saudaranya. Ia berkata, 
“Celaka aku! Tidak sanggupkah 
aku berbuat seperti gagak ini 
supaya dapat kusembunyikan 
mayat saudaraku?” Maka jadilah 
ia termasuk orang-orang yang 
menyesal.

لِیُِریَٗہ  الۡاَۡرِض  فِي  یَّۡبحَُث  ُغَرابًا  ُہ 
اللّٰ فََبَعَث 

ي  ٰیَویۡلَتٰۤ اَِخۡیِہؕقَاَل  َسۡوَءَۃ  یَُواِرۡي  ۡیَف 
َ
ک

َواِرَي 
ُ
فَا رَاِب 

ُ
الۡغ ا 

َ
ٰہذ ِمۡثَل  اَُکۡوَن  اَۡن  جَۡزُت 

َ
اَع

ِدِمیَۡن ﴿�۳۲﴾  ۡصَبَح  ِمَن  الّنٰ
َ
َسۡوَءَۃ اَِخۡي ۚ فَا

33. Oleh sebab itu Kami tetap-
kan bagi Bani Israil bahwa 
siapapun yang membunuh sese-
orang, padahal orang itu tidak 
pernah membunuh orang lain 
atau telah melakukan kerusuhan 
di bumi, maka seolah-olah ia 
membunuh seluruh manusia; dan 
barangsiapa menyelamatkan 
nyawa seseorang, maka ia se-
olah-olah menghidupkan seluruh 
manusia.740 Dan sungguh telah 
datang kepada mereka arasul-
rasul Kami dengan tanda-tanda 
yang nyata, kemudian sesudah 
itu sungguh kebanyakan dari 
mereka melampaui batas di bumi.

ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  َعلٰي  َتۡبَنا 
َ
ک  ۛ ٰذلَِک  اَۡجِل  ِمۡن 

فِي  فََساٍد  اَۡو  نَۡفٍس  نَۡفًسا  ۭ بَِغیِۡر  قََتَل  َمۡن  ٗہ 
اَنَّ

اَس َجِمۡیًعاؕ  َو َمۡن  َما قََتَل الّنَ
نَّ

َ
ا

َ
الۡاَۡرِض فَک

اَس َجِمۡیًعا ؕ َو لََقۡد   اَۡحَیا الّنَ
ۤ
َما

نَّ
َ
ا

َ
اَۡحَیاَہا فَک

ِثیًۡرا 
َ
ک ِاّنَ  ثُّمَ  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ُرُسلَُنا  ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡہ

ۡم بَۡعَد ٰذلَِک فِي الۡاَۡرِض لَُمۡسِرفُۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ُ
ۡنہ ّمِ

739. Para mufasirin berlainan pendapat mengenai peristiwa burung 
gagak itu – apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sekedar perumpamaan. 
Tidak mustahil bahwa peristiwa demikian itu, sungguh-sungguh terjadi. 
Penyelidikan mengenai cara dan kebiasaan burung-burung telah melahirkan 
banyak penemuan yang berguna. Lihat Kejadian 4: 1-15; dan juga buku “The 
Yerusalem Targum.”

a7 : 102; 9 : 70; 14 : 10; 40 : 23.
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34. Sesungguhnya balasan ba-
gi orang-orang byang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan ber-
usaha melakukan kerusuhan di 
negeri ini, hendaklah mereka 
dibunuh atau disalib atau pun 
dipotong tangan dan kaki mereka 
disebabkan oleh permusuhan 
mereka, atau mereka diusir dari 
negeri ini.741 Hal demikian adalah 
kehinaan bagi mereka di dunia 
ini, dan di akhirat pun mereka 
akan mendapat azab yang besar.

َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 
اللّٰ ُيحَاِربُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ُؤا  َجزٰٓ َما 
ِانَّ

اَۡو  ا  ُلۡوۤ یَُّقّتَ اَۡن  فََساًدا  الۡاَۡرِض  فِي  يَۡسَعۡوَن  َو 
ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
اَۡرُجلُہ َو  اَیِۡدیۡہِۡم  َع 

َ
تَُقّط اَۡو  ا  ُبۡوۤ

َّ یَُصل

ۡم 
ُ
لَہ ٰذلَِک   ؕ الۡاَۡرِض  ِمَن   یُۡنَفۡوا  اَۡو  ِخلَاٍف 

اٌب 
َ

َعذ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  ۡم 
ُ
لَہ َو  نَۡیا  الّدُ فِي  ِخۡزٌي 

َعِظۡیٌم ﴿۳۴﴾ 

740. Apa yang diisyaratkan dalam ayat ini ialah suatu peristiwa yang 
serupa dengan apa yang tersebut di sini mengenai kedua putra Adam, tetapi 
peristiwa yang mengandung arti yang jauh lebih luas lagi penting itu, akan 
terjadi kelak di kemudian hari. Seorang nabi akan muncul di antara saudara-
saudara Bani Israil. Kenyataan ini akan menimbulkan kemarahan kaum Bani 
Israil terhadap nabi itu dan mereka akan menjadi haus darah karena disulut oleh 
rasa iri hati, persis seperti Kain telah menjadi haus darah terhadap saudaranya, 
Habel. Nabi tersebut bukan sembarang wujud. Dialah yang akan menjadi 
Pembaharu Dunia dan ditakdirkan membawa syariat abadi bagi segenap umat 
manusia yang seluruh masa depannya bergantung padanya; dan oleh karena 
itu membunuhnya adalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia dan 
menyelamatkan jiwanya berarti sama dengan menyelamatkan seluruh umat 
manusia.

741. Islam tidak ragu-ragu mengambil tindakan-tindakan yang paling 
keras bila kepentingan negara atau masyarakat luas menghendaki demikian 
untuk membongkar sampai ke akar-akarnya suatu kejahatan yang berbahaya. 
Islam menolak tenggang-rasa palsu yang berdasar emosi hayali; namun, pada 
waktu menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang mengganggu ketertiban 
umum, Islam menggunakan akal dan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. 
Hukuman yang ditetapkan di sini terdiri atas empat kategori. Bentuk hukuman 
yang dijatuhkan dalam suatu perkara tertentu akan bergantung pada suasana 
dan lingkungan. Memberikan atau menjatuhkan hukuman adalah menjadi 
wewenang pemerintah dan bukan wewenang perseorangan. Kata-kata “diusir 
dari negeri ini,” menurut Imam Abu Hanifah, berarti dipenjarakan.

a9 : 107.
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35. Kecuali orang-orang ayang 
bertobat sebelum kamu berkuasa 
atas mereka, maka ketahuilah 
bahwa Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.742.

ِذیَۡن تَابُۡوا ِمۡن قَۡبِل اَۡن تَۡقِدُرۡوا َعلَۡیہِۡم 
َّ ا ال

َّ ِال

ِحۡیٌم ﴿٪۳۵﴾  َہ َغُفۡوٌر ّرَ
ا اَّنَ اللّٰ ۚ فَاۡعلَُمۡوۤ 

36. Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan bcarilah jalan untuk 
mendekatkan diri743 kepada-Nya, 
dan cberjihadlah di jalan-Nya 
supaya kamu berhasil.*

ا ِالَۡیِہ  َہ َو ابَۡتُغۡوۤ
ُقوا اللّٰ

َّ َمنُوا ات
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ُکۡم  
َّ لََعل َسِبۡیِلٖہ  فِۡي  َجاِہُدۡوا  َو   

َ
الَۡوِسۡیلَۃ

تُۡفِلحُۡوَن ﴿۳۶﴾ 

742. Ayat ini dan ayat sebelumnya tidak mengisyaratkan kepada 
perampok-perampok dan penyamun-penyamun biasa melainkan kepada 
pemberontak-pemberontak dan penjahat-penjahat yang menyerang negara 
Islam, sebagaimana jelas dari kata-kata, “yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya.” Kesimpulan demikian selanjutnya ditunjang oleh kenyataan bahwa ayat 
ini menjanjikan pengampunan kepada pelanggar-pelanggar hukum apabila 
mereka bertobat. Tetapi, nyata bahwa mereka yang berbuat jahat terhadap 
perseorangan-perseorangan atau terhadap masyarakat, seperti perampok-
perampok dan pencuri-pencuri, dalam keadaan biasa tidak bisa diampuni oleh 
negara, sekalipun mereka bertobat. Mereka harus mengalami hukuman karena 
perbuatan jahat mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Sudah barang tentu 
tobat dapat menjamin mendapat ampunan dari Tuhan; tetapi, kekuasaan negara 
dalam hal ini terbatas. Penjahat-penjahat politik bisa dimaafkan jika mereka 
bertobat dan berhenti dari kegiatan-kegiatan memberontak dan berhenti dari 
aktivitas-aktivitas lainnya yang mengganggu kebijaksanaan negara. 

743. Wasīlah artinya, satu jalan untuk memperoleh suatu kedudukan 
terhormat di sisi raja; martabat, pertalian, ikatan atau hubungan (Lane). Kata 
itu bukan berarti “penengah antara Tuhan dan manusia.”arti yang kedua ini 
bukan hanya tidak-didukung oleh kelaziman pemakaian bahasa Arab, tetapi 
juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah Saw.

a4 : 18.  b17 : 58.  c9 : 41; 22 : 79.

* Maksud dari kata “wasilah” disini adalah Rasulullah Saw. Kini tidak terdapat jalan langsung 
mendekatkan diri kepada Allah Swt selama tidak mengupayakan wasilah ini, yaitu mendekatkan 
diri pada Rasulullah Saw. Berdo’a setelah azan – yang didalamnya juga disinggung wasilah – 
juga mendukung pembahasan ini.

R. 6
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37. Sesungguhnya, orang-
orang yang kafir jika mereka 
mempunyai apa yang ada di 
bumi seluruhnya dan semisal 
itu besertanya supaya mereka 
amenebus diri dengannya dari 
azab Hari Kiamat, niscaya tidak 
akan diterima dari mereka; dan 
bagi mereka azab yang pedih.

الۡاَۡرِض  فِي  ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ اَّنَ  لَۡو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ِمۡن  بِٖہ  لَِیۡفَتُدۡوا  َمَعٗہ  ٗہ 

َ
ِمۡثل ّوَ  َجِمۡیًعا 

ۡم 
ُ
ۡم ۚ َو لَہ

ُ
َل ِمۡنہ اِب یَۡوِم الِۡقٰیَمِۃ َما تُُقّبِ

َ
َعذ

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۳۷﴾ 
َ

َعذ

38. Mereka ingin keluar dari 
Api, tetapi mereka tidak akan 
dapat keluar darinya, dan bagi 
mereka azab yang kekal.

ۡم 
ُ
ہ َما  َو  اِر  الّنَ ِمَن  ۡخُرُجۡوا 

َ
ّي اَۡن  یُِریُۡدۡوَن 

ِقۡیٌم ﴿۳۸﴾  اٌب ّمُ
َ

ۡم َعذ
ُ
ِبٰخِرِجیَۡن ِمۡنَہا َ۪و لَہ

39. Adapun laki-laki dan 
perempuan yang mencuri maka 
potonglah tangan keduanya 
sebagai balasan atas apa yang 
telah mereka lakukan, inilah 
sebagai hukuman744 dari Allah. 
Dan Allah Maha Perkasa, Maha-
bijaksana.*

اَیِۡدیَُہَما  ا  فَاۡقَطُعۡوۤ  
ُ

اِرقَۃ الّسَ َو  اِرُق  الّسَ َو 

ُہ 
ِہ ؕ َو اللّٰ

َن  اللّٰ الًا ّمِ
َ
َجَزٓاًء  ۭ بَِما َکَسَبا نَک

َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۳۹﴾ 

744. Di dalam ayat ini kata-kata laki-laki yang mencuri telah diletakkan 
sebelum kata-kata perempuan yang mencuri, sebab kebiasaan mencuri 
lebih banyak terdapat pada laki-laki daripada para perempuan, maka dalam 
QS.24: 3 kata-kata perempuan yang berzina sebelum kata-kata laki-laki yang 
berezina, sebab perbuatan zina lebih mudah dapat dibuktikan pada perempuan 
daripada para laki-laki. Tata letak kata-kata ini menunjukkan bahwa bukan saja 
dalam ayat-ayatnya terdapat tertib yang sarat dengan hikmah, sebagaimana 
diperlihatkan pada tempat lain, melainkan penataan kata-katanya pun penuh 
dengan hikmah. Hukuman yang ditetapkan atas tindakan mencuri boleh jadi 
nampaknya terlalu keras. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa jika 
hukuman bertujuan mencegah terjadinya tindakan kejahatan, maka hukuman 

a13 : 19; 39 : 48.

* Al-Sāriq wa al-sāriqatu (Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri) 
maksudnya adalah sudah menjadi adat kebiasaan dan mata pencahariaan sehari-hari. Adapun 
apabila disebabkan oleh kemiskinan kemudian mencuri makanan dan minuman, tidak 
dimasukkan dalam hukum ini. Mahmasah berarti pada saat lapar yang sangat, daging babipun 
dihalalkan. Dalam keadaan lapar, sedikit makan makanan tanpa ijin untuk kasus ini hukum 
potong tangan tidak wajib diberlakukan.
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harus keras. Adalah lebih baik bertindak keras terhadap seorang-orang tetapi 
menyelamatkan seribu orang daripada bersikap lemah terhadap seorang tetapi 
membinasakan orang banyak. Tidak syak lagi bahwa seorang ahli bedah 
yang baik, tak akan ragu-ragu memotong anggota badan yang busuk untuk 
menyelamatkan seluruh badan. Di masa kejayaan Islam sangat jarang terjadi 
tindak pemenggalan tangan pencuri-pencuri, sebab hukuman yang ditetapkan 
itu memang mengerikan dan sungguh-sungguh akan dilaksanakan. Bahkan 
dewasa ini pun pencurian sangat jarang terjadi di negeri Arab, tempat hukuman 
terhadap pencurian yang ditetapkan oleh Al-Qur’an lazim diberlakukan. Untuk 
sampai kepada pengertian yang benar mengenai sifat hukuman ini, kita perlu 
mengetahui penggunaan kedua perkataan itu di sini, baik secara harfiah maupun 
secara kiasan, yakni, kata-kata Qat ‘ dan Yad. Ungkapan bahasa Qat ‘ahū bil- 
Hujjah artinya, ia menjadikannya bungkam dengan keterangan (Lane). Dan 
Yad antara lain berarti, kekuatan dan kemampuan berbuat sesuatu. Dengan 
demikian, kalimat Qata‘a Yadahū secara kiasan berarti, ia memahrumkan 
(menjauhkan) dia dari kekuatan atau kemampuan berbuat sesuatu. Lihat juga 
QS.12: 32. Mengingat pengertian kedua perkataan itu ungkapan bahasa Arab 
yang dipergunakan dalam ayat ini dapat berarti, “hilangkanlah kemampuan 
mereka melakukan pencurian,” atau, “gunakanlah suatu cara yang tepat dan 
sekiranya akan dapat mencegah mereka dari melakukan pencurian.”

Mengambil arti ayat ini secara harfiah, hukuman yang ditetapkan dalam 
ayat ini merupakan hukuman terberat, sedang hukuman yang terberat hanya 
dijatuhkan berkenaan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Hukuman yang 
lebih ringan ialah mengambil suatu cara praktis yang dengan cara itu, si pelanggar 
hukum dihilangkan kemampuannya atau dicegah dari melakukan tindakan 
pelanggaran itu. Dalam menjatuhkan hukuman itu, sifat serta semua keadaan 
yang berkaitan dengan pelanggaran itu harus ikut dipertimbangkan. Lebih-
lebih, pemakaian kata al-Sāriq yang berbentuk kata-benda (bukan kata-kerja 
Saraqa – ia mencuri) menyandang arti kesangatan dan berarti seorang pencuri 
yang sudah terbiasa mencuri atau seorang yang sudah ketagihan mencuri, patut 
mendapat perhatian istimewa. Para ulama tidak sepaham mengenai patokan 
jumlah uang atau harta curian yang harus dikenakan hukuman, seperti yang telah 
ditetapkan itu. Kalau menurut beberapa hadis jumlah itu sebesar tiga dirham 
atau seperempat dinar, maka menurut hadis yang lainnya pula, tangan tidak 
perlu dipotong bila mencuri buah di pohonnya atau bila pencurian itu dilakukan 
waktu dalam perjalanan (Dawud). Imam Abu Hanifah berpendapat besarnya 
itu sepuluh dirham, sedang Imam Mālik dan Imam Syafi’i berpendapat tiga 
dirham merupakan jumlah minimum. Ketidaksepakatan di antara para ulama 
ini menunjukkan bahwa, hakim mempunyai keleluasaan cukup besar untuk 
menentukan jenis dan bentuk hukuman yang paling tepat.
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40. Tetapi abarangsiapa ber-
tobat sesudah melakukan ke-
zaliman itu dan memperbaiki 
diri, maka sesungguhnya Allah 
akan kembali kepadanya dengan 
penuh kasih; sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  اَۡصلََح   َو  ِمٖہ 

ۡ
ُظل ِمۡن  ۭ بَۡعِد  تَاَب  مَۡن 

َ
ف

ِحۡیٌم ﴿۴۰﴾  َہ َغُفۡوٌر ّرَ
یَُتۡوُب َعلَۡیِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

41. Tidakkah engkau menge-
tahui bahwasanya Allah-lah Yang 
mempunyaib kerajaan seluruh 
langit dan bumi? Dia menghukum 
siapa yang Dia kehendaki dan 
Dia mengampuni bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah itu 
Mahakuasa atas segala sesuatu.745

َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل لَٗہ  َہ 

اللّٰ اَّنَ  تَۡعلَۡم  اَلَۡم 

لَِمۡن  یَۡغفُِر  َو  يََّشٓاُء   َمۡن  ُب  ِ
ّ

یَُعذ  ؕ الۡاَۡرِض 

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۴۱﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ َعلٰي ک

يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

ربع 
الحزب

12

42. Hai Rasul! Janganlah mem-
buat engkau sedih orang-orang 
dari antara mereka yang cepat 
dalam menerima kekafiran — 
yang berkata dengan mulutnya, 
“Kami telah beriman,” padahal 
hati mereka tidak beriman. Dan 
di antara orang-orang Yahudi 
pun ada yang gemar amendengar 
kedustaan746 — yang mendengar-

يَُساِرُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َيۡحُزنَۡک  لَا  ُسۡوُل  الّرَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

َواِہہِۡم 
ۡ
ف

َ
ا بِا َمّنَ

ٰ
ا ا ِذیَۡن قَالُۡوۤ

َّ رِ ِمَن ال
ۡ
فِي الُۡکف

 ۛ َہاُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِمَن  َو   ۛ ۡم 

ُ
قُُلۡوبُہ تُۡؤِمۡن  لَۡم  َو 

    � َخِریَۡن 
ٰ
ا لَِقۡوٍم  ُعۡوَن  َسّمٰ َکِذِب 

ۡ
لِل ُعۡوَن  َسّمٰ

745. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak berarti bahwa Allah 
menjalankan kekuasaan-Nya di alam semesta itu dengan sewenang-wenang 
dan tidak berdasarkan peraturan atau hukum. Kata-kata itu dimaksudkan 
untuk menunjukkan bahwa karena Allah itu Kuasa Terakhir di alam semesta 
ini, maka Firman-Nya merupakan Hukum; tidak ada urusan naik-banding 
atau peninjauan-kembali atas ketetapan-Nya.

746. Ungkapan ini dapat diartikan juga: (1) mereka mendengarkan 
supaya dapat berdusta; (2) mereka menerima kebohongan-kebohongan yang 
diucapkan orang lain mengenai Rasulullah Saw.

a6 : 55; 20 : 83; 25 : 72.  b5 : 19; 48 : 15.  c9 : 47.
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kan untuk meneruskannya kepada 
kaum lain yang belum pernah 
datang kepada engkau. Mereka 
amengubah firman Allah setelah 
diletakkan pada tempat-tempat-
nya; mereka berkata, “Jika ini 
yang diberikan kepadamu, maka 
terimalah, tetapi jika bukan ini 
yang diberikan kepadamu, maka 
hindarilah.” Dan barangsiapa yang 
Allah ingin mengujinya, maka 
engkau sama sekali tidak akan 
dapat menolongnya sedikit pun 
terhadap Allah. Mereka inilah 
orang-orang yang Allah tidak 
berkehendak untuk mensucikan 
hati mereka. Bagi mereka ada 
kehinaan di dunia ini, dan bagi 
mereka di akhirat juga ada azab 
yang besar.

ِمۡن  ۭ بَۡعِد  لَِم 
َ
الۡک فُۡوَن  تُۡوَک ُؕيحَّرِ

ۡ
یَا لَۡم 

ۡوُہ 
ُ

خُذ
َ
ف ا 

َ
ٰہذ اُۡوتِۡیتُۡم  ِاۡن  یَُقۡولُۡوَن   ۚ َمَواِضِعٖہ 

ُہ 
اللّٰ یُِّرِد  َمۡن  َو   ؕ ُرۡوا 

َ
فَاۡحذ تُۡؤتَۡوُہ  ۡم 

َّ ل ِاۡن  َو 

َشۡیًئا ؕ  ِہ  
اللّٰ ِمَن  لَٗہ  تَۡملَِک  فَلَۡن  ِفۡتَنَتٗہ 

َر  یَُّطّہِ اَۡن  ُہ 
اللّٰ یُِرِد  لَۡم  ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ۡم فِي 
ُ
نَۡیا ِخۡزٌي ۖ ّوَ لَہ ۡم فِي الّدُ

ُ
ۡم ؕ لَہ

ُ
قُُلۡوبَہ

اٌب  َعِظۡیٌم ﴿۴۲﴾ 
َ

ِخَرِۃ  َعذ
ٰ

الۡا

43. Mereka gemar mendengar-
kan berita-berita bohong dan 
banyak bmemakan barang-
barang terlarang.747 Jika mereka 
datang kepada engkau untuk me-
minta keputusan, maka hakimi-
lah di antara mereka atau ber-
palinglah dari mereka. Dan jika 
engkau berpaling dari mereka,

فَِاۡن   ؕ ۡحِت  لِلّسُ ُلۡوَن 
ّٰ
اَک َکِذِب 

ۡ
لِل ُعۡوَن  َسّمٰ

ۡم ۚ 
ُ
ۡم اَۡو اَۡعِرۡض َعۡنہ

ُ
ۡم بَۡیَنہ

ُ
َجٓاُءۡوَک فَاۡحک

 ؕ َشۡیًئا  ۡوَک  یَُّضّرُ فَلَۡن  ۡم 
ُ
َعۡنہ تُۡعِرۡض  ِاۡن  َو 

ۡم بِالِۡقۡسِط ؕ ِاّنَ 
ُ
ۡم بَۡیَنہ

ُ
ۡمَت فَاۡحک

َ
َو ِاۡن َحک

َہ ُيِحّبُ الُۡمۡقِسِطیَۡن ﴿۴۳﴾
اللّٰ

747. Suht artinya, sesuatu yang terlarang atau tidak halal; sesuatu yang 
najis dan dianggap buruk; uang sogok yang diberikan kepada hakim dan 
sebangsa itu; sesuatu yang remeh, rendah, dan patut diabaikan (Lane).

a2 : 76; 3 : 79; 4 : 47.  b5 : 63, 64.
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mereka tidak akan pernah men-
datangkan kemudaratan kepada 
engkau sedikit pun. Dan jika eng-
kau menghakimi, maka hakimi-
lah di antara mereka dengan adil. 
Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang adil.

 

44. Dan bagaimana mereka 
akan menjadikan engkau sebagai 
hakim mereka, padahal mereka 
memiliki Taurat yang di dalamnya 
terdapat hukum Allah?748 Kemu-
dian mereka berpaling sesudah 
itu. Dan mereka bukanlah orang-
orang mukmin.

 ِفۡیَہا 
ُ

ۡوٰرىۃ ُم  الّتَ
ُ
ُمۡونََک َو ِعۡنَدہ

ّ
ۡیَف ُيحَِک

َ
َو ک

  
ۤ
ۡوَن ِمۡن  ۭ بَۡعِد ٰذلَِک ؕ َو َما

َّ ِہ ثُّمَ یََتَول
ُم اللّٰ

ۡ
ُحک

ِٰٓئَک بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿٪۴۴﴾  اُول 

45. Sesungguhnya Kami telah 
menurunkan aTaurat, di dalamnya 
ada petunjuk dan cahaya, dengan 
itulah para nabi yang patuh 
kepada Kami menghakimi orang-
orang Yahudi dengannya, dan juga 
oleh para rabbaniy749 dan ahbar,750 
karena mereka diperitahkan

نُۡوٌر ۚ  ّوَ  ُہًدي  ِفۡیَہا   
َ

ۡوٰرىۃ الّتَ اَنَۡزلَۡنا   
ۤ
ا

ِانَّ
ِذیَۡن 

َّ لِل اَۡسلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ۡوَن  ِبّیُ الّنَ بَِہا  ُم 

ُ
َيۡحک

ۡحِفُظۡوا 
ُ

اۡست بَِما  الۡاَۡحَباُر  َو  ۡوَن  بِّٰنّیُ الّرَ َو  َہاُدۡوا 

فَلَا  ۚ ُشَہَدٓاَء  َعلَۡیِہ  انُۡوا 
َ
ک َو  ِہ 

اللّٰ کِٰتِب  ِمۡن 

748. Ayat ini tidak berarti mengatakan bahwa Al-Qur’an menganggap 
Taurat yang ada di masa Rasulullah Saw mengandung keputusan Tuhan 
mengenai masalah-masalah Khilafiah (pertentangan pendapat). Ayat ini 
hanya menyatakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap Taurat. 
Tetapi, bersamaan dengan itu Al-Qur’an tidak menganggap kitab itu, dalam 
bentuk yang ada dewasa ini pun, kosong dari segala kebenaran. Menurut Al-
Qur’an, Taurat memang mengandung kebenaran-kebenaran tertentu dalam 
bentuknya yang asli dan murni, walaupun Al-Qur’an percaya bahwa Taurat 
telah mengalami perubahan-perubahan (QS.2: 79). Ayat ini selanjutnya 
mengutarakan bahwa Taurat dalam kemurniannya yang sejati dimaksudkan 
hanya teruntuk bagi kaum Bani Israil dan untuk satu jangka waktu terbatas; 
sedangkan amanat Al-Qur’an dimaksudkan untuk segenap umat manusia dari 
segala zaman.

a6 : 92; 7 : 155.

R. 7
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menjaga Kitab Allah dan mereka 
menjadi pengawas atasnya. Maka 
janganlah kamu takut kepada 
manusia tetapi takutlah kepada-
Ku, dan janganlah kamu amem-
perjualbelikan Ayat-ayat-Ku de-
ngan harga murah. Dan bbarang-
siapa tidak memutuskan suatu 
perkara dengan apa yang telah 
diturunkan Allah maka mereka 
itulah orang-orang yang kafir.

ٰیِتۡي 
ٰ
ُرۡوا بِا

َ
اَس َو اۡخَشۡوِن  َو لَا  تَۡشت ۡخَشُوا الّنَ

َ
ت

ُہ 
 اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ۡم بَِما

ُ
ۡم َيۡحک

َّ ثََمًنا قَلِۡیلًا ؕ َو َمۡن ل

ُم الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۴۵﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
فَا

46. Dan Kami telah menetap-
kan hukum bagi mereka di dalam 
Taurat bahwa, “Jiwa dibalas 
dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, 
dan untuk luka ada balasan yang 
setimpal.751 Tetapi barangsiapa 
melepaskan hak untuk memba-
las maka hal demikian itu akan 
menjadi penebus dosa baginya, 
dan cbarangsiapa tidak meng-
hakimi menurut apa yang telah 
diturunkan Allah maka mereka 
itulah orang-orang aniaya.

ۡفِس  بِالّنَ ۡفَس  الّنَ اَّنَ   
ۤ
ِفۡیَہا َعلَۡیہِۡم  َتۡبَنا 

َ
ک َو 

الۡاُُذَن  َو  بِالۡاَنِۡف  الۡاَنَۡف  َو  بِالَۡعیِۡن  الَۡعیَۡن  َو 

جُُرۡوَح ِقَصاٌص ؕ 
ۡ

ّنِ � َو ال ّنَ بِالّسِ بِالۡاُُذِن َو الّسِ

ۡم 
ُ

ۡم َيۡحک
َّ ٗہ ؕ  َو َمۡن ل

َ ّ اَرٌۃ  ل
َ
ّف

َ
َق بِٖہ فَُہَو ک مَۡن تََصّدَ

َ
ف

لُِمۡوَن ﴿۴۶﴾ 
ٰ

الّظ ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا ُہ 

اللّٰ اَنَۡزَل   
ۤ
بَِما

a2 : 42.  b5 : 46, 48.  c5 : 45, 48.

749. Lihat catatan no. 432 A.
750. Ahbār itu kata jamak dari Hībr yang berarti, orang arif dari kalangan 

orang-orang Yahudi; atau sembarang orang arif; orang baik atau yang 
muttaqi (Lane). Dalam ayat ini, Al-Qur’an mengemukakan kepada orang-
orang Yahudi tuduhan yang tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni, 
kalau para nabi yang mengikuti Nabi Musa pun dituntut menjalankan hukum 
Taurat, kemudian siapa lagi boleh mengelak rujukan kepada Taurat dalam 
menyelesaikan pertikaiannya?
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47. Dan Kami bteruskan jejak 
mereka para nabi pendahulu 
dengan mengutus Isa ibnu 
Maryam, cmenggenapi apa yang 
telah ada sebelumnya di dalam 
Taurat, dan Kami memberikan 
kepadanya Injil, di dalamnya 
terdapat petunjuk dan cahaya, 
menggenapi apa yang telah di-
wahyukan sebelumnya di dalam 
Taurat dan sebagai petunjuk 
serta nasihat bagi orang-orang 
bertakwa.

قًا  ثَاِرہِۡم بِِعۡیَسي ابِۡن مَۡریََم ُمَصّدِ
ٰ
ٰۤي ا ۡیَنا َعل

َ
َو قَّف

ِجۡیَل 
ۡ

تَۡیٰنُہ الِۡان
ٰ
ۡوٰرىِۃَ۪و ا لَِّما بَیَۡن یََدیِۡہ ِمَن الّتَ

یََدیِۡہ  بَیَۡن   لَِّما  قًا  ُمَصّدِ ّوَ   � نُۡوٌر  ّوَ  ُہًدي  ِفۡیِہ 

 ﴾۴۷ؕ ِقیَۡن ﴿ ُمّتَ
ۡ
  لِّل

ً
ۡوٰرىِۃ َو ُہًدي ّوَ َمۡوِعَظۃ ِمَن الّتَ

48. Dan hendaklah para pengi-
kut Injil memutuskan perkara 
menurut apa yang telah diturun-
kan Allah di dalamnya, dan 
dbarangsiapa tidak memutuskan 
perkara dengan apa yang di-
turunkan Allah maka mereka 
itulah orang-orang fasik.

ُہ ِفۡیِہؕ 
  اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ِجۡیِل بَِما

ۡ
ۡم اَۡہُل  الِۡان

ُ
َو لَۡيۡحک

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا ُہ 

اللّٰ اَنَۡزَل   
ۤ
بَِما ۡم 

ُ
َيۡحک ۡم 

َّ ل َمۡن  َو 

الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۴۸﴾ 

49. Dan Kami telah amenurun-
kan Kitab yang mengandung 
kebenaran kepada engkau, meng-
genapi apa yang telah diwahyu-
kan sebelumnya di dalam Alkitab 
dan sebagai penjaga752 atasnya. 
Maka bputuskanlah perkara di 
antara mereka dengan apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah

قًا لَِّما  حَّقِ ُمَصّدِ
ۡ

 ِالَۡیَک الِۡکٰتَب بِال
ۤ
َو اَنَۡزلَۡنا

َعلَۡیِہ  ُمَہۡیِمًنا  َو  الِۡکٰتِب  ِمَن  یََدیِۡہ  بَیَۡن 

ِبۡع  تَّتَ لَا  َو  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
بَِما ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ۡم  

ُ
فَاۡحک

َنا 
ۡ
ّلٍ َجَعل

ُ
حَّقِ ؕ لِک

ۡ
ۡم  َعمَّا َجٓاَءَک ِمَن ال

ُ
اَۡہَوٓاَءہ

ُہ
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو   َو   ؕ ِمۡنَہاًجا  ّوَ   

ً
ِشۡرَعۃ ۡم 

ُ
ِمۡنک

a2 : 88; 57 : 28.  b3 : 51; 61 : 7.  c5 : 45, 46.  d6 : 106; 39 : 3.  e5 : 50.

751. Lihat Bibel, Keluaran 21: 23- 25 dan Lewi 24: 19-21. Kata-kata “Tetapi 
barangsiapa melepaskan hak untuk membalas” merupakan bukti bahwa, 
ajaran pemberian-maaf yang begitu dibanggakan oleh umat Kristen itu, bukan 
monopoli Injil. Ajaran itu pun merupakan bagian ajaran Nabi Musa, walaupun 
ajaran Nabi Musa menekankan pada pembalasan, seperti halnya ajaran Nabi 
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mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan berpaling dari kebenaran 
yang telah datang kepada engkau. 
Bagi setiap orang di antaramu 
Kami menetapkan peraturan dan 
jalan.753 Dan aseandainya Allah 
menghendaki niscaya Dia akan 
menjadikan kamu satu umat, akan 
tetapi Dia hendak menguji kamu 
tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Maka bberlomba-
lombalah kamu dalam kebaikan. 
Kepada Allah-lah kamu semua 
akan kembali, lalu Dia akan 
memberitahukan kepadamu ten-
tang apa yang kamu berselisih di 
dalamnya.

ۡم 
ُ
اِحَدًۃ  ّوَ لِٰکۡن  لَِّیۡبُلَوک  ّوَ

ً
ۃ جََعلَُکۡم اُّمَ

َ
ل

ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال  ؕ خَیٰۡرِت 

ۡ
ال فَاۡسَتِبُقوا  ۡم 

ُ
ٰتىک

ٰ
ا  

ۤ
َما فِۡي 

ُکۡنتُۡم   بَِما  ۡم 
ُ

ُئک فَُیَنّبِ َجِمۡیًعا  ۡم 
ُ

مَۡرِجُعک

 ﴾۴۹ۙ ۡخَتلُِفۡوَن ﴿
َ
ِفۡیِہ  ت

Isa As menekankan pada pemberian-maaf dan sikap tidak-melawan.

752. Muhaimin berarti, saksi; pemberi rasa aman dan tenteram; pengawas 
dan penilik perkara-perkara manusia; penjaga dan pelindung (Lisan). Di sini 
Al-Qur’an disebut penjaga kitab-kitab pendahulunya dalam arti bahwa Al-
Qur’an melestarikan semua kebenaran kekal dan bernilai abadi yang terdapat 
di dalam kitab-kitab suci itu dan menanggalkan sesuatu yang tidak memiliki 
unsur keabadian dan tidak mampu memenuhi keperluan umat manusia. Lagi, 
Al-Qur’an disebut penjaga kitab-kitab yang terdahulu dalam artian bahwa 
Al-Qur’an menikmati perlindungan Ilahi terhadap pemalsuan, suatu rahmat 
yang tidak dianugerahkan kepada kitab-kitab yang terdahulu.

753. Syir‘ah artinya hukum syariat yang terdiri atas peraturan-peraturan 
puasa, shalat, naik haji, dan amal-amal ibadah lainnya; jalan kepercayaan 
dan perilaku yang nyata lagi benar (Lane). Minhāj berarti jalan atau lorong 
yang kentara, jelas sekali lagi terbuka (Lane). Al-Mubarrad berkata, kata 
yang pertama (syir‘ah) berarti permulaan sebuah jalan, sedangkan kata yang 
kedua (Minhāj) adalah badan jalan yang telah banyak dilalui (Qadir). Dengan 
demikian Syir‘ah atau syariat adalah hukum yang terutama berhubungan 

a10 : 100; 11 : 119; 16 : 10.  b3 : 134; 35 : 33; 57 : 22.
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50. Dan hai Rasul, aputuskanlah 
perkara di antara mereka dengan 
apa yang telah diturunkan Allah 
kepada engkau, janganlah engkau 
menuruti hawa nafsu mereka, dan 
waspadailah mereka, bjangan-
jangan mereka melibatkan eng-
kau ke dalam kesulitan karena 
apa yang telah diturunkan Allah 
kepada engkau. Tetapi jika mereka 
berpaling, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah berkehendak 
menghukum mereka karena se-
bagian dosa mereka. Dan sesung-
guhnya kebanyakan di antara 
manusia adalah orang-orang fasik.

ِبۡع  تَّتَ لَا  َو  ُہ  
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
بَِما ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ۡم 

ُ
اۡحک اَِن  َو 

یَّۡفِتُنۡوَک  َعۡن  ۭ بَۡعِض  اَۡن  ۡم 
ُ
ۡرہ

َ
اۡحذ َو  ۡم 

ُ
اَۡہَوٓاَءہ

َما 
اَنَّ فَاۡعلَۡم  ۡوا 

َّ تََول فَِاۡن   ؕ ِالَۡیَک  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
َما

 ؕ ُذنُۡوبِہِۡم  بَِبۡعِض  ۡم 
ُ
یُِّصۡیَبہ اَۡن  ُہ 

اللّٰ یُِریُۡد 

اِس  لَٰفِسُقۡوَن ﴿۵۰﴾  َن  الّنَ ِثیًۡرا ّمِ
َ
َو ِاّنَ  ک

51. Apakah mereka meng-
inginkan hukum754 Jahiliyah?755 
Dan siapakah yang lebih baik dari 
Allah dalam memberi keputusan 
bagi kaum yang yakin?

اَۡحَسُن  َمۡن  َو   ؕ یَۡبُغۡوَن  ِۃ  جَاِہلِّیَ
ۡ

ال َم 
ۡ

حُک
َ
اَف

ًما لَِّقۡوٍم یُّۡوِقُنۡوَن ﴿٪۵۱﴾ 
ۡ

ِہ ُحک
ِمَن اللّٰ 

dengan kerohanian, sedangkan Minhāj adalah hukum yang berhubungan 
dengan urusan duniawi. Syir‘ah berarti juga jalan menuju ke air. Artinya 
adalah Tuhan memperlengkapi seluruh makhluk-Nya – menurut kemampuan 
masing-masing – dengan sarana-sarana untuk menemukan jalan menuju 
sumber mata air kerohanian, yakni wahyu Ilahi.

754. Hukm berarti keputusan hakim, peraturan, hukum, hak memerintah, 
pemerintahan, ordonansi, keputusan, undang-undang, predikamen (Lane).

755. Zaman sebelum Islam.

a5 : 49.  b17 : 74.
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52. Hai orang-orang yang 
beriman! aJanganlah kamu meng-
ambil orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasrani menjadi 
penolong,756 sebagian mereka 
adalah penolong sebagian lain-
nya.757 Dan barangsiapa di 
antara kamu mengambil mereka 
menjadi penolong-penolong, maka 
sesungguhnya ia dari mereka. 
Sesungguhnya Allah tidak mem-
beri petunjuk kepada kaum yang 
aniaya.

الَۡیُہۡوَد  وا 
ُ

ِخذ
َّ

تَت لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم اَۡولَِیٓاُء بَۡعٍض ؕ 
ُ
ي اَۡولَِیٓاَء ۘ بَۡعُضہ ٰصرٰۤ َو الّنَ

َہ  
ۡم ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُ
ٗہ  ِمۡنہ

ۡم فَِانَّ
ُ

ۡنک ۡم  ّمِ
ُ
ہ

َّ َو َمۡن  یََّتَول

لِِمیَۡن ﴿۵۲﴾ 
ٰ

لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الّظ

نصف 
الحزب

12
وقف
لازم

53. Maka engkau akan melihat 
orang-orang yang di dalam hatinya 
ada penyakit bergegas kepada 
mereka yang kafir seraya berkata, 
“Kami takut bencana758 menimpa 
kami.” Boleh jadi Allah akan 
mendatangkan bkemenangan759 
atau suatu peristiwa lain dari 
sisi-Nya. Sehingga mereka akan 
merasa menyesal atas apa yang 
telah mereka sembunyikan di 
dalam diri mereka.

يَُّساِرُعۡوَن  َرٌض 
َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 

َّ ال َري 
َ
فَت

َدٓائَِرٌۃ ؕ  تُِصۡیَبَنا  اَۡن  ي  ۡخشٰۤ
َ
ن یَُقۡولُۡوَن  ِفۡیہِۡم 

ِعۡنِدٖہ  ۡن  ّمِ اَۡمٍر  اَۡو  بِالَۡفۡتِح  تَِي 
ۡ
یَّا اَۡن  ُہ 

اللّٰ فََعَسي 

 ﴾۵۳ؕ ۡوا  فِۡيۤ   اَنُۡفِسہِۡم ٰنِدِمیَۡن ﴿   اََسّرُ
ۤ
فَُیۡصِبحُۡوا َعلٰي  َما

756. Ayat ini tidak boleh diartikan seolah-olah melarang atau mencegah 
perlakuan adil dan baik terhadap orang-orang Yahudi, Kristen, dan kaum 
kufar lainnya (QS.60: 9). Ayat ini hanya mengisyaratkan kepada orang-
orang Yahudi atau Kristen yang telah berperang dengan kaum Muslimin dan 
senantiasa mengadakan permufakatan-permufakatan jahat terhadap Islam.

757. Orang-orang Yahudi dan Kristen lupa akan perbedaan-perbedaan 
paham di antara mereka dan menjadi bersatu dalam perlawanan terhadap 
Islam. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw, “Semua 
orang kafir merupakan satu umat”; jadi, semua orang kafir seberapa besarpun 
permusuhan mereka satu sama lain, manakala mereka menghadapi Islam 
mereka bersatu seperti satu umat.

a3 : 29, 119; 4 : 145; 5 : 58; 60 : 10.  b32 : 30.

R. 8



AL-MĀ’IDAH Surah 5Juz 6

446

54. Dan orang-orang yang ber-
iman akan berkata, “Orang-orang 
inikah yang bersumpah dengan 
nama Allah dengan sekuat-kuat 
sumpah mereka bahwa mereka 
benar-benar bersama kamu?” 
amal-amal mereka menjadi sia-
sia dan mereka menjadi orang-
orang yang rugi.

ِذیَۡن اَۡقَسُمۡوا 
َّ ٓاِء ال

َ
ُؤل ا اَہٰۤ َمنُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َو یَُقۡوُل ال

ۡم ؕ َحِبَطۡت 
ُ

ۡم لََمَعک
ُ
ہ

ِہ َجۡہَد اَیَۡمانِہِۡم � ِانَّ
بِاللّٰ

ۡصَبحُۡوا ٰخِسِریَۡن ﴿۵۴﴾ 
َ
ۡم فَا

ُ
اَۡعمَالُہ

55. Hai orang-orang yang ber-
iman! Barangsiapa di antara kamu 
amurtad dari agamanya maka 
Allah segera akan mendatang-
kan suatu kaum, Dia akan men-
cintai mereka dan mereka pun 
akan mencintai-Nya,760 mereka 
akan bersikap lemah-lembut ter-
hadap orang-orang beriman dan 
keras terhadap orang-orang kafir. 
Mereka akan berjihad di jalan 
Allah dan tidak takut akan celaan 
seorang pencela. Itulah karunia 
Allah, Dia memberikannya ke-
pada siapa yang Dia kehendaki 
dan Allah Mahaluas karunia-
Nya, Maha Mengetahui.* 

َعۡن  ۡم 
ُ

ِمۡنک یَّۡرتَّدَ  َمۡن  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

 � 
ۤ
ۡونَٗہ ۡم َو ُيِحّبُ

ُ
ہ ِحّبُ

ُ
ُہ بَِقۡوٍم ّي

تِي اللّٰ
ۡ
ِدیِۡنٖہ فََسۡوَف یَا

ٍۃ َعلَي الٰۡکفِرِیَۡن ۪  ٍۃ َعلَي الُۡمۡؤِمِنیَۡن اَِعّزَ
َّ اَِذل

 
َ

لَۡوَمۃ َيخَافُۡوَن  لَا   َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  ُيجَاِہُدۡوَن 

ِہ یُۡؤتِۡیِہ َمۡن  يََّشٓاُء ؕ 
ٓائٍِم ؕ   ٰذلَِک فَۡضُل اللّٰ

َ
ل

ُہ  َواِسٌع  َعلِۡیٌم ﴿۵۵﴾
َو اللّٰ

758. Dā’irah berarti daur (pergiliran) nasib, terutama kejadian 
buruk, nasib sial; bencana; kekalahan atau dikeluarkan dengan paksa dari 
persembunyian; pembunuhan atau maut (Lane).

759. “Kemenangan” yang disebut dalam ayat ini dapat mengacu kepada 
jatuhnya Mekah atau kepada kemenangan secara umum. Terang sekali bahwa 
kata “peristiwa” di belakang kabar kemenangan, mengisyaratkan kepada 
suatu peristiwa yang lebih besar daripada kemenangan itu sendiri. Rupa-
rupanya kata itu mengisyaratkan kepada masuknya seluruh penduduk jazirah 
Arab ke haribaan Islam dan tegaknya Islam di sana.

a3 : 145.
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56. aSesungguhnya sahabatmu 
adalah Allah, Rasul-Nya dan 
orang-orang beriman yang se-
nantiasa mendirikan shalat, mem-
bayar zakat dan mereka me-
nyembah kepada Allah.

َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو  َرُسۡولُٗہ  َو  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ک َولِّیُ َما 

ِانَّ

وَۃ  
ٰ

ک الّزَ یُۡؤتُۡوَن   َو  ٰلوَۃ  الّصَ یُِقۡیُمۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡم  ٰرکُِعۡوَن ﴿۵۶﴾ 
ُ
َو ہ

57. Dan barangsiapa menjadi-
kan Allah, Rasul-Nya dan mereka 
yang beriman sebagai sahabat, 
maka sesungguhnya bjama’ah 
Allah pasti menang.

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو  َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 
اللّٰ  

َ
یََّتَوّل َمۡن  َو 

ُم الٰۡغلُِبۡوَن ﴿٪۵۷﴾ 
ُ
ِہ ہ

فَِاّنَ ِحۡزَب اللّٰ 

58. Hai orang-orang yang ber-
iman, cjanganlah kamu menjadi-
kan dorang-orang yang men-
jadikan agamamu perolokan dan 
permainan dari antara orang-
orang yang telah diberi Kitab 
sebelummu dan orang-orang kafir 
sebagai sahabat761, dan bertakwa-
lah kepada Allah jika kamu 
orang-orang beriman.

ۡوا 
ُ

خَذ
َّ
ِذیَۡن ات

َّ وا ال
ُ

ِخذ
َّ

َمنُۡوا لَا تَت
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ِذیَۡن اُۡوتُوا الِۡکٰتَب 
َّ َن ال ۡم ُہُزًوا ّوَ لَِعًبا ّمِ

ُ
ِدیَۡنک

ُقوا  
َّ اَر اَۡولَِیٓاَء ۚ َو ات

َ
ِمۡن قَۡبلُِکۡم َو الُۡکّف

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۵۸﴾  ۡنتُۡم  ّمُ
ُ
َہ  ِاۡن  ک

اللّٰ

760. Jika jumlah pengikut suatu agama kian hari kian berkurang tanpa 
ada harapan pulih kembali, maka agama itu harus dianggap mati.

761. Dalam QS.5: 52 kaum Muslimin dilarang bersahabat dengan orang-
orang kafir disebabkan oleh sikap tidak bersahabat mereka itu dan memerangi 
mereka. Ayat ini memberikan alasan perintah itu, tetapi hal itu tidak berarti 
bahwa kaum Muslimin dihalang-halangi mempunyai hubungan bersahabat 
dalam bentuk bagaimanapun dengan orang-orang kafir atau berbuat baik 
terhadap mereka dan memperlakukan mereka itu dengan baik.

a2 : 258; 3 : 69.  b58 : 23.  c3 : 29, 119; 4 : 145; 5 : 52; 60 : 10.  d6 : 71; 7 : 52.

* Ayat ini menolak pemikiran bahwa balasan bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. 
Difirmankan, bahwa kalau ada salah seorang di antara kamu murtad maka Allah Swt akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai oleh-Nya dan mereka pun akan mencintai-Nya, mereka 
akan bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan keras kepada orang-orang kafir.

R. 9
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59. Dan apabila kamu menyeru 
orang-orang untuk shalat, me-
reka menjadikan itu sebagai 
olok-olok dan permainan. Hal itu 
karena mereka kaum yang tidak 
mempergunakan akal.

ُہُزًوا  ۡوَہا 
ُ

خَذ
َّ
ات ٰلوِۃ   الّصَ ي 

َ
ِال نَاَدیۡتُۡم   ِاَذا  َو 

ا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۵۹﴾ 
َّ ۡم قَۡوٌم ل

ُ
ہ

نَّ
َ
ّوَ لَِعًبا ؕ ٰذلَِک بِا

60. Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, 
apakah kamu amenganggap kami 
salah hanya karena kami beriman 
kepada Allah, dan kepada apa 
yang diturunkan kepada kami, 
dan kepada apa yang diturunkan 
sebelum ini?762 Padahal keba-
nyakan dari kamu adalah orang-
orang yang durhaka kepada 
Allah.

اۤ 
َّ ِال  

ۤ
ا ِمّنَ تَۡنِقُمۡوَن  َہۡل  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا قُۡل 

اُنِۡزَل    
ۤ
َما َو  ِالَۡیَنا  اُنِۡزَل    

ۤ
َما َو  ِہ 

بِاللّٰ ا  َمّنَ
ٰ
ا اَۡن 

ِسُقۡوَن ﴿۶۰﴾ 
ٰ
ۡم  ف

ُ
َرک

َ
ِمۡن قَۡبُل � َو اَّنَ  اَۡکث

61. Katakanlah, “Maukah aku 
beritahukan kepadamu yang lebih 
buruk dari itu763 tentang pem-
balasan dari sisi Allah? Yaitu 
orang-orang yang dilaknat Allah, 
kepadanya Dia bmurka dan men-
jadikan sebagian dari mereka 
kera-kera, babi-babi764

 
ً

َمُثۡوبَۃ ٰذلَِک  ۡن  ّمِ بَِشّرٍ  ۡم 
ُ

ُئک اُنَّبِ َہۡل  قُۡل 

َعلَۡیِہ  َغِضَب  َو  ُہ 
اللّٰ َعَنُہ 

َّ ل َمۡن   ؕ ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد 

َعَبَد  َو  خََناِزیَۡر 
ۡ

ال َو  الِۡقَرَدَۃ   ُم 
ُ
ِمۡنہ َجَعَل  َو 

762. Hal adalah kata-tanya yang bila diikuti oleh Il-lā dapat diartikan, 
seperti dalam ayat ini, sebagai pernyataan negatif. Kata-kata itu di samping 
arti yang diberikan dalam terjemahan teks dapat juga diartikan, “kamu tidak 
menyalahkan kami kecuali oleh sebab kami beriman.” Kadang-kadang kata 
itu dipakai untuk mengemukakan pernyataan positif seperti dalam QS.76: 2.

763. Dzālika dapat merujuk kepada penganiayaan terhadap kaum 
Muslimin atau kepada penganiaya-penganiaya mereka.

a7 : 127; 60 : 2.  b2 : 66; 7 : 167.
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dan yang menyembah asetan. 
bMereka itu berada di tempat 
yang buruk dan tersesat jauh dari 
jalan lurus.

َعۡن     
ُ

اََضّل ّوَ   انًا 
َ
ک ّمَ َشّرٌ  ِٰٓئَک  اُول    ؕ اُغۡوَت 

َ
الّط

ِبۡیِل ﴿۶۱﴾  َسَوٓاِء الّسَ

62. Dan apabila mereka datang 
kepada kamu mereka berkata, 
“Kami beriman”765, padahal 
mereka masuk dengan kekafiran 
dan keluar dengannya juga, dan 
Allah lebih mengetahui apa pun 
yang mereka sembunyikan.

َخُلۡوا  ّدَ قَۡد  َو  ا  َمّنَ
ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ ۡم 

ُ
َجٓاُءۡوک ِاَذا  َو 

ُہ  اَۡعلَُم  
ۡم  قَۡد َخَرُجۡوا بِٖہؕ  َو اللّٰ

ُ
رِ  َو ہ

ۡ
بِالُۡکف

ُتُمۡوَن ﴿۶۲﴾ 
ۡ

انُۡوا یَک
َ
بَِما ک

63. Dan engkau melihat ke-
banyakan mereka satu sama lain 
bergegas dalam dosa, permusuh-
an, dan cmemakan barang-barang 
yang haram. Betapa buruknya 
apa yang mereka kerjakan.

الِۡاثِۡم  فِي  يَُساِرُعۡوَن  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ ِثیًۡرا 

َ
ک تَٰري  َو 

َما  َس 
ۡ
لَِبئ  ؕ ۡحَت  الّسُ لِہُِم 

ۡ
اَک َو  الُۡعۡدَواِن  َو 

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۶۳﴾ 
َ
ک

764. Kata-kata “kera” dan “babi” telah dipergunakan di sini dalam 
artian kiasan. Kebiasaan tertentu merupakan ciri khas binatang-binatang 
tertentu pula. Ciri-ciri khas itu tidak dapat digambarkan sepenuhnya kalau 
binatang yang mempunyai kebiasaan itu tidak disebut namanya dengan 
jelas. Kera terkenal karena sifat penirunya dan babi ditandai oleh kebiasaan-
kebiasaan kotor dan tidak bermalu dan juga oleh kebodohannya. Ungkapan, 
“yang menyembah setan,” menunjukkan bahwa kata-kata “kera” dan “babi” 
telah dipergunakan di sini secara kiasan. Lihat catatan no. 107.

765. Dengan pura-pura mengucapkan “kami beriman,” orang-orang 
Yahudi hanya meniru cara bagaimana orang-orang mukmin menyatakan 
keimanan mereka tanpa mengerti dan memahami arti yang sebenarnya; 
dengan demikian mereka memperlihatkan (sebagaimana diisyaratkan dalam 
ayat yang lalu) sifat kera yang suka meniru-niru itu. Lihat pula ayat berikutnya.

a2 : 258; 4 : 52.  b12 : 78; 25 : 35.  c5 : 43.
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64. Mengapa para rabbaniy dan 
para ahbar tidak melarang mereka 
dari ucapan dosa766 dan dari me-
makan yang haram? Sungguh 
amat buruklaha apa yang mereka 
perbuat.

َعۡن  الۡاَۡحَباُر  َو  ۡوَن  بِّٰنّیُ الّرَ ُم 
ُ
یَۡنٰہہ لَا  لَۡو 

َما   َس 
ۡ
لَِبئ  ؕ ۡحَت  الّسُ لِہُِم 

ۡ
اَک َو  الِۡاثَۡم  قَۡولِہُِم 

انُۡوا  یَۡصَنُعۡوَن ﴿۶۴﴾ 
َ
ک

65. Dan borang Yahudi berkata, 
“Tangan Allah terbelenggu.” 
Tangan merekalah yang akan 
dibelenggu767 dan mereka akan 
dilaknat disebabkan apa yang 
mereka katakan. Bahkan kedua 
tangan-Nya768 terbentang lebar, 
Dia memberi rezeki sebagaimana 
Dia kehendaki. Dan niscaya capa 
yang diturunkan kepada engkau 
dari Tuhan engkau akan me-
nyebabkan kebanyakan mereka 
bertambah durhaka dan kafir. 
Dan dKami timbulkan permu-
suhan dan kebencian di antara 
mereka sampai Hari Kiamat. 
Setiap kali mereka amenyalakan 
api untuk perang769 Allah me-
madamkannya. Dan mereka ber-
usaha membuat kerusakan di 
muka bumi, dan Allah tidak 
menyukai orang-orang yang 
membuat kerusakan.

ۡت 
َّ  ُؕغل

ٌ
َمۡغُلۡولَۃ ِہ 

اللّٰ یَُد  الَۡیُہۡوُد  قَالَِت  َو 

ِن� 
ٰ
اَیِۡدیۡہِۡم َو لُِعُنۡوا بَِما قَالُۡواۘبَۡل یَٰدُہ َمبُۡسۡوَطت

ۡم 
ُ
ۡنہ ِثیًۡرا ّمِ

َ
ۡیَف يََشٓاُء ؕ َو لَیَِزیَۡدّنَ ک

َ
یُۡنِفُق  ک

ًرا ؕ 
ۡ
ف

ُ
ک ّوَ  ُطۡغَیانًا  بَِّک  ّرَ ِمۡن  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل     

ۤ
ا ّمَ

ُم الَۡعَداَوَۃ َو الَۡبۡغَضٓاَء  ِالٰي یَۡوِم 
ُ
َو اَلَۡقۡیَنا بَۡیَنہ

َہا 
َ
اَۡطَفا حَۡرِب 

ۡ
لِّل نَاًرا  اَۡوقَُدۡوا     

ۤ
َما

َّ ل
ُ
ک  ؕ الِۡقٰیَمِۃ 

ُہ  لَا 
ُہ � َو يَۡسَعۡوَن فِي الۡاَۡرِض فََساًداَؕو اللّٰ

اللّٰ
ُيِحّبُ الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۶۵﴾

وقف
لازم

766. Karena Itsm (dosa) pada umumnya dilakukan dan bukan diucapkan, 
maka beberapa mufassirin telah mengemukakan pendapat bahwa kata Qaul 
(ucapan) telah dipergunakan di sini dalam pengertian “melakukan.”tetapi, 
lebih besar kemungkinannya bahwa kata Qaul (ucapan) itu telah digabungkan 
dengan kata Itsm (dosa) supaya menyatakan paduan maksud “ucapan” 

a5 : 80.  b3 : 182; 36 : 48.  c5 : 69.  d3 : 56; 5 : 15.
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66. Dan bseandainya para Ahli-
kitab beriman dan bertakwa, 
niscaya Kami hapuskan dari 
mereka keburukan mereka dan 
niscaya Kami masukkan mereka 
ke dalam kebun-kebun kenik-
matan.770

َقۡوا 
َّ ات َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا الِۡکٰتِب  اَۡہَل  اَّنَ   لَۡو   َو 

ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
لَاَۡدَخل َو  تِہِۡم 

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنہ ۡرنَا 

َّ
لََکف

ِعۡیِم ﴿۶۶﴾  ِت الّنَ َجّنٰ

67. Dan seandainya cmereka 
menegakkan ajaran Taurat, Injil, 
dan apa-apa yang diturunkan 
kepada mereka dari Tuhan me-
reka, niscaya mereka akan 
memakan barang-barang dari 
atas mereka dan dari bawah kaki

  
ۤ
َما َو  ِجۡیَل 

ۡ
الِۡان َو   

َ
ۡوٰرىۃ الّتَ اَقَاُموا  ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  َو 

َو  فَۡوِقہِۡم  ِمۡن  ُلۡوا 
َ
لَاَک بِّہِۡم  ّرَ ۡن  ّمِ ِالَۡیہِۡم   اُنِۡزَل 

ۡقَتِصَدٌۃ ّمُ   
ٌ

ۃ اُّمَ ۡم 
ُ
ِمۡنہ   ؕ اَۡرُجلِہِۡم  ۡحِت 

َ
ت ِمۡن 

dan “melakukan,” yang maknanya ucapan-ucapan durhaka dan perbuatan-
perbuatan jahat.

767. Ungkapan itu berarti bahwa orang-orang Yahudi akan dihukum 
karena kelancangan mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. 
Mereka akan menjadi satu bangsa yang kikir dan bakhil.

768. Tangan digunakan baik sebagai alat untuk melimpahkan suatu 
karunia dan anugerah, atau sebagai lambang kekuasaan dan kesenangan 
untuk menangkap dan menghukum seorang pelanggar hukum. Kedua belah 
tangan Allah terbuka lebar; yang sebelah melimpahkan banyak nikmat kepada 
orang-orang mukmin, dan yang lainnya menghukum orang-orang Yahudi atas 
kelancangan mereka.

769. Kata-kata itu mengisyaratkan kepada daya-upaya orang-orang 
Yahudi menghasut orang-orang musyrik di tanah Arab supaya melancarkan 
perang terhadap kaum Muslimin, begitu juga mengisyaratkan kepada 
kegiatan-kegiatan tidak bersahabat orang-orang Yahudi terhadap Islam.

770. Ungkapan “kebun-kebun kenikmatan” menunjukkan keadaan 
serba sempurnanya kegembiraan rohani, begitu juga tempat-tinggal penuh 
kenikmatan. Sementara menerangkan kata-kata “kebun” dan “surga,” Al-
Qur’an telah mempergunakan empat ungkapan yang berbeda : (1) “kebun-

a2 : 18.  b7 : 97.  c5 : 48.
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mereka.771 Di antara mereka ada 
satu golongan yang mengambil 
jalan tengah; dan kebanyakan 
mereka sangat buruk apa yang 
mereka kerjakan.

ۡم َسٓاَء َما یَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۶۷﴾ 
ُ
ۡنہ ِثیٌۡر  ّمِ

َ
ؕ َو ک 

68. Hai Rasul, asampaikanlah 
apa yang diturunkan kepada 
engkau dari Tuhan engkau, dan 
jika engkau tidak melakukan 
hal itu berarti engkau tidak 
menyampaikan amanat-Nya.772 
Dan Allah akan melindungi773 
engkau dari serangan manusia, 
sesungguhnya Allah tidak akan 
memberikan petunjuk kepada 
kaum kafir.

بَِّک ؕ   اُنِۡزَل ِالَۡیَک  ِمۡن ّرَ
ۤ
ِۡغ  َما

ّ ُسۡوُل بَل یَُّہا الّرَ
َ
یٰۤا

ُہ 
ۡغَت ِرَسالََتٗہ ؕ َو اللّٰ

َّ مَا بَل
َ

ۡم تَۡفَعۡل ف
َّ َو  ِاۡن ل

یَۡہِدي  لَا  َہ 
اللّٰ اِسِؕاّنَ  الّنَ ِمَن  یَۡعِصُمَک 

 ﴾۶۸﴿ الٰۡکفِرِیَۡن  الَۡقۡوَم 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   12

kebun kenikmatan” seperti dalam ayat ini; (2) “kebun-kebun yang kekal-
abadi” (QS.32: 20); (3) “kebun-kebun abadi” (QS.9: 72); dan (4) “Surga 
Firdaus” (QS.8: 108). Ungkapan-ungkapan tersebut menampilkan segi-segi 
yang berlainan, begitu juga berbagai derajat surga.

771. (1) Mereka niscaya akan menerima rahmat dari langit seperti wahyu 
Ilahi dan hubungan dengan Tuhan, juga kesejahteraan duniawi. (2) Mereka 
bukan saja akan mendapat siraman hujan pada waktunya yang tepat dan lebat 
dari langit, tetapi tanah pun akan memberikan hasilnya untuk mereka dengan 
berlimpah-limpah. (3) Tuhan niscaya akan menyediakan untuk mereka 
sarana-sarana bagi kemajuan rohani maupun jasmani.

772. Kata-kata itu tidak menunjukkan suatu kelalaian dari pihak 
Rasulullah Saw dalam menyampaikan amanat Tuhan. Kata-kata itu hanya 
menyatakan satu kaidah umum bahwa seseorang yang tidak menyampaikan 
sebagian amanat yang dipercayakan kepadanya sebenarnya ia tidak 
menyampaikannya sama sekali.

773. Ungkapan itu berarti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-
orang kafir mengambil nyawa Rasulullah Saw atau melumpuhkan beliau 
untuk selama-lamanya, sehingga beliau tidak mampu lagi melakukan tugas.

a6 : 20.

R. 10
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69. Katakanlah, “Hai Ahlikitab, 
kamu tidak berdiri di atas apa 
pun,774 hingga kamu menegakkan 
ajaran Taurat, Injil dan apa yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhan-
mu. Dan apa yang diturunkan 
kepada engkau dari Tuhan eng-
kau niscaya akan menyebabkan 
kebanyakan mereka bertambah 
adurhaka dan ingkar, maka 
janganlah engkau bersedih hati 
terhadap kaum kafir.

ي 
ٰ
َحّت ۡيٍء 

َ
ش َعلٰي  لَۡستُۡم  الِۡکٰتِب  ۡہَل 

َ
یٰۤا قُۡل 

اُنِۡزَل    
ۤ
َما َو  ِجۡیَل 

ۡ
الِۡان َو   

َ
ۡوٰرىۃ الّتَ تُِقۡیُموا 

ِثیًۡرا 
َ
ک لَیَِزیَۡدّنَ  ۡم َؕو 

ُ
بِّک ّرَ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ِالَۡیک

ُطۡغَیانًا  بَِّک  ّرَ ِمۡن  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل     
ۤ
ا ّمَ ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ

َس َعلَي الَۡقۡوِم  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۶۹﴾ 
ۡ
ًرا ۚ فَلَا تَا

ۡ
ف

ُ
ّوَ ک

70. Sesungguhnya, borang-
orang yang beriman, orang-orang 
Yahudi, orang-orang Shabi,775 
dan orang-orang Nasrani, barang-
siapa beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian dan beramal 
saleh, maka ctidak akan ada ke-
takutan atas mereka dan tidak 
pula mereka akan bersedih.

ِبـُۡٔوَن  الّصٰ َو  َہاُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ِخِر 
ٰ

الۡا الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ َمَن  ٰ

ا َمۡن  ٰصٰري  الّنَ َو 

ۡم  
ُ
َعلَۡیہِۡم  َو لَا ہ َو َعِمَل َصاِلحًا فَلَا َخۡوٌف 

َيۡحَزنُۡوَن ﴿۷۰﴾ 

774. Dalam QS.2: 114 orang-orang Yahudi dan Kristen disesali karena 
masing-masing pihak mengatakan mengenai yang lainnya bahwa mereka 
sedikit pun tidak berdiri di atas kebenaran, sedangkan di dalam ayat ini 
Al-Qur’an sendiri mempergunakan ungkapan yang serupa tentang para 
Ahlikitab. Tetapi, ada suatu perbedaan yang jelas antara kedua ungkapan itu. 
Kalau ungkapan dalam QS.2: 144 tidak bersyarat, maka di dalam ayat yang 
sekarang ini pernyataan itu disyarati dengan anak kalimat “hingga kamu 
menegakkan (ajaran) Taurat.”

775. Lihat catatan no. 104.

a5 : 65.  b2 : 63; 22 : 18.  cLihat 2 : 63.
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71. Sungguh Kami telah meng-
ambil perjanjian yang teguh 
dari kaum Bani Israil dan Kami 
mengutus kepada mereka rasul-
rasul.776 aSetiap kali seorang rasul 
datang kepada mereka mem-
bawa apa yang tidak mereka 
sukai, sebagian mereka dustakan 
dan sebagian lagi ingin mereka 
bunuh.

  
ۤ
َنا

ۡ
نَا ِمۡیَثاَق بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل َو اَۡرَسل

ۡ
لََقۡد اََخذ

لَا  َرُسۡوٌل  ۭ بَِما  ۡم 
ُ
َجٓاَءہ َما 

َّ ل
ُ
ک  ؕ ُرُسلًا  ِالَۡیہِۡم 

فَِریًۡقا  َو  بُۡوا 
َّ

َکذ فَِریًۡقا   � ۡم 
ُ
اَنُۡفُسہ ي  تَۡہوٰۤ

یَّۡقُتُلۡوَن ﴿۷۱﴾ 

72. Dan mereka mengira bah-
wa tidak akan ada fitnah akibat 
perbuatan mereka, maka mereka 
menjadi buta dan tuli. Kemudian 
Allah kembali dengan penuh 
kasih kepada mereka, akan tetapi 
kebanyakan dari mereka buta dan 
tuli lagi, dan Allah Maha Melihat 
apa yang mereka kerjakan.

ۡوا  َصّمُ َو  فََعُمۡوا   
ٌ

ِفۡتَنۃ ۡوَن 
ُ

تَک ا 
َّ اَل ا  َحِسُبۡوۤ َو 

ِثیٌۡر 
َ
ک ۡوا  َصّمُ َو  َعُمۡوا  ثُّمَ  َعلَۡیہِۡم  ُہ 

اللّٰ تَاَب  ثُّمَ 

ُہ بَِصیٌۡر  ۭ بَِما یَۡعَمُلۡوَن ﴿۷۲﴾ 
ۡمؕ  َو اللّٰ

ُ
ۡنہ ّمِ

73. Sungguh kafirlah borang-
orang yang berkata, “Sesung-
guhnya Allah adalah Almasih 
ibnu Maryam”, padahal Almasih 
berkata, “Hai Bani Israil, cber-
ibadahlah kepada Allah, Tuhanku 
dan Tuhanmu.”777 Sesungguhnya 
barangsiapa mempersekutukan 
sesuatu dengan Allah, maka 
sungguh Allah mengharamkan

الَۡمِسۡیُح  ُہَو  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال َر 
َ
ف

َ
ک لََقۡد 

ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ٰیَبِنۡيۤ   الَۡمِسۡیُح  قَاَل  َو   ؕ مَۡریََم  ابُۡن 

یُّۡشِرۡک  َمۡن  ٗہ 
ِانَّ  ؕ ۡم 

ُ
َربَّک َو  َربِّۡي  َہ 

اللّٰ اۡعُبُدوا 

ٰوىُہ
ۡ
َما َو   

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال َعلَۡیِہ  ُہ 

اللّٰ َم  َحّرَ فََقۡد  ِہ 
بِاللّٰ

776. Bandingkan ayat ini dengan QS.5: 13, nampaknya orang-orang 
yang disebut “pemimpin-pemimpin” dalam ayat QS.5: 13 tak lain ialah 
“nabi-nabi” yang disebut dalam ayat ini.

777. Bahwa Nabi Isa As mengajarkan hanya Tuhan semata yang harus 
disembah itu, jelas terdapat dalam Injil, yang di masa sekarang ini sudah 
tidak murni lagi (Matius 4: 10; Lukas 4: 8).

a2 : 88.  b4 : 172; 5 : 18; 9 : 30.  c5 : 118; 19 : 37.
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surga baginya dan tempat 
tinggalnya adalah Api, dan tidak 
ada bagi orang-orang aniaya 
seorang penolong pun.

لِِمیَۡن ِمۡن اَنَۡصاٍر ﴿۷۳﴾ 
ٰ

اُر ؕ َو َما لِلّظ الّنَ

74. aSungguh kafirlah orang-
orang yang berkata, “Sesung-
guhnya Allah adalah ketiga 
dari yang tiga”,778 padahal tidak 
ada Tuhan kecuali Tuhan Yang 
Mahaesa. Dan jika mereka tidak 
berhenti dari apa yang mereka 
katakan, maka niscaya azab yang 
pedih akan menimpa orang-orang 
yang kafir di antara mereka.

َہ ثَالُِث ثَلَٰثٍۃ ۘ َو 
ا ِاّنَ اللّٰ ِذیَۡن قَالُۡوۤ

َّ َر ال
َ
ف

َ
لََقۡد ک

ۡم یَۡنَتُہۡوا 
َّ اِحٌد ؕ َو ِاۡن ل اۤ ِالٌٰہ  ّوَ

َّ َما ِمۡن  ِالٍٰہ  ِال

ۡم  
ُ
ِمۡنہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال ّنَ  لََیَمّسَ یَُقۡولُۡوَن  َعمَّا 

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۷۴﴾ 
َ

َعذ

وقف
لازم

75. Apakah mereka tidak ber-
tobat kepada Allah dan meminta 
ampun kepada-Nya, padahal 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang?779

ُہ 
ِہ َو يَۡسَتۡغفُِرۡونَٗہ ؕ َو اللّٰ

ي اللّٰ
َ

اَفَلَا یَُتۡوبُۡوَن ِال

ِحۡیٌم ﴿۷۵﴾  َغُفۡوٌر  ّرَ

778. Yang dimaksud dalam ayat ini ialah itikad Trinitas, dogma yang 
ganjil dan sulit dipahami tentang tiga oknum tuhan – Tuhan Bapak, Tuhan 
Anak, dan Roh Kudus – yang hidup berdampingan dan sama dalam segala 
hal, berpadu jadi satu Tuhan, namun tetap tiga juga. Nicene Council (Konsili 
Nicea) dan terutama ajaran Athanasius (Uskup Besar Aleksandria di zaman 
Konstantin, Peny.) yang pertama-tama memberikan bentuk yang pasti kepada 
dogma itu. Hukum dalam agama itu membentuk asas keimanan dalam Kristen.

779. Tidak ada pengorbanan orang lain yang diperlukan manusia untuk 
mencapai najat (keselamatan). Tuhan sendiri dapat mengampuni semua dosa. 
Hanya hati yang benar-benar menyesal dan bertobatlah diperlukan untuk 
menarik pengampunan-Nya.

a4 : 172.
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76. Almasih ibnu Maryam 
tidak lain hanyalah seorang rasul, 
sungguh telah berlalu rasul-rasul 
sebelumnya, dan ibunya adalah 
seorang yang benar, akeduanya 
dahulu biasa makan makanan.780 
Perhatikanlah bagaimana Kami 
menjelaskan Tanda-tanda bagi 
mereka, kemudian perhatikanlah 
bagaimana mereka berpaling.*

ا َرُسۡوٌل ۚ قَۡد َخلَۡت 
َّ َما الَۡمِسۡیُح ابُۡن مَۡریََم  ِال

انَا 
َ
 ؕک

ٌ
یَۡقۃ ِصّدِ ٗہ  اُّمُ ُسُل َؕو  الّرُ قَۡبِلِہ  ِمۡن 

ٰیِت 
ٰ

ُم الۡا
ُ
ُن لَہ ِ

ۡیَف نَُبیّ
َ
َعاَمؕ  اُنُۡظۡر ک

َ
لِٰن الّط

ُ
ک

ۡ
یَا

ۡوَن ﴿۷۶﴾ 
ُ

ي یُۡؤفَک
ّٰ

ثُّمَ انُۡظۡر اَن

77. Katakanlah, b”Apakah ka-
mu menyembah selain Allah yang 
tidak berkuasa mendatangkan 
kemudaratan kepadamu dan tidak 
pula manfaat?”781 Dan Allah Dia-
lah Yang Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

یَۡملُِک  لَا  َما  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  اَتَۡعُبُدۡوَن  قُۡل 

ِمۡیُع   الّسَ ُہَو   ُہ 
اللّٰ َو   ؕ نَۡفًعا  لَا   ّوَ  ا  َضّرً لَُکۡم 

الَۡعلِۡیُم ﴿۷۷﴾ 

78. Katakanlah, c”Hai Ahli-
kitab! Janganlah kamu melam-
paui batas dalam urusan agamamu 
tanpa hak, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu kaum yang 
telah sesat sebelum ini dan telah 
menyesatkan pula banyak orang, 
dan mereka telah sesat dari jalan 
lurus.”

ۡم 
ُ

ِدیِۡنک فِۡي  تَۡغُلۡوا  لَا  الِۡکٰتِب  ۡہَل 
َ
یٰۤا قُۡل 

قَۡد  قَۡوٍم  اَۡہَوٓاَء   ا  ِبُعۡوۤ تَّتَ لَا   َو  حَّقِ 
ۡ

ال َغیَۡر  

ۡوا 
ُ

ۡوا َکِثیًۡرا ّوَ َضّل
ُ

ۡوا ِمۡن قَۡبُل َو اََضّل
ُ

َضّل

ِبۡیِل ﴿٪۷۸﴾  َعۡن َسَوٓاِء الّسَ 

780. Ayat ini mengemukakan sejumlah dalil yang menentang ketuhanan 
Nabi Isa As: (a) Nabi Isa As tidak melebihi rasul-rasul lainnya dalam hal 
apa pun, (b) ia dilahirkan oleh seorang wanita, (c) seperti makhluk manusia 

a21 : 9.  b6 : 72; 10 : 107; 21 : 67; 22 : 13.  c4 : 172.

* Ayat ini secara telak menyebut tentang wafatnya Nabi Isa As karena perkataan Qad Khalat 
(sesungguhnya telah berlalu) tidak dikatakan untuk menerangkan berlalu melewati suatu jalan 
melainkan dikatakan untuk arti wafat. Untuk tambahannya lagi selanjutnya diberikan dalil ini, 
bahwa beliau dan ibunda beliau keduanya senantiasa memakan makanan seakan-akan sekarang 
mereka berdua tidak memakan makanan karena keduanya telah wafat. Kalau dikarenakan Rafa‘a 
’ila al-samā’i Nabi Isa As tidak perlu makan, maka Siti Maryam pun meski tidak diangkat ke 
langit mengapa beliau juga tidak makan dan minum? Jelaslah ini karena kewafatan. Maka 
Almasih As seperti juga keadaan ibunya, tidak memakan makanan karena beliau juga sudah 
wafat.
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79. Orang-orang yang kafir 
dari kalangan Bani Israil telah 
adilaknat oleh lidah Daud dan Isa 
ibnu Maryam,782 hal demikian itu 
karena mereka tidak patuh dan 
melampaui batas.

َعلٰي  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ِمۡن  ۭ بَِنۡيۤ   ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال لُِعَن 

لَِساِن َداٗوَد  َو ِعۡیَسي ابِۡن مَۡریََم ؕ ٰذلَِک بَِما 

انُۡوا یَۡعَتُدۡوَن ﴿۷۹﴾ 
َ
َعَصۡوا ّوَ ک

80. Mereka tidak pernah bsaling 
mencegah dari kemungkaran yang 
dikerjakannya,783 sungguh amat 
buruklah apa yang mereka kerja-
kan.

 ؕ فََعُلۡوُہ  ٍر 
َ

ۡنک ّمُ َعۡن  یََتَناَہۡوَن  لَا  انُۡوا 
َ
ک

انُۡوا یَۡفَعُلۡوَن ﴿۸۰﴾ 
َ
َس َما ک

ۡ
لَِبئ

81. Engkau melihat kebanyak-
an dari mereka menjadikan orang-
orang kafir sebagai penolong, dan 
sungguh buruk apa yang telah 
mereka lakukan bagi diri mereka

 ؕ ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ۡوَن 
َّ یََتَول ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ ِثیًۡرا 

َ
ک تَٰري 

َسِخَط اَۡن  ۡم 
ُ
اَنُۡفُسہ ۡم 

ُ
لَہ َمۡت  قَّدَ َما  َس 

ۡ
لَِبئ

lainnya, ia tunduk kepada hukum alam, harus mengalami perasaan haus dan 
lapar, dan juga tunduk kepada gejala-gejala alam.

781. Nabi Isa As tidak memiliki kekuatan berbuat baik atau merugikan 
siapa pun. Ia tidak dapat mengabulkan doa, begitu pula tidak mengenal 
keperluan-keperluan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi keperluan-
keperluan itu. Semua kekuatan tadi adalah hak-hak istimewa Tuhan.

782. Dari antara semua nabi Bani Israil, Nabi Daud As dan Nabi Isa 
As tergolong paling menderita di tangan orang-orang Yahudi. Penganiayaan 
orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa As mencapai puncaknya, ketika ia 
diletakkan di atas kayu salib, dan penderitaan serta kepapaan yang dialami 
oleh Nabi Daud As dari kaum yang tak mengenal terima kasih itu, tercermin 
di dalam Mazmurnya yang sangat merawankan hati. Dari lubuk hati yang 
penuh kepedihan, Nabi Daud As dan Nabi Isa As mengutuk mereka. Kutukan 
Nabi Daud As mengakibatkan orang-orang Bani Israil dihukum oleh 
Nebukadnezar, yang menghancurluluhkan Yerusalem dan membawa orang-
orang Bani Israil sebagai tawanan pada tahun 556 sebelum Masehi; dan 
sebagai akibat kutukan Nabi Isa As mereka ditimpa bencana dahsyat, karena 
Titus yang menaklukkan Yerusalem dalam tahun ± 70 Masehi, membinasakan 
kota dan menodai rumah-ibadah dengan jalan menyembelih babi – binatang 
yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi – di dalam rumah-ibadah itu.

a3 : 88; 4 : 48.  b5 : 43, 64.
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sehingga Allah amurka kepada 
mereka, dan di dalam azab ini 
mereka akan tinggal lama.

ۡم ٰخلُِدۡوَن ﴿۸۱﴾ 
ُ
اِب ہ

َ
ُہ َعلَۡیہِۡم َو فِي الَۡعذ

اللّٰ

82. Dan seandainya mereka ber-
iman kepada Allah, Nabi ini,784 
dan kepada apa yang diturunkan 
kepadanya, niscaya mereka tidak 
akan mengambil orang-orang itu 
sebagai penolong-penolong, akan 
tetapi kebanyakan mereka adalah 
orang-orang durhaka.

 اُنِۡزَل 
ۤ
ِبّيِ  َو َما ِہ َو الّنَ

انُۡوا یُۡؤِمنُۡوَن بِاللّٰ
َ
َو لَۡو ک

ِثیًۡرا  
َ
ک لِٰکّنَ   َو  اَۡولَِیٓاَء  ۡم 

ُ
ۡوہ

ُ
خَذ

َّ
ات َما  ِالَۡیِہ 

ِسُقۡوَن ﴿۸۲﴾ 
ٰ
ۡم  ف

ُ
ۡنہ ّمِ

الحزب  13

83. Pasti engkau akan men-
dapati manusia yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-
orang yang beriman ialah orang-
orang Yahudi dan orang-orang 
yang mempersekutukan Allah. 
Dan pasti engkau akan mendapati 
orang yang paling dekat ke-
cintaannya terhadap orang-orang 
yang beriman ialah mereka yang 
berkata, “Sesungguhnya kami 
orang-orang Nasrani.” Hal demi-
kian itu karena di antara mereka 
ada pendeta-pendeta,785 rahib-
rahib,786 dan juga mereka tidak 
sombong.787

َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِّل َعَداَوًۃ  اِس  الّنَ اََشّدَ  ِجَدّنَ 
َ

لَت

ۡم 
ُ
اَۡقَربَہ ِجَدّنَ  

َ
لَت َو   ۚ ۡوا 

ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال َو  الَۡیُہۡوَد 

ا نَٰصٰريؕ  
ا ِانَّ ِذیَۡن قَالُۡوۤ

َّ َمنُوا ال
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ًۃ  لِّل َوّدَ ّمَ

ۡم 
ُ
ہ

يِۡسیَۡن َو ُرۡہَبانًا ّوَ اَنَّ ۡم ِقّسِ
ُ
ّنَ ِمۡنہ

َ
ٰذلَِک بِا

ِبُرۡوَن ﴿۸۳﴾�  
ۡ

لَا يَۡسَتک

783. Salah satu di antara dosa-dosa besar yang membangkitkan amarah 
Tuhan atas kaum Yahudi adalah mereka tidak melarang satu sama lain 
terhadap kejahatan yang begitu merajalela di tengah-tengah mereka.

784. Nabi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Rasulullah Saw, 
sebab manakala dalam Al-Qur’an kata An-Nabiy dipergunakan, kata itu 
selalu merujuk kepada Rasulullah Saw. Bahkan Injil pun merujuk beliau 
sebagai “nabi itu” (Yahya 1: 21. 25), yakni, Nabi yang kedatangannya telah 
dikabarkan dalam Ulangan 18: 18 itu.

a3 : 163.



AL-MĀ’IDAH Surah 5Juz 7

459

JUZ VII

84. Dan apabila mereka men-
dengar apa yang diturunkan 
kepada Rasul ini, engkau melihat 
mata mereka mencucurkan air 
mata788 disebabkan mereka telah 
mengenal kebenaran itu. Mereka 
berkata, a”Wahai Tuhan kami, 
kami telah beriman, maka catatlah 
kami diantara orang-orang yang 
menjadi saksi.

ي  تَرٰۤ ُسۡوِل  الّرَ ي 
َ

ِال اُنِۡزَل     
ۤ
َما َسِمُعۡوا  ِاَذا  َو 

ۡمِع ِممَّا َعَرفُۡوا ِمَن  ۡم تَِفۡیُض ِمَن  الّدَ
ُ
اَۡعُیَنہ

ا فَاۡکُتۡبَنا َمَع  َمّنَ
ٰ
  ا

ۤ
حَّقِ ۚ یَُقۡولُۡوَن َربََّنا

ۡ
ال

ِہِدیَۡن ﴿۸۴﴾ 
ٰ

الّش

الجزء   7

785. Qissīs berarti kepala atau penghulu umat Kristen di bidang 
pengetahuan dan ilmu; cendekiawan Kristen yang telah mencari dan meraih 
ilmu besar; orang yang cerdas lagi berilmu (Lane).

786. Ruhbān adalah kata jamak dari Rāhib yang berarti pertapa, rahib 
Kristen; agamawan yang mengasingkan diri; seorang yang mengabdikan 
diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan upacara-upacara keagamaan 
dalam suatu bilik kecil atau biara (Lane).

787. Tetapi, keadaan demikian tidak berlangsung lama. Di tempat lain 
Al-Qur’an memperingatkan umat Islam bahwa mereka ditakdirkan akan 
mengalami penderitaan paling berat dari tangan orang-orang Kristen yang 
akan menyerang mereka dari segala penjuru (QS.21: 97). Di dalam hadis 
pun ada kabar-kabar gaib tentang ini. Ayat itu berlaku hanya bagi orang-
orang Kristen di zaman Rasulullah Saw. Sejarah menunjang kesimpulan ini 
bahwa Najasyi, raja Kristen dari Abesinia, memberikan perlindungan kepada 
pengungsi-pengungsi kaum Islam; dan Muqauqas, Raja-muda Kristen dari 
Mesir, mempersembahkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah Saw. Sikap 
merendah agaknya merupakan salah satu ciri khas orang-orang Kristen 
dahulu. Hal ini terbukti dari cara penerimaan terhadap surat Rasulullah Saw 
yang sangat jauh berbeda antara Kaisar Heraclius dan Kaisar Persia (Kisra). 
Kisra, yang merupakan penyembah berhala mencabik-cabik surat yang 
dikirim Rasulullah Saw, sedangkan Heraclius menerimanya dengan takzim 

a3 : 54, 194.
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85. Dan mengapa kami tidak 
beriman kepada Allah dan ke-
pada kebenaran yang telah datang 
kepada kami, sedangkan kami 
sangat amendambakan supaya 
Tuhan kami memasukkan kami 
ke dalam golongan orang-orang 
yang saleh?

حَّقِ � 
ۡ

ال ِمَن  َجٓاَءنَا  َما  َو  ِہ 
بِاللّٰ نُۡؤِمُن  لَا  لََنا  َما  َو 

الَۡقۡوِم  َمَع  َربَُّنا  یُّۡدِخلََنا  اَۡن  نَۡطَمُع  َو 

ِلِحیَۡن ﴿۸۵﴾  الّصٰ

86. Disebabkan ucapan me-
reka, maka Allah bmemberi gan-
jaran kepada mereka dengan 
kebun-kebun yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya, dan itulah 
ganjaran orang-orang yang ber-
buat kebaikan.

ِمۡن  ۡجِرۡي 
َ
ت ٍت  َجّنٰ قَالُۡوا  بَِما  ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
ثَابَہ

َ
فَا

ۡحِتَہا الۡاَنٰۡہُر ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہا ؕ َو ٰذلَِک  َجَزٓاُء   
َ
ت

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۸۶﴾ 

87. Adapun corang-orang yang 
kafir dan mendustakan ayat-
ayat Kami mereka itu penghuni 
neraka.

ِٰٓئَک   اُول  
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

جَِحۡیِم ﴿٪۸۷﴾ 
ۡ

اَۡصٰحُب  ال 

88. Hai orang-orang yang ber-
iman, djanganlah kamu meng-
haramkan apa pun yang baik 
yang telah Allah halalkan bagimu 
dan janganlah kamu melampaui 
batas, sesungguhnya Allah tidak 
mencintai orang-orang yang me-
lampaui batas.

  
ۤ
َما ٰبِت  َطّیِ ُمۡوا  حَّرِ

ُ
ت لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

لَا   َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ تَۡعَتُدۡوا  لَا  َو  لَُکۡم  ُہ 

اللّٰ  
َ

اََحّل

ُيِحّبُ الُۡمۡعَتِدیَۡن ﴿۸۸﴾ 

dan bahkan, menunjukkan sekilas kecenderungan hati terhadap Islam.
788. Ayat itu telah dikenakan pula teristimewa kepada Najasyi. Ketika 

Ja’far r.a., saudara misan Rasulullah Saw dan juru bicara untuk para 
pengungsi kaum Muslimin di Abesinia membacakan padanya ayat-ayat 
permulaan surah Maryam, nampak sekali hati Najasyi tergerak; dan air mata 
menetes di pipinya. Ia berkata dengan suara lirih penuh haru; seperti itulah 
kepercayaannya tentang Nabi Isa As. dan ia menganggap beliau sedikit pun 

a26 : 52.  bLihat 2 : 26.  c5 : 87; 6 : 50; 7 : 37; 22 : 58.  d10 : 60.
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a2 : 169; 8 : 70; 16 : 115.  b2 : 226.

89. Dan amakanlah dari apa 
pun yang telah Allah rezekikan 
kepadamu yang halal dan baik, 
dan bertakwalah kepada Allah 
Yang kepada-Nya kamu beriman.

ُقوا 
َّ ًبا۪ ّوَ ات ُہ َحلٰلًا َطّیِ

ُم اللّٰ
ُ

ُلۡوا ِممَّا َرَزقَک
ُ
َو ک

 ﴾۸۹﴿ ُمۡؤِمنُۡوَن  بِٖہ  اَنۡتُۡم  ِذۡيۤ 
َّ ال َہ 

اللّٰ

90. bAllah tidak akan menun-
tut kamu atas sumpah-sumpahmu 
yang sia-sia,789 akan tetapi Dia 
akan menuntut kamu atas pelang-
garan sumpah-sumpahmu yang 
sungguh-sungguh, maka tebusan-
nya ialah memberi makan se-
puluh orang miskin dengan ma-
kanan yang biasa790 kamu berikan 
kepada keluargamu, atau mem-
beri pakaian kepada mereka, atau 
memerdekakan seorang sahaya. 
Tetapi barangsiapa tidak mem-
perolehnya, maka hendaklah ia 
berpuasa tiga hari. Hal demikian 
itu penebusan atas pelanggaran 
sumpah-sumpahmu apabila kamu 
telah bersumpah, dan jagalah 
sumpah-sumpahmu, demikianlah 
Allah menerangkan bagimu ayat-
ayat-Nya supaya kamu ber-
syukur.*

ۡم َو لِٰکۡن 
ُ

ۡغِو فِۡيۤ  اَیَۡمانِک
َّ ُہ بِالل

ُم اللّٰ
ُ
ک

ُ
لَا یَُؤاِخذ

  
ۤ
اَرتُٗہ

َ
ّف

َ
ۚ فَک ُم الۡاَیَۡماَن 

ُّ ۡدت
َ
َعّق بَِما  ۡم 

ُ
ک

ُ
یَُّؤاِخذ

ِاۡطَعاُم َعَشَرِۃ َمٰسِکیَۡن ِمۡن اَۡوَسِط َما تُۡطِعُمۡوَن 

ۡم 
َّ مَۡن ل

َ
ۡحِریُۡر  َرقََبٍۃ ؕ ف

َ
ۡم اَۡو ت

ُ
ۡم  اَۡو  کِۡسَوتُہ

ُ
اَۡہلِۡیک

ۡم  
ُ

اَیَۡمانِک اَرُۃ 
َ
ّف

َ
ک اَیَّاٍم ٰؕذلَِک  ثَلَٰثِۃ  فَِصَیاُم  َيِجۡد 

ُن  ِ
لَِک یَُبیّ

ٰ
ذ

َ
ۡمؕ  ک

ُ
ا اَیَۡمانَک ِاَذا َحلَۡفتُۡم َؕو اۡحَفُظۡوۤ

ُرۡوَن ﴿۹۰﴾ 
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ ٰیِتٖہ لََعل

ٰ
ُہ لَُکۡم  ا

اللّٰ

tidak lebih dari itu. (Hisyam).
789. Sumpah-sumpah yang bertentangan dengan syariat Islam adalah tak 

ubahnya seperti angin lalu belaka. 
790. Ausāt berarti tengah-tengah (rata-rata) dan terbaik.

* Maksud dari perkataan “sumpah sia-sia” adalah ucapan yang dipakai sehari-hari Wallāhi, 
Billāhi (demi Allah, karena Allah atau menggunakan idiom yang artinya ‘demi Tuhan’). Sebagian 
orang menggunakannya karena telah menjadi adat kebiasaan. Untuk hal seperti ini, Allah tidak 
akan menuntut apa-apa. Akan tetapi kalau seseorang bersumpah dusta dengan sungguh-sungguh 
maka untuk hal ini akan dituntut.
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91. Hai orang-orang yang 
beriman! Sesungguhnya aarak, 
judi, berhala-berhala, dan meng-
undi nasib dengan bpanah adalah 
suatu kekejian dari perbuatan 
setan, maka jauhilah semua itu 
supaya kamu berhasil.

الَۡمۡیِسُر  َو  خَۡمُر 
ۡ

ال َما 
ِانَّ ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َعَمِل  ۡن  ّمِ ِرۡجٌس  الۡاَۡزلَاُم  َو  الۡاَنَۡصاُب  َو 

ُکۡم  تُۡفِلحُۡوَن ﴿۹۱﴾ 
َّ ۡیٰطِن فَاۡجَتِنُبۡوُہ  لََعل

َ
الّش

92. Sesungguhnya melalui arak 
dan judi setan ingin menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di 
antaramu, dan menghalangimu 
dari mengingat Allah serta dari 
shalat.790A Maka maukah kamu 
berhenti?

ُم 
ُ

بَۡیَنک یُّۡوِقَع  اَۡن  ۡیٰطُن 
َ

الّش یُِریُۡد  َما 
ِانَّ

الَۡمۡیِسِر  َو  خَۡمِر 
ۡ

ال فِي  الَۡبۡغَضٓاَء   َو  الَۡعَداَوَۃ  

ٰلوِۃ  الّصَ َعِن  َو  ِہ 
اللّٰ ِر 

ۡ
ِذک َعۡن  ۡم 

ُ
ک یَُصّدَ َو 

ۡنَتُہۡوَن ﴿۹۲﴾  فََہۡل اَنۡتُۡم ّمُ
93. Dan ctaatlah kepada Allah, 

taatlah kepada Rasul ini dan 
waspadalah. Lalu jika kamu ber-
paling maka ketahuilah bahwa 
dkewajiban Rasul Kami hanyalah 
menyampaikan dengan jelas.

ُرۡوا ۚ 
َ

ُسۡوَل َو اۡحذ َہ َو اَِطۡیُعوا الّرَ
َو اَِطۡیُعوا اللّٰ

الَۡبلُٰغ   َرُسۡولَِنا  َعلٰي  َما 
اَنَّ ا  فَاۡعلَُمۡوۤ ۡیتُۡم 

َّ تََول فَِاۡن 

الُۡمِبیُۡن ﴿۹۳﴾ 

790A. Sesudah menyatakan bahwa keempat hal yang disebutkan dalam 
ayat sebelumnya merupakan hal-hal yang sangat tercela ditilik dari satu atau 
lain segi pengertian, ayat ini membahas secara khusus dua dari antaranya – 
yaitu arak dan judi – dan memberikan alasan-alasan imbuhan terhadapnya. 
Alasan-alasan ini terletak pada dasar-dasar politik, kemasyarakatan, 
kerohanian, dan tata kehidupan beragama; semua itu terkandung dalam 
kata-kata “melalui arak dan judi Setan ingin menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antaramu, dan menghalangimu dari mengingat Allah serta dari 
shalat.”

a2 : 220; 5 : 92.  b5 : 4.  c3 : 133; 4 : 70; 64 : 13.  
d5 : 100; 16 : 83; 36 : 18; 64 : 13.
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a57 : 26.  

94. Tidak berdosa bagi orang-
orang yang beriman dan beramal 
saleh mengenai apa yang telah 
dimakan mereka dahulu asalkan 
mereka bertakwa, beriman, dan 
beramal saleh, kemudian mereka 
semakin bertakwa dan beriman, 
kemudian mereka semakin ber-
takwa dan berbuat kebaikan,791 

dan Allah mencintai orang-orang 
yang berbuat kebaikan.

ِلٰحِت  َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ لَيَۡس َعلَي ال

َمنُۡوا 
ٰ
ا ّوَ  َقۡوا 

َّ ات َما  ِاَذا  ا  َطِعُمۡوۤ ِفۡيمَا  ُجَناٌح 

َقۡوا 
َّ َمنُۡوا ثُّمَ ات

ٰ
َقۡوا ّوَ ا

َّ ِلٰحِت ثُّمَ ات َو َعِمُلوا الّصٰ

ُہ ُيِحّبُ الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿٪۹۴﴾ 
ّوَ اَۡحَسُنۡوا ؕ َو اللّٰ 

95. Hai orang-orang yang ber-
iman, Allah pasti akan mengujimu 
dengan sesuatu berupa binatang 
buruan yang dapat dicapai oleh 
tanganmu dan tombak-tombak-
mu supaya Allaha mengetahui 
siapa yang takut kepada-Nya 
dalam keadaan sendirian.792 Dan 
barang-siapa melampaui batas 
sesudah itu maka baginya azab 
yang pedih.

ُہ بَِشۡيٍء 
ُم  اللّٰ

ُ
ک

َمنُۡوا  لََیۡبُلَونَّ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ۡم 
ُ

ِرَماُحک َو  ۡم 
ُ

اَیِۡدیۡک   
ۤ
تََنالُٗہ ۡیِد  الّصَ َن  ّمِ

مَِن اۡعَتٰدي 
َ

خَافُٗہ بِالَۡغۡیِبۚف
َ
ُہ َمۡن ّي

لَِیۡعلََم اللّٰ

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۹۵﴾ 
َ

ٗہ َعذ
َ
بَۡعَد ٰذلَِک فَل

791. Dua asas penting terbit dari ayat ini bahwa: (a) Benda-benda 
duniawi yang telah dibuat untuk dipergunakan dan dimanfaatkan manusia 
seyogianya harus baik dan bersih; adapun barang-barang yang terlarang 
hanya merupakan kekecualian-kekecualian saja. (b) Makanan yang bersih dan 
baik memberikan pengaruh yang bermanfaat terhadap perkembangan akhlak 
manusia; sedangkan makanan yang tidak bersih dan tidak baik memberikan 
pengaruh sebaliknya. 

Ayat itu menetapkan tiga tingkat kemajuan rohani: pada tingkat pertama, 
orang-orang mukmin takut akan Allah dan beriman serta mengerjakan 
amal-amal baik; pada tingkat kedua, mereka takut akan Allah dan beriman, 
keimanan mereka pada tingkat ini demikian kuatnya sehingga berbuat amal 
baik itu seolah-olah menjadi darah-daging keimanan mereka; pada tingkat 
ketiga, mereka takut akan Allah dan berbuat baik terhadap sesama makhluk 
sedemikian rupa seolah-olah mereka benar-benar tengah menyaksikan Allah 
Swt.

R. 13
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96. Hai orang-orang yang ber-
iman! aJanganlah kamu mem-
bunuh binatang buruan selagi 
kamu dalam keadaan ihram. Dan 
barangsiapa di antara kamu mem-
bunuhnya dengan sengaja maka 
gantinya adalah yang serupa de-
ngan binatang yang dibunuhnya, 
yang diputuskan oleh dua laki-
laki yang adil di antaramu, sebagai 
binatang korban yang harus disam-
paikan ke Ka’bah, atau tebusan 
dengan memberi makan beberapa 
orang miskin atau berpuasa be-
berapa hari sebanding dengan itu, 
supaya ia merasakan akibat buruk 
perbuatannya. Allah memaafkan 
apa-apa byang telah berlalu. Dan 
barangsiapa mengulanginya lagi, 
maka Allah akan menghukumnya 
atas perbuatan buruk itu, dan 
Allah Mahaperkasa, Maha Pem-
beri hukuman atas amal-amal 
yang buruk.

اَنۡتُۡم  َو  ۡیَد  الّصَ تَۡقُتُلوا  لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

جََزٓاٌء  
َ
ف ًدا  َتَعّمِ ّمُ ۡم 

ُ
ِمۡنک ٗہ 

َ
قََتل َمۡن  ُحُرٌم َؕو 

ُم بِٖہ َذَوا َعۡدٍل 
ُ

َعِم َيۡحک ۡثُل  َما قََتَل ِمَن الّنَ ّمِ

اَرٌۃ  َطَعاُم 
َ
ّف

َ
ۡم َہۡدیًا  ۭ ٰبلَِغ الَۡکۡعَبِۃ  اَۡو ک

ُ
ۡنک ّمِ

َوبَاَل  ۡوَق 
ُ

لَِّیذ ِصَیاًما  ٰذلَِک  َعۡدُل  اَۡو  َمٰسِکیَۡن 

ُہ َعمَّا َسلََف ؕ َو َمۡن َعاَد فََیۡنَتِقُم 
اَۡمِرٖہ ؕ َعَفا اللّٰ

ُہ  َعِزیٌۡز  ُذو انِۡتَقاٍم ﴿۹۶﴾ 
ُہ ِمۡنُہؕ  َو اللّٰ

اللّٰ

97. Dihalalkan bagimu perbu-
ruan laut793 dan memakan hasil 
buruannya, sebagai perbekalan 
bagimu dan bagi orang-orang

َمَتاًعا  َطَعاُمٗہ  َو  الَۡبۡحِر  َصۡیُد  لَُکۡم   
َ

اُِحّل

ۡم َصۡیُد
ُ

َم َعلَۡیک اَرِۃ ۚ َو ُحّرِ ّیَ لَُّکۡم َو  لِلّسَ

ربع 
الحزب

13

792. Karena berburu lumrahnya dilakukan di hutan, tempat orang 
umumnya seorang diri dan tak ada siapa pun kecuali Allah Yang Melihat 
dia melanggar perintah-perintah Ilahi, ayat itu dengan tepat sekali menyebut 
berburu untuk melukiskan ketakwaan manusia. Ayat itu pun berlaku sebagai 
satu pengantar bagi perintah yang menyusul dalam ayat berikutnya.

793. Kata “laut” termasuk sungai besar, sungai kecil, danau, kolam, dan 
sebagainya. Lihat QS.7:139.

a5 : 2, 97.  b2 : 276.
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yang bepergian; tetapi adiharam-
kan atasmu perburuan darat 
selama kamu dalam keadaan 
ihram. Dan bertakwalah kepada 
Allah Yang kepada-Nya kamu 
akan dihimpun.

ِذۡيۤ  
َّ ال َہ 

اللّٰ ُقوا  
َّ ات َو   ؕ ُحُرًما  ُدۡمتُۡم  َما  الۡبَّرِ 

ۡحَشُرۡوَن ﴿۹۷﴾ 
ُ
ِالَۡیِہ  ت

98. Allah menjadikan Ka’bah, 
bRumah Suci itu, sebagai sarana 
penunjang dan kemajuan bagi 
manusia,794 dan demikian juga 
Bulan Suci, cbinatang-binatang 
korban dan binatang yang ditandai 
kalung, hal demikian itu supaya 
kamu mengetahui bahwa Allah 
mengetahui apa pun yang ada di 
seluruh langit dan apa pun yang 
ada di bumi, dan sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.

ِقٰيمًا  حََراَم 
ۡ

ال الَۡبۡیَت   
َ

الَۡکۡعَبۃ ُہ 
اللّٰ َجَعَل 

ٓائَِدؕ  
َ
َہۡدَي َو الَۡقل

ۡ
حََراَم َو ال

ۡ
ۡہَر ال

َ
اِس َو الّش لِّلّنَ

ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  یَۡعلَُم  َہ 
اللّٰ اَّنَ  ا   لَِتۡعلَُمۡوۤ ٰذلَِک  

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۹۸﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َہ بِک

َو َما فِي الۡاَۡرِض  َو  اَّنَ اللّٰ

99. dKetahuilah bahwasanya 
Allah sangat keras dalam meng-
hukum, dan bahwasanya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

َہ 
اللّٰ اَّنَ  َو   � الِۡعَقاِب  َشِدیُۡد  َہ 

اللّٰ اَّنَ  ا  ِاۡعلَُمۡوۤ

 ﴾۹۹ؕ ِحۡیٌم ﴿ َغُفۡوٌر  ّرَ

100. Kewajiban Rasul tidak 
lain hanyalah emenyampaikan, 
dan Allah mengetahui apa pun 
yang kamu fzahirkan dan apa pun 
yang kamu sembunyikan.

َما  یَۡعلَُم   ُہ 
اللّٰ َو   ؕ الَۡبلُٰغ  ا 

َّ ِال ُسۡوِل   الّرَ َعلَي  َما 

ُتُمۡوَن ﴿۱۰۰﴾ 
ۡ

تُۡبُدۡوَن َو َما تَک

794.  Allah Swt telah membuat ziarah ke Mekah satu tanda untuk 
kemajuan dan kemakmuran umat Islam. Selama mereka senantiasa melakukan 
ibadah haji, rahmat Ilahi akan terus-menerus melimpahi mereka. Ibadah 
haji merupakan sarana penunjang hidup bagi manusia dalam arti madiyah 

a5 : 2, 96.  b2 : 126; 3 : 97, 98.  c5 : 3.  d15 : 50, 51.  
e16 : 83; 36 : 18; 64 : 13.  f2 : 78; 6 : 4; 11 : 6; 16 : 20.
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101. Katakanlah, “Tidak sama 
ayang buruk dan yang baik,” 
walaupun kebanyakan yang buruk 
itu memikat engkau.795 Karena itu 
bertakwalah kepada Allah, hai 
orang-orang yang berakal, supaya 
kamu berhasil.

لَۡو  َو  ُب  ّیِ
َ

الّط َو  خَِبۡیُث 
ۡ

ال يَۡسَتِوي  ا 
َّ ل قُۡل 

ولِي 
ُ
یٰۤا َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ فَات  ۚ خَِبۡیِث 

ۡ
ال َرُۃ 

ۡ
ث

َ
ک جََبَک 

ۡ
اَع

ُکۡم تُۡفِلحُۡوَن ﴿۱۰۱﴾٪ 
َّ الۡاَلَۡباِب لََعل 

102. Hai orang-orang yang ber-
iman, bjanganlah kamu menanya-
kan hal-hal yang apabila dijelas-
kan kepadamu akan menyusah-
kanmu,796 dan jika kamu me-
nanyakan mengenai itu ketika 
Al-Quran diturunkan pasti akan 
diterangkan kepada-mu. Allah 
menahan diri untuk menerang-
kan hal itu, dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun.*

اَۡشَیٓاَء   َعۡن  تَۡسـَُٔلۡوا  لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم ۚ َو  ِاۡن تَۡسـَُٔلۡوا َعۡنَہا 
ُ
ِاۡن تُۡبَد لَُکۡم  تَُسۡؤک

ُہ 
ُن تُۡبَد لَُکۡم َؕعَفا اللّٰ

ٰ
ُل الُۡقۡرا ّزَ

َ
ِحیَۡن یُن

ُہ َغُفۡوٌر َحلِۡیٌم ﴿۱۰۲﴾ 
َعۡنَہا ؕ َو اللّٰ

a2 : 268.  b2 : 109.

(materi) juga. Kaum Muslimin dari segenap penjuru dunia mengunjungi Ka’bah 
dalam jumlah ratusan ribu setiap tahun, dan ini menjadi sumber keuangan yang 
potensial untuk orang-orang Mekah. Akan tetapi, janji itu tidak terbatas pada 
orang-orang Mekah saja melainkan meliputi seluruh umat manusia. Qiyām 
berarti pula ajaran yang kekal dan tidak dapat dibatalkan.

795. Karena manusia pada fitratnya terpengaruh oleh lingkungan hidupnya, 
ia cenderung mengikuti dan meniru orang-orang lain, lebih-lebih apabila mereka 
ini kebetulan golongan mayoritas. Ayat itu mengandung peringatan terhadap 
kecenderungan mengikuti mayoritas secara membabi buta (taklid) dan tanpa 
pertimbangan.

796. Dasar syariat Islam ada tiga: (1) Hukum sebagaimana terkandung 
dalam Al-Qur’an; (2) Sunah atau amal Rasulullah Saw, dan (3) Perintah-perintah 

* Banyak sekali hal-hal seperti ini yang berkenaan dengannya telah dilarang untuk dijelaskan. 
Ini sebenarnya merupakan satu rahmat bagi umat manusia. Diisyaratkan agar masalah itu  
diputuskan dari pemikirannya sendiri sesuai dengan kesempatan dan keadaan. Akan tetapi 
sebagian orang mempunyai kebiasaan yaitu ketika diturunkan wahyu mereka memutarbalikan 
pertanyaan yang pada waktu itu diperlukan jawabannya, kalau tidak mereka menganggap 
bahwa wahyu tidak memberikan jawaban pertanyaan yang terlahir dari dalam hatinya. Setelah 
ayat ini disebut satu kaum yang telah berlalu sebelum mereka, yang memberikan pertanyaan-
pertanyaan ketika turunnya wahyu yang akibatnya menjerumuskan diri mereka dalam kesulitan.

R. 14
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103. Sungguh satu kaum se-
belummu telah amenanyakan 
perihal itu, kemudian mereka 
menjadi kafir karenanya.797

اَۡصَبحُۡوا  ثُّمَ  قَۡبلُِکۡم  ۡن  ّمِ قَۡوٌم  َہا 
َ
ل

َ
َسا قَۡد 

بَِہا ٰکفِرِیَۡن ﴿۱۰۳﴾ 

104. Allah btidak membuat 
aturan tentang “Bahīrah”,798 

“Sā’ibah”,798A “Wasīlah”798B dan 
tidak pula “Hām”,798C tetapi 
orang-orang kafir itu mengada-
adakan dusta terhadap Allah, dan 
kebanyakan dari mereka tidak 
menggunakan akal.798D

لَا  ّوَ  َسٓائَِبٍۃ   لَا  ّوَ  ِمۡن ۭ َبِحیَۡرٍۃ   ُہ 
اللّٰ َجَعَل  َما 

ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال لِٰکّنَ  ّوَ   � َحاٍم  لَا  ّوَ  َوِصۡیلٍَۃ 

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث َو   ؕ الَۡکِذَب  ِہ 

اللّٰ َعلَي  ُرۡوَن 
َ
یَۡفت

لَا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۰۴﴾ 

a2 : 109.  b6 : 137.

serta peraturan-peraturan yang terkandung dalam hadis-hadis sahih. Ketiga 
sumber syariat Islam ini menyangkut semua persoalan hidup manusia yang 
pokok, tetapi rinciannya yang mendetil diserahkan kepada kebijakan manusia 
untuk memecahkannya sesuai dengan ketiga sumber penyuluh di atas, ditolong 
dan dibantu oleh penggunaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan 
akalnya sendiri yang dianugerahkan oleh Allah  SWT kepadanya.

797. Kebiasaan mengajukan pertanyaan yang tidak-tidak mengenai 
rincian-rincian kecil atau mencari dasar hukumnya pada umumnya merugikan 
si penanya sendiri. Rincian itu membatasi daya nalarnya (akal budinya) dan 
membelenggu pertimbangannya, di samping menjadikan dirinya terperangkap 
oleh kaedah perundang-undangan yang tidak-tidak dan menjenuhkan. 

Orang-orang Bani Israil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 
perlu kepada Nabi Musa As berkenaan dengan rincian-rincian kecil sehingga 
mengakibatkan mereka menimbulkan kesukaran-kesukaran untuk diri mereka 
sendiri dan berkesudahan dengan melanggar perintah-perintah Ilahi (QS.2: 109).

798. Bahīrah: Nama yang diberikan oleh orang-orang musyrik Arab 
kepada unta betina yang beranak tujuh ekor dan kemudian dilepas untuk 
mencari makanan sebebasnya sesudah telinganya dibelah. Unta semacam itu 
dipersembahkan kepada dewa tertentu, susunya tidak diminum dan tidak pula 
dikendarai.

798A. Sā’ibah: Seekor unta betina yang dilepaskan untuk mencari minum 
dan merumput sesudah beranak lima.

798B. Wasīlah adalah seekor unta betina (atau biri-biri atau kambing betina) 
dilepaskan atas nama suatu dewa sesudah berturut-turut beranak tujuh ekor anak 
betina. Jika waktu melahirkan yang ketujuh ia melahirkan sepasang, jantan dan 
betina, ini pun dilepaskan.
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105. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka, “Marilah taat 
kepada apa-apa yang diturunkan 
Allah dan kepada Rasul.” 
Mereka berkata, “Cukuplah bagi 
kami apa yang kami dapati pada 
bapak-bapak kami.” Apakah 
mereka akan mengikuti walaupun 
bapak-bapak mereka itu tidak 
mengetahui apa-apa dan tidak 
pula mendapat petunjuk?

ي 
َ

ُہ َو ِال
 اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ۡم تََعالَۡوا  ِالٰي  َما

ُ
َو ِاَذا ِقۡیَل لَہ

َعلَۡیِہ  َوَجۡدنَا  َما  َحۡسُبَنا  قَالُۡوا  ُسۡوِل  الّرَ

ۡم لَا یَۡعلَُمۡوَن َشۡیًئا 
ُ
بَٓاُؤہ

ٰ
اَن ا

َ
بَٓاَءنَا ؕ اََو  لَۡو ک

ٰ
ا

ّوَ لَا یَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۰۵﴾ 

798C. Hām adalah seekor unta jantan yang telah menjadi bapak tujuh 
ekor anak. Unta itu dilepaskan dan tidak digunakan untuk ditunggangi atau 
untuk pengangkut barang, bebas mencari makan-minum sendiri. 

798D. Sesudah menyatakan bahwa hal-hal dan rincian kecil diserahkan 
kepada manusia untuk mengundangkannya menurut apa yang dianggapnya 
tepat, ayat itu dengan tepat sekali menarik perhatian kepada kenyataan bahwa 
kebebasan dan daya nalar semacam itu tidak diperkenankan dalam hal-hal 
pokok (fundamental), sebab dalam hal-hal yang pokok kesatupahaman itu 
perlu sekali dan perlainan pendapat mungkin akan menjadi sangat merugikan. 

Ayat itu mengemukakan contoh untuk menunjukkan bahwa kepada otak 
manusia tidak dapat dipercayakan membuat undang-undang mengenai hal-
hal yang pokok. Orang-orang Arab dahulu mempunyai kebiasaan melepas 
binatang-binatang seperti tersebut dalam ayat itu untuk menghormati berhala-
berhala mereka. Di samping itu, karena berdasar pada kekafiran dan takhayul, 
perbuatan itu pun sangat bodoh. Binatang-binatang yang dilepas semacam itu 
menimbulkan kerusakan besar ke mana saja mereka pergi. Al-Quran merujuk 
kepada kelakuan yang buruk ini untuk dijadikan contoh mengenai hukum-
hukum rekaan manusia dan memperingatkan orang-orang Kristen yang 
mempertanyakan hikmah syariat untuk meraih pelajaran dari amal-perbuatan 
nista yang ke dalam amal-perbuatan itu orang-orang musyrik Arab terjerumus, 
oleh karena mereka tidak memiliki syariat yang membimbing mereka.

799. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran kepada orang lain. 
Syukur apabila mereka menerimanya. Tetapi  jika kita telah berusaha sebaik-
baiknya mereka masih tidak mau juga melepaskan diri dari kebiasaan buruk 
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106. Hai orang-orang yang 
beriman! Jagalah dirimu. Orang-
orang yang asesat tidak akan 
memudaratkanmu jika kamu 
telah memperoleh petunjuk.799 
Kepada Allah-lah kamu sekalian 
akan kembali; maka Dia akan 
memberitahukan kepadamu apa 
yang senantiasa kamu kerjakan.

  ۚ ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک ۡم 
ُ

َعلَۡیک َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال  ؕ اۡہَتَدیۡتُۡم  ِاَذا    

َ
َضّل ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ک یَُضّرُ لَا 

ُکۡنتُۡم  بَِما  ۡم 
ُ

ُئک فَُیَنّبِ َجِمۡیًعا  ۡم  
ُ

مَۡرِجُعک

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۰۶﴾ 

107. Hai orang-orang yang 
beriman! Apabila salah seorang 
di antara kamu menghadapi ke-
matian, maka waktu berwasiat, 
hendaklah ditetapkan dua orang 
laki-laki yang adil dari antaramu; 
atau dua orang lain yang bukan 
dari antara kamu, jika kamu 
sedang bepergian di muka bumi 
lalu kamu ditimpa musibah 
kematian.800 Tahanlah kedua

ِاَذا  ۡم 
ُ

بَۡیِنک َشَہاَدُۃ  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِن 
ٰ
اثۡن ِۃ  الَۡوِصّیَ ِحیَۡن  الَۡمۡوُت  ُم 

ُ
اََحَدک َحَضَر 

ۡم  
ُ
َخٰرِن ِمۡن َغیِۡرک

ٰ
ۡم  اَۡو ا

ُ
ۡنک َذَوا َعۡدٍل ّمِ

ۡم 
ُ

َصابَۡتک
َ
فَا الۡاَۡرِض  فِي  َضَربۡتُۡم  اَنۡتُۡم  ِاۡن 

ۡحِبُسۡونَُہَما ِمۡن ۭ بَۡعِد
َ
 الَۡمۡوِت ؕ ت

ُ
ِصۡیَبۃ ّمُ

mereka, maka penolakan mereka terhadap kebenaran itu tidak akan merugikan 
kita. Dalam keadaan bagaimanapun kita tidak boleh mengkompromikan asas-
asas kita guna menarik orang lain kepada jalan pikiran kita. Hal demikian 
akan sama seperti membinasakan kita sendiri untuk menyelamatkan jiwa 
orang lain dan itu sungguh akan merupakan jual-beli yang buruk sekali.

800. Menurut riwayat, ada peristiwa pernah terjadi di zaman Rasulullah 
Saw yang memberi penjelasan mengenai ayat ini dan kedua ayat berikutnya. 
Seorang Muslim yang meninggal di tempat yang jauh dari kampung-
halamannya telah mengamanatkan barang-barangnya kepada dua orang 
Kristen bersaudara – Tamim Dariy dan ‘Adi – sebelum ia meninggal dunia 
ia minta kepada mereka agar menyerahkan barang-barang itu kepada ahli 
warisnya di Medinah. 

Seterima barang-barang itu ahli warisnya mendapatkan bahwa 
satu  mangkok perak telah hilang. Atas kejadian itu kedua orang tersebut 
dipanggil untuk diminta keterangan tentang hilangnya mangkok itu, tetapi 

a2 : 138.
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saksi itu sesudah shalat801 untuk 
memberikan kesaksian, dan jika 
kamu meragukan kesaksiannya, 
maka hendaklah keduanya ber-
sumpah dengan nama Allah 
dengan berkata, “Kami tidak akan 
mengambil keuntungan dengan 
sumpah kami ini, walaupun ia 
yang untuknya kami beri per-
saksian itu dari kaum kerabat 
kami, dan kami tidak akan ame-
nyembunyikan kesaksian yang di-
perintahkan oleh Allah; sesung-
guhnya jika demikian, niscaya 
kami termasuk orang-orang yang 
berdosa.”

ِرۡي 
َ
ِہ ِاِن اۡرتَۡبتُۡم لَا نَۡشت

ٰلوِۃ فَُیۡقِسٰمِن بِاللّٰ الّصَ

َشَہاَدَۃ   تُُم 
ۡ

نَک لَا  َو   � قُۡربٰي  َذا  اَن 
َ
ک لَۡو   ّوَ  ثََمًنا  بِٖہ 

ثِِمیَۡن ﴿۱۰۷﴾ 
ٰ

ِمَن الۡا
َّ   ِاًذا ل

ۤ
ا

َ ِہ  ِانّ
اللّٰ

mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu-menahu tentang itu. Beberapa 
lama kemudian ahli waris almarhum pada suatu ketika melihat mangkok 
tersebut ada di tangan beberapa orang di Mekah yang mengatakan kepada 
mereka bahwa mangkok  itu telah dijual kepada mereka oleh kedua orang 
yang kepadanya almarhum telah mengamanatkan bendanya. Atas itu kedua 
orang tersebut dipanggil lagi, dan di hadapan mereka ahli mangkok itu milik 
mereka, oleh karena itu diserahkanlah kepada mereka (Mantsur).

801. Shalat itu sebaiknya shalat Asar, sebab selepas shalat itulah 
Rasulullah Saw memanggil kedua saksi yang dimaksud di atas, dan yang 
diyakini telah mencuri mangkok  perak itu. Waktunya sesudah shalat telah 
dipilih dengan pertimbangan, agar situ diresapi ketakwaan dan membuat 
pikiran mereka cenderung kepada kejujuran. Jika saksi-saksi itu bukan orang 
Islam, maka mereka dapat dipanggil untuk bersumpah selepas shalat mereka 
sendiri agar suasana khidmat pada saat itu, dapat membuat mereka cenderung 
untuk membuat pernyataan yang benar.

802. Kata Aulayān mengisyaratkan kepada kedua saksi yang pertama 
dan berarti bahwa kedua orang ini ada dalam kedudukan yang lebih baik 
untuk memberikan kesaksian yang benar, sebab mereka itulah yang berada 

a2 : 141, 284.
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108. Tetapi jika diketahui bah-
wa sesungguhnya kedua orang 
itu telah nyata-nyata berbuat 
dosa, maka dua orang lain dari 
kerabat yang meninggal berdiri 
memberikan kesaksian untuk me-
nentang kesaksian kedua orang 
terdahulu,802 lalu keduanya ber-
sumpah dengan nama Allah, 
“Kesaksian kami pasti lebih 
benar daripada kesaksian kedua 
orang itu, dan kami tidak berlaku 
curang, sesungguhnya jika demi-
kian niscaya kami akan termasuk 
orang-orang yang aniaya.”

َخٰرِن 
ٰ
فَا ِاثًۡما   

ۤ
ا

َ
حَّق

َ
اۡست ُہَما 

اَنَّ ٰۤي  َعل ُعِثَر  فَِاۡن 

 
َ

حَّق
َ

ۡست ا ِذیَۡن 
َّ ل ا ِمَن  َمُہَما  َمَقا ٰمِن  یَُقۡو

 
ۤ
لََشَہاَدتَُنا ِہ 

بِاللّٰ فَُیۡقِسٰمِن  الۡاَۡولَٰیِن  َعلَۡیہُِم 

 
ۤ
ا

ِانَّ  ۖ  
ۤ
اۡعَتَدیَۡنا َما  َو  َشَہاَدتِِہَما  ِمۡن   

ُ
اََحّق

لِِمیَۡن ﴿۱۰۸﴾ 
ٰ

ِمَن الّظ
َّ ِاًذا ل

109. Hal demikian itu lebih 
dekat supaya mereka itu memberi 
kesaksian menurut kenyataan se-
benarnya atau supaya mereka itu 
takut bahwa sesudah sumpah 
mereka akan diambil sumpah-
sumpah lain. Dan bertakwalah 
kepada Allah serta dengarkanlah, 
dan Allah tidak memberi petun-
juk kepada kaum yang durhaka.

  
ۤ
َوۡجِہَہا َعلٰي  َہاَدِۃ 

َ
بِالّش تُۡوا 

ۡ
یَّا اَۡن  ٰۤي  اَۡدن ٰذلَِک 

 ؕ اَیَۡمانِہِۡم  اَیَۡماٌن ۭ بَۡعَد  تَُرّدَ   اَۡن   ا   َيخَافُۡوۤ اَۡو  

ُہ   لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  
َہ َو اۡسَمُعۡواؕ  َو اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ َو ات

الٰۡفِسِقیَۡن ﴿۱۰۹﴾٪  

bersama almarhum pada waktu meninggalnya dan dalam kehadiran mereka 
itu wasiat telah dibuat dan kepada mereka juga harta benda itu dipercayakan 
untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum. Saksi lainnya harus dari antara 
ahli waris almarhum.

803. Jawaban dari rasul-rasul mengandung arti bahwa maksud pertanyaan 
Allah Swt tersebut bukan untuk memperoleh keterangan dari mereka atau 
menambah pengetahuan-Nya, akan tetapi maksudnya ialah mereka harus 
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110. Ingatlah hari ketika Allah 
akan mengumpulkan para rasul 
lalu Dia bertanya, ”Apakah 
ajawaban yang diberikan kaum-
mu kepadamu?” Mereka akan 
berkata, “Tidak ada pengetahuan 
pada kami, sesungguhnya Eng-
kaulah Yang Maha Mengetahui 
yang gaib.”803

ۤ اُِجۡبتُۡم ؕ  ُسَل فََیُقۡوُل َما َذا ُہ الّرُ
یَۡوَم َيۡجَمُع اللّٰ

اُم الُۡغُیۡوِب ﴿۱۱۰﴾ 
َّ َک اَنَۡت َعل

َم لََنا ِؕانَّ
ۡ
قَالُۡوا لَا ِعل

نصف 
الحزب

13

111. Ketika Allah berfirman, 
“Hai Isa ibnu Maryam, ingatlah 
nikmat-Ku atas engkau dan atas 
ibu engkau ketika bAku mem-
perkuat engkau dengan Ruhul-
kudus, cengkau bertutur kata 
kepada orang-orang ketika eng-
kau masih dalam buaian dan 
ketika setengah baya,804 dan 
ingatlah ketika dAku mengajari 
engkau Al-kitab, Hikmah, Taurat 
dan Injil; dan ketika engkau 
dengan izin-Ku emenciptakan 
sesuatu dari tanah seperti pen-

نِۡعَمِتۡي  ۡر 
ُ
اۡذک مَۡریََم  ابَۡن  ٰیِعۡیَسي  ُہ 

اللّٰ قَاَل  ِاۡذ 

بُِرۡوِح  َک 
ُّ اَیَّۡدت ِاۡذ   ۘ َوالَِدتَِک  َعلٰي  َو  َعلَۡیَک 

ۡہلًاۚ 
َ
اَس فِي الَۡمۡہِد َو ک ُِم  الّنَ

ّ ل
َ
الُۡقُدِس ۟ تُک

َو   
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

ال َو  الِۡکٰتَب  ۡمُتَک 
َّ َعل ِاۡذ  َو 

یِۡن  ۡخلُُق ِمَن الّطِ
َ
ِجۡیَلۚ  َو ِاۡذ ت

ۡ
 َو الِۡان

َ
ۡوٰرىۃ الّتَ

ۡوُن 
ُ

فََتک ِفۡیَہا  فََتۡنُفُخ  بِِاۡذنِۡي  یِۡر 
َ

الّط َہۡیـَِٔۃ 
َ
ک

الۡاَبَۡرَص َو  الۡاَۡکَمَہ  تُبِۡرٔيُ  َو  َطیًۡرا  ۭ بِِاۡذنِۡي 

وقف
لازم

memberikan kesaksian terhadap orang-orang kafir, seperti juga jelas dari 
QS.4:42.

804. Bertutur kata dalam buaian berarti mengucapkan kata-kata yang 
berhikmah dan bertuah semasa masih kanak-kanak. Nabi Isa As berbicara 
semacam ini mencerminkan pujian besar bagi ibundanya yang karena ia 
sendiri seorang ibu yang bijaksana lagi saleh, membesarkan puteranya 
menjadi anak yang juga bijak dan saleh pula. Dan mengucapkan kata-kata 
baik di pertengahan umur menunjukkan bahwa tidak hanya Siti Maryam saja 
seorang wanita yang saleh, tetapi Nabi Isa As juga seorang yang bertakwa 
sehingga ketika ia berusia lanjut dan tidak lagi ada di bawah pengaruh 
langsung bundanya, ia mengucapkan pula kata-kata saleh dan berhikmah. 
Lihat juga catatan no.418.

a7 : 7; 28 : 66.  b2 : 88; 2 : 254.  c3 : 47. d3 : 49.  e3 : 50.
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ciptaan burung, lalu engkau 
meniupkan jiwa baru ke dalam-
nya, maka jadilah ia sesuatu 
yang dapat terbang dengan izin-
Ku. Dan engkau dengan izin-
Ku805 menyembuhkan orang-
orang buta dan yang berpenyakit 
kusta; dan ketika engkau dengan 
izin-Ku membangkitkan yang 
telah mati rohani; dan ketika 
aAku menghalangi Bani Israil 
dari membunuh806 engkau ketika 
engkau datang kepada mereka 
dengan tanda-tanda yang nyata, 
lalu orang-orang yang kafir di 
antara mereka berkata, “Ini tidak 
lain hanyalah sihir yang nyata.”

َفۡفُت 
َ
ک ِاۡذ  َو   ۚ بِِاۡذنِۡي  ي 

ٰ
الَۡمۡوت ۡخِرُج 

ُ
ت ِاۡذ  َو   ۚ بِِاۡذنِۡي 

ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم 
ُ
ِجۡئَتہ ِاۡذ  َعۡنَک  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  

ِسۡحٌر  ا 
َّ ِال   ۤ ا

َ
ٰہذ ِاۡن  ۡم  

ُ
ِمۡنہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال فََقاَل 

ِبیٌۡن ﴿۱۱۱﴾  ّمُ

112. Dan ingatlah nikmat-
Ku ketika bAku mewahyukan 
kepada para hawari, “Berimanlah 
kepada-Ku dan kepada rasul-
Ku.” Mereka berkata, “Kami 
telah beriman, dan saksikanlah 
bahwa kami adalah orang-orang 
yang berserah diri.”

ِمنُۡوا بِۡي  
ٰ
َن اَۡن ا حََواِریّٖ

ۡ
ي ال

َ
َو  ِاۡذ  اَۡوَحۡیُت ِال

َنا 
نَّ

َ
بِا اۡشَہۡد  َو  ا  َمّنَ

ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ  ۚ بَِرُسۡولِۡي  َو 

ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۱۱۲﴾ 

113. Ingatlah ketika para 
Hawari berkata, “Hai Isa ibnu 
Maryam, mampukah Tuhan eng-
kau menurunkan kepada kami 
hidangan807 dari langit?808” Ia ber-
kata, “Bertakwalah kepada Allah 
jika kamu orang-orang yang 
beriman.”

َہۡل  مَۡریََم  ابَۡن   ٰیِعۡیَسي  حََواِریُّۡوَن 
ۡ

ال قَاَل  ِاۡذ 

َمٓائَِدًۃ  َعلَۡیَنا  َل  ّزِ
َ
یُّن اَۡن  َربَُّک  يَۡسَتِطۡیُع 

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َمٓاِء ؕقَاَل  الّسَ َن  ّمِ

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۳﴾  ّمُ

805. Lihat catatan no. 420D dan 420E.

806. Yang dimaksud ialah upaya orang-orang Yahudi untuk membunuh 

a5 : 12.  b3 : 53, 54; 61 : 15.
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114. Mereka berkata, “Kami 
ingin memakan dari hidangan 
itu, supaya hati kami tenteram, 
dan supaya kami mengetahui 
bahwa engkau sungguh telah 
berkata benar kepada kami dan 
supaya kami termasuk di antara 
orang-orang yang menjadi saksi.”

قُُلۡوبَُنا  تَۡطَمِئّنَ  َو  ِمۡنَہا  َل 
ُ
ک

ۡ
ا

نَّ اَۡن  نُِریُۡد  قَالُۡوا 
ِمَن  َعلَۡیَہا  ۡوَن 

ُ
نَک َو  َصَدۡقَتَنا  قَۡد  اَۡن  نَۡعلََم  َو 

ِہِدیَۡن ﴿۱۱۴﴾ 
ٰ

الّش

115. Isa ibnu Maryam berkata, 
“Ya Allah, Tuhan kami, turun-
kanlah kepada kami hidangan 
dari langit supaya menjadi suatu 
Hari Raya bagi kami, bagi orang-
orang yang awal dari kami, juga 
bagi yang datang di belakang808A 
kami, dan sebagai tanda kebe-
naran dari Engkau, berilah kami 
rezeki, dan Engkau sebaik-baik 
Pemberi rezeki.809

اَنِۡزۡل   
ۤ
َربََّنا ُہّمَ 

ّٰ
الل مَۡریََم  ابُۡن  ِعۡیَسي  قَاَل 

ۡوُن لََنا ِعۡیًدا 
ُ

َمٓاِء تَک َن الّسَ َعلَۡیَنا َمٓائَِدًۃ ّمِ

اۡرُزۡقَنا  َو   ۚ ۡنَک  ّمِ  
ً

یَۃ
ٰ
ا َو  ِخِرنَا 

ٰ
ا َو  لَِنا  لِّاَّوَ

ِزِقیَۡن ﴿۱۱۵﴾  َو اَنَۡت َخیُۡر الّرٰ

Nabi Isa As di atas kayu salib dan dari kayu salib itu Allah Swt telah 
menyelamatkannya.

807. Bukan satu kali hidangan saja yang diminta oleh para hawari (murid 
Nabi Isa As) melainkan jaminan hidup yang kekal dan dapat diperoleh tanpa 
kesukaran atau jerih-payah.

808. Kata-kata “dari langit” menyatakan suatu hal yang diperoleh tanpa 
susah-payah tapi pasti serta kekal.

808A. Kaum Kristen telah diberi kekuasaan duniawi pada permulaannya 
seperti di bawah bangsa Romawi dan sekarang mereka menguasai kawasan-
kawasan luas di bumi ini.

809. Akan ada dua masa kemakmuran dan kemajuan untuk umat Kristen  
sebagaimana ditunjukkan oleh kata ‘Īd yang secara harfiah berarti “hari 
yang berulang.”umat Kristen telah dianugerahi harta-benda duniawi dengan 
berlimpah-limpah pada zaman permulaan sesudah Konstantin dan kemudian 
dalam abad-abad ke-18 dan ke-19 mereka memperoleh kemakmuran dan 
kekuasaan politik dalam ukuran yang tak ada tara bandingannya dalam 
sejarah bangsa lain mana pun.
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116. Allah berfirman, “Sesung-
guhnya Aku akan menurunkannya 
kepadamu, maka barangsiapa di 
antaramu kafir sesudah itu, maka 
sesungguhnya Aku akan meng-
azab-nya dengan azab yang tidak 
pernah Aku timpakan azab ke-
pada seorang pun810 di seluruh 
alam.”

ۡر 
ُ
ف

ۡ
یَّک مَۡن 

َ
ف  ۚ ۡم 

ُ
َعلَۡیک َہا 

ُ
ل ّزِ

َ
ُمن ِۡي 

ّ
ِان ُہ 

اللّٰ قَاَل 

  
ۤ
بُٗہ ِ

ّ
اۤ   اَُعذ

َّ ابًا  ل
َ

بُٗہ َعذ ِ
ّ

ِۡيۤ  اَُعذ
ّ

ۡم فَِان
ُ

بَۡعُد ِمۡنک

َن الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۱۶﴾٪  اََحًدا ّمِ 

117. Dan ingatlah ketika Allah 
berfirman, “Hai Isa ibnu Maryam, 
apakah engkau telah berkata ke-
pada manusia, “Jadikanlah aku 
dan ibuku sebagai dua tuhan811 
selain Allah?” Ia berkata, “Maha-
suci Engkau. Tidak patut bagiku 
mengatakan812 apa yang bukan 
hak-ku. Jika aku telah mengata-
kannya maka sungguh Engkau 
mengetahuinya. Engkau menge-
tahui apa yang ada dalam diriku, 
sedangkan aku tidak mengetahui 
apa yang ada pada diri Engkau, 
asesungguhnya Engkau-lah Yang 
Maha Mengetahui segala yang 
gaib.*

َت 
ۡ
قُل َءاَنَۡت  مَۡریََم   ابَۡن  ٰیِعۡیَسي  ُہ 

اللّٰ قَاَل  ِاۡذ  َو  

ُدۡوِن  ِمۡن  ِالَٰہیِۡن  َي   اُّمِ َو  ۡونِۡي 
ُ

ِخذ
َّ
ات اِس  لِلّنَ

ۡوُن لِۡيۤ  اَۡن اَقُۡوَل َما 
ُ

ِہ ؕ قَاَل ُسۡبٰحَنَک َما یَک
اللّٰ

ُتٗہ فََقۡد َعلِۡمَتٗہ ؕ 
ۡ
ۡنُت قُل

ُ
ِؕاۡن ک لَيَۡس لِۡي ِبحَّقٍ

تَۡعلَُم َما فِۡي نَۡفِسۡي َو لَاۤ اَۡعلَُم َما فِۡي نَۡفِسَک ؕ 

الُۡغُیۡوِب ﴿۱۱۷﴾  اُم  
َّ َعل اَنَۡت  َک 

ِانَّ

810. Hukuman yang dimaksud dalam ayat itu sama dengan yang tersebut 
dalam QS.19:91. Dua Perang Dunia yang terakhir dengan akibat-akibat 
yang ditimbulkannya dapat merupakan satu tahap penyempurnaan kabar 
gaib ini, dan hanya Allah Swt sajalah yang mengetahui hukuman-hukuman 
mengerikan apakah yang masih menunggu untuk bangsa-bangsa Kristen di 
belahan bumi sebelah barat.

a5 : 110; 9 : 78; 34 : 49.

* Di dalam ayat ini disebut, bahwa Nabi Isa As pada Hari Kiamat akan berkata, “Aku tidak 
pernah mengajarkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain 
Tuhan.” Hal demikian secara mutlak terbukti dari Bibel. Tidak ada satupun ayat di dalam Injil 
dimana Nabi Isa As bersabda, bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Tuhan 
bahkan ketika setan berkata untuk menguji beliau agar bersujudlah kepadaku (setan) pada saat 
itu juga sebagai jawabannya beliau tidak bersabda, “Bersujudlah kamu kepadaku!”

R. 16
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118. “Aku sama sekali tidak 
pernah mengatakan kepada 
mereka kecuali apa yang telah 
Engkau perintahkan kepadaku, 
yaitu, a”Beribadahlah kepada 
Allah, Tuhan-ku813 dan Tuhan-
mu.” Dan aku menjadi saksi atas 
mereka selama aku berada di 
antara mereka,814 tetapi tatkala 
bEngkau telah mewafatkanku815 
maka Engkaulah Yang menjadi 
Pengawas atas mereka, dan Eng-
kau adalah Saksi atas segala 
sesuatu.*

َہ 
 اَمَۡرتَِنۡي بِٖہۤ اَِن اۡعُبُدوا اللّٰ

ۤ
ا َما

َّ ِال ۡم 
ُ
ُت لَہ

ۡ
َما قُل

ا ُدۡمُت  ۡنُت َعلَۡیہِۡم  َشِہۡیًدا ّمَ
ُ
ۡمۚ  َو ک

ُ
َربِّۡي َو َربَّک

ِقۡیَب  الّرَ اَنَۡت  ۡنَت 
ُ
ک ۡیَتِنۡي 

تََوفَّ ا  فَلَّمَ  ۚ ِفۡیہِۡم 

ۡيٍء  َشِہۡیٌد ﴿۱۱۸﴾
َ

ّلِ ش
ُ
َعلَۡیہِۡم َؕو اَنَۡت َعلٰي ک

811. Ayat itu mengacu kepada kebiasaan Gereja Kristen yang menisbahkan 
kekuatan-kekuatan Uluhiyyah (Ketuhanan) kepada Siti Maryam. Pertolongan 
Siti Maryam dimohon dalam Litania (suatu bentuk sembahyang), sedangkan 
dalam Katekismus (buku pelajaran dasar ajaran agama berupa tanya-jawab) 
Gereja Romawi ditanamkan akidah bahwa ia adalah ibunda Tuhan. 

Gerejawan-gerejawan di zaman lampau menganggap ia mempunyai 
sifat-sifat Tuhan dan, Paus Pius XII telah memasukkan paham kenaikan 
Siti Maryam ke langit dalam ajaran Gereja. Semua ini sama halnya dengan 
menaikkan Maryam ke jenjang Ketuhanan. Inilah yang dicela oleh kaum 
Protestan dan disebut sebagai Mariolatry (Pemujaan Dara Maria).

812. Ungkapan bahasa Arab dalam teks yang diterjemahkan sebagai 
“tidak patut bagiku” dapat ditafsirkan sebagai: Tidak patut bagiku atau tidak 
mungkin bagiku atau aku tidak berhak berbuat demikian, dan sebagainya.

813. Nabi Isa As mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan (Matius 
4:10 dan Lukas 4:8).

814. Selama Nabi Isa As hidup, ia mengamati dengan cermat pengikut-
pengikutnya dan menjaga agar mereka jangan menyimpang dari jalan yang 
benar, tetapi ia tidak mengetahui bagaimana mereka telah berbuat dan akidah-

a5 : 73; 19 : 37. b3 : 57.

* Dalam ayat ini Nabi Isa As menyebutkan tentang kematian beliau As secara terang-terangan 
dan dari sana juga terbukti, bahwa pada waktu beliau As hidup, kemusyrikan belum tersebar 
dalam kaum beliau. Ketika beliau pergi berhijrah dari Palestina maka Paulus menyesatkan orang 
Yunani (non Bani Israil), dan ia menjadikan Nabi Isa As sebagai sembahan. Bani Israil, kaum 
yang diseru oleh Nabi Isa As, tidak menyebarkan kemusyrikan selama beliau As masih hidup.
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119. “Kalau Engkau meng-
azab mereka, maka sesungguhnya 
mereka adalah hamba-hamba-
Mu, dan kalau Engkau meng-
ampuni mereka, maka sesung-
guhnya Engkau-lah Yang Maha-
perkasa, Mahabijaksana.”*

ۡم 
ُ
لَہ تَۡغفِۡر  ِاۡن  َو   ۚ ِعَباُدَک  ۡم 

ُ
ہ

فَِانَّ ۡم 
ُ
بۡہ ِ

ّ
تَُعذ ِاۡن 

حَِکۡیُم ﴿۱۱۹﴾ 
ۡ

َک اَنَۡت الۡعَِزیُۡز ال
فَِانَّ

120. Allah berfirman, “Inilah 
hari ketika hanya orang-orang 
yang benar yang akan beruntung 
karena kebenaran mereka. Bagi 
mereka kebun-kebun yang di 
bawahnya mengalir sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Allaha ridha 
kepada mereka dan mereka 
pun ridha kepada-Nya, itulah 
kemenangan yang besar.”

ۡم ؕ  
ُ
ِدِقیَۡن ِصۡدقُہ ا یَۡوُم یَۡنَفُع الّصٰ

َ
ُہ ٰہذ

قَاَل اللّٰ
ٰخلِِدیَۡن   الۡاَنٰۡہُر   ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٌت  َجّنٰ ۡم 

ُ
لَہ

ۡم َوَرُضۡوا َعۡنُہ ؕ 
ُ
ُہ َعۡنہ

  اَبًَدا ؕ َرِضَي اللّٰ
ۤ
ِفۡیَہا

ٰذلَِک الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿۱۲۰﴾ 

akidah palsu apa yang dianut mereka sesudah ia wafat. Kini, oleh karena 
pengikut-pengikutnya telah sesat maka dapat diambil kesimpulan pasti 
bahwa Nabi Isa As telah wafat, sebab sebagaimana ditunjukkan oleh ayat 
itu, sesudah wafatnyalah ia disembah sebagai Tuhan. Begitu pula kenyataan 
bahwa menurut ayat ini Nabi Isa As akan menyatakan tidak tahu-menahu 
bahwa pengikut-pengikutnya menganggap ia dan bundanya sebagai dua tuhan 
sesudah ia meninggalkan mereka, membuktikan bahwa ia tidak akan kembali 
lagi ke dunia. Sebab apabila ia harus kembali dan melihat dengan mata sendiri 
pengikut-pengikutnya telah menjadi rusak dan telah mempertuhankannya,ia 
tidak dapat berdalih tidak tahu-menahu bahwa dirinya telah dipertuhankan 
oleh mereka. Jika sekiranya ia berbuat demikian, jawabannya dengan berdalih 
tidak tahu-menahu, akan merupakan kedustaan yang sebenar-benarnya. 

Dengan demikian ayat itu  membuktikan secara positif bahwa Nabi Isa 
As telah wafat dan ia sama sekali tidak akan kembali ke dunia ini. Lebih-lebih 
menurut hadis yang termasyhur, Rasulullah Saw akan menggunakan kata-
kata seperti itu pada Hari Kebangkitan, sebagaimana kata-kata itu diletakkan 

a9 : 100; 58 : 23; 98 : 9.

* Pada ayat ini Nabi Isa As dengan penuh hikmah berdo’a untuk orang-orang yang berdosa, 
“Jika Engkau menghukum mereka maka mereka adalah hamba-Mu dan jika Engkau 
mengampuni mereka maka sesungguhnya Engkau Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
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121. aKepunyaan Allah keraja-
an seluruh langit dan bumi dan 
apa pun yang ada di dalamnya, 
dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu.816

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما ِفۡیِہّنَ ؕ  ُک الّسَ
ۡ
ِہ ُمل

لِلّٰ

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۱۲۱﴾٪
َ

ّلِ  ش
ُ
َو ُہَو  َعلٰي  ک 

di sini pada mulut Nabi Isa As, bila kelak ia melihat pengikutnya digiring ke 
neraka. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada kenyataan, bahwa Nabi 
Isa As telah wafat seperti halnya Rasulullah Saw juga.

815. Lihat catatan no. 424.
816. Ayat itu merupakan penutupan yang tepat sekali terhadap surah yang 

di dalamnya kesalahan-kesalahan umat Kristen dengan tegas dikupas dan 
dilenyapkan, lagi pula di dalamnya mengandung pernyataan yang terselubung 
bahwa kejayaan mereka tidak akan kekal dan Allah Swt akhirnya akan 
memindahkan Kerajaan-Nya kepada mereka yang lebih berhak memilikinya.

a5 : 18, 41; 42 : 50; 48 : 15.
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Surah 6
AL-AN‘ĀM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 166, dengan basmalah

Rukuknya : 20

Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Menurut 

kebanyakan riwayat seluruh surah ini diwahyukan sekaligus, dan 
sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, ketika surah ini 
diturunkan ada sebanyak 70.000 malaikat menjaganya; hal demikian 
menunjukkan adanya perlindungan istimewa diberikan kepada isi 
surah ini. Surah ini mungkin diberi nama berdasarkan ayat 137 – 139, 
dimana An‘ām disebut sebagai salah satu sebab kemusyrikan.

Ikhtisar Surah
Dalam surah ini nampak ada satu perubahan dalam penyajian 

pokok pembahasan dari penyajian yang dipakai dalam surah-surah 
terdahulu. Surah ini mengandung sangkalan terhadap agama-agama 
yang bukan berasal dari Bani Israil dan mulai dengan sangkalan 
terhadap agama Zoroaster yang percaya akan dwi-ketuhanan – dua 
tuhan yang berlainan – yaitu, tuhan-kebaikan dan tuhan-kejahatan. 
Al-Qur’an mengupas ajaran ini dengan menyatakan bahwa kedua 
kekuatan berbuat baik dan jahat itu, pada hakikatnya, adalah dua mata 
rantai – yang satu tidak menjadi lengkap tanpa yang lainnya; maka 
kekuatan-kekuatan itu tidak dapat dikatakan telah diciptakan oleh 
dua tuhan yang berlainan. Cahaya dan kegelapan sebenarnya adalah 
makhluk ciptaan Tuhan Yang itu juga, dan adanya cahaya dan kegelapan 
itu sesungguhnya merupakan dalil yang kuat atas kebenaran Tauhid 
Ilahi dan mempunyai kaitan yang khas dengan kejadian manusia dan 
kekuatan-kekuatan serta kemampuan-kemampuan alaminya. Surah 
ini selanjutnya membahas masalah yang penting, bahwa kejahatan 
itu lahir dari kesalahan dalam penggunaan kemampuan-kemampuan 
yang diberikan Allah, dan manakala manusia berhenti menggunakan 
sebaik-baiknya kemampuan-kemampuan itu, Tuhan membangkitkan 
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seorang nabi untuk mengajar mereka pemakaian yang tepat. Sesudah 
itu dinyatakan bahwa penangguhan turunnya hukuman Tuhan atas 
orang-orang kafir acapkali membuat mereka lebih angkuh, meskipun 
sungguhnya penangguhan itu selalu disebabkan oleh kasih-sayang 
Allah.

Mereka menganiaya nabi mereka serta pengikut-pengikutnya, 
karena berpegang pada harapan semu bahwa dengan jalan itu, mereka 
akan berhasil melemahkan iman orang-orang mukmin; tetapi, keimanan 
orang-orang mukmin senantiasa tangguh dan gigih, kendatipun 
dihimpit oleh musibah dan penderitaan sepahit-pahitnya. Sedangkan 
orang-orang kafir segera melepaskan kepercayaan-kepercayaan 
syirik mereka sendiri, manakala nasib malang menimpa diri mereka. 
Selanjutnya tabir disingkapkan mengenai masalah bahwa gaya hidup-
tak-beragama itu, lahir karena tidak percaya akan kehidupan sesudah 
mati, atau karena orang-orang kafir itu tidak menegakkan hubungan 
yang sesungguhnya dengan Tuhan.

Kedua kekurangan iman itu membuat mereka berani menolak 
kebenaran. Perlawanan dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap 
nabi-nabi yang, agaknya bukan sama sekali tidak wajar; oleh karena, 
yang mencari Tuhan hanyalah orang-orang yang memiliki kecondongan 
alami untuk hal-hal kerohanian, sebab orang yang tuli rohani tidak dapat 
mendengar Suara Tuhan. Mereka melihat Tanda demi Tanda, namun 
seperti layaknya burung beo, terus juga mengatakan bahwa tak ada 
tanda (ayat) diperlihatkan kepada mereka. Para penentang Rasulullah 
Saw telah melihat banyak tanda, tetapi mereka tidak mendapat faedah 
dari tanda-tanda itu. Oleh karena itu diperingatkan, bahwa kini mereka 
hanya akan melihat tanda azab belaka. Akan tetapi, Tuhan tidak cepat 
menghukum. Jika orang-orang kafir dengan sengaja dan secara terus-
menerus menutup sendiri pintu tobat dan menolak seraya mengejek 
Amanat Tuhan, pada waktu itu baru mereka dihukum. Kemudian, 
dinyatakan bahwa hanya mereka yang mempunyai ketakwaan di dalam 
hatilah yang menerima kebenaran; dan, Rasulullah Saw diperintah 
untuk menyampaikan seruannya hanya kepada orang-orang yang 
bertakwa. Adapun terhadap yang lainnya perlulah terlebih dahulu 
ditanamkan di dalam hati mereka rasa ketakutan kepada Tuhan, baru 
kemudian dalil dan keterangan akan berfaedah bagi mereka.

Selanjutnya dikatakan bahwa demi kemajuan Islam adalah penting 
sekali agar perhatian khusus diberikan kepada pendidikan rohani 
orang-orang mukmin, sebab Rasulullah Saw tak luput dari kematian 
dan pada suatu hari harus wafat dan hanya tinggal jama’ah orang-orang 
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mukmin saja yang akan menyampaikan dan menyebarkan Amanat 
Ilahi. Setelah itu, orang-orang kafir diberi tahu bahwa mereka berbuat 
bodoh sekali, jika mencela Rasulullah Saw hanya semata-mata karena 
azab yang dijanjikan belum juga menimpa mereka. Dikatakan kepada 
mereka bahwa penghukuman terhadap para pengingkar kebenaran 
yang sombong dan angkuh, adalah terletak seluruhnya di tangan Tuhan, 
yang akan menghukum mereka bila dianggap-Nya tepat dan layak. 
Mungkin orang yang hari ini merupakan musuh kebenaran dan layak 
mendapat hukuman Tuhan, dapat mendatangkan islah (reformasi) di 
dalam dirinya esok hari, lalu layak meraih kasih-sayang Tuhan. Jadi, 
pemberian hukuman atau penangguhannya adalah urusan Tuhan 
Sendiri.

Surah ini selanjutnya memaparkan kepalsuan ajaran-ajaran 
musyrik dengan mengemukakan peristiwa tukar pikiran yang dilakukan 
Hadhrat Ibrahim As dengan kaumnya; kemudian disebutkannya rahmat 
dan karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada beliau serta keturunannya 
dikarenakan mereka berjuang keras untuk menegakkan kebenaran di 
atas dunia. Surah ini menyatakan lebih lanjut bahwa tugas para rasul 
tidak pernah gagal. Bagaikan air hujan, upaya para rasul memberi 
kesuburan dan kesegaran kepada tanah rohani yang kering dan gersang; 
dan, karena tidak mungkin mencapai makrifat yang hakiki tentang 
Tuhan sebelum Dia Sendiri menampakkan Diri-Nya kepada manusia, 
maka perlu sekali para rasul datang dari waktu ke waktu, sebab dengan 
perantaraan mereka itulah Tuhan menampakkan Diri-Nya kepada 
dunia. Kemudian, dinyatakan bahwa untuk meraih keimanan yang 
sejati, satu perubahan hati yang sehat merupakan suatu syarat mutlak. 
Tanpa perubahan semacam itu, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat pun 
akan sia-sia belaka. Kemudian, perbandingan diadakan antara ajaran 
Islam yang menjawab serta memenuhi tuntutan-tuntutan akal sehat dan 
keadilan dengan ajaran-ajaran serta amal-perbuatan kaum penyembah 
berhala yang tidak didasarkan atas akal sehat maupun atas dalil. 
Menjelang akhir surah, diterangkan kepada kita bahwa, Al-Qur’an telah 
diturunkan kepada berbagai bangsa untuk mengangkat dan memuliakan 
mereka – sekalipun sampai saat (Al-Qur’an diturunkan) ini pun kepada 
bansa-bangsa tersebut belum pernah diturunkan wahyu – agar mereka 
jangan dibayangi perasaan rendah diri di hadapan Ahlikitab. Amanat 
al-Qur’an adalah berbeda dari kitab-kitab suci yang terdahulu, karena 
ia diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan karena ia berupaya 
menegakkan keamanan sejati serta abadi di antara berbagai golongan 
umat manusia, dan juga antara manusia dengan Khalik-nya.
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1. Aku baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Segala puji bagi Allah Yang 
telah menciptakan seluruh langit 
dan bumi dan menjadikan817 ke-
gelapan dan cahaya, tetapi borang-
orang yang kafir mempersekutu-
kan Tuhan mereka.

َو الۡاَۡرَض  ٰمٰوِت  ِذۡي َخلََق الّسَ
َّ ِہ ال

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

اَل

ُرۡوا 
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ۡوَر ؕ۬ ثُّمَ  ال لُٰمِت َو الّنُ
ُ

َو َجَعَل الّظ

بَِربِّہِۡم  یَۡعِدلُۡوَن  ﴿۲﴾ 

3. Dialah cYang telah men-
ciptakan kamu dari tanah liat, 
kemudian Dia menetapkan suatu 
jangka waktu,818 dan ada dsuatu 
jangka waktu lagi di sisi-Nya,819 
tetapi kamu ragu.*

ي اََجلًاؕ  ۡن ِطیٍۡن ثُّمَ  قَضٰۤ ۡم ّمِ
ُ

ِذۡي َخلََقک
َّ ُہَو ال

ُرۡوَن ﴿۳﴾ 
َ
ي ِعۡنَدٗہ  ثُّمَ  اَنۡتُۡم تَۡمت َسّمً َو اََجٌل ّمُ

817. Kata Ja’ala kadang-kadang digunakan dalam arti yang sama 
dengan Khalaqa (Dia menciptakan), akan tetapi kalau Khalaqa mengandung 
pengertian menciptakan benda sesudah mengukur dan merekayasanya, maka 
Ja’ala berarti membuat barang dalam keadaan tertentu atau menata atau 
menetapkannya untuk satu tujuan yang pasti (Lane). Paham kemusyrikan 
agaknya didasarkan pada dua teori. Orang-orang Hindu adalah pendukung 
utama teori yang mengatakan bahwa Tuhan telah melimpahkan kekuasaan-
Nya kepada wujud-wujud tertentu. Penganut-penganut agama Zoroaster 
percaya akan dua tuhan: Ormuzd – tuhan cahaya; dan Ahriman – tuhan 
kegelapan. Ayat ini menolak kedua teori tersebut dan mengatakan bahwa 
Tuhan itu Pencipta seluruh langit dan bumi, dan Dia juga Pencipta terang dan 
gelap,  karena segala kekuatan dan pujian itu milik Dia maka apa gunanya 
bagi Dia melimpahkan kekuatan-kekuatan-Nya dan mempercayakan sebagian 
karya-Nya kepada wujud-wujud lain?. 

aLihat 1 : 1.  b6 : 151; 27 : 61.
c15 : 27; 23 : 13; 32 : 8; 37 : 12; 38 : 72.  d71 : 5.

* Perkataan pertama yang dipergunakan dalam ayat ini adalah ‘Ajal, maksudnya adalah mati 
karena kecelakaan ataupun mati karena sakit, yang peristiwanya dapat terjadi sebelum waktu yang 
telah ditetapkan pada akhir umur seseorang. Di dunia ini manusia juga menetapkan suatu ‘Ajalin 
Musamma (satu jangka waktu) berkaitan dengan perniagaannya. Misalnya jembatan itu paling 
lama sekian tahun akan tetap berdiri setelah itu akan rusak. Akan tetapi disebabkan kecelakaan 
sebelum ‘Ajalin Musamma (jangka waktu yang telah ditetapkan) jembatan itu dapat rusak.



AL-AN‘ĀM Surah 6Juz 7

483

818. Baik kejadian manusia maupun kematiannya (menetapkan suatu 
jangka waktu), telah disebut sebagai tindakan kasih sayang Allah Swt. 

819. Kata “Jangka waktu” pertama merujuk kepada masa kehidupan 
tiap-tiap orang dan “jangka waktu” kedua kepada kehidupan alam semesta.

820. Ayat itu tidak berarti bahwa Wujud Tuhan memenuhi seluruh langit 
dan bumi. Apa yang dimaksudkan ialah ilmu-Nya meliputi seluruh alam.

821. Suatu bukti yang penting mengenai ilmu dan kekuasaan Tuhan ialah 
nubuatan-nubuatan (kabar-kabar gaib) yang diwahyukan kepada rasul-rasul-
Nya dan pertolongan serta bantuan yang dilimpahkan-Nya kepada mereka, 
waktu menghadapi serangan musuh yang jauh lebih kuat. Itulah yang disebut 
tanda-tanda.

822. Anbā adalah jamak dari Naba’ yang pada umumnya digunakan 

4. Dan aDialah Allah, Tuhan 
di seluruh langit dan di bumi.820 
Dia mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu 
zahirkan, dan Dia mengetahui 
apa pun yang kamu usahakan.

ٰمٰوِت َو فِي الۡاَۡرِض ؕیَۡعلَُم  ُہ فِي الّسَ
َو ُہَو اللّٰ

ِسُبۡوَن ﴿۴﴾ 
ۡ

ۡم َو یَۡعلَُم َما تَک
ُ
ۡم َو َجۡہَرک

ُ
ک ِسّرَ

5. Dan btidaklah datang kepada 
mereka suatu tanda pun dari tanda-
tanda821 Tuhan mereka melainkan 
mereka senantiasa berpaling dari-
nya.

انُۡوا 
َ
ک ا  

َّ ِال َربِّہِۡم   ٰیِت 
ٰ
ا ۡن  ّمِ یٍَۃ 

ٰ
ا ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 

ۡ
تَا َما  َو 

َعۡنَہا ُمۡعِرِضیَۡن ﴿۵﴾ 

6. Maka sungguh cmereka 
telah mendustakan kebenaran 
ketika datang kepada mereka; 
maka segera akan datang kepada 
mereka kabar-kabar822 tentang 
apa yang senantiasa mereka per-
olok-olokkan.

تِۡیہِۡم 
ۡ
ۡم ؕ فََسۡوَف یَا

ُ
ا َجٓاَءہ حَّقِ لَّمَ

ۡ
بُۡوا بِال

َّ
ذ

َ
فََقۡد ک

انُۡوا بِٖہ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۶﴾ 
َ
ُؤا َما ک ۢۡبٰٓ اَن

a43 : 85.   b21 : 3; 26 : 6; 36 : 47.  c26 : 7.
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dalam Al-Qur’an tentang kabar-kabar penting yang berhubungan dengan 
beberapa kejadian besar (Kulliyyat).

823. Qarn artinya suatu generasi manusia yang meneruskan atau 
mendahului generasi lainnya, seolah-olah kedua-dua generasi itu berhubungan 
menjadi satu; bangsa yang hidup pada satu zaman (Lane).

824. Kata-kata itu tidak berarti bahwa dunia sedang mengalami 
kemunduran. Tidak syak lagi dunia seutuhnya mengalami kemajuan, tetapi 
beberapa bangsa terdahulu yang mencapai puncak peradaban di masa yang 
lampau telah demikian majunya dalam beberapa cabang seni dan ilmu 
pengetahuan, sehingga dalam cabang-cabang tertentu mereka tidak disamai 

7. Apakah mereka tidak mem-
perhatikan betapa banyak gene-
rasi823 yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka? aKami telah 
meneguhkan mereka di bumi 
yang keteguhan itu belum pernah 
Kami berikan kepadamu,824 dan 
bKami kirimkan kepada mereka 
awan yang mencurahkan hujan 
lebat, dan Kami jadikan sungai-
sungai mengalir di bawah mereka, 
lalu Kami binasakan mereka 
disebabkan dosa-dosa mereka dan 
Kami bangkitkan suatu generasi 
yang lain sesudah mereka.

ۡن  ّمِ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  اَۡہلَۡکَنا  َکۡم  یََرۡوا  اَلَۡم 

ۡن لَُّکۡم 
ّ

ۡم فِي الۡاَۡرِض َما لَۡم نَُمِک
ُ
ہ ّنٰ

َّ
ک قَۡرٍن ّمَ

َنا 
ۡ
ۡدَراًرا۪  ّوَ َجَعل َمٓاَء َعلَۡیہِۡم ّمِ َنا الّسَ

ۡ
َو اَۡرَسل

نُۡوبِہِۡم 
ُ

ۡم بِذ
ُ
ۡہلَۡکٰنہ

َ
ۡحِتہِۡم فَا

َ
ۡجِرۡي ِمۡن ت

َ
الۡاَنٰۡہَر ت

َخِریَۡن ﴿۷﴾ 
ٰ
نَا ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم قَۡرنًا ا

ۡ
َو اَنَۡشا

8. Dan seandainya Kami me-
nurunkan kepada engkau suatu 
Kitab yang ditulis di atas kertas 
lalu mereka merabanya dengan 
tangan mereka,825 niscaya orang-
orang kafir akan berkata, “Ini 
tidak lain hanyalah sihir yang 
nyata.”

ِقۡرَطاٍس فَلََمُسۡوُہ  کِٰتًبا فِۡي  َعلَۡیَک  لَۡنا  َو لَۡو نَّزَ

ا  ِسۡحٌر  
َّ ۤ  ِال ا

َ
ا ِاۡن ٰہذ

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ یِۡدیۡہِۡم لََقاَل ال
َ
بِا

ِبیٌۡن ﴿۸﴾  ّمُ

a46 : 27.  b11 : 53; 71 : 12.
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9. Dan mereka berkata, 
a”Mengapa tidak diturunkan 
malaikat kepadanya?” Dan 
seandainya Kami menurunkan 
malaikat,826 niscaya selesailah 
perkara itu kemudian mereka 
tidak akan diberi tangguh.

اَنَۡزلَۡنا  َو لَۡو   ؕ َملٌَک  َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  لَاۤ  قَالُۡوا لَۡو  َو 

ُقِضَي الۡاَۡمُر ثُّمَ لَا یُۡنَظُرۡوَن ﴿۹﴾ 
َّ ا ل

ً
َملَک

10. Dan jika kami menjadikan 
seorang malaikat sebagai rasul, 
pasti Kami menjadikannya 
berupa seorang laki-laki; dan 
niscaya Kami akan membuat 
mereka ragu pada apa-apa yang 
mereka ragukan.827

ٰنُہ َرُجلًا ّوَ لَلَبَۡسَنا 
ۡ
جََعل

َّ
ا ل

ً
ٰنُہ َملَک

ۡ
َو لَۡو َجَعل

ِبُسۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ۡ
ا یَل َعلَۡیہِۡم  ّمَ

11. Dan, sungguh rasul-rasul 
sebelum engkau telah bdiperolok-
olokkan, maka orang-orang yang 
mencemoohkan di antara mereka 
telah dikepung oleh apa yang 
mereka perolok-olokkan itu.

ِذیَۡن 
َّ بِال حَاَق 

َ
ف قَۡبلَِک   ۡن  ّمِ بُِرُسٍل  اۡسُتۡہِزٔيَ  لََقِد  َو 

انُۡوا بِٖہ  يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿٪۱۱﴾ 
َ
ا ک ۡم ّمَ

ُ
َسِخُرۡوا ِمۡنہ 

12. Katakanlah, c”Berjalanlah di 
muka bumi kemudian perhatikan-
lah bagaimana akibat orang-orang 
yang mendustakan.”

قُۡل ِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض ثُّمَ انُۡظُرۡوا َکۡیَف 

بِیَۡن ﴿۱۲﴾  ِ
ّ

ذ
َ

  الُۡمک
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ک

oleh generasi-generasi berikutnya. Misalnya, dalam abad modern ini 
sekalipun banyak keajaiban-keajaiban telah diciptakan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, masih juga menatap beberapa karya kebudayaan Mesir purba 
dengan rasa takjub.

825. Mereka ingin yakin apakah barang itu sesuatu yang datang dari 
langit (benda samawi) dan bukan dari bumi (benda duniawi).

826. “Turunnya malaikat-malaikat” berarti ancaman akan datangnya 
azab dari langit.

827. Ayat itu menyingkapkan tabir kebodohan kaum kufar yang menuntut 
agar ada malaikat datang membimbing mereka.

a2 : 211; 25 : 8.  b21 : 42.  c3 : 138; 22 : 47; 27 : 70.
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13. Katakanlah, “Kepunyaan 
siapakah apa yang ada di seluruh 
langit dan bumi?” Katakanlah, 
“Kepunyaan Allah.” aDia telah 
menetapkan atas diri-Nya 
memberi rahmat.828 Niscaya 
bDia akan mengumpulkan kamu 
hingga Hari Kiamat, tiada 
keraguan di dalamnya. Orang-
orang yang merugikan dirinya 
sendiri, maka mereka tidak akan 
beriman.

ِہ ؕ 
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ قُۡل لِّلّٰ ا فِي الّسَ قُۡل لَِّمۡن ّمَ

ِالٰي  ۡم  
ُ

ک لََيۡجَمَعّنَ  ؕ  
َ

ۡحَمۃ الّرَ نَۡفِسِہ  َعلٰي  َتَب 
َ
ک

ا 
ِذیَۡن َخِسُرۡوۤ

َّ یَۡوِم الِۡقٰیَمِۃ  لَا  َریَۡب ِفۡیِہ ؕ اَل

ۡم لَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُ
ۡم فَہ

ُ
اَنُۡفَسہ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  13

14. Dan kepunyaan-Nya-lah apa 
pun yang berada di dalam ke-
gelapan malam dan cahaya siang, 
dan Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

ِمۡیُع   َہاِرؕ  َو ُہَو الّسَ ۡیِل َو الّنَ
َّ َن فِي ال

َ
َو لَٗہ َما َسک

الَۡعلِۡیُم ﴿۱۴﴾ 

15. Katakanlah, “Apakah aku 
akan menjadikan Pelindung yang 
lain selain Allah, cPencipta829 se-
luruh langit dan bumi, padahal 
Dia-lah Yang dmemberi makan 
dan Dia tidak diberi makan?” 
Katakanlah, “Sesungguhnya eaku 
diperintahkan untuk menjadi 
orang pertama yang berserah 
diri.” Dan janganlah sekali-
kali kamu termasuk di antara 
golongan orang-orang musyrik.

ٰمٰوِت  الّسَ فَاِطِر  ا   َولِّیً  
ُ

ِخذ
َّ
اَت ِہ 

اللّٰ اََغیَۡر  قُۡل 

ِۡيۤ   
ّ

ِان قُۡل   یُۡطَعُم ؕ  لَا  َو  یُۡطِعُم  ُہَو  َو  الۡاَۡرِض  َو 
ۡونَّنَ 

ُ
َل َمۡن اَۡسلََم َو لَا تَک اُِمۡرُت اَۡن اَُکۡوَن اَّوَ

ِمَن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۵﴾ 

828. Oleh karena segala benda di seluruh langit maupun di bumi itu 
milik Allah, musuh-musuh keimanan pun milik Dia. Tak ada seorang pun 
sudi membinasakan hasil karya tangannya sendiri, lebih-lebih lagi halnya 
Allah Swt. Dia Maha Penyayang dan memberikan tenggang waktu kepada 
orang-orang kafir, agar mereka dapat bertaubat dan dikasihani.

829. Kata Fātir bila dipergunakan mengenai Allah berarti, yang 
menjadikan pertama kali; Maha Pencipta atau Maha Pembuat.

a6 : 55; 7 : 157.  b3 : 10; 4 : 88; 45 : 27.  c12 : 102; 14 : 11; 35 : 2; 39 : 47.
d20 : 133; 51 : 58, 59.  e6 : 164; 39 : 13.
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16. Katakanlah, “Sesungguhnya 
jika aku mendurhakai830 Tuhan-
ku, aaku takut azab Hari yang 
besar.”

اَب  یَۡوٍم 
َ

ِۡيۤ  اََخاُف ِاۡن َعَصۡیُت َربِّۡي َعذ
ّ

قُۡل  ِان

َعِظۡیٍم ﴿۱۶﴾ 

17. Barangsiapa dihindarkan 
dari azab pada Hari itu, maka 
sungguh Dia telah mengasihinya, 
dan itulah831 kemenangan yang 
nyata.

 َمۡن  یُّۡصَرۡف َعۡنُہ یَۡوَمِئٍذ فََقۡد َرِحَمٗہ ؕ 

َو ٰذلَِک  الَۡفۡوُز  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۷﴾ 

18. Dan bjika Allah menim-
pakan suatu kemudaratan kepada 
engkau, maka kecuali Dia tidak 
ada yang dapat menjauhkan ke-
mudaratan itu baginya. Dan jika 
Dia menganugerahkan suatu ke-
baikan kepada engkau maka Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

ا 
َّ ِال   

ۤ
لَٗہ اِشَف 

َ
ک فَلَا  بُِضّرٍ  ُہ 

اللّٰ یَّۡمَسۡسَک  ِاۡن  َو 

ۡيٍء  
َ

ّلِ ش
ُ
ُہَو َؕو  ِاۡن یَّۡمَسۡسَک ِبخَیٍۡر فَُہَو  َعلٰي ک

قَِدیٌۡر ﴿۱۸﴾ 

19. Dan cDia Mahaunggul832 di 
atas hamba-hamba-Nya, dan Dia 
Mahabijaksana, Mahateliti.

حَِکۡیُم  
ۡ

ال ُہَو  ِعَباِدٖہ َؕو  فَۡوَق  الَۡقاِہُر  ُہَو  َو 

خَِبیُۡر ﴿۱۹﴾ 
ۡ

ال

830. Ayat itu mengandung peringatan keras kepada umat manusia agar 
berhati-hati jangan sampai membangkang terhadap Tuhan; ini sekali-kali 
tidak berarti bahwa Rasulullah Saw pernah mengingkari perintah Tuhan.

831. Dzālika dapat mengisyaratkan kepada “dihindarkan (dari azab)” 
atau kepada “rahmat.”

832. Sifat Allah Swt Al-Qāhir menolak teori bahwa benda dan ruh hidup 
berdampingan dengan Tuhan dan tidak diciptakan oleh Tuhan. Jika mereka 
tidak diciptakan oleh Tuhan, maka Dia tidak punya hak atau kekuasaan untuk 
menundukkan atau menguasai mereka.

a10 : 16; 39 : 14.  b10 : 108.  c6 : 62.
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20. Katakanlah, “Wujud mana-
kah yang lebih benar dalam 
kesaksian?” Katakanlah, a”Allah, 
Dia-lah Saksi833 di antara aku dan 
kamu. Dan Al-Qur’an ini di-
wahyukan kepadaku supaya 
dengannya aku memberi peri-
ngatan kepada kamu tentang 
azab yang akan datang dan juga 
kepada siapapun yang kepada-
nya Al-Qur’an telah sampai. 
Apakah kamu sungguh-sungguh 
memberi kesaksian bahwa ada 
tuhan-tuhan lain disamping 
Allah?” Katakanlah, “Aku tidak 
memberi kesaksian.” Katakanlah, 
“Sesungguhnya Dia-lah Tuhan 
Yang Maha Esa, dan sesungguh-
nya aku berlepas diri dari apa pun 
yang kamu persekutukan dengan-
Nya.”

ُہ � 
اللّٰ َشَہاَدًۃ ؕقُِل  اَۡکبَُر  ۡيٍء 

َ
ش اَّيُ  قُۡل 

ا 
َ

ّيَ  ٰہذ
َ

ۡم َو اُۡوِحَي ِال
ُ

َشِہۡیٌد  ۭ بَۡیِنۡي َو  بَۡیَنک

ۡم  
ُ

ک ۡم بِٖہ َو َمۡن  ۭ بَلََغ ؕ اَئِّنَ
ُ
ُن لِاُنِۡذَرک

ٰ
الُۡقۡرا

قُۡل  اُۡخٰريؕ   
ً

ِلَہۃ
ٰ
ا ِہ 

اللّٰ َمَع   اَّنَ  لَتَۡشَہُدۡوَن 

ِنۡي 
ِانَّ ّوَ  اِحٌد  ّوَ ِالٌٰہ  ُہَو  َما 

ِانَّ اَۡشَہُد ۚقُۡل  اۤ 
َّ ل

ۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ُ
تُۡشِرک مَّا  ّمِ ٌء  بَِرۡيٓ

21. bOrang-orang yang kepada-
nya Kami telah beri Kitab, 
mereka mengenalnya sebagai-
mana mereka mengenal834 anak-
anaknya sendiri. Orang-orang 
yang telah merugikan dirinya 
sendiri, maka mereka itu tidak 
akan beriman.

َما 
َ
ک یَۡعِرفُۡونَٗہ  الِۡکٰتَب  ُم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم  
ُ
اَنُۡفَسہ ا 

َخِسُرۡوۤ ِذیَۡن 
َّ اَل  ۘ ۡم 

ُ
اَبَۡنٓاَءہ یَۡعِرفُۡوَن 

ۡم  لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿٪۲۱﴾ 
ُ
فَہ

وقف
لازم



833. Allah Swt menjadi saksi dengan tiga jalan yang berlainan, dengan 
wahyu Al-Qur’an, inilah saksi pertama. Saksi-saksi yang kedua dan ketiga 
disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya.

834. Seorang nabi (atau demikian juga halnya apa pun yang bertalian 
dengan keimanan) pada permulaannya tidak diakui. Nabi hanya diakui (dan 
dikenal) sebagaimana seorang ayah mengenal anaknya, lebih merupakan 

a4 : 167; 13 : 44; 29 : 53.  b2 : 147.
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22. Dan asiapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang mengada-
adakan kedustaan terhadap Allah 
atau yang mendustakan ayat-ayat-
Nya? Sesungguhnya orang-orang 
aniaya itu tidak akan berhasil.835

ِذبًا  اَۡو  
َ
ِہ  ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
َو َمۡن اَۡظلَُم  ِممَِّن اف

لُِمۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ٰ

ٗہ لَا  یُۡفِلُ�  الّظ
ٰیِتٖہ ؕ ِانَّ

ٰ
َب بِا

َّ
ذ

َ
ک

23. Dan bingatlah hari ketika 
Kami akan menghimpun mereka 
semua, kemudian Kami akan ber-
firman kepada orang-orang yang 
telah mempersekutukan Allah, 
“Di manakah sekutu-sekutumu 
yang senantiasa kamu anggap 
sekutu-sekutu Kami?”836

ا  ۡوۤ
ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ لِل نَُقۡوُل  ثُّمَ  َجِمۡیًعا  ۡم 
ُ
ۡحُشُرہ

َ
ن یَۡوَم  َو 

ۡنتُۡم  تَۡزُعُمۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ُ
ِذیَۡن ک

َّ ُم ال
ُ
ٓاُؤک

َ
اَیَۡن ُشَرک

24. Kemudian tidak akan per-
nah lagi ada fitnah mereka me-
lainkan mereka akan berkata, 
“Demi Allah, Tuhan kami, kami 
bukanlah orang-orang musy-
rik.”837

ِہ  
اللّٰ َو  قَالُۡوا  اَۡن  اۤ  

َّ ِال ۡم  
ُ
ِفۡتَنُتہ ۡن 

ُ
تَک لَۡم  ثُّمَ 

ا ُمۡشِرکِیَۡن ﴿۲۴﴾  َربَِّنا َما ُکّنَ

kemungkinan daripada kepastian yang mutlak. Iman selalu harus dimulai di 
dalam alam gaib.

835. Kesaksian ketiga adalah berdasar pada akal manusia. Setiap orang 
yang sehat akalnya akan mengakui bahwa, jika seseorang mengaku berbicara 
atas nama Allah Swt dan mengada-ada dusta terhadap-Nya, ia hanya akan 
mengakhiri hidupnya dalam kegagalan total dan kehancuran belaka. 
Demikian juga, mereka yang menentang Utusan Allah tak pernah diberi 
peluang untuk mencapai kemajuan dan usaha-usaha mereka untuk menahan 
atau menghambat kemajuan agama baru itu, berakhir dalam kegagalan total.

836. Kamu katakan, da’wahkan, atau bicarakan.

837. Penolakan pihak kaum musyrik ini sebenarnya akan merupakan 
pengakuan atas ketidakberdayaan mereka dan semacam permohonan rahmat 
Tuhan.

a6 : 94; 7 : 38; 10 : 18; 11 : 19; 61 : 8.  b10 : 39.
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25. Lihatlah bagaimana mereka 
berdusta terhadap dirinya sendiri, 
dan akan lenyap dari mereka 
aapa pun yang dahulu senantiasa 
mereka ada-adakan.

ۡم  
ُ
 َعۡنہ

َ
ٰۤي اَنُۡفِسہِۡم  َو َضّل بُۡوا َعل

َ
ذ

َ
ۡیَف ک

َ
اُنُۡظۡر  ک

ُرۡوَن ﴿۲۵﴾ 
َ
انُۡوا یَۡفت

َ
ا  ک ّمَ

26. Dan dari antara mereka ada 
orang-orang yang bmendengarkan 
engkau, padahal cKami telah men-
jadikan tutupan atas hati mereka 
hingga mereka tidak dapat me-
mahaminya serta kepekakan di 
dalam telinga mereka. Dan jika 
mereka melihat tanda-tanda, me-
reka tidak akan beriman kepada-
nya, sehingga apabila mereka 
datang kepada engkau, mereka 
berbantah dengan engkau, orang-
orang kafir itu berkata, “Tidak 
lain Al-Qur’an ini kecuali hikayat-
hikayat orang-orang dahulu 
belaka”

َعلٰي  َنا 
ۡ
َجَعل َو   ۚ ِالَۡیَک  يَّۡسَتِمُع   ۡن   ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو  

َذانِہِۡم  
ٰ
ا فِۡيۤ   َو  یَّۡفَقُہۡوُہ   اَۡن    

ً
ۃ اَِکّنَ قُُلۡوبِہِۡم  

 ؕ بَِہا  یُۡؤِمنُۡوا  ا 
َّ ل یٍَۃ  

ٰ
ا   

َ
ّل

ُ
ک یََّرۡوا  ِاۡن   َؕو   َوۡقًرا 

ِذیَۡن 
َّ ال یَُقۡوُل  ُيجَاِدلُۡونََک  َجٓاُءۡوَک  ِاَذا  ي 

ٰۤ
َحّت

لِیَۡن ﴿۲۶﴾  اۤ  اََساِطیُۡر الۡاَّوَ
َّ ۤ  ِال ا

َ
ا ِاۡن ٰہذ

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک

27. Dan mereka melarang orang 
lain darinya sedangkan mereka 
sendiri pun menjauhkan diri dari-
nya,838 dan tidak ada yang mereka 
binasakan kecuali dirinya sendiri 
tetapi mereka tidak menyadari-
nya.

ِاۡن  َو   ۚ َعۡنُہ  یَۡنـَۡٔوَن  َو  َعۡنُہ   یَۡنَہۡوَن  ۡم 
ُ
ہ َو 

ۡم َو َما يَۡشعُُرۡوَن ﴿۲۷﴾ 
ُ
اۤ  اَنُۡفَسہ

َّ یُّۡہلُِکۡوَن  ِال

838. Ayat itu merupakan tafsiran yang jelas mengenai daya pikat Al-
Qur’an.

a7 : 54; 11 : 22.  b10 : 43; 17 : 48.  c17 : 47; 41 : 6.
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28. Dan seandainya engkau 
melihat aketika mereka dihadap-
kan pada Api, bmaka mereka akan 
berkata, “Wahai, seandainya 
jika kami dikembalikan lagi, 
maka pasti kami tidak akan 
mendustakan ayat-ayat Tuhan 
kami, dan kami akan termasuk 
orang-orang mukmin.”

اِر فََقالُۡوا ٰیلَۡیَتَنا  ي  ِاۡذ  ُوِقُفۡوا َعلَي الّنَ َو لَۡو تَرٰۤ
ِمَن   ۡوَن 

ُ
نَک َو  َربَِّنا  ٰیِت 

ٰ
بِا َب  ِ

ّ
ذ

َ
نُک لَا  َو  نَُرّدُ 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۸﴾ 

29. Bahkan telah nyata bagi 
mereka839 apa yang dahulu mereka 
sembunyikan, dan jika mereka 
dikembalikan lagi, niscaya me-
reka akan kembali kepada apa 
yang telah dilarang darinya, dan 
sesungguhnya mereka itu para 
pendusta.

 ؕ قَۡبُل  ِمۡن  ُيۡخُفۡوَن  انُۡوا 
َ
ک ا  ّمَ ۡم 

ُ
لَہ بََدا  بَۡل 

ۡم  
ُ
ہ

ِانَّ َو  َعۡنُہ  نُُہۡوا  لَِما  لََعاُدۡوا  ۡوا  ُرّدُ لَۡو  َو 

لَٰکِذبُۡوَن ﴿۲۹﴾ 

30. Dan mereka berkata, c”Tidak 
lain kehidupan ini kecuali ke-
hidupan kita di dunia dan kami 
tidak akan dibangkitkan kem-
bali.”

ۡحُن 
َ

ن َما  َو  نَۡیا  الّدُ َحَیاتَُنا  ا 
َّ ِال ِہَي   ِاۡن  ا  قَالُۡوۤ َو 

بَِمۡبُعۡوثِیَۡن ﴿۳۰﴾ 

839. Kata-kata, “telah nyata bagi mereka” berarti bahwa musuh nabi-
nabi Allah pun mempunyai suatu kesadaran dalam hati mereka tentang 
kebenaran utusan-utusan Ilahi, akan tetapi, disebabkan terlalu lekat kepada 
kepercayaan sendiri dan keras kepala, mereka berusaha menekan pikiran-
pikiran semacam itu. Akan tetapi pada Hari Peradilan pikiran-pikiran mereka 
yang terpendam yang berusaha mereka sembunyikan di dalam kehidupan ini, 
akan menjadi kenyataan, dan tentang kebenaran nabi-nabi yang yang samar-
samar dalam pengetahuan mereka, akan menjadi nampak jelas.

a46 : 35.  b2 : 168; 23 : 100, 101; 26 : 103; 39 : 59.
c23 : 38; 44 : 36; 45 : 25.
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a46 : 35.  b10 : 46.  c2 : 168.  d29 : 65; 47 : 37; 57 : 21.  e7 : 170; 12 : 110.

31. Dan seandainya engkau me-
lihat ketika mereka dihadapkan 
kepada Tuhan-nya, aDia berfir-
man, “Bukankah kehidupan di 
akhirat ini benar?” Mereka ber-
kata, “Ya, benar, demi Tuhan 
kami.” Dia berfirman, “Maka 
rasakanlah azab ini disebabkan 
kamu dahulu senantiasa meng-
ingkarinya.”

ي ِاۡذ  ُوِقُفۡوا َعلٰي َربِّہِۡم ؕ قَاَل اَلَيَۡس  َو لَۡو تَرٰۤ

ۡوقُوا 
ُ

حَّقِ ؕ قَالُۡوا بَلٰي َو َربَِّناؕ قَاَل فَذ
ۡ

ا بِال
َ

ٰہذ

ُرۡوَن ﴿٪۳۱﴾ 
ُ
ف

ۡ
اَب بَِما ُکۡنتُۡم تَک

َ
الَۡعذ 

32. Sungguh merugilah borang-
orang yang mendustakan perte-
muan dengan Allah, sehingga 
apabila Saat itu mendatangi 
mereka dengan tiba-tiba, mereka 
akan berkata, c”Alangkah me-
nyesalnya kami karena kelalaian 
kami mengenai Saat ini.” Dan 
mereka akan memikul bebannya 
di atas punggung mereka.840 
Ingatlah, sangat buruk apa yang 
mereka pikul.

ي  ِاَذا 
ٰۤ
ِہ ؕ َحّت

بُۡوا بِلَِقٓاِء اللّٰ
َّ

ذ
َ
ِذیَۡن ک

َّ قَۡد َخِسَر ال

َعلٰي  ٰيحَۡسَرتََنا  قَالُۡوا    
ً

بَۡغَتۃ   
ُ

اَعۃ الّسَ ُم 
ُ
َجٓاَءتۡہ

ۡم َعلٰي 
ُ
ۡم َيۡحِمُلۡوَن اَۡوَزاَرہ

ُ
ۡطَنا ِفۡیَہا � َو ہ َما فَّرَ

ُظُہۡوِرہِۡم ؕ اَلَا َسٓاَء  َما یَِزُرۡوَن ﴿۳۲﴾ 

33. Dan kehidupan dunia ini 
hanyalah permainan dan hiburan. 
Dan sungguh erumah akhirat itu 
lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Apakah kamu tidak 
menggunakan akal?

اُر  ۡہٌو َؕو  لَلّدَ
َ
ا  لَِعٌب ّوَ ل

َّ   ِال
ۤ
نَۡیا حَٰیوُۃ  الّدُ

ۡ
َو َما ال

ُقۡوَن ؕاَفَلَا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۳۳﴾  ِذیَۡن  یَّتَ
َّ ِخَرُۃ  َخیٌۡر  لِّل

ٰ
الۡا

840. Ayat ini berarti bahwa beban mereka akan menjadi bukan main 
beratnya.
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34. Sungguh Kami mengetahui 
bahwa ayang mereka katakan 
itu tentu menyedihkan engkau; 
karena sesungguhnya bukanlah 
engkau yang mereka dustakan, 
melainkan ayat-ayat Allah-lah 
yang ditolak orang-orang aniaya 
itu.841

ۡم 
ُ
ہ

فَِانَّ یَُقۡولُۡوَن  ِذۡي 
َّ ال لََيۡحُزنَُک  ٗہ  

ِانَّ نَۡعلَُم   قَۡد 

ِہ  
ٰیِت  اللّٰ

ٰ
لِِمیَۡن  بِا

ٰ
بُۡونََک َو لِٰکّنَ الّظ ِ

ّ
ذ

َ
لَا یُک

َيۡجَحُدۡوَن ﴿۳۴﴾ 

35. Dan sungguh rasul-rasul 
sebelum engkau telah didusta-
kan,842 tetapi mereka tetap ber-
sabar terhadap pendustaan dan 
penganiayaan hingga bpertolong-
an Kami datang kepada mereka. 
cDan tidak ada yang dapat meng-
ubah Kalimat-kalimat Allah.843 

Dan sesungguhnya telah datang 
kepada engkau sebagian dari 
kabar-kabar tentang rasul-rasul 
terdahulu.

َعلٰي  فََصبَُرۡوا  قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ ُرُسٌل  بَۡت  ِ
ّ

ذ
ُ
ک لََقۡد   َو  

لَا  َو   ۚ نَۡصُرنَا  ۡم  
ُ
اَٰتہ ي 

ٰۤ
َحّت اُۡوُذۡوا  َو  بُۡوا  ِ

ّ
ُکذ َما 

َبِاي 
ِہ ۚ َو لََقۡد َجٓاَءَک ِمۡن نَّ

لِٰمِت اللّٰ
َ
َل  لِک ُمَبّدِ

الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۳۵﴾ 

841. Rasulullah Saw dipenuhi oleh rasa kasih-sayang yang berlimpah-
limpah. Beliau tidak menjadi kalut oleh apa yang dikatakan orang-orang kafir 
tentang beliau. Beliau bersedih hati bukan karena orang-orang kafir menuduh 
beliau palsu, melainkan karena dengan penolakan terhadap tanda-tanda Allah 
itu mereka telah menutup sendiri pintu rahmat Ilahi.

842. Dengan cinta kasih Allah Swt berbicara kepada Rasulullah Saw 
memakai kata-kata rayuan dan pelipur lara. Dikatakan kepada beliau bahwa 
nabi-nabi sebelum beliau pun ditolak, dicaci-maki, dan diejek. 

843. Takdir Ilahi ini tidak mengalami perubahan, yaitu pertolongan Allah 
Swt datang kepada nabi-nabi Allah dan musuh mereka ditimpa kesedihan.

a15 : 98; 16 : 104.  b2 : 215; 40 : 52.  c6 : 116.
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36. Dan jika berpalingnya me-
reka terasa berat bagi engkau, 
maka jika engkau sanggup men-
cari jalan tembus ke dalam bumi844 
atau tangga ke langit, lalu engkau 
mendatangkan kepada mereka 
suatu Tanda, maka lakukanlah. 
Dan ajika Allah menghendaki 
niscaya mereka akan dihim-
punNya kepada petunjuk. Maka 
janganlah sekali-kali engkau 
termasuk orang-orang jahil.

ۡم فَِاِن اۡسَتَطۡعَت 
ُ
بَُر َعلَۡیَک ِاۡعَراُضہ

َ
اَن ک

َ
َو ِاۡن ک

َمٓاِء   ًما فِي الّسَ
َّ اَۡن تَۡبَتِغَي نََفًقا فِي الۡاَۡرِض اَۡو  ُسل

ۡم َعلَي 
ُ
جََمَعہ

َ
ُہ ل

یٍَۃ َؕو لَۡو َشٓاَء اللّٰ
ٰ
ۡم بِا

ُ
تَِیہ

ۡ
فََتا

ٰجِہلِیَۡن ﴿۳۶﴾ 
ۡ

ۡونَّنَ ِمَن  ال
ُ

ُہٰدي فَلَا تَک
ۡ
ال

الحزب  14

37. Sesungguhnya orang-
orang yang menerima kebenaran 
hanyalah orang-orang yang men-
dengar, sedangkan orang-orang 
mati,844A Allah akan membangkit-
kan mereka,845 kemudian kepada-
Nya mereka akan dikembalikan.

ي 
ٰ

ِذیَۡن يَۡسَمُعۡوَن َؕو الَۡمۡوت
َّ ِجۡیُب ال

َ
َما يَۡست

ِانَّ

ُہ  ثُّمَ  ِالَۡیِہ یُۡرَجُعۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ُم اللّٰ

ُ
یَۡبَعُثہ

844. Kata-kata, “mencari jalan tembus ke dalam bumi,” berarti 
“menggunakan daya-upaya duniawi,” yakni menablighkan dan menyebarkan 
kebenaran, dan kata-kata “tangga ke langit,” maknanya, “menggunakan 
daya-upaya rohani,” yakni memanjatkan doa ke hadirat Allah Swt untuk 
memohon hidayat (petunjuk) bagi orang-orang kafir dan sebagainya. Shalat 
sungguh merupakan tangga yang dengan itu orang (secara rohani) dapat naik 
ke langit. Rasulullah Saw diberi tahu supaya menggunakan kedua upaya ini. 

Kata Jāhil seperti dalam QS.2: 274 artinya, “seseorang yang tidak 
tahu-menahu” atau “tidak mengenal.” Rasulullah Saw dianjurkan agar 
jangan sampai tidak mengenal Hukum Tuhan dalam perkara ini. Ayat itu 
pun menyingkapkan keprihatinan dan perhatian besar Rasulullah Saw untuk 
kesejahteraan rohani kaum beliau. Beliau bersedia untuk sedapat mungkin 
membawakan kepada mereka tanda, sekalipun beliau harus “mencari lubang 
tembusan ke dalam bumi atau tangga ke langit.”

a5 : 49; 6 : 150; 11 : 119; 13 : 32; 16 : 10.
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38. Dan mereka berkata, a”Me-
ngapa tidak diturunkan kepadanya 
suatu tanda dari Tuhannya?” Kata-
kanlah, “Sesungguhnya Allah ber-
kuasa menurunkan tanda, akan 
tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui.”

قُۡل    ؕ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا َعلَۡیِہ   َل  نُّزِ لَا  لَۡو  قَالُۡوا  َو 

لِٰکّنَ   ّوَ    
ً

یَۃ
ٰ
ا َل   ّزِ

َ
یُّن اَۡن  ٰۤي   َعل قَاِدٌر  َہ  

اللّٰ ِاّنَ 

ۡم  لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۸﴾ 
ُ
َر ہ

َ
اَۡکث

39. Dan btidak ada binatang 
yang merangkak di bumi dan 
tidak pula burung yang terbang 
dengan kedua sayapnya, melain-
kan mereka adalah umat-umat846 
seperti kamu. cKami tidak me-
luputkan sesuatu pun dalam Kitab 
ini. Kemudian kepada Tuhanlah 
mereka semua akan dihimpun.

یَِّطیُۡر   ِئٍر  طٰٓ لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  َدٓابٍَّۃ   ِمۡن   َما  َو 

ۡطَنا  فَّرَ اَۡمَثالُُکۡم َؕما  اَُمٌم  اۤ 
َّ ِال ِبجََناَحۡیِہ 

 ﴾۳۹﴿ ُيۡحَشُرۡوَن  َربِّہِۡم   ِالٰي  ثُّمَ  ۡيٍء  
َ

ش ِمۡن  الِۡکٰتِب  فِي 

844A. Ini menunjukkan bahwa kata Mautā telah digunakan pula dalam 
Al-Qur’an tentang mereka yang menjadi Mahrūm (dijauhkan) dari kebenaran.

845. Ayat itu menyebutkan dua golongan manusia: (a) Mereka yang baik 
dalam hati dan mendengarkan serta siap menerima kebenaran; dan (b) mereka 
yang nampaknya telah mati, tetapi mampu hidup kembali secara rūhaniah. 
Allah Swt akan menghidupkan mereka dengan suatu tanda, dan kemudian 
mereka pun akan mendengar lalu memeluk Islam.

846. Ayat itu menyatakan bahwa burung-burung dan serangga-serangga, 
seperti semut, dapat mengerti dari perubahan cuaca bahwa angin taufan pasti 
akan datang dan binatang-binatang seperti anjing mengerti perintah-perintah 
tuannya. Akan tetapi, orang-orang kafir yang bodoh itu tidak melihat tanda-
tanda yang nyata dan tidak menyadari bahwa dengan menolak Rasulullah Saw 
mereka mendapat murka Tuhan. Mereka diperingatkan bahwa segala perbuatan 
mereka telah direkam dan mereka harus mempertanggungjawabkannya nanti. 

Ayat itu nampaknya  kemudian merujuk kepada dua golongan manusia: 
(a) Mereka yang bagaikan binatang-binatang yang semuanya membungkuk ke 

a10 : 21; 29 : 51.  b11 : 7, 57.  c16 : 90.
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40. Dan aorang-orang yang men-
dustakan tanda-tanda Kami, me-
reka itu tuli dan bisu serta berada 
dalam kegelapan yang pekat. 
Barangsiapa yang Allah kehen-
daki, Dia akan membiarkannya 
sesat, dan barangsiapa yang Allah 
kehendaki, Dia akan menempat-
kannya di atas jalan yang lurus.

لُٰمِتؕ 
ُ

ٌم  فِي الّظ
ۡ

ٰیِتَنا ُصّمٌ  ّوَ بُک
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو ال

ُہ  َعلٰي  
ۡ
  َيۡجَعل

ۡ
ُہ  یُۡضِللُۡہ َو َمۡن يََّشا

َمۡن  يََّشِا اللّٰ

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۴۰﴾  ِصَراٍط ّمُ

41. Katakanlah, “bBagaimana-
kah menurutmu jika azab Allah 
datang kepadamu atau jika Saat847 
itu datang kepadamu, apakah 
kamu akan menyeru yang selain 
Allah, jika kamu orang-orang 
yang benar?”

ِہ اَۡو 
اُب اللّٰ

َ
ۡم َعذ

ُ
ۡم   ِاۡن  اَٰتىک

ُ
قُۡل  اََرَءیَۡتک

ۡنتُۡم  
ُ
ِہ تَۡدُعۡوَن ۚ ِاۡن  ک

  اََغیَۡر اللّٰ
ُ

اَعۃ ُم الّسَ
ُ

اَتَۡتک

ٰصِدِقیَۡن ﴿۴۱﴾ 

42. Tidak, cbahkan hanya Dia-
lah yang akan kamu seru; maka Dia 
akan menghilangkan kesusahan 
yang kamu serukan kepada-Nya, 
jika Dia menghendaki, dan kamu 
akan melupakan apa yang kamu 
sekutukan dengan-Nya..848

ِشُف َما تَۡدُعۡوَن ِالَۡیِہ  
ۡ

بَۡل ِایَّاُہ  تَۡدُعۡوَن فََیک

ۡوَن ﴿٪۴۲﴾ 
ُ
ِاۡن َشٓاَء َو تَنَۡسۡوَن َما تُۡشِرک 

tanah dan seluruh kehidupan mereka dilewatkan hanya untuk melampiaskan 
nafsu jasmani mereka semata. (b) Mereka yang laksana burung terbang 
tinggi ke cakrawala keruhanian, wujud-wujud yang tinggi keruhaniannya 
dimisalkan seperti burung-burung dalam Al-Qur’an (QS.3:50).

847. Kata Sā‘at mengacu kepada saat kemenangan Islam atau kepada 
jatuhnya Mekah.

848. Kata-kata “kamu akan melupakan apa yang kamu sekutukan, secara 
harfiah genap pada hari jatuhnya Mekah. Pada hari itu orang-orang Mekah 
kehilangan kepercayaan mereka sama sekali kepada tuhan-tuhan mereka 
seperti halnya Abu Sufyan dan Hindun, istrinya, dan lain-lainnya telah 

a2 : 19, 172; 27 : 81, 82; 30 : 53, 54.  b6 : 48; 12 : 108; 43 : 67. c10 : 23, 24.
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43. Dan sungguh Kami telah 
mengutus para rasul kepada 
umat-umat sebelum engkau, lalu 
aKami timpakan pada mereka 
kesengsaraan dan kesusahan849 
supaya mereka merendahkan diri.

ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
َخذ

َ
ۡن قَۡبلَِک فَا ٰۤي  اَُمٍم ّمِ   ِال

ۤ
َنا

ۡ
َو لََقۡد اَۡرَسل

ُعۡوَن ﴿۴۳﴾  ۡم یََتَضّرَ
ُ
ہ

َّ ٓاِء لََعل ّرَ
َ

َسٓاِء َو الّض
ۡ
بِالَۡبا

44. Lalu850 mengapa mereka 
tidak merendahkan diri ketika 
datang kepada mereka azab Kami, 
bahkan bhati mereka semakin 
keras dan csetan menampakkan 
indah kepada mereka apa yang 
selama ini mereka kerjakan.

لِٰکۡن   َو  ُعۡوا  تََضّرَ ُسَنا 
ۡ
بَا ۡم 

ُ
َجٓاَءہ ِاۡذ  فََلۡولَاۤ 

انُۡوا  
َ
ۡیٰطُن  َما  ک

َ
ُم الّش

ُ
ۡم َو َزیََّن لَہ

ُ
قََسۡت قُُلۡوبُہ

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۴۴﴾ 

45. Maka tatkala dmereka me-
lupakan apa yang tentangnya 
mereka telah diperingatkan, maka 
Kami membukakan untuk mereka 
pintu-pintu segala sesuatu, hingga 
ketika mereka bergembira dengan 
apa yang diberikan, eKami meng-
hukum mereka dengan tiba-tiba, 
maka serta merta mereka ber-
putus-asa.

اَبَۡواَب  َعلَۡیہِۡم   ۡحَنا 
َ

فَت بِٖہ  ُرۡوا 
ّ
ُذکِ َما  نَُسۡوا  ا  فَلَّمَ

ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
ا اََخذ  اُۡوتُۡوۤ

ۤ
ي ِاَذا فَِرُحۡوا بَِما

ٰۤ
ۡيٍء َؕحّت

َ
ّلِ ش

ُ
ک

ۡبلُِسۡوَن ﴿۴۵﴾  ۡم ّمُ
ُ
  فَِاَذا ہ

ً
بَۡغَتۃ

mengakui terus terang di hadapan Rasulullah Saw. Akhirnya, kemusyrikan 
sama sekali lenyap dari tanah Arab.

849. Ayat-ayat sebelumnya merujuk kepada hukuman Ilahi yang umum. 
Dalam ayat ini berbagai bentuk hukuman itu telah disebutkan.

850. Lau Lā di sini tidak digunakan untuk menyatakan pertanyaan belaka 
melainkan juga sebagai cetusan rasa kasihan. Dengan demikian ayat ini 
berarti, “Seharusnya mereka merendahkan diri di hadapan Allah Swt tetapi 
sayang mereka tidak berbuat demikian.”

a7 : 95.  b2 : 75; 57 : 17.  c6 : 123; 8 : 49; 16 : 64; 29 : 39.
d5 : 14; 7 : 116.  e7 : 96; 39 : 56.
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46. aMaka dipotonglah akar-
akar851 kaum yang aniaya itu, 
dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seluruh alam.

حَۡمُد  
ۡ

ِذیَۡن َظلَُمۡوا ؕ َو ال
َّ فَُقِطَع   َدابُِر الَۡقۡوِم ال

ِہ  َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۴۶﴾ 
لِلّٰ

47. Katakanlah, “Bagaimana-
kah menurutmu bjika Allah meng-
hilangkan pendengaran dan peng-
lihatanmu dan mencap hatimu, 
siapakah tuhan selain Allah yang 
akan mendatangkannya kembali 
kepadamu?” Lihatlah bagaimana 
Kami berulang-ulang menjelas-
kan ayat-ayat itu, namun tetap 
saja mereka berpaling.

ۡم  
ُ
ۡم َو اَبَۡصاَرک

ُ
ُہ َسۡمَعک

 اللّٰ
َ

قُۡل اََرَءیۡتُۡم  ِاۡن  اََخذ

ِہ  
اللّٰ َغیُۡر  ِالٌٰہ  ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
قُُلۡوبِک َعلٰي  َختََم  َو 

ٰیِت ثُّمَ 
ٰ

ُف الۡا ۡیَف نَُصّرِ
َ
ۡم  بِٖہ ؕ اُنُۡظۡر  ک

ُ
تِۡیک

ۡ
یَا

ۡم یَۡصِدفُۡوَن ﴿۴۷﴾ 
ُ
ہ

48. Katakanlah, “Bagaimana-
kah menurutmu cjika azab Allah 
datang kepadamu dengan tiba-
tiba atau terang-terangan, apakah 
ada yang akan dibinasakan selain 
kaum yang aniaya?”

  
ً

ِہ بَۡغَتۃ
اُب اللّٰ

َ
ۡم َعذ

ُ
ۡم   ِاۡن  اَٰتىک

ُ
قُۡل  اََرَءیَۡتک

لُِمۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ٰ

ا الَۡقۡوُم  الّظ
َّ اَۡو َجۡہَرًۃ  َہۡل یُۡہلَُک  ِال

851. Dābir berarti, sisa-sisa terakhir satu kaum; akar, asal keturunan, 
turunan bangsa, atau sebangsanya. Kata-kata Quti‘a Dābir al-Qaum berarti 
(1) Kaum itu punah sama sekali. (2) Pemimpin-pemimpin kaum itu binasa 
seperti sebatang pohon ditebang sampai ke akar-akarnya. (3) Pengikut 
pemimpin-pemimpin itu cerai-berai yakni, pemimpin-pemimpin itu 
kehilangan kekuasaan politik mereka; sebab, pada kekuatan pengikut-pengikut 
merekalah bergantung kekuasaan politik pemimpin-pemimpin mereka. 

a7 : 73; 15 : 67.  b2 : 8; 16 : 109; 45 : 24.  c6 : 41; 10 : 51; 12 : 108; 43 : 67.
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49. Dan aKami tidak mengutus 
rasul-rasul kecuali sebagai pem-
bawa kabar gembira dan sebagai 
pemberi peringatan. Maka bba-
rangsiapa beriman dan mem-
perbaiki diri, tidak akan ada 
ketakutan menimpa diri mereka 
dan tidak pula mereka akan ber-
sedih.

ِریَۡن َو ُمۡنِذِریَۡن ۚ  ا ُمَبّشِ
َّ َو َما نُۡرِسُل الُۡمۡرَسلِیَۡن  ِال

ۡم  
ُ
َمَن َو اَۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم  َو لَا ہ ٰ

مَۡن ا
َ

ف

َيۡحَزنُۡوَن ﴿۴۹﴾ 

50. Dan corang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, 
azab akan menimpa mereka 
karena mereka senatiasa berbuat 
durhaka.

بَِما   اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
ہ یََمّسُ ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

انُۡوا یَۡفُسُقۡوَن ﴿۵۰﴾ 
َ
ک

51. Katakanlah, d”Aku tidak 
berkata kepadamu bahwa aku 
memiliki khazanah-khazanah 
Allah, atau pun mengetahui 
perkara yang gaib, dan tidak 
pula aku mengatakan kepadamu 
bahwa aku malaikat, eaku hanya 
mengikuti apa yang diwahyukan 
kepadaku.” Katakanlah, “Sama-
kah orang yang buta dengan 
orang yang melihat?” Tidakkah 
kamu berpikir?

َو  ِہ 
اللّٰ َخَزٓائُِن  ِعۡنِدۡي  لَُکۡم  اَقُۡوُل  اۤ  

َّ ل قُۡل  

ِۡي َملٌَک ۚ 
ّ

لَاۤ  اَۡعلَُم الَۡغۡیَب َو لَاۤ  اَقُۡوُل لَُکۡم  ِان

ؕ  قُۡل َہۡل  يَۡسَتِوي  ّيَ
َ

ي  ِال ا َما یُۡوحٰۤ
َّ ِبُع  ِال

َّ ِاۡن  اَت

ُرۡوَن ﴿٪۵۱﴾ 
َّ

الۡاَۡعٰمي َو الَۡبِصیُۡر ؕ اَفَلَا  تََتَفک 

52. Dan berilah peringatan 
dengan perantaraan Al-Qur’an 
ini kepada orang-orang yang 
takut akan dihimpun kehadapan 
Tuhannya bahwa tidak akan 
ada seorang penolong pun bagi 
mereka, dan tidak pula seorang 
pemberi syafaat kecuali Dia, 
supaya mereka bertakwa.

ِالٰي  ا 
ۡحَشُرۡوۤ

ُ
ّي اَۡن  َيخَافُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال بِِہ  اَنِۡذۡر  َو 

َشِفۡیٌع  لَا  ّوَ  َولِّيٌ  ُدۡونِٖہ  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
لَہ لَيَۡس  َربِّہِۡم 

ُقۡوَن ﴿۵۲﴾  ۡم یَّتَ
ُ
ہ

َّ َعل
َّ ل

a4 : 166; 5 : 20; 18 : 57.  b5 : 70; 7 : 36.
c3 : 12; 5 : 11; 7 : 37, 73; 10 : 74; 22 : 58. d11 : 32.  e10 : 16; 46 : 10.
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53. Dan ajanganlah engkau 
mengusir orang-orang yang 
menyeru Tuhan mereka di 
pagi hari dan di petang hari,b 
menginginkan keridaan-Nya.852 
Engkau tidak bertanggung jawab 
sedikit pun mengenai mereka, 
dan mereka tidak bertanggung 
jawab sedikit pun mengenai 
engkau. Karena itu jika engkau 
mengusir mereka, maka engkau 
akan termasuk orang-orang yang 
aniaya.

بِالَۡغٰدوِۃ   ۡم 
ُ
َربَّہ یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال تَۡطُرِد  لَا  َو 
ِمۡن  َعلَۡیَک  َوۡجَہٗہ َؕما  یُِریُۡدۡوَن  الَۡعِشّيِ  َو 

َعلَۡیہِۡم   ِحَسابَِک  ِمۡن  َما  ّوَ  ۡيٍء  
َ

ش ۡن  ّمِ ِحَسابِہِۡم 

لِِمیَۡن ﴿۵۳﴾ 
ٰ

ۡوَن  ِمَن الّظ
ُ

ۡم  فََتک
ُ
ۡيٍء فََتۡطُرَدہ

َ
ۡن  ش ّمِ

54. Dan dengan cara demikian-
lah Kami telah menguji sebagian 
mereka dengan sebagian yang 
lain supaya mereka, yang sedang 
diuji itu, berkata, c”Orang-orang 
inikah853 yang telah diberi karunia 
oleh Allah di antara kita?” 
Bukankah Allah Yang paling 
mengetahui orang-orang yang 
bersyukur?

ا  لَِّیُقۡولُۡوۤ بَِبۡعٍض  ۡم 
ُ
بَۡعَضہ ا  فََتّنَ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

 ؕ ۡن  ۭ بَۡیِنَنا  ّمِ َعلَۡیہِۡم  ُہ 
اللّٰ َمّنَ  ٓاِء 

َ
ُؤل اَہٰۤ

ِکِریَۡن ﴿۵۴﴾ 
ٰ

بِالّش ۡعلََم 
َ
بِا ُہ  

اللّٰ اَلَيَۡس 

55. Dan apabila datang kepada 
engkau orang-orang yang ber-
iman kepada ayat-ayat Kami, 
maka katakanlah, “Selamat sejah-
tera atas kamu, dTuhanmu telah 
menetapkan atas diri-Nya mem-
beri rahmat kepadamu, bahwa 
sesungguhnya 

ٰیِتَنا 
ٰ
بِا یُۡؤِمنُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َجٓاَءَک  ِاَذا  َو 

َعلٰي  ۡم 
ُ

َربُّک َتَب 
َ
ک ۡم 

ُ
َعلَۡیک َسلٌٰم  فَُقۡل 

ۡم 
ُ

ٗہ  َمۡن  َعِمَل  ِمۡنک
 �   اَنَّ

َ
ۡحَمۃ نَۡفِسِہ  الّرَ

ُسۡوًٓءا  ۭ ِبجََہالٍَۃ  ثُّمَ تَاَب ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ  َو  اَۡصلََح 

852. Wajh berarti: keridhaan; muka (perhatian); dirinya sendiri (QS.2:113).

853. Pada umumnya kehadiran orang-orang miskin di tengah-tengah 
masyarakat orang-orang beriman merupakan kendala (penghalang) bagi 
orang-orang kaya untuk menerima agama baru.

a11 : 30.  b18 : 29.  c11 : 28.  d6 : 13; 7 : 157.
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abarangsiapa di antaramu berbuat 
keburukan karena ketidaktahuan 
lalu ia bertobat sesudah itu dan 
memperbaiki diri, maka sesung-
guhnya Dia Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.”

ِحۡیٌم ﴿۵۵﴾  ٗہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
نَّ

َ
فَا

56. Dan demikianlah Kami ber-
ulang-ulang menjelaskan tanda-
tanda supaya kebenaran ter-
ungkap dan jalan orang-orang 
yang berdosa menjadi jelas.

َسِبۡیُل   لِتَۡسَتِبیَۡن  َو  ٰیِت 
ٰ

الۡا ُل  نَُفّصِ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿٪۵۶﴾  

57. Katakanlah, “Sesungguh-
nya aku dilarang menyembah 
wujud-wujud yang kamu seru 
selain Allah.” Katakanlah, b”Aku 
tidak akan mengikuti hawa 
nafsumu, sebab jika demikian 
pasti aku akan tersesat dan aku 
tidak termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk.”

تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال اَۡعُبَد  اَۡن  نُِہۡیُت  ِۡي 

ّ
ِان قُۡل 

ۡم �  قَۡد 
ُ
ِبُع  اَۡہَوٓاَءک

َّ اۤ  اَت
َّ ِہ ؕ قُۡل  ل

ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

  اَنَا� ِمَن  الُۡمۡہَتِدیَۡن ﴿۵۷﴾ 
ۤ
ُت ِاًذا ّوَ َما

ۡ
َضلَل

58. Katakanlah, c”Sesungguh-
nya aku berdiri di atas kete-
rangan yang jelas dari Tuhan-ku, 
sedangkan kamu mendustakan-
nya. Tidak ada kekuasaan padaku 
tentang apa yang ingin kamu 
segerakan itu. dKeputusan itu 
hanya pada Allah. Dia me-
nerangkan kebenaran dan Dia 
sebaik-baik Pemberi keputusan.”

َما   ؕ بِٖہ  بۡتُۡم  
َّ

ذ
َ
ک َو   بِّۡي  ّرَ ۡن  ّمِ َنٍۃ   بَّیِ َعلٰي  ِۡي 

ّ
ِان قُۡل  

ا 
َّ ُم  ِال

ۡ
حُک

ۡ
ِعۡنِدۡي َما تَۡسَتۡعِجُلۡوَن بِٖہ ؕ ِاِن ال

 َو ُہَو  َخیُۡر الٰۡفِصلِیَۡن ﴿۵۸﴾ 
َ

حَّق
ۡ

ِہ ؕ یَُقّصُ ال
لِلّٰ

a4 : 18; 16 : 120.  b5 : 50; 42 : 16.  c11 : 64; 12 : 109.  d12 : 41, 68.

R. 7



AL-AN‘ĀM Surah 6Juz 7

502

59. Katakanlah, a”Seandainya 
padaku ada kekuasaan tentang 
apa yang ingin kamu segerakan 
itu, niscaya telah diputuskan 
perkara itu antara aku denganmu, 
dan Allah Maha Mengetahui ten-
tang orang-orang yang aniaya.”

بِٖہ  تَۡسَتۡعِجُلۡوَن  َما  ِعۡنِدۡي  اَّنَ  ۡو 
َّ ل قُۡل 

ُہ اَۡعلَُم 
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
لَُقِضَي الۡاَۡمُر بَۡیِنۡي َو بَۡیَنک

لِِمیَۡن ﴿۵۹﴾ 
ٰ

بِالّظ

ربع 
الحزب

14

60. Dan di hadirat-Nya-lah 
kunci-kunci* segala yang gaib, 
tidak ada yang mengetahui per-
kara-perkara yang gaib itu kecuali 
Dia. Dia mengetahui apa yang 
ada di daratan dan di lautan. 
Tidaklah gugur sehelai daun pun 
melainkan Dia mengetahuinya; 
dan tiada sebutir biji pun dalam 
kegelapan bumi yang pekat dan 
tidak pula sesuatu yang basah 
atau yang kering, melainkan ter-
tulis dalam Kitab854 yang terang.

ُہَو ؕ  ا 
َّ ِال   

ۤ
یَۡعلَُمَہا لَا   الَۡغۡیِب  َمَفاتُِح  ِعۡنَدٗہ  َو 

ِمۡن  تَۡسُقُط  َما  الَۡبۡحِر َؕو  َو  الۡبَّرِ  فِي  َما  یَۡعلَُم  َو 

ُظلُٰمِت  فِۡي  ٍۃ   َحّبَ لَا  َو  یَۡعلَُمَہا  ا 
َّ ِال َرقٍَۃ   ّوَ

ا فِۡي  کِٰتٍب 
َّ الۡاَۡرِض َو لَا َرۡطٍب ّوَ لَا یَابٍِس  ِال

ِبیٍۡن ﴿۶۰﴾  ّمُ

a6 : 9; 10 : 12.

854.  Ayat ini dan ayat berikutnya meletakkan asas penyuluh bahwa 
keputusan untuk menurunkan azab atas orang-orang kafir tidak diserahkan 
ke tangan Rasulullah Saw sebagaimana dituntut oleh mereka. Jika demikian 
halnya sudah lama mereka akan menemui ajal mereka, sehingga banyak 
dari orang-orang yang dahulunya merupakan musuh Islam seperti Umar 
dan Khalid yang kemudian ditakdirkan memainkan peranan penting dalam 
melebarkan sayap serta menegakkan kekuasaan Islam niscaya akan meninggal 
dunia dalam keadaan kafir. 

Akan tetapi oleh karena Allah Swt itu Mahakuasa, Dia lambat sekali 
menghukum dan karena mengetahui sepenuhnya tentang gerak-gerik batin 
manusia maka Dia mengetahui bila dan siapa yang harus dihukum. Dia 
Sendiri mengetahui betapa jauh kesukaran-kesukaran atau kesenangan-
kesenangan dapat mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, dan apakah 
mungkin atau tidak, pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan manusia jadi 
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61. Dan aDia-lah Yang me-
wafatkan kamu di waktu ma-
lam, dan Dia mengetahui apa 
pun yang kamu perbuat pada 
waktu siang,855 kemudian Dia 
membangunkan kamu pada 
waktu siang itu, supaya menjadi 
genap jangka waktu856 yang telah 
ditetapkan. Kemudian kepada-
Nya kamu akan dikembalikan, 
lalu Dia akan memberitahukan 
kepadamu tentang apa yang 
senantiasa kamu kerjakan.

َما  یَۡعلَُم  َو  ۡیِل 
َّ بِال ۡم 

ُ
ىک

یََتَوفّٰ ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

ي  لُِیۡقضٰۤ ِفۡیِہ  ۡم 
ُ

یَۡبَعُثک ثُّمَ  َہاِر  بِالّنَ َجَرۡحتُۡم 

ۡم 
ُ

ُئک ۡم ثُّمَ یَُنّبِ
ُ

ي ۚ ثُّمَ  ِالَۡیِہ مَۡرِجُعک َسّمً اََجٌل ّمُ

 ﴾٪۶۱﴿ تَۡعَمُلۡوَن  ُکۡنتُۡم  بَِما  

hapus atau sia-sia oleh bekerjanya sebab-sebab lain. Dia Sendiri mengetahui 
benih-benih kebaikan yang tertanam di dalam hati manusia dan mengetahui 
apakah mungkin atau tidak, benih-benih itu akan bersemi lalu tumbuh dan 
berkembang subur lalu menghasilkan buah. Hanya Dia Sendiri Yang dapat 
mengatakan apakah seseorang yang nampaknya “kering” dan “kosong dari 
segala kehidupan rohani” akan menjadi “hijau” bila diberi siraman air ataukah 
ia “mati” dan tak bisa dihidupkan lagi. Pendek kata, hanya Tuhan Yang 
mempunyai pengetahuan sepenuhnya tentang segala hal, segala keadaan, 
segala kemungkinan dan segala kemampuan yang tersembunyi, dan karena 
itu hanya Dia Sendiri pula Yang dapat mengatakan siapa harus dihukum dan 
siapa tidak.

855. “Yatawaffakum bil-Lail” berarti mengambil ruh di waktu malam. 
Hanya Tuhan Sendiri mengetahui keadaan manusia di waktu malam dan 
perbuatan-perbuatannya di waktu siang, dan semua waktu ada di bawah 
pengawasan-Nya. Oleh karena itu hanya Dia Sendiri juga yang mengetahui 
tabiat sebenarnya orang yang saleh dan yang jahat. Maka, sebagai akibatnya, 
hanya Dia Sendiri pula Yang berwenang menghukum.

 856. “Jangka waktu” yang dikatakan di sini ditetapkan oleh kemampuan-
kemampuan dan kekuatan-kekuatan yang dianugerahkan kepada manusia 
semenjak ia dilahirkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek menurut 
benar atau salahnya ia menggunakan kemampuan-kemampuan dan kekuatan-

a39 : 43.



AL-AN‘ĀM Surah 6Juz 7

504

a6 : 19; 13 : 17.  b13 : 12; 82 : 11.  c10 : 23; 17 : 68; 29 : 66; 31 : 33.

62. Dan aDia Mahaunggul857 
atas hamba-hamba-Nya dan bDia 
mengutus penjaga-penjaga ke-
padamu, hingga apabila kematian 
mendatangi salah seorang di 
antaramu maka utusan-utusan 
Kami mewafatkannya, dan mereka 
tidak melalaikan tugasnya.

ۡم 
ُ

َعلَۡیک یُۡرِسُل  َو  ِعَباِدٖہ  فَۡوَق  الَۡقاِہُر  ُہَو  َو 

ۡتُہ  
ُم  الَۡمۡوُت  تََوفَّ

ُ
ي  ِاَذا َجٓاَء  اََحَدک

ٰۤ
َحّت  ؕ

ً
َحَفَظۃ

ّرُِطۡوَن ﴿۶۲﴾ 
َ
ۡم لَا  یُف

ُ
ُرُسلَُنا َو ہ

63. Kemudian mereka dikem-
balikan kepada Allah, Majikan 
mereka yang sejati. Ketahuilah, 
pada-Nya-lah segala keputusan, 
dan Dia Penghisab yang paling 
cepat.

لَُہ   ؕاَلَا  حَّقِ
ۡ

ال ُم 
ُ
َمۡولٰىہ ِہ 

اللّٰ ي 
َ

ِال ا 
ۤ
ۡو ُرّدُ ثُّمَ 

ٰحِسِبیَۡن ﴿۶۳﴾ 
ۡ

ُم  َو ُہَو  اَۡسَرُع  ال
ۡ

حُک
ۡ

ال

64. Katakanlah, c”Siapakah 
yang menyelamatkanmu dari 
bencana-bencana858 di darat dan 
di laut, ketika kamu berseru ke-
pada-Nya dengan merendahkan 
diri dan secara sembunyi dengan 
berkata, “Jika Dia menyelamat-
kan kami dari bencana ini, tentu-
lah kami akan menjadi orang-
orang yang bersyukur.”

الَۡبۡحِر  َو  الۡبَّرِ  ُظلُٰمِت  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ّجِۡیک
َ

یُّن َمۡن  قُۡل 
ٰجىَنا ِمۡن 

ۡ
 ۚ لَِئۡن اَن

ً
ًعا ّوَ  ُخۡفَیۃ تَۡدُعۡونَٗہ  تََضّرُ

ِکِریَۡن ﴿۶۴﴾ 
ٰ

ۡونَّنَ ِمَن الّش
ُ

ٰہِذٖہ  لََنک

kekuatan itu. Di sini tidak disebutkan mengenai kearifan Tuhan yang kekal-
abadi.

857.  Ayat ini memberikan alasan lainnya mengapa Allah Swt sendiri yang 
berhak menghukum. Dia Qāhir yakni Mahagagah-perkasa dan Berkuasa atas 
segala sesuatu; oleh karena itu Dia dapat menghukum makhluk-makhluk-
Nya sesuai dengan pengetahuan-Nya yang tak kenal salah itu manakala Dia 
menganggap tepat. Wujud-wujud yang gagah-perkasa tidak pernah terburu-
buru menghukum.

858. Zulumāt secara harfiah berarti “kegelapan”,  di sini maknanya 
bencana-bencana, malapetaka-malapetaka, dan kemalangan-kemalangan, 
sebab menurut orang-orang Arab kegelapan itu lambang kemalangan.

R. 8
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65. Katakanlah, “Allah-lah 
Yang menyelamatkan kamu dari 
bencana itu dan dari segala ke-
susahan. Sekali pun demikian, 
kamu masih juga mempersekutu-
kan-Nya.”

ثُّمَ   ۡرٍب 
َ
ک ّلِ 

ُ
ک ِمۡن  َو  ۡنَہا  ّمِ ۡم 

ُ
ّجِۡیک

َ
یُن ُہ 

اللّٰ قُِل 

ۡوَن ﴿۶۵﴾ 
ُ
اَنۡتُۡم  تُۡشِرک

66. Katakanlah, “Dia-lah Yang 
berkuasa mengirimkan azab 
kepadamu dari atasmu atau dari 
bawah kakimu, atau mencampur-
kan kamu ke dalam golongan-
golongan yang saling berselisih 
dan membuat sebagian kamu 
merasakan kekejaman sebagian 
yang lain.”859 Lihatlah bagaimana 
Kami menjelaskan berulang-
ulang tanda-tanda Kami supaya 
mereka mengerti.

ۡم 
ُ

َعلَۡیک یَّۡبَعَث  اَۡن  ٰۤي  َعل الَۡقاِدُر  ُہَو  قُۡل 

ۡحِت اَۡرُجلُِکۡم 
َ
ۡم اَۡو ِمۡن ت

ُ
ۡن فَۡوِقک ابًا ّمِ

َ
َعذ

َس 
ۡ
بَا ۡم 

ُ
بَۡعَضک یُِذیَۡق  ّوَ  ِشَیًعا  ۡم 

ُ
ِبَسک

ۡ
یَل اَۡو 

ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل ٰیِت 
ٰ

الۡا ُف  نَُصّرِ ۡیَف 
َ
ک ؕ اُنُۡظۡر  بَۡعٍض

یَۡفَقُہۡوَن ﴿۶۶﴾ 

67. Dan akaum engkau telah 
mendustakannya,860 padahal itu 
adalah kebenaran. Katakanlah, 
b”Aku bukan penanggung jawab 
atas kamu.”

ۡسُت 
َّ ل قُۡل   ؕ  

ُ
حَّق

ۡ
ال ُہَو  َو  قَۡوُمَک  بِٖہ  َب 

َّ
ذ

َ
ک َو 

 ﴾۶۷ؕ ۡم  بَِوکِۡیٍل ﴿
ُ

َعلَۡیک

859. “Azab dari atas” maknanya kelaparan, gempa bumi, air bah, taufan, 
penindasan terhadap golongan yang lemah oleh yang kuat, penderitaan 
mental, dan sebagainya, dan “siksaan dari bawah” berarti penyakit-penyakit, 
wabah, pemberontakan orang-orang bawahan, dan sebagainya. Kemudian ada 
hukuman berupa kekacauan, perpecahan-perpecahan dan perselisihan yang 
kadang-kadang berakhir dalam perang saudara. Hal demikian ini diisyaratkan 
dalam kata-kata “membuat sebagian kamu merasakan kekerasan sebagian 
yang lain.”

860. Di sini kata ganti “-nya” merujuk kepada (1) perkara yang sedang 
dibahas; (2) Al-Qur’an; (3) azab Ilahi. Jika kita ambil arti yang terakhir, maka 
kata-kata “padahal itu adalah kebenaran” akan berarti bahwa azab yang 
dijanjikan pasti akan tiba. 

a6 : 6.  b39 : 42; 42 : 7.
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68. Bagi tiap kabar gaib ada 
ketetapan waktunya,861 dan kamu 
segera akan mengetahui hakikat-
nya.

ۡسَتَقّرٌ ّوَ َسۡوَف تَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۸﴾  ّلِ نََبٍا  ّمُ
ُ
لِک

69. Dan capabila engkau me-
lihat orang-orang yang sedang 
membicarakan ayat-ayat Kami 
dengan tidak patut, maka ting-
galkanlah mereka hingga mereka 
membicarakan pembicaraan lain. 
Dan jika setan menyebabkan eng-
kau lupa, maka setelah ingat, 
janganlah engkau duduk bersama 
kaum yang aniaya itu.*

ٰیِتَنا 
ٰ
ا فِۡيۤ  َيخُۡوُضۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َراَیَۡت  ِاَذا  َو 

َحِدیٍۡث  فِۡي  َيخُۡوُضۡوا  ي 
ٰ
َحّت ۡم 

ُ
َعۡنہ ۡعِرۡض 

َ
فَا

ۡیٰطُن  فَلَا تَۡقُعۡد 
َ

َک الّش ا یُنِۡسَیّنَ َغیِۡرٖہ ؕ َو ِاّمَ

لِِمیَۡن ﴿۶۹﴾ 
ٰ

ٰري  َمَع الَۡقۡوِم  الّظ
ۡ
ک ِ

ّ
بَۡعَد  الذ

70. Dan dorang-orang yang ber-
takwa tidak bertanggung jawab 
mengenai mereka itu sedikit pun, 
akan tetapi kewajiban mereka 
hanyalah memberi nasihat supaya 
mereka bertakwa.

ۡن  ّمِ ِحَسابِہِۡم  ِمۡن  ُقۡوَن  یَّتَ ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  َما  َو 

ُقۡوَن ﴿۷۰﴾  ۡم یَّتَ
ُ
ہ

َّ ٰري لََعل
ۡ

ّوَ لِٰکۡن ِذک ۡيٍء 
َ

ش

71. Dan tinggalkanlah aorang-
orang yang menjadikan agama 
mereka sebagai permainan dan 
hiburan serta kehidupan dunia 
telah memperdaya mereka. 
Dan peringatkanlah mereka 
dengan al-Qur’an, jangan 
sampai suatu jiwa terjerumus 
ke dalam neraka oleh apa yang 
telah diusahakannya. Tidak ada

ّوَ  ۡہًوا 
َ
ل ّوَ  لَِعًبا  ۡم 

ُ
ِدیَۡنہ ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال َذِر  َو 

تُبَۡسَل  اَۡن  بِٖہۤ   ۡر 
ّ
َذکِ َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوُۃ  

ۡ
ال ُم 

ُ
تۡہ َغّرَ

َہا ِمۡن  ُدۡوِن 
َ
نَۡفٌس  ۭ بَِما َکَسَبۡت ۖ  لَيَۡس ل

ا 
َّ  َعۡدٍل ل

َ
ّل

ُ
ِہ َولِّيٌ  ّوَ لَا َشِفۡیٌع ۚ َو ِاۡن تَۡعِدۡل ک

اللّٰ

بَِما اُبِۡسُلۡوا  ِذیَۡن  
َّ ال ِٰٓئَک   اُول  ؕ ِمۡنَہا   

ۡ
یُۡؤَخذ

a4 : 141.  b6 : 53.  c5 : 58; 7 : 52; 8 : 36.

861. Ayat itu berarti bahwa Tuhan, sesuai dengan hikmah-Nya yang 
tak dapat salah itu, telah menentukan satu saat penggenapan setiap kabar 

* Maksudnya adalah bukanlah untuk selamanya secara total memutuskan ikatan dengan mereka 
melainkan maksudnya adalah bahwa sambil bekerja dengan gairah kecintaan kepada agama, 
janganlah tinggalkan mereka sampai mereka meninggalkan karakter buruk mereka.
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baginya pelindung dan pemberi 
syafaat selain Allah, dan jika 
ia hendak menebus dengan 
segala macam tebusan niscaya 
tidak akan diterima darinya. 
Mereka inilah orang-orang yang 
akan dijerumuskan ke dalam 
kebinasaan karena apa yang 
mereka usahakan. aMereka akan 
mendapat minuman air mendidih 
dan azab yang pedih karena 
mereka dahulu ingkar.

اٌب 
َ

ۡن َحِمۡیٍم  ّوَ َعذ ۡم َشَراٌب ّمِ
ُ
َسُبۡوا ۚ لَہ

َ
ک

ُرۡوَن ﴿٪۷۱﴾ 
ُ
ف

ۡ
انُۡوا یَک

َ
اَلِۡیٌم  ۭ بَِما ک 

72. Katakanlah, b”Apakah kita 
akan menyeru selain Allah yang 
tidak memberi manfaat dan tidak 
pula mendatangkan mudarat ke-
pada kita, dan apakah kita akan 
dikembalikan atas tumit kita, 
setelah Allah memberi petunjuk 
kepada kita? Seperti seorang yang 
telah diperdayakan setan di bumi 
dalam keadaan kebingungan862, 
dan ia mempunyai sahabat-

ِہ َما لَا یَۡنَفُعَنا َو لَا 
قُۡل  اَنَۡدُعۡوا  ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

ُہ 
ٰۤي اَۡعَقابَِنا بَۡعَد ِاۡذ َہٰدىَنا اللّٰ نَا َو نَُرّدُ َعل یَُضّرُ

الۡاَۡرِض  فِي  ٰیِطیُۡن 
َ

الّش اۡسَتۡہَوتُۡہ  ِذي 
َّ ال

َ
ک

ُہَدي
ۡ
ال ي 

َ
ِال  

ۤ
یَّۡدُعۡونَٗہ اَۡصٰحٌب    

ۤ
لَٗہ َحیَۡراَن 

a10 : 5.  b21 : 67; 22 : 74.

gaib. Maka azab yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang menolak 
kebenaran akan datang juga pada saatnya yang tepat.

862. Ayat itu memisalkan keadaan orang musyrik dengan keadaan 
orang kebingungan yang tidak punya arah tertentu yang akan dituju. Tetapi 
orang beriman sejati mempunyai maksud tertentu dan tujuan tertentu pula 
dalam kehidupannya. Ia selamanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dengan keyakinan mendalam dan tidak melantur seperti orang musyrik yang 
kebingungan.

R. 9
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sahabat yang memanggilnya ke-
pada petunjuk seraya berkata, 
“Datanglah kepada kami!” Kata-
kanlah, “Sesungguhnya petunjuk 
Allah itulah petunjuk yang se-
benarnya dan kami diperintahkan 
supaya berserah diri kepada 
Tuhan seluruh alam.”

 ؕ ُہٰدي 
ۡ
ال ُہَو  ِہ 

اللّٰ ُہَدي  ِاّنَ  قُۡل    ؕ ائِۡتَنا 

 ﴾۷۲ۙ َو اُِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿

73. “Dan bahwa kami diperin-
tahkan, ‘aTetaplah mendirikan 
shalat dan bertakwa kepada-Nya’ 
dan Dia-lah Yang kepada-Nya 
kamu sekalian akan dihimpun.”

ِذۡيۤ  
َّ ُقۡوُہ ؕ َو ُہَو ال

َّ ٰلوَۃ َو ات َو اَۡن  اَِقۡیُموا الّصَ

ۡحَشُرۡوَن ﴿۷۳﴾ 
ُ
ِالَۡیِہ ت

74. “Dan bDia-lah Yang men-
ciptakan seluruh langit dan bumi 
dengan hak, pada hari Dia ber-
firman, “Jadilah” maka jadilah ia. 
Firman-Nya itu benar, dan milik-
Nya-lah kerajaan pada hari ketika 
cnafiri863 ditiup. Dia dMengetahui 
yang gaib dan yang nyata, dan 
Dia Mahabijaksana, Mahateliti.

حَّقِ ؕ 
ۡ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض بِال ِذۡي َخلََق الّسَ
َّ َو ُہَو ال

لَُہ   َو   ؕ  
ُ

حَّق
ۡ

ال قَۡولُُہ    ۚ ۡوُن 
ُ

فََیک ۡن 
ُ
ک یَُقۡوُل   یَۡوَم  َو 

الَۡغۡیِب  ٰعلُِم    ؕ ۡوِر  الّصُ فِي  یُۡنَفُخ  یَۡوَم   ُک 
ۡ
الُۡمل

خَِبیُۡر ﴿۷۴﴾ 
ۡ

حَِکۡیُم ال
ۡ

َہاَدِۃ ؕ َو ُہَو ال
َ

َو الّش

نصف 
الحزب

14

a4 : 78; 22 : 79; 24 : 57.  b14 : 20; 16 : 4; 29 : 45.  c27 : 88; 39 : 69.
d9 : 94; 13 : 10; 23 : 93; 39 : 47; 59 : 23.

863. Tiap nabi Allah sungguh merupakan nafiri yang dengan 
perantaraannya Suara Allah Swt terdengar, dan dibunyikannya nafiri itu 
perlambang bagi tersebarluasnya ajaran-ajarannya dan revolusi besar yang 
akan dijelmakan olehnya dalam kehidupan kaumnya. Ayat itu berarti bahwa 
bila ajaran Rasulullah Saw disebarluaskan dan diterima oleh dunia, dan bila 
Islam mendapat kemenangan serta kekuasaan, maka Kerajaan Ilahi akan 
berdiri tegak dengan megahnya di atas bumi dan pada hari itu berhala-berhala 
akan hancur berkeping-keping.
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75. Dan ingatlah aketika 
Ibrahim berkata kepada bapak-
nya, Azar,864 “Apakah engkau 
menjadikan berhala-berhala itu 
sebagai sembahan? Sesungguh-
nya aku mendapati engkau dan 
kaum engkau dalam kesesatan 
yang nyata.”

اَۡصَناًما     
ُ

ِخذ
َّ

اَتَت َزَر 
ٰ
ا لِاَبِۡیِہ  ِابٰۡرِہۡیُم  قَاَل  ِاۡذ  َو 

ِبیٍۡن ﴿۷۵﴾  ِۡيۤ   اَٰرىَک َو قَۡوَمَک فِۡي َضلٍٰل ّمُ
ّ

 ۚ ِان
ً

ِلَہۃ
ٰ
ا

a19 : 43.

864. Dalam Kitab Wasiat Lama nama ayah Nabi Ibrahim As disebut Terah 
(Kejadian 11:26) dan di dalam Wasiat Baru (Lukas 3:34) disebut Tarah. Nama 
dalam Talmud hampir sesuai dengan yang tercantum dalam Lukas. Eusebius, 
bapak sejarah gereja-gereja, menyebut Āthar sebagai nama ayah Ibrahim 
As (Sale). Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang Yahudi pun tidak 
ada kesepakatan pendapat tentang nama ayah Ibrahim As Eusebius niscaya 
mempunyai alasan yang kuat untuk mempunyai pendapat yang bertentangan 
dengan Kitab Kejadian dan Lukas. 

Bentuk yang benar nampaknya Āthar yang kemudian berubah menjadi 
Tarah atau Terah. Āthar mempunyai persamaan yang erat dengan nama yang 
diberikan dalam Al-Qur’an (Āzar), hanya ada perbedaan kecil dalam lafal, 
kedua bentuk itu hampir sama. Oleh karena itu para penulis Kristen tidak 
punya alasan untuk menentang Al-Qur’an karena menyebut ayah Ibrahim As 
dengan nama Āzar itu. Lebih-lebih, ayah Ibrahim As disebut juga Zarah dalam 
Talmud (Sale), dan Zarah kira-kira sama dengan Āzar. Hal itu menunjukkan 
bahwa pendapat Al-Qur’an sangat lebih dapat dipercaya. Di samping itu, Āzar 
telah disebut Ab-nya Ibrahim As (QS.26:87), sebuah kata yang dipergunakan 
untuk bapak, paman, uwak, kakek, dan sebagainya. Dalam QS.2:133 Isma’il 
As, uwak Yakub As, telah disebut Ab-nya. 

Akan tetapi dari Al-Qur’an nampak bahwa Āzar sungguhpun disebut Ab 
Ibrahim As, sebenarnya bukan ayah. Ibrahim As telah membuat janji kepada  
Āzar, Ab-nya, untuk berdoa kepada Tuhan agar mengampuninya, tetapi tatkala 
ia mengetahui bahwa ia musuh Allah, ia tak mau berdoa baginya, bahkan ia 
telah benar-benar dilarang berbuat demikian (QS.9:114). Akan tetapi, dalam 
QS.14:42 Nabi Ibrahim As berdoa untuk Wālid-nya, kata itu digunakan hanya 
untuk ayah. Ini menunjukkan bahwa Āzar yang telah disebut Ab Ibrahim As 
orang itu lain dari Wālid-nya. Sangat mungkin ia paman Ibrahim As. Beberapa 
ayat dari Bibel juga mendukung kesimpulan itu. Ibrahim As menikahi Siti 
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76. Dan demikianlah Kami 
memperlihatkan kepada Ibrahim 
kerajaan seluruh langit dan 
bumi865 supaya ia termasuk orang-
orang yang yakin.

ٰمٰوِت  الّسَ َملَُکۡوَت  ِابٰۡرِہۡیَم  نُِرۡيۤ   لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

ۡوَن ِمَن الُۡمۡوِقِنیَۡن ﴿۷۶﴾ 
ُ

َو الۡاَۡرِض َو لَِیک

77. Maka tatkala malam telah 
menjadi gelap ia melihat sebuah 
bintang. Ia berkata, “Inikah Tuhan-
ku?” Tetapi tatkala bintang itu 
terbenam ia berkata, “Aku tidak 
suka kepada yang terbenam.”*

ا  
َ

ًبا ۚ قَاَل ٰہذ
َ
 َکۡوک

ٰ
ۡیُل  َرا

َّ ا َجّنَ َعلَۡیِہ ال فَلَّمَ

 ﴾۷۷﴿ ِفلِیَۡن 
ٰ

الۡا اُِحّبُ   لَاۤ   ََل  قَاَل  اَف   
ۤ
ا فَلَّمَ  ۚ َربِّۡي 

78. Lalu tatkala ia melihat 
bulan terbit memancarkan ca-
haya, ia berkata, “Inikah Tuhan-
ku?” Tetapi tatkala bulan itu ter-
benam, ia berkata, “Jika Tuhanku 
tidak memberi petunjuk kepada-
ku, niscaya aku termasuk kaum 
yang sesat.”

  اَفََل 
ۤ
ا ا َربِّۡي ۚ فَلَّمَ

َ
ا َراَ  الَۡقَمرَ بَاِزًغا  قَاَل ٰہذ فَلَّمَ

ِمَن   لَاَُکۡونَّنَ  َربِّۡي  یَۡہِدنِۡي  ۡم 
َّ ل لَِئۡن  قَاَل 

ٓالِّیَۡن ﴿۷۸﴾ 
َ

الّض الَۡقۡوِم  

Sarah, anak Terah (Kejadian 20:12) yang menunjukkan bahwa Terah bukan 
ayahnya, sebab ia tidak dapat menikahi saudara perempuannya sendiri. Rupa-
rupanya karena ayahnya sudah wafat, Ibrahim As dibesarkan oleh pamannya, 
Āzar atau Āthar, yang memberikan putrinya, Siti Sarah, kepadanya untuk 
dipersunting. Karena Āzar mengurus Ibrahim As dan berlaku terhadapnya 
seperti seorang bapak, ia rupanya disebut anak, dan ini membawa kepada 
kekeliruan, yaitu Āzar atau Āthar disangka sebagai ayah kandung Ibrahim 
As. Nampak pula dari Talmud bahwa Āzar memperkarakan Nabi Ibrahim As 

* Dari ayat 77-79 diceritakan satu percakapan Nabi Ibrahim As dengan kaumnya yang terus 
berlangsung selama tiga hari. Untuk menyangkal kaumnya, Nabi Ibrahim As menyebut bintang-
bintang yakni kalian menjadikannya sembahan padahal ia akan terbenam. Kemudian beliau 
menyebut bulan, yang lebih besar dari itu yang disembah oleh sebagian dari kalian padahal ia 
adalah benda yang akan terbenam juga. Kemudian beliau menyebut matahari karena sebagian 
besar kaum beliau juga adalah penyembah matahari. Beliau bersabda, “Walaupun matahari ini 
sangat besar dan kalian telah menetapkannya sebagai tuhan dan memujinya akan tetapi lihatlah, 
ia juga akan terbenam. Maka segala sesuatu selain Allah yang kalian jadikan sebagai sembahan 
hanyalah dusta belaka.”

Mengenai ayat ini sebagian mufasir dizaman ini menerangkan cerita yang aneh yaitu ayah Nabi 
Ibrahim As memenjarakan beliau di dalam gua. Ketika beliau keluar maka yang pertama kali beliau 
lihat adalah bintang, kemudian melihat bulan, kemudian matahari dan untuk pertama kalinya beliau 
mengetahui bahwa ketiga benda ini akan terbenam. Akan tetapi cerita ini tidak benar.
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79. Maka tatkala ia melihat 
matahari terbit memancarkan ca-
haya, ia berkata, “Inikah Tuhanku? 
Ini lebih besar!” Tetapi ketika itu 
pun terbenam, ia berkata, “Hai 
kaumku, sesungguhnya aku ter-
bebas dari apa pun yang kamu 
persekutukan.866

  ۤ ا
َ

ٰہذ َربِّۡي  ا 
َ

ٰہذ قَاَل    
ً

بَاِزَغۃ ۡمَس 
َ

الّش َراَ  ا  فَلَّمَ

ٌء   بَِرۡيٓ ِۡي 
ّ

ِان ٰیَقۡوِم  قَاَل  اَفَلَۡت    
ۤ
ا فَلَّمَ  ۚ اَۡکبَُر 

ۡوَن ﴿۷۹﴾ 
ُ
مَّا تُۡشِرک ّمِ

dan membawa ke hadapan raja untuk perkara pelanggaran memecah-mecah 
berhala-berhala. Seandainya  Āzar ayah Ibrahim As niscaya ia tidak akan 
mengambil langkah yang begitu keras terhadap putranya sendiri.

865. Ayat itu berarti bahwa Allah Swt melimpahkan kepada Ibrahim As 
pengetahuan dan pengertian tentang hukum-hukum alam yang berlaku di 
alam semesta ini dan melimpahkan ilmu tentang kekuatan serta kekuasaan 
Tuhan Yang meliputi segala-gala.

866. Ayat-ayat 77 sampai 79 mengandung keterangan yang diberikan 
Nabi Ibrahim As untuk menjelaskan kepada kaumnya – penganut agama 
berhala – kejanggalan kepercayaan mereka bahwa matahari, bulan, dan 
bintang-bintang adalah di antara sekian banyak sembahan mereka (Jewish 
Encyclopaedia). Adalah keliru mengambil kesimpulan dari ayat-ayat ini 
bahwa Ibrahim As sendiri meraba-raba dalam kegelapan dan tidak tahu siapa 
gerangan Tuhan-nya, dan bahwa ia menganggap bintang timur, bulan, dan 
matahari satu-persatu sebagai tuhan, dan bilamana tiap-tiap dari benda-benda 
itu tenggelam pada gilirannya masing-masing, ia melepaskan kepercayaan 
mengenai ketuhanan benda-benda itu, dan ia kembali kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, Pencipta langit dan bumi. 

Sebenarnya, ayat-ayat itu mengandung beberapa keterangan yang 
menunjukkan bahwa Ibrahim As, jauh dari kemungkinan mengambil benda-
benda di langit sebagai tuhan-tuhan, berusaha memperlihatkan kepada 
kaumnya kehampaan kepercayaan mereka dengan cara selangkah demi 
selangkah. Ayat 75-76 menunjukkan bahwa Ibrahim As itu seorang yang 
teguh kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu ia 
tidak boleh dianggap meraba-raba dalam kegelapan dan melantur dari satu 
tuhan kepada yang lainnya. Kata-kata, “inikah Tuhanku?” merupakan dalil 
yang menentang penyembahan bintang. Ia mengucapkan kata-kata itu untuk 
menerangkan kekeliruan kepercayaan kaumnya bahwa bintang itu tuhan 
mereka. Lebih-lebih, ia sudah mengetahui bahwa bintang-bintang itu harus 
tenggelam.
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80. “Sesungguhnya aaku meng-
hadapkan perhatianku kepada 
Tuhan Yang menciptakan seluruh 
langit dan bumi, dengan hati 
yang condong kepada Allah dan 
aku tidak termasuk orang-orang 
musyrik.”

ٰمٰوِت  الّسَ فََطَر  ِذۡي 
َّ لِل َوۡجِہَي  ۡہُت  َوّجَ ِۡي 

ّ
ِان

 ﴾۸۰ۚ   اَنَا� ِمَن  الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿
ۤ
َو الۡاَۡرَض َحِنۡیًفا ّوَ َما

81. Dan kaumnya berbantah 
dengannya. Ia berkata, “Apakah 
kamu berbantah dengan aku me-
ngenai Allah padahal Dia telah 
memberi petunjuk kepadaku? 
Dan aku tidak takut terhadap apa 
pun yang kamu persekutukan 
dengan-Nya, kecuali jika Tuhan-ku 
menghendaki sesuatu. bTuhan-ku 
meliputi segala sesuatu dalam 
ilmu-Nya. Maka apakah kamu 
tidak mengambil nasehat?

َو  ِہ 
اللّٰ فِي  ِۡي  

ّ
ۡوٓن حَٓاّجُ

ُ
اَت قَاَل    ؕ قَۡوُمٗہ  ٗہ   َحٓاّجَ َو 

اۤ  
َّ ۡوَن بِٖہۤ  ِال

ُ
قَۡد َہٰدىِن َؕو لَاۤ  اََخاُف َما تُۡشِرک

ۡيٍء 
َ

ش  
َ

ّل
ُ
ک َربِّۡي  َشۡیًئا َؕوِسَع  َربِّۡي  يََّشٓاَء  اَۡن 

ُرۡوَن ﴿۸۱﴾ 
َّ
ک

َ
ًما ؕ اَفَلَا تََتذ

ۡ
ِعل

82. “Mengapa aku harus takut 
kepada apa yang kamu per-
sekutukan, bila kamu tidak takut 
amempersekutukan dengan Allah 
apa yang tentangnya Dia tidak 
pernah menurunkan suatu dalil 
kepadamu?” Maka, manakah di 
antara dua pihak itu yang lebih 
berhak memperoleh keamanan, 
jika kamu mengetahui?867

ۡم  
ُ

ک
خَافُۡوَن  اَنَّ

َ
تُۡم َو لَا  ت

ۡ
َرک

ۡ
  اَش

ۤ
ۡیَف اََخاُف َما

َ
َو ک

ٰطًناؕ 
ۡ
ۡم ُسل

ُ
ۡل بِٖہ َعلَۡیک ّزِ

َ
ِہ َما لَۡم یُن

تُۡم بِاللّٰ
ۡ
َرک

ۡ
اَش

ۡنتُۡم  
ُ
ک بِالۡاَۡمِنِۚاۡن   

ُ
اََحّق رِیَۡقیِۡن 

َ
الۡف ّيُ 

َ
فَا

 ﴾۸۲� تَۡعلَُمۡوَن ﴿
وقف
لازم

Jadi, dalilnya yang terkandung dalam kata-kata, “aku tidak suka kepada 
yang terbenam,” niscaya sudah terkandung sebelumnya dalam pikirannya. 
Pada hakikatnya ia ingin menggunakan dalilnya dalam tiga cara yang sangat 
jitu. Oleh karena itu mula-mula ia seolah-olah menduga bintang itu Tuhan-
nya dan, bila lenyap, ia segera menyatakan, “aku tidak suka kepada yang 
terbenam.” Seperti itu pula halnya dengan terbenamnya bulan dan matahari. 
Adapun tentang matahari ia menggunakan kata “lebih besar” atau “terbesar” 
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83. Orang-orang yang ber-
iman dan tidak pernah amencam-
purbaurkan keimanan mereka 
dengan keaniayaan - mereka itulah 
yang akan memperoleh keamanan 
dan mereka itulah yang mendapat 
petunjuk.

ٍم  
ۡ
بُِظل ۡم 

ُ
ِایَۡمانَہ ا  ِبُسۡوۤ

ۡ
یَل لَۡم  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡہَتُدۡوَن ﴿٪۸۳﴾  ۡم ّمُ
ُ
ُم الۡاَۡمُن َو ہ

ُ
ِٰٓئَک لَہ اُول 

84. Dan itulah hujjah Kami, 
Kami memberikannya kepada 
Ibrahim untuk menghadapi 
kaumnya.868 bKami meninggikan 
derajat orang yang Kami ke-
hendaki. Sesungguhnya Tuhan 
engkau Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui.

 ؕ قَۡوِمٖہ  َعلٰي  ِابٰۡرِہۡیَم    
ۤ
تَۡیٰنَہا

ٰ
ا   

ۤ
ُحّجَُتَنا َک 

ۡ
تِل َو 

َحِکۡیٌم   َربََّک  ِاّنَ   ؕ َشٓاُء 
َّ ن ۡن  ّمَ َدَرٰجٍت  نَۡرفَُع 

َعلِۡیٌم ﴿۸۴﴾ 

secara sindiran, untuk mencela kaumnya atas kebodohan mereka. Hal itu jelas 
menunjukkan bahwa dengan jalur dalil-dalil yang dipakainya, Nabi Ibrahim 
As berniat menarik kaumnya kepada Allah Swt secara bertahap. Selayang 
pandangan atas ayat-ayat 80-82 membuat jelas sekali bahwa Ibrahim As tidak 
hanya memiliki keimanan yang teguh kepada Allah Swt, bahkan tetapi juga 
mempunyai pengetahuan mendalam tentang Sifat-sifat Tuhan.

867. Ayat ini dan dua ayat sebelumnya secara pasti menunjukkan bahwa 
kejadian yang diceriterakan dalam ayat 77-79 sengaja digunakan oleh Ibrahim 
As sebagai hujjah; padahal, ia sendiri sungguh orang yang berpegang teguh 
kepada tauhid dan telah meneguk air sekenyang-kenyangnya dari sumber air 
kecintaan dan makrifat Ilahi.

868. Ayat ini dengan cara-yang-pasti memecahkan persoalan apakah 
Ibrahim As secara berangsur mencapai keimanan kepada Tuhan dengan 
mengambil satu benda langit sesudah lainnya sebagai tuhannya ataukah 
merupakan hujjah yang  jitu ditata secara bertahap, sehingga dengan jalan 
itu ia berusaha menunjukkan kekeliruan kaumnya dalam menyembah benda-
benda langit ini sebagai sembahan. Ayat itu menunjukkan bahwa keimanan 
Ibrahim As semenjak dini telah jelas dan teguh kepada Tauhid Ilahi dan bahwa 
apa yang dikatakannya berkenaan dengan matahari, bulan, dan sebagainya 
merupakan sebagian dari hujjah yang telah diajarkan Tuhan kepadanya.

R. 10
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85. Dan aKami menganuge-
rahkan kepadanya, Ishaq dan 
Yakub, masing-masing Kami 
beri petunjuk, dan sebelumnya 
Kami telah memberi petunjuk 
kepada Nuh, dan dari keturunan-
nya, Daud, Sulaiman, Ayyub,869 

Yusuf, Musa, dan Harun. Dan 
demikianlah Kami memberi gan-
jaran kepada mereka yang berbuat 
kebajikan.

ا َہَدیَۡنا 
ًّ ل

ُ
  ِاۡسٰحَق َو یَۡعُقۡوَب ؕ ک

ۤ
َو َوَہۡبَنا لَٗہ

َداٗوَد   یَِّتٖہ  ُذّرِ ِمۡن  َو  قَۡبُل  ِمۡن  َہَدیَۡنا  نُۡوًحا  َو 

ُمۡوٰسي  َو  یُۡوُسَف  َو  اَیُّۡوَب  َو  ُسلَۡیٰمَن  َو 

 ﴾۸۵ۙ ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
َو ٰہُرۡوَن ؕ َو ک

86. Dan Kami memberi petun-
juk kepada Zakaria, Yahya, Isa, 
dan Ilyas; semuanya termasuk di 
antara orang-orang saleh.

َن    ّمِ
ٌ

ّل
ُ
ِریَّا َو َيۡحٰيي َو ِعۡیٰسي َو ِالَۡیاَس ؕ ک

َ
َو َزک

 ﴾۸۶ۙ ِلِحیَۡن ﴿ الّصٰ

87. Dan Isma’il, Alyasa’, Yunus, 
dan Luth pun diberi petunjuk!, 
Dan bmasing-masing Kami lebih-
kan derajatnya di atas seluruh 
alam.870

ا 
ًّ ل

ُ
ک َو   ؕ لُۡوًطا  َو  یُۡونَُس  َو  الۡيََسَع  َو  ِاۡسٰمِعۡیَل  َو 

 ﴾۸۷ۙ َنا َعلَي  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿
ۡ
ل

َ
فَّض

869. Ayyub As adalah pahlawan dari Kitab Ayyub (Book of Job). 
Disebutkan dalam Bibel bahwa ia tinggal di daerah Uz. Beberapa sumber 
mengatakan bahwa daerah itu ialah Idumea atau Sahara Arab, yang lainnya 
menetapkan Mesopotamia sebagai tanah tumpah darahnya. Rupanya Uz 
terletak di suatu tempat di sebelah utara Arab. Konon Ayyub As tinggal di 
sana sebelum kaum Bani Israil bertolak dari Mesir. Dengan demikian ia 
hidup sebelum Nabi Musa As atau, seperti beberapa sumber mengatakan, ia 
adalah rekan setanah air Nabi Musa As, dan telah menerima tugas risalatnya 
kira-kira 20 tahun sebelum Nabi Musa. Ia bukan dari kaum Bani Israil, 
karena asal-muasalnya dari Esau, kakak Nabi Yakub As. Ia mempunyai jalan 
hidup yang tidak tetap dan beragam karena “diuji” oleh  Allah Swt dengan 
pelbagai cara; tetapi, ia terbukti orang yang sangat tawakal, takwa, sabar, 
dan istiqamah dalam menghadapi kemalangan yang hebat. Ia masih tetap 
hidup dalam ingatan umat manusia sebagai contoh kesabaran yang sempurna 
(Yewish Encyclopaedia & Enc. of Islam).

a29 : 28.  b2 : 49; 3 : 34, 35; 45 : 17.
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88. Dan dari bapak-bapak 
mereka, keturunan mereka, dan 
saudara-saudara mereka, dan 
Kami telah memilih mereka 
serta memberi mereka petunjuk 
kepada jalan yang lurus.

ۡم 
ُ
یِّٰتہِۡم َو  ِاۡخَوانِہِۡمۚ  َو اۡجَتَبۡیٰنہ بَٓائِہِۡم َو ُذّرِ

ٰ
َو ِمۡن ا

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۸۸﴾  ۡم  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ
ُ
َو َہَدیٰۡنہ

89. Itulah petunjuk Allah. De-
ngan itu Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki 
di antara hamba-hamba-Nya. 
Dan, ajika mereka berbuat syirik, 
pasti lenyap dari mereka apa yang 
telah mereka kerjakan.

ِمۡن  يََّشٓاُء  َمۡن  بِٖہ  یَۡہِدۡي  ِہ 
اللّٰ ُہَدي  ٰذلَِک 

انُۡوا  
َ
ا  ک ۡم  ّمَ

ُ
حَِبَط َعۡنہ

َ
ۡوا ل

ُ
َرک

ۡ
ِعَباِدٖہ ؕ َو لَۡو اَش

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۸۹﴾ 

870. Para nabi keturunan Nuh As dalam ayat ini dan dalam dua ayat 
sebelumnya telah dipecah dalam tiga kelompok, dan tiap kelompok telah 
diberi sifat yang berbeda. Kelompok yang pertama mencakup Nabi Daud 
As, Sulaiman As, Ayyub As, Yusuf As, Musa As, dan Harun As –  nabi-nabi 
yang diberi kekuasaan dan kemakmuran, dan karenanya mampu berbuat 
bajik kepada sesama umat manusia. Oleh karena itu anggota-anggota dari 
kelompok ini telah disebut “mereka yang berbuat kebajikan,” (QS.6: 85) 
sebab dengan perantaraan kekuasaan dan kemakmuran duniawi, mereka 
mampu melakukan kebaikan secara materi kepada kaum mereka. Daud As 
dan Sulaiman As adalah raja-raja; Yusuf As dan Ayyub As telah dikarunia 
kemakmuran sesudah mereka diuji dengan musibah-musibah yang dialami 
oleh mereka dengan kesabaran yang luar biasa. Musa As dan Harun As 
menikmati kekuasaan tertinggi atas kaumnya. 

Kelompok kedua mencakup Nabi Zakaria As, Yahya As, Isa As, dan 
Ilyas As. Tidak ada satu pun dari mereka itu memiliki kekuasaan duniawi atau 
harta, mereka semuanya melampaui kehidupan tanpa kekuasaan, sedemikian 
rupa sehingga tentang Ilyas As dikatakan bahwa ia jarang sekali nampak di 
muka umum dan biasanya hidup di hutan-hutan. Nabi-nabi dari kelompok ini 
telah disebut “orang-orang saleh.”

 Golongan ketiga terdiri atas Nabi Isma’il As, Alyasa As, Yunus As, 
dan Luth As. Mereka tak mempunyai kekuasaan duniawi, tetapi Allah 
Swt menganugerahi mereka rahmat dan keunggulan. Mereka dinyatakan 
mempunyai hasrat memiliki kekuasaan dan kejayaan. Tentang Isma’il As 
kita baca dalam Bibel: “Kanak-kanak itu akan menjadi seorang bagai hutan 

a2 : 49; 3 : 34-35; 45 : 17.
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90. Mereka itulah corang-orang 
yang telah Kami beri Kitab,871 
kekuasaan, dan kenabian. Tetapi 
jika mereka mengingkarinya, 
maka sungguh Kami telah 
menyerahkannya kepada suatu 
kaum yang tidak akan meng-
ingkarinya.

َم 
ۡ

حُک
ۡ

ال َو  الِۡکٰتَب  ُم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

َنا 
ۡ
ل

َّ
ٓاِء  فََقۡد َوک

َ
ُؤل ۡر بَِہا ہٰۤ

ُ
ف

ۡ
َۃ ۚ فَِاۡن یَّک ُبّوَ َو الّنُ

فِرِیَۡن ﴿۹۰﴾ 
ٰ

يُۡسۡوا بَِہا بِک
َّ بَِہا قَۡوًما ل

lakunya dan tangannya akan melawan segala orang dan tangan segala orang 
pun akan melawan dia” (Kejadian 16:12).

Tentang Al-Yasa’ dikatakan bahwa ia menyebabkan seorang raja yang 
tidak menaatinya, dibunuh supaya dengan demikian ia dapat memperoleh 
kekuasaan politik. Yunus As disangka telah menjadi kurang senang terhadap 
Tuhan sebab, ia mengira telah dipermalukan oleh melesetnya nubuatan 
beliau, hal itu menurut apa yang diduga, menunjukkan bahwa ia berusaha 
memperoleh kekuasaan untuk diri sendiri. Luth As dituding bahwa ia 
menginginkan tanah padang rumput yang subur dan senantiasa bertengkar 
dengan kerabatnya, Nabi Ibrahim As. Dengan demikian, semua nabi itu telah 
dinyatakan, tamak akan harta kekayaan dan haus akan kekuasaan. Akan 
tetapi, Al-Qur’an menyatakan semua tuduhan itu palsu. Mereka itu datang 
dari golongan orang-orang samawi yang telah dimuliakan Tuhan.

871. Ayat itu tidak berarti bahwa tiap-tiap nabi diberi kitab masing-
masing. “Memberi kitab” itu ungkapan yang dipergunakan dalam Al-Qur’an, 
pada umumnya dalam pengertian, memberi kitab melalui seorang nabi 
pembawa syariat. Di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.45:17) dikatakan 
bahwa tiga hal, yaitu kitab, kedaulatan dan kenabian diberikan kepada semua 
keturunan Bani Israil. Dalam QS.5:45 kita baca bahwa satu rangkaian nabi 
datang sesudah Nabi Musa As tidak diberi syariat baru, melainkan mengikuti 
syariat yang diberikan dalam Taurat dan menjalankan hukum dengan syariat 
itu. 

Sebenarnya nabi-nabi itu ada dua golongan: nabi-nabi pembawa syariat 
yang kepada mereka masing-masing diberikan sebuah kitab (hukum atau 
syariat) dan nabi-nabi yang tidak diberi kitab atau syariat, tetapi mengikuti 
syariat nabi pembawa syariat. Ihwal mereka kata-kata, “orang-orang yang 
telah kami beri kitab” berarti bahwa mereka diberi pengetahuan tentang 
kitab atau mereka mewarisi kitab atau syariat nabi pembawa syariat yang 
mendahuluinya.

a45 : 17.
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91. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberi petunjuk oleh 
Allah, maka ikutilah petunjuk 
mereka.872 Katakanlah, “Aku 
tidak meminta upah apa pun 
kepada kamu untuk tugas ini. 
Ini tidak lain hanyalah suatu 
nasihat untuk seluruh alam.”

ُم اۡقَتِدۡہ ؕ 
ُ
ُہ  فَِبُہٰدىہ

ِذیَۡن َہَدي اللّٰ
َّ ِٰٓئَک ال اُول

ا  
َّ ِال اۤ  اَۡسـَٔلُُکۡم َعلَۡیِہ  اَۡجًرا ؕ ِاۡن  ُہَو   

َّ ل قُۡل  

ٰعلَِمیَۡن ﴿٪۹۱﴾ 
ۡ
ٰري لِل

ۡ
ِذک 

92. Dan amereka tidak me-
muliakan Allah dengan sebenar-
benarnya, ketika bmereka berkata, 
“Allah tidak menurunkan sesuatu 
pun kepada seseorang.”873 Kata-
kanlah, “Siapakah yang telah 
menurunkan Kitab yang dibawa 
oleh Musa sebagai cahaya dan 
petunjuk bagi manusia—walau-
pun kemudian kamu menjadikan-
nya sebagai lembaran-lembaran 
kertas biasa, yang sebagian kamu 
perlihatkan, 

 
ۤ
َما قَالُۡوا  ِاۡذ  قَۡدِرٖہۤ    

َ
َحّق َہ 

اللّٰ قََدُروا  َما  َو 
َمۡن  قُۡل   ؕ ۡيٍء 

َ
ش ۡن   ّمِ بََشٍر  َعلٰي  ُہ  

اللّٰ اَنَۡزَل 

نُۡوًرا  ُمۡوٰسي  بِٖہ  َجٓاَء  ِذۡي 
َّ ال الِۡکٰتَب  اَنَۡزَل  

قََراِطيَۡس  ۡجَعُلۡونَٗہ 
َ
ت اِس  لِّلّنَ ُہًدي  ّوَ 

ا لَۡم  ِۡمتُۡم  ّمَ
ّ ِثیًۡرا ۚ َو  ُعل

َ
ۡخُفۡوَن  ک

ُ
تُۡبُدۡونََہا َو ت

ُہ � ثُّمَ  
ۡم ؕ قُِل  اللّٰ

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا  اَنۡتُۡم َو لَاۤ  ا تَۡعلَُمۡوۤ

َعُبۡوَن  ﴿۹۲﴾
ۡ
ۡم  فِۡي  َخۡوِضہِۡم  یَل

ُ
َذۡرہ

872. Kata-kata itu dapat dianggap tertuju kepada Rasulullah Saw atau 
kepada tiap-tiap orang Islam, sebab dasar ajaran para nabi semuanya sama. 
Atau, kata-kata itu dapat diartikan bahwa wujud rohani atau fitrat Rasulullah 
Saw adalah demikian rupa sehingga seakan-akan beliau diperintahkan supaya 
memadukan di dalam diri beliau segala sifat utama (akhlak fadhilah) yang 
terdapat pada pribadi nabi-nabi lainnya. Perintah yang dikemukakan dengan 
kata-kata, “ikutilah petunjuk mereka” itu disebut dalam istilah keruhanian 
Amr Kaunī atau Amr Khalqī yang berarti satu keinginan atau sifat yang 
terdapat pada suatu benda atau orang. Sebagai contoh mengenai perintah itu 
lihatlah QS.3:60 dan QS.21:70.

873. Kata-kata itu berarti: “Seandainya kitab ini (Al-Qur’an) tidak 
diwahyukan oleh Allah Swt, maka siapakah yang memasukkan ke dalamnya 
ajaran-ajaran yang bijak dan padat yang tidak dikenal oleh kamu maupun 
oleh bapak-bapakmu ini – ajaran-ajaran yang ada di luar kesanggupanmu 

a22 : 75; 39 : 68.  b36 : 16; 67 : 10.
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sedangkan sebagian besarnya874 
kamu sembunyikan dan kamu 
telah diajarkan apa yang tidak 
kamu ketahui dan tidak pula 
bapak-bapakmu?” Katakanlah, 
“Allah.” Kemudian biarkanlah 
mereka bermain-main dalam per-
cakapan dusta mereka.

93. aDan inilah sebuah kitab 
yang Kami telah menurunkannya, 
penuh oleh keberkatan, meng-
genapi yang sebelumnya, supaya 
engkau bmemberi peringatan ke-
pada Ummul Qura875 dan orang-
orang di sekitarnya. Dan orang-
orang yang beriman kepada 
akhirat beriman pula kepada 
Kitab ini876 dan cmereka senan-
tiasa memelihara shalat mereka.

ُق  َصّدِ ّمُ ُمٰبَرٌک  اَنَۡزلٰۡنُہ   ِکٰتٌب  ا 
َ

ٰہذ َو 

الُۡقٰري  اُّمَ  لُِتۡنِذَر  َو  یََدیِۡہ   بَیَۡن   ِذۡي  
َّ ال

ِخَرِۃ  
ٰ

بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو   ؕ َہا 

َ
َحۡول َمۡن  َو 

ۡم َعلٰي َصلَاتِہِۡم  ُيٰحِفُظۡوَن ﴿۹۳﴾ 
ُ
یُۡؤِمنُۡوَن بِٖہ َو ہ

untuk menghasilkannya. Hanya Allah yang dapat memberikan ajaran-ajaran 
demikian.” 

874. Orang-orang Yahudi di sini dikecam, karena mengemukakan 
sebagian dari kitab Taurat dan menyembunyikan bagian lain yang mengandung 
nubuatan-nubuatan dan tanda-tanda tentang kedatangan Rasulullah Saw

875. Tempat seorang nabi turun disebut “Ummul-Qurā” (ibu kota) 
sebab di sanalah manusia minum air-susu rohani sebagaimana halnya bayi 
minum susu dari dada ibunya. Kata-kata, “orang-orang di sekitarnya,” 
dapat diartikan seluruh dunia karena amanat Rasulullah Saw dirancang untuk 
segenap umat manusia. 

876. Kata-kata ini menunjukkan bahwa yang percaya kepada kehidupan 
akhirat, harus percaya kepada Al-Qur’an juga. Oleh karena itu, beriman 
kepada Al-Qur’an dan beriman kepada akhirat itu bertalian erat, yang satu 
tidak ada artinya tanpa yang lain.

a6 : 156; 21 : 51; 38 : 30.  b42 : 8.  c23 : 10; 70 : 24.
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94. Dan dsiapakah yang lebih 
aniaya dari orang-orang yang 
mengada-adakan kedustaan ter-
hadap Allah atau yang berkata, 
“Telah diwahyukan kepadaku” 
padahal tidak ada sesuatu yang 
diwahyukan kepadanya; dan 
barangsiapa berkata, “Aku akan 
menurunkan seperti apa yang 
telah diturunkan Allah.” Dan 
seandainya engkau melihat ketika 
orang-orang yang aniaya itu 
berada dalam sakaratulmaut,877 
dan malaikat-malaikat meren-
tangkan tangan mereka sambil 
berkata, “Keluarkanlah nyawa-
mu! eHari ini kamu akan dibalas 
dengan azab yang menghinakan 
disebabkan apa yang senantiasa 
kamu katakan dengan tidak benar 
terhadap Allah dan karena kamu 
takabur terhadap tanda-tanda-
Nya.”

اَۡو  ِذبًا 
َ
ک ِہ 

اللّٰ َعلَي  ٰري 
َ
ت

ۡ
اف ِممَِّن  اَۡظلَُم  َمۡن  َو 

َمۡن  ّوَ  ۡيٌء 
َ

ش ِالَۡیِہ  یُۡوَح  لَۡم  َو  ّيَ 
َ

ِال اُۡوِحَي  قَاَل 

ي   تَرٰۤ لَۡو  َو   ؕ ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
َما ِمۡثَل  نِۡزُل 

ُ
َسا قَاَل 

 
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  الَۡمۡوِت  َغَمٰرِت  فِۡي  لُِمۡوَن 
ٰ

الّظ ِاِذ 

ۡمؕ  اَلَۡیۡوَم 
ُ

ا اَنُۡفَسک ا اَیِۡدیۡہِۡمۚ  اَۡخِرُجۡوۤ بَاِسُطۡوۤ

تَُقۡولُۡوَن  ُکۡنتُۡم  بَِما  ُہۡوِن 
ۡ
ال اَب 

َ
َعذ ۡجَزۡوَن 

ُ
ت

ٰیِتٖہ 
ٰ
ا َعۡن  ۡنتُۡم 

ُ
ک َو  حَّقِ 

ۡ
ال َغیَۡر  ِہ 

اللّٰ َعلَي 

ِبُرۡوَن ﴿۹۴﴾ 
ۡ

تَۡسَتک

95. Dan sungguh akamu datang 
kepada Kami sendiri-sendiri, se-
bagaimana Kami telah mencipta-
kan kamu pertama kali dan kamu 
telah meninggalkan di belakang 
punggungmu878 apa yang Kami 
anugerahkan kepadamu, dan 
Kami tidak 

َل  ۡم  اَّوَ
ُ

َما َخلَۡقٰنک
َ
َو لََقۡد ِجۡئُتُمۡونَا فَُراٰدي ک

 ۚ ۡم 
ُ
ُظُہۡوِرک َوَرٓاَء   ۡم  

ُ
لٰۡنک َخّوَ ا  ّمَ تُۡم 

ۡ
تََرک ّوَ  مَّرٍَۃ  

َزَعۡمتُۡم ِذیَۡن 
َّ ال ُم  

ُ
ُشَفَعٓاَءک ۡم 

ُ
َمَعک نَٰري  َما  َو 

877. Siksaan ini tidak boleh disamakan dengan sakaratulmaut (penderitaan 
menjelang maut) yang dialami, di bawah hukum-alam biasa, baik oleh orang-
orang bertakwa maupun yang tidak-bertakwa, melainkan adalah hukuman 
khas yang mencengkeram para pengingkar nabi-nabi, semenjak saat kematian 
mereka.

878. Kata-kata itu berarti “Kami beri kamu beberapa hal tertentu supaya 

a6 : 22; 7 : 38; 10 : 18; 11 : 19; 61 : 8.  b46 : 21.  c18 : 49.
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melihat besertamu pemberi-
pemberi syafaatmu yang kamu 
anggap bahwa mereka itu sekutu-
sekutu Allah dalam urusanmu. 
Sesungguhnya putuslah hubung-
an di antaramu dan lenyaplah 
darimu apa yang kamu anggap 
itu.

ۡم  
ُ

بَۡیَنک َع 
َ

َقّط
َّ ت ُؤاؕلََقۡد 

ٰٓ
ُشَرک ۡم 

ُ
ِفۡیک ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ

ا ُکۡنتُۡم تَۡزُعُمۡوَن ﴿٪۹۵﴾  ۡم  ّمَ
ُ

 َعۡنک
َ

َو َضّل 

96. Sesungguhnya Allah Yang 
menumbuhkan bulir tumbuh-
tumbuhan dan biji buah-buah-
an.879 aDia mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati, dan 
mengeluarkan yang mati dari 
yang hidup. Demikian itulah 
Allah; maka ke manakah kamu 
dipalingkan?

الَۡحّيَ  ٰوي ُؕيۡخِرُج  الّنَ َو  حَّبِ 
ۡ

ال فَالُِق  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

 ؕ الَۡحّيِ  ِمَن  ِت  الَۡمّیِ ُمۡخِرُج  َو  ِت  الَۡمّیِ ِمَن 

ۡوَن ﴿۹۶﴾ 
ُ

ي تُۡؤفَک
ّٰ

ن
َ
ُہ  فَا

ٰذلُِکُم اللّٰ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  14

97. Dialah Yang menyingsing-
kan bpagi, menjadikan cmalam 
untuk istirahat,880 dan dmatahari 
serta bulan untuk penghitungan 
waktu.881 Inilah takdir Tuhan 
Yang Mahaperkasa, Maha Me-
ngetahui.*

ۡمَس 
َ

ًنا ّوَ الّش
َ

ۡیَل َسک
َّ فَالُِق الِۡاۡصَباِح ۚ َو  َجَعَل ال

َو الَۡقَمَر ُحۡسَبانًا ؕ ٰذلَِک تَۡقِدیُۡر الۡعَِزیِۡز الَۡعلِۡیِم ﴿۹۷﴾ 

dengan itu kamu dapat kiranya memperbaiki keadaan ruhanimu, tetapi kamu 
telah meninggalkannya di belakangmu, yakni, kamu tidak memanfaatkannya 
dan kini waktu untuk memanfaatkannya telah berlalu.”

879. Perhatian ditarik kepada benih yang darinya tanaman tumbuh. 
Betapa tiada artinya benih,tapi, betapa benih itu tumbuh dan berkembang 
menjadi pohon besar. Seperti halnya benih, demikian pula halnya manusia, 
mampu berkembang menjadi penerima wahyu Ilahi dan menjadi cerminan 
sifat-sifat agung Allah Swt. 

880. sebagaimana setelah bekerja waktu siang orang menjadi lelah, dan 

a3 : 28; 10 : 32; 30 : 20.  b113 : 2.  c25 : 48; 78 : 11.  d36 : 39, 40; 55 : 6.

* Disini sebagai perbandingan dari peredaran matahari dan bulan, untuk kata sākīn (diam) 
umumnya dianggap harusnya kata ‘Bumi’ yang digunakan. Namun pada ayat ini yang digunakan 
adalah kata ‘malam’. Ini dikarenakan orang-orang di zaman itu beranggapan bahwa Bumi itu diam. 
Termasuk juga arti dari kata sakanan adalah yang  menentramkan.
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98. Dan Dialah dYang telah 
menjadikan bintang-bintang 
bagimu 882 supaya kamu dapat 
mengikuti arah yang benar 
dengannya dalam kegelapan 
daratan dan lautan. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan secara 
rinci tanda-tanda bagi orang-
orang yang berilmu.

لَِتۡہَتُدۡوا  جُۡوَم 
ُّ

الن لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

َنا 
ۡ
ل فَّصَ قَۡد   ؕ الَۡبۡحِر  َو  الۡبَّرِ   ُظلُٰمِت  فِۡي   بَِہا 

ٰیِت لَِقۡوٍم یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۹۸﴾ 
ٰ

الۡا

99. Dan Dialah eYang telah 
menciptakan kamu dari satu jiwa 
kemudian ada bagimu ftempat 
tinggal sementara dan tempat 
tinggal yang tetap.883 Sungguh 
telah Kami jelaskan dengan rinci 
tanda-tanda bagi orang-orang 
yang mengerti.

اِحَدٍۃ   ّوَ ۡفٍس 
نَّ ۡن  ّمِ ُکۡم 

َ
اَنَۡشا ِذۡيۤ  

َّ ال ُہَو  َو 

ٰیِت 
ٰ

الۡا َنا 
ۡ
ل فَّصَ قَۡد   ؕ ُمۡسَتۡوَدٌع  ّوَ  مُۡسَتَقّرٌ 

َ
ف

لَِقۡوٍم  یَّۡفَقُہۡوَن ﴿۹۹﴾ 

dengan tidur waktu malam ia menjadi segar kembali, begitu juga halnya 
kaum yang di tengah-tengah mereka Rasulullah Saw menampakkan diri. 
Sebelumnya mereka telah terlena dalam malam istirahat yang panjang, 
kemudian setelah karakter mereka pulih kembali, mereka dipenuhi oleh 
energi rohani dan keadaan mereka luar biasa cocoknya untuk menaiki jenjang-
jenjang kemajuan rohani di bawah pimpinan beliau. 

881. Persis seperti di alam jasmani, matahari dan bulan, mutlak diperlukan 
sebagai pengukur waktu dan selaku sumber cahaya, begitu pulalah para nabi 
diperlukan di alam keruhanian.

882. Seperti bintang-bintang yang memberi bimbingan kepada para 
musafir di waktu malam, demikian halnya para ulama rabbani dan wujud-
wujud rohani pun, memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang sesat 
dan meraba-raba dalam kegelapan alam rohani.

883. Mustaqarr artinya kehidupan di alam dunia ini dan Mustauda‘ 
artinya, kehidupan sesudah mati, atau, kata yang pertama berarti jangka waktu 
antara mati dan Hari Kebangkitan, dan yang kedua kehidupan sesudah Hari 
Kebangkitan. Ayat ini berarti bahwa jika Allah Swt mengembangbiakkan 
umat manusia dari “satu jiwa,” maka tidak mungkin manusia diciptakan 
tanpa tujuan. Tujuan besar dalam menciptakan dan mengembangbiakkan 
umat manusia ialah Dia telah menetapkan bagi mereka, bukan hanya suatu 

a16 : 17.  b4 : 3; 7 : 190; 39 : 7.  c11 : 7.
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100. Dan aDialah Yang telah 
menurunkan air dari langit; maka 
dengan perantaraannya Kami 
mengeluarkan segala macam 
tumbuh-tumbuhan; lalu Kami 
mengeluarkan darinya dedaunan 
hijau yang darinya Kami menge-
luarkan biji-biji yang bersusun-
susun. Dan dari pohon kurma, 
dari mayangnya keluar tandan-
tandan yang berjuntai. Dan Kami 
jadikan pula bkebun-kebun ang-
gur, zaitun dan delima, yang 
serupa dan yang tidak serupa. 
Lihatlah buahnya ketika ia 
berbuah dan menjadi matang. 
Sesungguhnya dalam hal demi-
kian itu ada tanda-tanda bagi 
kaum yang beriman.884

ۡخَرۡجَنا 
َ
َمٓاِء َمٓاًءۚ  فَا ِذۡيۤ اَنَۡزَل ِمَن الّسَ

َّ َو ُہَو ال

ۡخِرُج 
ُ ّ

ن َخِضًرا  ِمۡنُہ  ۡخَرۡجَنا 
َ
فَا ۡيٍء 

َ
ش ّلِ 

ُ
ک نََباَت  بِٖہ 

ِعَہا 
ۡ
ۡخِل ِمۡن َطل

َّ
َراِکًبا ۚ َو ِمَن الن

َ
ت ا ّمُ ِمۡنُہ َحّبً

یُۡتۡوَن   الّزَ ّوَ  اَۡعَناٍب  ۡن  ّمِ ٍت  َجّنٰ ّوَ    
ٌ

َدانَِیۃ ِقۡنَواٌن 

ا 
ۤ
اُنُۡظُرۡو  ؕ ُمتََشابٍِہ  َغیَۡر  ّوَ  ُمۡشَتِبًہا  اَن   ّمَ الّرُ َو 

ٰیٍت  
ٰ

ِالٰي ثََمِرٖہۤ  ِاَذاۤ  اَثَۡمَر  َو یَۡنِعٖہ ؕ ِاّنَ  فِۡي ٰذلُِکۡم  لَا

لَِّقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۰۰﴾ 

masa tinggal di atas bumi ini, melainkan juga kehidupan  kekal sesudah alam 
kubur, tempat orang-orang saleh akan menjumpai Tuhan mereka. Sungguh 
suatu tujuan yang luhur dan mereka dapat menjangkau tujuan itu, hanya di 
bawah bimbingan utusan-utusan Ilahi.

884. Di sini wahyu ditamsilkan sebagai air hujan, dan ayat ini menjawab 
pertanyaan: seandainya sungguh-sungguh wahyu itu suatu rahmat mengapa 
ada kekacauan dan perlawanan bila seorang nabi dibangkitkan? Berkata ayat 
itu, seperti halnya sesudah hujan turun, tumbuhlah segala macam tanaman 
yang buruk maupun yang baik, menurut benih-benih yang tersembunyi di 
dalam tanah, demikian pula di saat kedatangan seorang utusan Ilahi manusia-
manusia yang selama itu masih galau, menjadi terpecah dalam golongan 
orang-orang yang baik dan yang buruk. 

Kata-kata “yang serupa dan tidak serupa” menyiratkan bahwa beberapa 
buah-buahan ada yang serupa satu sama lain, dan beberapa di antaranya 
berbeda satu sama lain. Hal itu  dapat dikenakan kepada buah-buahan lain 
jenis, tapi menyerupai antara satu sama lain dalam segi-segi tertentu namun 
berlainan dalam segi lainnya, atau kepada buah-buahan sama jenis yang 
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101. Dan amereka menjadikan 
jin-jin885 sebagai sekutu bagi 
Allah padahal Dia menciptakan 
mereka; dan mereka telah 
mengada-adakan anak-anak 
lelaki dan anak-anak perempuan 
bagi-Nya tanpa ilmu. Mahasuci 
Dia dan Mahaluhur dari apa yang 
mereka sifatkan.

ۡم َو َخَرقُۡوا 
ُ
ِجّنَ َو َخلََقہ

ۡ
ٓاَء ال

َ
ِہ ُشَرک

َو َجَعُلۡوا لِلّٰ

ٍم ؕ ُسۡبٰحَنٗہ َو تَٰعلٰي 
ۡ
لَٗہ  بَِنیَۡن َو بَٰنٍت  ۭ بَِغیِۡر ِعل

َعمَّا یَِصُفۡوَن ﴿۱۰۱﴾٪  

102. Dialah bYang memulai 
penciptaan seluruh langit dan 
bumi. Bagaimana mungkin Dia 
mempunyai anak886 padahal Dia 
tidak mempunyai isteri, dan

ۡوُن  لَٗہ َولٌَد 
ُ

ي  یَک
ّٰ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضؕ  اَن بَِدیُۡع الّسَ

ۡيٍء ۚ
َ

 ش
َ

ّل
ُ
 ؕ َو َخلََق  ک

ٌ
ٗہ َصاِحَبۃ

َّ ۡن ل
ُ

ّوَ لَۡم تَک

walaupun menyerupai satu sama lain dalam hal-hal utama, namun berbeda 
satu sama lain dalam rincian kecil, beberapa buah rasanya lebih manis dari 
lainnya dan beberapa buah berlainan dalam warna dan ukuran. 

Seperti itu pula halnya orang-orang yang menerima seorang nabi dan 
menaati petunjuk Ilahi. Kalau di satu segi mereka mempunyai persamaan besar 
sekali antara satu sama lain, mereka berlainan dalam segi lainnya. Sebagian 
mencapai kemajuan akhlak dan rohani yang lebih maju daripada lainnya. 
Lagi, sebagian lebih maju dalam satu segi perkembangan rohani, sedang 
yang lainnya maju dalam segi lainnya. Mereka mencapai kesempurnaan 
rohani yang berlainan dan mengembangkan ciri-ciri khas yang berlainan 
menurut kemampuan-kemampuan dan pembawaan alami masing-masing. 
Kata-kata “menjadi matang” mengisyaratkan kepada persesuaian dalam cara 
matangnya buah. Persis sebagaimana tidak adil kalau menilai kualitas satu 
buah, hanya dengan mengambil buah mentah sebagai contoh. begitu juga 
halnya tidak adil kalau mencela buah-buah wahyu, karena beberapa orang 
yang beriman masih berada dalam proses perkembangan rohani dan belum 
mencapai kesempurnaan.

885. Jin adalah wujud yang sembunyi atau memencilkan diri dari orang-
orang awam. Ayat itu berarti bahwa manusia tergelincir bila ia menolak 
wahyu Ilahi dan mengikuti pertimbangan akalnya sendiri, lalu menyekutukan 
jin dan malaikat-malaikat dengan Tuhan dan menisbahkan anak laki-laki dan 
anak perempuan kepada Dia.

a2 : 117; 9 : 31; 10 : 19.  b2 : 118.

R. 13
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Dialah Yang telah menciptakan 
segala sesuatu dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu.

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۱۰۲﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
 َو ُہَو بِک

103. aDemikianlah Allah, Tuhan-
mu. Tidak ada Tuhan selain Dia, 
bPencipta segala sesuatu, maka 
sembahlah Dia. Dan Dia Peme-
lihara atas segala sesuatu.

ّلِ 
ُ
ا ُہَو َۚخالُِق ک

َّ ۡم ۚلَاۤ  ِالَٰہ  ِال
ُ

ُہ َربُّک
ٰذلُِکُم اللّٰ

کِۡیٌل ﴿۱۰۳﴾  ۡيٍء   ّوَ
َ

ّلِ  ش
ُ
َو  ُہَو  َعلٰي ک ۡيٍء  فَاۡعُبُدۡوُہۚ 

َ
ش

104. Penglihatan mata tidak 
mencapai-Nya tetapi Dia men-
capai penglihatan,887 dan cDia 
Mahahalus, Mahateliti.*

ُہ  الۡاَبَۡصاُر َو ُہَو یُۡدِرُک الۡاَبَۡصاَر ۚ 
ُ
لَا تُۡدِرک

خَِبیُۡر ﴿۱۰۴﴾ 
ۡ

ِطۡیُف ال
َّ َو  ُہَو  الل

886. Kata Waladun, Wuldun dan Waldun berarti bocah, anak laki-laki 
anak perempuan, atau anak sesuatu apa pun, anak-anak, anak-anak laki-
laki, anak-anak perempuan; atau bocah-bocah, juga anak-cucu (Lane). Kita 
dapat memperoleh anak hanya apabila mempunyai istri. Allah Swt tidak 
mempunyai istri, maka dari itu Dia tidak mempunyai anak. Lebih-lebih, 
karena Allah Swt adalah Pencipta segala sesuatu dan memiliki pengetahuan 
yang sempurna, maka Dia tidak memerlukan anak, untuk membantu-Nya 
atau menjadi penerus-Nya.

887. Absār adalah jamak dari Basar yang berarti penglihatan atau 
pengertian, dan Latīf berarti, yang tak dapat dijangkau oleh pancaindera; 
halus (Lane dan Tāj). Ayat itu berarti, bahwa akal manusia sendiri, tanpa 
pertolongan wahyu Ilahi, tidak bisa menghayati pengertian mengenai Tuhan. 
Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi Dia menampakkan 
Diri-Nya kepada manusia, melalui nabi-nabi-Nya atau melalui bekerjanya 
sifat-sifat-Nya. Dia pun nampak kepada mata rohani.

888. Basā’ir (jamak dari Basīrah) berarti bukti-bukti, dalil-dalil, tanda-
tanda, kesaksian-kesaksian (Lane).

889. Memanfaatkan akal.

* Manusia pada umumnya beranggapan bahwa daya penglihatan keluar dari bola mata yang 
mencapai benda-benda yang jauh, padahal ayat ini dengan jelas menolak dan mengatakan bahwa 
cahaya sendirilah yang sampai ke mata. Dan inilah fokus akan kebenaran orang-orang yang 
memiliki penglihatan Allah Swt. Bukan karena usaha seseorang bahwa ia dapat melihat Allah 
Swt dengan mata hatinya. Akan tetapi memang, apabila Tuhan sendiri ingin maka Dia juga 
menampakkan diri-Nya pada hamba-hamba-Nya yang baik.
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105. aSungguh telah datang 
kepadamu bukti-bukti888 yang 
nyata dari Tuhanmu, kemudian 
barangsiapa melihat889 maka 
faedahnya untuk dirinya; dan 
barangsiapa buta,890 maka ia 
sendiri yang menanggungnya. 
Dan aku bukanlah penjagamu.891

اَبَۡصَر  مَۡن 
َ

ف  ۚ ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ِمۡن  بََصٓائُِر  ۡم 
ُ
َجٓاَءک قَۡد 

   اَنَا� 
ۤ
فَلَِنۡفِسٖہ ۚ َو َمۡن َعِمَي  فََعلَۡیَہا ؕ َو َما

ۡم  ِبحَِفۡیٍظ ﴿۱۰۵﴾ 
ُ

َعلَۡیک

106. Dan bdemikianlah Kami 
berulang-ulang menjelaskan 
tanda-tanda dengan berbagai cara 
dan supaya mereka berkata, 
“Engkau telah belajar dan meng-
ajarkan dengan sungguh-sungguh 
apa yang telah engkau pelajari” 
dan supaya Kami menjelaskan-
nya kepada orang-orang yang 
berpengetahuan.

َدَرۡسَت  لَِیُقۡولُۡوا  َو  ٰیِت 
ٰ

الۡا ُف  نَُصّرِ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۱۰۶﴾  لَِقۡوٍم  َنٗہ   لُِنَبّیِ َو 

107. cIkutilah apa yang di-
wahyukan kepada engkau dari 
Tuhan engkau. Tidak ada Tuhan 
selain Dia; dan menghindarlah 
dari orang-orang musyrik.

ا ُہَو ۚ 
َّ بَِّک ۚ لَاۤ  ِالَٰہ  ِال   اُۡوِحَي  ِالَۡیَک ِمۡن ّرَ

ۤ
ِبۡع َما

َّ ِات

َو اَۡعِرۡض َعِن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۰۷﴾ 

890. Menutup matanya terhadap kebenaran dan betul-betul menjadi buta 
(rohani).

891. Tugas seorang nabi terbatas pada penyampaian apa yang 
diwahyukan Allah kepadanya. Bukanlah urusan beliau memaksa orang-orang 
menerimanya. Secara tidak langsung ayat itu merupakan satu sanggahan 
terhadap tuduhan bahwa Islam mendorong atau membenarkan penggunaan 
kekerasan untuk penyebaran ajarannya.

a7 : 204. b7 : 59. c10 : 110; 33 : 3.
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108. Dan jika Allah memak-
sakan kehendak,892 mereka tidak 
akan berbuat syirik. Dan aKami 
tidak menjadikan engkau sebagai 
penjaga bagi mereka, dan bukan 
pula engkau pelindung893 bagi 
mereka.

ٰنَک َعلَۡیہِۡم 
ۡ
ۡواَؕو َما َجَعل

ُ
َرک

ۡ
  اَش

ۤ
ُہ َما

َو لَۡو َشٓاَء اللّٰ

  اَنَۡت َعلَۡیہِۡم  بَِوکِۡیٍل ﴿۱۰۸﴾ 
ۤ
َحِفۡیًظا ۚ َو َما

109. Dan janganlah kamu 
memaki894 apa yang mereka 
seru selain Allah, karena nanti 
mereka pun akan memaki Allah 
disebabkan rasa permusuhan 
tanpa pengetahuan. Demikianlah 
Kami telah menampakkan 
indah895 bkepada tiap-tiap umat 
amalan mereka. Kemudian kepada 
Tuhan-nya-lah mereka kembali, 
lalu Dia akan memberitahukan 
kepada mereka apa-apa yang 
senantiasa mereka kerjakan.*

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال وا  تَُسّبُ لَا  َو 

ا  لَِک َزیَّّنَ
ٰ

ذ
َ
ٍمؕ ک

ۡ
َہ َعۡدًوا  ۭ بَِغیِۡر ِعل

وا اللّٰ فَيَُسّبُ

ۡم 
ُ
ۡرِجُعہ

َ
ّم َربِّہِۡم  ِالٰي  ثُّمَ   ۪ ۡم 

ُ
َعَملَہ ٍۃ  اُّمَ ّلِ 

ُ
لِک

 ﴾۱۰۹﴿ یَۡعَمُلۡوَن  انُۡوا 
َ
ک بَِما  ۡم 

ُ
ُئہ فَُیَنّبِ

892. Sesuai dengan hikmah-Nya yang tak terbatas itu Allah Swt telah 
memberi manusia kemandirian. Andaikata Dia berkehendak memaksa 
manusia, niscaya Dia akan memaksa mereka mengikuti kebenaran, akan 
tetapi demi kepentingan manusia sendiri, Allah Swt tidak berkehendak 
menggunakan tindak paksaan.

893. Kata-kata “pelindung,” “pemelihara” atau “pengurus dan pemutus 
perkara-perkara” yang dipakai untuk Rasulullah Saw dalam Al-Qur’an, 
maksudnya untuk menjelaskan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas 
perbuatan-perbuatan orang lain.

a39 : 42; 42 : 7; 88 : 23.
b6 : 123; 9 : 37; 10 : 13; 27 : 5; 40 : 38; 49 : 8.

* Dalam ayat ini diberikan pelajaran keadilan yang luar biasa, yaitu, janganlah mengejek sembahan-
sembahan palsu para penentang karena memang kalian tahu bahwa mereka berbuat kekeliruan 
tetapi mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu bila mereka membalas – dikarenakan 
ketidaktahuan – mereka mengejek Tuhan, tanggungjawabnya akan menimpamu. Kemudian 
pemahaman ini dibukakan dengan sangat jelas bahwa kepada setiap orang diperlihatkan akan 
keindahan keimanannya. Di hari Kiamat Allah Swt akan memutuskan siapa yang benar dan siapa 
yang salah. Akan tetapi sebelum Kiamat di dunia ini juga hal ini diputuskan, namun orang-orang 
yang salah itu tidak mengetahui.
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110. Dan mereka bersumpah 
dengan nama Allah dengan sum-
pahnya yang sungguh-sungguh, 
bahwa jika datang kepada mereka 
suatu tanda, niscaya mereka akan 
beriman kepadanya. Katakanlah, 
“Sesungguhnya tanda-tanda itu 
hanyalah di sisi Allah.” Dan apa-
kah yang akan membuat kamu 
sadar bahwa apabila Tanda-tanda 
itu datang mereka tidak akan 
beriman?”896

ۡم  
ُ
ِہ َجۡہَد  اَیَۡمانِہِۡم لَِئۡن َجٓاَءتۡہ

َو اَۡقَسُمۡوا بِاللّٰ

ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  ٰیُت 

ٰ
الۡا َما 

ِانَّ بَِہا ؕقُۡل  ّنَ 
ُ
ُیۡؤِمن

َّ ل   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا

 ِاَذا َجٓاَءۡت لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۱۰﴾ 
ۤ
َہا

ۡم اَنَّ
ُ
َو َما يُۡشِعرُک

111. Dan Kami akan me-
malingkan hati mereka dan mata 
mereka karena tidak beriman 
kepadanya pertama kali dan 
aKami akan membiarkan mereka 
berkelana bingung897 dalam ke-
durhakaan. 

َما لَۡم یُۡؤِمنُۡوا بِٖہۤ  
َ
ۡم ک

ُ
ۡم َو اَبَۡصاَرہ

ُ
ـَِٕدتَہ

ۡ
ُِب اَف

ّ َو نَُقل

   � ٪﴾۱۱۱﴿ یَۡعَمُہۡوَن  ُطۡغَیانِہِۡم  فِۡي   ۡم 
ُ
ُرہ

َ
نَذ ّوَ  مَّرٍَۃ   َل  اَّوَ 

a2 : 16.

894. Ayat itu bukan saja menanam rasa hormat terhadap perasaan-
perasaan halus orang-orang musyrik sekalipun, tetapi bertujuan juga 
menciptakan keakraban diantara berbagai bangsa dan masyarakat. 

895. Zayyannā tidak berarti bahwakemajuan manusia dalam segala 
bidang bahwa bila ia gigih dalam melakukan tindakan tertentu, ia memperoleh 
perasaan suka pada tindakannya, dan perbuatannya mulai nampak bagus 
dalam pandangannya. Sesuai dengan hukum  umum Ilahi ini kaum musyrikin, 
yang sudah terbiasa menyembah berhala akhirnya mengidap kesukaan akan 
kemusyrikan dan penyembahan berhala, sehingga kebiasaan itu nampak 
kepada mereka baik dan bermanfaat.

896. Di samping arti yang diberikan dalam teks, bagian terakhir ayat itu 
dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Sesungguhnya, tanda-tanda ada pada 
Allah dan Allah juga yang akan membuat kamu mengetahui bahwa mereka 
tidak akan percaya bila tanda-tanda datang.”

897. Perbuatan-perbuatan jahat orang-orang kafir di masa lalu, yang 
tersimpan di sisi Tuhan, menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima 
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JUZ VIII

112. Dan seandainya pun Kami 
menurunkan malaikat-malaikat ke-
pada mereka, aorang-orang yang 
telah mati898 berbicara dengan 
mereka, dan Kami mengumpul-
kan segala sesuatu berhadap-
hadapan899 di depan mereka, 
mereka tidak akan beriman, 
kecuali jika Allah menghendaki. 
Tetapi kebanyakan mereka tidak 
berpengetahuan.

ُم 
ُ
َمہ

َّ ل
َ
ک َو   

َ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل ِالَۡیہُِم    

ۤ
لَۡنا نَّزَ َنا 

اَنَّ لَۡو  َو 

ا  ّمَ قُُبلًا  ۡيٍء 
َ

ش  
َ

ّل
ُ
ک َعلَۡیہِۡم  َحَشۡرنَا  َو  ي 

ٰ
الَۡمۡوت

لِٰکّنَ  َو  ُہ 
اللّٰ يََّشٓاَء  اَۡن  اۤ 

َّ ِال ا  لُِیۡؤِمنُۡوۤ انُۡوا 
َ
ک

ۡم َيۡجَہُلۡوَن ﴿۱۱۲﴾ 
ُ
َرہ

َ
اَۡکث

الجزء  8
الحزب  15

a13 : 32.

kebenaran, sekalipun sudah datang kepada mereka tanda-tanda, kecuali jika 
mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan syirik mereka.

898. Salah satu tugas malaikat-malaikat  adalah membisikkan kepada 
manusia pikiran-pikiran baik untuk mengajak mereka kepada kebenaran 
(QS.41:32, 33). Kadangkala mereka melaksanakan tugas-tugas ini melalui 
mimpi-mimpi dan kasyaf-kasyaf. Orang-orang muttaki yang sudah 
meninggal dunia nampak kepada manusia dalam mimpi untuk membenarkan 
pendakwaan nabi-nabi. Ada satu cara lain yaitu orang-orang yang sudah 
mati bercakap-cakap kepada manusia. Bila suatu umat yang secara rohani 
sudah mati mereka dihidupkan kembali untuk memperoleh kehidupan rohani 
baru oleh ajaran nabi mereka, kelahiran-baru rohani mereka itu seakan-akan 
berbicara kepada orang-orang kafir dan memberikan persaksian terhadap 
kebenaran pendakwaannya  itu.

899. Kata-kata itu mengacu kepada kesaksian dari bermacam-macam 
benda alam yang memberi kesaksian terhadap kebenaran seorang nabi dalam 
bentuk gempa, wabah, kelaparan, peperangan, dan azab-azab lainnya. Dengan 
demikian alam sendiri nampaknya gusar terhadap orang-orang yang ingkar; 
unsur-unsur alam itu sendiri memerangi mereka.
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113. Dan adengan cara demi-
kian Kami telah menjadikan 
orang-orang jahat di antara 
manusia dan jin900 musuh bagi 
setiap nabi. Sebagian mereka 
membisikkan kepada sebagian 
lainnya perkataan indah untuk 
mengelabui. Dan jika Tuhan eng-
kau menghendaki, mereka tidak 
akan mengerjakannya; maka biar-
kanlah mereka dengan apa yang 
mereka ada-adakan,

َشٰیِطیَۡن  ا  َعُدّوً نَِبّيٍ  ّلِ 
ُ
لِک َنا 

ۡ
َجَعل لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

بَۡعٍض  ِالٰي  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ یُۡوِحۡي  ِجّنِ 

ۡ
ال َو  الِۡانِۡس 

ُزۡخُرَف الَۡقۡوِل ُغُرۡوًرا ؕ َو لَۡو َشٓاَء َربَُّک َما 

ُرۡوَن ﴿۱۱۳﴾ 
َ
ۡم َو َما یَۡفت

ُ
ۡرہ

َ
فََعُلۡوُہ فَذ

114. Dan Allah melakukan 
itu agar hati orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat 
cenderung kepada bisikan itu, 
dan mereka menyukainya dan 
supaya mereka melakukan apa 
yang biasa mereka lakukan.900A

یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال ـَِٕدُۃ 

ۡ
اَف ِالَۡیِہ  ي  لَِتۡصغٰۤ َو 

ۡم  
ُ
ہ َما  ِرفُۡوا 

َ
لَِیۡقت َو  لِیَۡرَضۡوُہ  َو  ِخَرِۃ 

ٰ
بِالۡا

ِرفُۡوَن ﴿۱۱۴﴾ 
َ
ۡقت ّمُ

900. Kata-kata “manusia dan jin” yang terdapat pada banyak tempat 
dalam ayat-ayat Al-Qur’an bukan berarti ada dua jenis makhluk Allah 
yang berlainan melainkan dua golongan makhluk manusia, Ins (manusia)  
mengisyaratkan kepada orang-orang awam atau rakyat jelata, sedangkan 
Jin  dikatakan kepada orang-orang besar yang biasa hidup memisahkan diri 
dari rakyat jelata dan tidak berbaur dengan mereka, boleh dikatakan tinggal 
tersembunyi dari penglihatan umum.

900A. Bahwa mereka terus bertahan dalam jalan kejahatan mereka. 
Kata-kata itu berarti pula bahwa mereka mengalami akibat-akibat dari apa 
yang dikerjakan mereka.
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115. Katakanlah, “Apakah 
aku harus mencari hakim selain 
Allah, padahal aDialah Yang telah 
menurunkan kepada kamu Kitab 
dengan penjelasan secara rinci? 
Dan borang-orang yang telah 
Kami beri Kitab901 mengetahui 
bahwasanya Kitab itu diturunkan 
dari Tuhan engkau dengan ke-
benaran; maka janganlah engkau 
termasuk orang-orang yang ragu.

اَنَۡزَل   ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو  ّوَ  ًما 

َ
َحک اَبَۡتِغۡي  ِہ 

اللّٰ اَفََغیَۡر 

ُم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال لًاَؕو  ُمَفّصَ الِۡکٰتَب  ُم 
ُ

ِالَۡیک

حَّقِ 
ۡ

بَِّک بِال ۡن ّرَ ٌل ّمِ ّزَ
َ
ٗہ ُمن

الِۡکٰتَب یَۡعلَُمۡوَن اَنَّ
ِریَۡن ﴿۱۱۵﴾ 

َ
الُۡمۡمت ِمَن  ۡونَّنَ  

ُ
تَک فَلَا 

116. Dan sempurnalah firman 
Tuhan engkau dengan benar dan 
adil.901A Tidak ada yang dapat 
mengubah cfirman-Nya,902 dan 
Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

َل  لَِمُت َربَِّک ِصۡدقًا ّوَ َعۡدلًاؕ  لَا ُمَبّدِ
َ
ۡت  ک َو تَّمَ

ِمۡیُع الَۡعلِۡیُم ﴿۱۱۶﴾  لِٰمِتٖہ ۚ َو ُہَو الّسَ
َ
لِک

901. “Kitab” dapat juga mengacu kepada Al-Qur’an sebab tidak hanya 
kitab-kitab suci terdahulu saja, tetapi juga Al-Qur’an sendiri memberikan 
kesaksian terhadap kebenaran Rasulullah Saw. Al-Qur’an mengandung 
ajaran-ajaran yang sungguhpun berlawanan dengan pendapat-pendapat dan 
kepercayaan-kepercayaan yang populer saat itu, namun orang-orang yang 
sehat akalnya, terhadap siapa ajaran-ajaran ini dibacakan dan diterangkan, 
terpaksa mengakui bahwa ajaran-ajaran itu memang masuk akal.

901A. Menurut riwayat, tatkala Mekah jatuh dan Rasulullah Saw 
memasuki Ka’bah, yang pada masa itu penuh dengan berhala-berhala, dan 
beliau memukuli berhala-berhala satu demi satu dengan tongkat beliau 
seraya membacakan kata-kata nubuatan ini: “Sempurnalah firman Tuhan 
engkau dengan benar dan adil,” dengan demikian beliau mengisyaratkan 
kepada kenyataan bahwa dengan jatuhnya Mekah, perkataan Tuhan sungguh-
sungguh telah menjadi sempurna (Mantsur).

902. Kabar-kabar gaib dari Allah Swt atau jalan dan cara hukum Ilahi 
bekerja membantu para nabi.

a7 : 53; 12 : 112; 16 : 90.  b2 : 147; 6 : 21.  c6 : 35.
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117. Dan jika engkau meng-
ikuti kebanyakan orang di bumi, 
mereka akan menyesatkan 
engkau dari jalan Allah. aYang 
mereka ikuti tidak lain hanyalah 
prasangka, dan mereka tidak lain 
hanya berbohong.

ۡوَک 
ُ

َر َمۡن  فِي الۡاَۡرِض یُِضّل
َ
َو ِاۡن تُِطۡع  اَۡکث

ّنَ  
َ

الّظ ا 
َّ ِال ِبُعۡوَن  یَّّتَ ِاۡن   ؕ ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن 

ا َيۡخُرُصۡوَن ﴿۱۱۷﴾ 
َّ ۡم  ِال

ُ
َو ِاۡن  ہ

118. Sesungguhnya bTuhan 
engkau adalah Dia Yang 
Maha Mengetahui orang yang 
sesat dari jalan-Nya; dan Dia 
Maha Mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk.903

 َعۡن َسِبۡیِلٖہ ۚ 
ُ

ِاّنَ  َربََّک ُہَو اَۡعلَُم َمۡن یَِّضّل

َو ُہَو اَۡعلَُم بِالُۡمۡہَتِدیَۡن ﴿۱۱۸﴾ 

119. Maka cmakanlah apa 
yang telah disebutkan nama 
Allah atasnya, jika kamu beriman 
kepada tanda-tanda-Nya.904

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  َعلَۡیِہ  ِہ 

اللّٰ اۡسُم  ُذکَِر  ِممَّا  ُلۡوا 
ُ
فَک

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۹﴾  ٰیِتٖہ  
ٰ
بِا

120. Dan mengapa kamu tidak 
mau memakan apa yang nama 
Allah telah disebutkan atasnya, 
padahal sungguh dDia telah 
menjelaskan bagimu apa yang

ِہ 
اللّٰ اۡسُم  ُذکَِر  ِممَّا  ُلۡوا 

ُ
ک

ۡ
تَا ا 

َّ اَل لَُکۡم  َما  َو 

ۡم  
ُ

َم َعلَۡیک ا َحّرَ َل لَُکۡم ّمَ َعلَۡیِہ  َو قَۡد فَّصَ

903. Dalam perkara keimanan bukanlah mayoritas maupun minoritas 
yang dapat diterima sebagai hakim atas apa yang benar atau salah. Hanya 
Allah-lah Hakim Yang tidak bisa salah. Dia memberi keputusan-Nya dengan 
menunjukkan tanda-tanda dari langit dan membantu golongan yang mengikuti 
jalan kebenaran.

904. Ayat-ayat QS.2:173 dan QS.23:52 menunjukkan bahwa memakan 
makanan yang baik dan bersih mempunyai pengaruh langsung terhadap 
tingkah-laku manusia, maka orang-orang beriman diperintahkan dalam ayat 
ini memakan makanan yang bersih  guna menguatkan keimanan mereka dan 
membersihkan hati mereka dari kekotoran.

a10 : 37; 53 : 29.  b16 : 126.  c5 : 5.  d2 : 174; 5 : 4 - 5; 6 : 146; 16 : 116.
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telah Dia haramkan bagimu, kecua-
li kamu dalam keadaan terpaksa. 
Dan sesungguhnya kebanyakan 
orang menyesatkan orang lain 
dengan hawa nafsu mereka, tanpa 
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan 
engkau lebih Mengetahui orang-
orang yang melampaui batas.

ۡوَن 
ُ

ُیِضّل
َّ ِثیًۡرا ل

َ
ا َما اۡضُطِرۡرتُۡم  ِالَۡیِہؕ  َو ِاّنَ ک

َّ ِال

ٍم ؕ ِاّنَ َربََّک ُہَو اَۡعلَُم  
ۡ
ۡہَوٓائِہِۡم بَِغیِۡر ِعل

َ
بِا

بِالُۡمۡعَتِدیَۡن ﴿۱۲۰﴾ 

121. Dan btinggalkanlah dosa 
yang nyata dan yang tersembunyi. 
Sesungguhnya orang-orang yang 
berbuat dosa akan dibalas sesuai 
dengan apa yang mereka kerja-
kan.

ِذیَۡن 
َّ َو َذُرۡوا َظاِہَر الِۡاثِۡم َو بَاِطَنٗہؕ  ِاّنَ ال

انُۡوا 
َ
ک بَِما  َسُيۡجَزۡوَن  الِۡاثَۡم  ِسُبۡوَن 

ۡ
یَک

ِرفُۡوَن ﴿۱۲۱﴾ 
َ
یَۡقت

122. Dan cjanganlah kamu me-
makan apa yang nama Allah tidak 
disebutkan905 atasnya, karena se-
sungguhnya itu suatu kedurha-
kaan. Dan sesungguhnya setan-
setan akan membisikkan kepada 
kawan-kawannya agar mereka 
membantahmu. Dan jika kamu 
mengikuti mereka, kamu pasti 
menjadi musyrik.

ِہ َعلَۡیِہ  
ِر اۡسُم اللّٰ

َ
ک

ۡ
ُلۡوا ِممَّا لَۡم یُذ

ُ
ک

ۡ
َو لَا تَا

لَُیۡوُحۡوَن  ٰیِطیَۡن 
َ

الّش ِاّنَ  لَِفۡسٌق َؕو   ٗہ 
ِانَّ َو 

ۡم  
ُ
ۡمۚ  َو ِاۡن  اََطۡعُتُمۡوہ

ُ
ِئہِۡم لُِيجَاِدلُۡوک ٰۤي اَۡولِیٰٓ ِال

ۡوَن ﴿۱۲۲﴾٪ 
ُ
ۡم  لَُمۡشِرک

ُ
ک

ِانَّ 

905. Ayat itu menerangkan sebab dilarangnya makan bangkai binatang-
binatang atau yang tidak disembelih secara sepatutnya, tanpa mengucapkan 
nama Allah Ta’ala. Pengucapan nama Tuhan menimbulkan dampak 
pengudusan terhadap hati orang, dengan demikian meniadakan pengaruh 
kekerasan yang mungkin ditimbulkan oleh kebiasaan membunuh binatang 
itu.

a6 : 152; 7 : 34.  b5 : 4; 6 : 146.
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123. Dan apakah aorang yang 
telah mati lalu Kami meng-
hidupkannya dan Kami men-
jadikan baginya cahaya yang 
dengannya ia berjalan di tengah-
tengah manusia, sama seperti 
keadaan orang yang berada di 
dalam kegelapan yang pekat dan 
ia tidak dapat keluar darinya?906 
bDemikianlah telah ditampakkan 
indah bagi orang-orang kafir apa 
yang senantiasa mereka kerjakan.

لَٗہ  َنا 
ۡ
َجَعل َو  ۡحَیۡیٰنُہ 

َ
فَا َمۡیًتا  اَن 

َ
ک َمۡن  اََو 

فِي  ٗہ 
ُ
َثل ّمَ َمۡن 

َ
ک اِس  الّنَ فِي  بِٖہ  یَّۡمِشۡي  نُۡوًرا 

ُزیَِّن  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ ۡنَہا  ّمِ ِبخَاِرٍج  لَيَۡس  لُٰمِت 

ُ
الّظ

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۲۳﴾ 
َ
ٰکفِرِیَۡن َما ک

ۡ
لِل

124. Dan demikianlah Kami 
cmenjadikan pendosa-pendosa 
besar di setiap negeri sedemikian 
rupa berada dalam kegelapan 
sehingga amal-amal buruk me-
reka nampak indah bagi mereka, 
yang akibatnya di dalam negeri 
itu mereka melakukan tipu daya 
terhadap para nabi. Tetapi se-
benarnya mereka hanya menipu 
diri sendiri namun mereka tidak 
menyadari.

ّلِ قَۡریٍَۃ اَٰکِبَر ُمۡجِرِمۡیَہا 
ُ
َنا فِۡي ک

ۡ
لَِک َجَعل

ٰ
ذ

َ
َو ک

نُۡفِسہِۡم 
َ
بِا ا 

َّ ِال ُرۡوَن  
ُ

یَۡمک َما  َو   ؕ ِفۡیَہا  ُرۡوا 
ُ

لَِیۡمک

َو َما يَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۲۴﴾ 

906. Dalam ayat-ayat terdahulu telah diterangkan bahwa hukum-hukum 
rekaan manusia selamanya ada kekurangannya. Sekarang disebutkan bahwa 
ajaran-ajaran yang direka manusia tidak dapat melawan ajaran-ajaran Tuhan. 
Adapun mereka yang merancang undang-undang dengan pertolongan akal 
manusia sendiri, sama halnya seperti orang yang meraba-raba dalam gelap 
dan tidak dapat keluar dari sana.

a8 : 25.  b6 : 109; 10 : 13; 27 : 5.  c17 : 17.
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125. Dan apabila datang ke-
pada mereka suatu tanda, mereka 
berkata, a”Kami sekali-kali tidak 
akan beriman hingga kami diberi 
seperti apa yang telah diberikan 
kepada rasul-rasul Allah.” Allah 
Maha Mengetahui di mana Dia 
akan menempatkan risalah-
Nya.906A Kehinaan di sisi Allah 
dan azab yang keras pasti akan 
menimpa orang-orang yang ber-
buat kejahatan karena mereka 
melancarkan tipu daya menen-
tang nabi.

ي 
ٰ

ي نُۡؤت
ٰ
ۡؤِمَن َحّت

  قَالُۡوا لَۡن نُّ
ٌ

یَۃ
ٰ
ۡم ا

ُ
َو ِاَذا َجٓاَءتۡہ

َحۡیُث  اَۡعلَُم  ُہ 
اَللّٰ ِہۘ 

اللّٰ ُرُسُل  اُۡوتَِي   
ۤ
َما ِمۡثَل 

اَۡجَرُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َسُیِصۡیُب   ؕ ِرَسالََتٗہ  َيۡجَعُل 

انُۡوا 
َ
ک َشِدیٌۡد  ۭ بَِما  اٌب 

َ
َعذ َو  ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  َصَغاٌر 

ُرۡوَن ﴿۱۲۵﴾ 
ُ

یَۡمک

وقف
لازم

126. Maka barangsiapa yang 
Allah kehendaki supaya Dia mem-
berinya petunjuk, Dia akan me-
lapangkan dadanya untuk Islam; 
sedangkan barangsiapa yang Dia 
kehendaki supaya Dia membiar-
kannya sesat, Dia menjadikan 
dadanya sempit seakan-akan ia 
sedang naik ke langit.907 Seperti 
itulah bAllah menimpakan siksa-
an kepada orang-orang yang tidak 
beriman.

َصۡدَرٗہ  یَۡشَرۡح  یَّۡہِدیَٗہ  اَۡن  ُہ 
اللّٰ یُِّرِد  مَۡن 

َ
ف

ٗہ َيۡجَعۡل َصۡدَرٗہ 
َ ّ
لِلِۡاۡسلَاِم ۚ َو َمۡن یُِّرۡد  اَۡن یُِّضل

 ؕ َمٓاِء  الّسَ فِي  ُد  ّعَ یَّصَ َما 
نَّ

َ
ا

َ
ک َحَرًجا  ًقا  َضّیِ

لَا   ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  الّرِۡجَس  ُہ 

اللّٰ َيۡجَعُل  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۲۶﴾ 

906A. Allah Swt mengetahui benar siapa yang cocok dan layak menjadi 
Utusan-Nya dan siapa yang tidak.

907. Dia menganggap perintah-perintah Ilahi sebagai beban dan 
dihadapkan kepada kesukaran jasmani dan kesulitan mental dalam 
melaksanakannya seolah-olah dadanya menyempit seperti orang sedang 
menaiki pendakian terjal.

a28 : 49.  b10 : 101.
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127. Dan ainilah jalan Tuhan 
engkau yang lurus, sungguh 
Kami telah menjelaskan tanda-
tanda bagi kaum yang mengambil 
pelajaran.

ٰیِت  
ٰ

الۡا َنا 
ۡ
ل فَّصَ قَۡد   ؕ ُمۡسَتِقۡيمًا  َربَِّک   

ُ
ِصَراط ا 

َ
ٰہذ َو 

ُرۡوَن ﴿۱۲۷﴾ 
َّ
ک

َ ّ
لَِقۡوٍم  یَّذ

ربع 
الحزب

15

128. Bagi mereka disediakan 
brumah keselamatan di sisi 
Tuhan mereka dan Dia Pelindung 
mereka disebabkan apa yang 
senantiasa mereka kerjakan.

انُۡوا  
َ
ۡم  بَِما  ک

ُ
ہ لِٰم ِعۡنَد َربِّہِۡم َو ُہَو َولِّیُ ۡم َداُر الّسَ

ُ
لَہ

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۲۸﴾ 

129. Dan ingatlah chari ketika 
Dia akan menghimpun mereka 
semua, Dia berfirman, “Hai 
golongan jin!908 Sungguh kamu 
telah menarik banyak manusia 
ke dalam golonganmu , 909 
dan kawan-kawan mereka 
d a r i  k a l a n g a n  m a n u s i a

قَِد  ِجّنِ 
ۡ

ال َجِمۡیًعا ٰۚیَمۡعَشَر  ۡم 
ُ
َيۡحُشُرہ یَۡوَم  َو 

ۡم 
ُ
ُؤہ اَۡولِیٰٓ قَاَل  الِۡانِۡس َۚو  َن  ّمِ ۡرتُۡم 

َ
ث

ۡ
اۡسَتک

بَِبۡعٍض  بَۡعُضَنا  اۡسَتۡمَتَع  َربََّنا  الِۡانِۡس  َن  ّمِ

قَاَل  ؕ لََنا  َت 
ۡ
ل اَّجَ ِذۡيۤ  

َّ ال اََجلََنا   
ۤ
بَلَۡغَنا ّوَ 

908. Ma‘syar berarti segolongan orang yang mempunyai urusan 
dan kepentingan yang sama (Lane). Dalam ayat ini sebutan Jinn jelas 
menunjukkan orang-orang besar dan orang-orang kuat sebagai lawan kata 
Ins, yakni golongan orang-orang lemah dan miskin (rakyat jelata).

909. Kata-kata Arab itu dapat diartikan: (1) Kamu telah menawan hati 
banyak dari antara khalayak ramai sehingga mereka berpihak kepadamu 
dan membuat mereka mengikuti kamu; (2) Kamu telah memeras mereka; 
(3) Kamu telah menganggap khalayak ramai sangat penting; yakni, kamu 
tidak menerima kebenaran karena takut jangan-jangan massa tidak akan 
mengikut kamu lagi. Sebagaimana halnya orang lemah tidak menerima 
kebenaran karena takut akan orang-orang besar, seperti itu pula halnya orang-
orang besar kadang-kadang takut akan pengikut-pengikut mereka dan tidak 
menerima kebenaran karena takut kalau-kalau para pengikut mereka akan 
meninggalkan mereka.

a6 : 154.  b10 : 26.  c7 : 39 - 40; 10 : 29; 34 : 32.



AL-AN‘ĀM Surah 6Juz 8

536

berkata, “Wahai Tuhan kami, 
sebagian kami telah mengambil 
keuntungan dari sebagian yang 
lainnya, dan kami telah sampai 
kepada batas waktu kami yang 
telah Engkau tetapkan bagi 
kami.” Dia berfirman, Api itulah 
tempat tinggalmu, kamu akan 
tinggal lama di dalamnya, kecuali 
apa yang Allah kehendaki.” Se-
sungguhnya Tuhan engkau Maha-
bijaksana, Maha Mengetahui.910

َشٓاَء  َما  ا 
َّ ِال  

ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  ۡم 

ُ
َمۡثٰوىک اُر  الّنَ

ُہ ؕ ِاّنَ َربََّک َحِکۡیٌم  َعلِۡیٌم ﴿۱۲۹﴾ 
اللّٰ

130. Dan demikianlah Kami 
menjadikan sebagian orang-orang 
yang aniaya sebagai kawan910A 
sebagian yang lain disebabkan 
apa yang mereka upayakan.

بَۡعًضا  ۭ بَِما   لِِمیَۡن 
ٰ

الّظ بَۡعَض  ِۡي 
ّ

نَُول لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

ِسُبۡوَن ﴿۱۳۰﴾٪ 
ۡ

انُۡوا  یَک
َ
ک 

131. a”Hai golongan jin dan 
manusia! Tidakkah telah datang 
kepadamu rasul-rasul dari 
antaramu yang menyampaikan 
kepadamu tanda-tanda-Ku dan 
memperingatkan kamu mengenai 
pertemuan pada harimu ini?” 

ُرُسٌل  ۡم 
ُ

تِک
ۡ
یَا اَلَۡم  الِۡانِۡس  َو  ِجّنِ 

ۡ
ال ٰیَمۡعَشَر 

ۡم  
ُ

ٰیِتۡي  َو یُۡنِذُرۡونَک
ٰ
ۡم  ا

ُ
ۡوَن َعلَۡیک ۡم  یَُقّصُ

ُ
ۡنک ّمِ

ٰۤي اَنُۡفِسَنا ا ؕ   قَالُۡوا َشِہۡدنَا َعل
َ

ۡم ٰہذ
ُ

لَِقٓاَء  یَۡوِمک

910. Ayat ini memberikan bukti lagi atas kenyataan bahwa kata Jin di 
sini hanya berarti satu golongan manusia, yaitu orang-orang besar dan orang-
orang berpengaruh, sebab hanya segolongan manusia juga memeras tenaga 
golongan lain. Sedangkan Jin sebagai makhluk lain yang bukan-manusia, 
tak pernah memperbudak manusia. Begitu pun sepanjang pengetahuan kita 
Utusan-utusan Ilahi tak pernah dibangkitkan dari antara mereka.

910A. Kata-kata itu dapat diartikan pula, “Dan dengan demikian Kami 
mendudukkan beberapa pendurhaka di atas yang lainnya.”

a39 : 72; 40 : 51; 67 : 9 - 10.

R. 16
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Mereka berkata, “Kami menjadi 
saksi atas diri kami sendiri.” 
Tetapi kehidupan dunia telah 
memperdayakan mereka, dan 
amereka telah menjadi saksi atas 
diri mereka sendiri bahwa mereka 
adalah orang-orang kafir.*

ٰۤي  َعل َشِہُدۡوا  َو  نَۡیا   الّدُ حَٰیوُۃ 
ۡ

ال ُم 
ُ
تۡہ َغّرَ َو 

انُۡوا ٰکفِرِیَۡن ﴿۱۳۱﴾ 
َ
ۡم  ک

ُ
ہ

اَنُۡفِسہِۡم  اَنَّ

132. Demikianlah rasul-rasul 
itu diutus karena bTuhan engkau 
tidak akan membinasakan negeri-
negeri911 secara aniaya padahal 
penduduknya dalam keadaan 
lengah.912

ٍم   
ۡ
بُِظل الُۡقٰري  ُمۡہلَِک  بَُّک  ّرَ ۡن 

ُ
یَک ۡم 

َّ ل اَۡن  ٰذلَِک 

ّوَ  اَۡہلَُہا ٰغِفُلۡوَن ﴿۱۳۲﴾ 

133. Dan bagi setiap orang ada 
derajat-derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan Tuhan 
engkau tidak lengah terhadap apa 
yang mereka kerjakan.

مَّا َعِمُلۡوا ؕ َو َما َربَُّک بَِغاِفٍل  ّلٍ َدَرٰجٌت ّمِ
ُ
َو لِک

َعمَّا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۳۳﴾ 

134. Dan Tuhan engkau Maha-
kaya, cPemilik rahmat. Jika Dia 
kehendaki niscaya dDia dapat 
membinasakan kamu dan men-

َو  ۡم 
ُ

ِہۡبک
ۡ

یُذ  
ۡ
يََّشا ِاۡن   ؕ ۡحَمِۃ  الّرَ ُذو  الَۡغِنّيُ  َربَُّک  َو 

ُکۡم 
َ
اَنَۡشا    

ۤ
َما

َ
ک يََشٓاُء   ا  ّمَ ۡم  

ُ
ِمۡن  ۭ بَۡعِدک ۡخلِۡف 

َ
يَۡست

911. Karena Rasulullah Saw dibangkitkan untuk seluruh umat manusia, 
kata al-Qurā sehubungan dengan diri beliau, tentu berlaku untuk seluruh 
dunia.

912. Allah Swt tidak pernah menurunkan azab yang bersifat umum 
sebelum Dia terlebih dahulu memperingatkan umat-manusia tentang azab 
yang sedang mengancam dengan membangkitkan seorang Juru-ingat. Azab 

a7 : 38. b11 : 118; 20 : 135; 26 : 209; 28 : 60.
c6 : 148; 18 : 59. d4 : 134; 14 : 20; 35 : 17.

* Maksud perkataan ma‘syaral jinni (golongan jin) bukanlah suatu golongan di luar golongan 
manusia bahkan perkataan jin dan ins ini diisyarahkan kepada orang-orang besar atau bangsa besar 
dan orang kecil atau bangsa kecil. Kalau pilihan ini tidak benar maka bila datang  kepada golongan 
jin seorang rasul dari antara kalangan jin, kemudian setelah beriman kepadanya mengapa kepada 
para jin tidak diberikan khabar suka berupa surga. Dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas ataupun dari 
hadis dimanapun tidak didapati satu sebutan mengenai keberadaan jin-jin di surga.
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jadikan siapa yang Dia kehendaki 
sebagai pengganti sesudah kamu, 
sebagaimana Dia menjadikanmu 
dari keturunan kaum lain.

َخِریَۡن ﴿۱۳۴﴾ؕ   
ٰ
یَِّۃ  قَۡوٍم ا ۡن ُذّرِ   ّمِ

135. Sesungguhnya aapa yang 
dijanjikan kepadamu niscaya 
akan datang dan kamu tidak akan 
dapat menggagalkannya.

  اَنۡتُۡم بُِمۡعِجِزیَۡن ﴿۱۳۵﴾ 
ۤ
ٍت � ّوَ َما

ٰ
ِاّنَ َما تُۡوَعُدۡوَن لَا

136. Katakanlah, b”Hai kaum-
ku, beramallah sepenuh kemam-
puanmu,913 sesungguhnya aku 
pun beramal. Kelak kamu akan 
mengetahui siapa yang akan 
memperoleh ganjaran terbaik 
rumah dunia ini.” Sesungguhnya 
orang-orang aniaya tidak akan 
berhasil.

ِۡي َعاِمٌل ۚ 
ّ

ۡم  ِان
ُ

انَِتک
َ
قُۡل ٰیَقۡوِم اۡعَمُلۡوا َعلٰي َمک

اِرؕ   الّدَ
ُ

ۡوُن لَٗہ َعاِقَبۃ
ُ

فََسۡوَف تَۡعلَُمۡوَن �َمۡن تَک

لُِمۡوَن ﴿۱۳۶﴾ 
ٰ

ٗہ  لَا یُۡفِلُ� الّظ
ِانَّ

137. Dan cmereka menetapkan 
bagian untuk Allah dari hasil 
ladang dan binatang-binatang 
ternak yang telah Dia ciptakan, 
lalu mereka berkata menurut 
anggapan mereka, “Ini untuk 
Allah, dan ini untuk berhala-

الۡاَنَۡعاِم  َو  حَۡرِث 
ۡ

ال ِمَن  َذَراَ  ِممَّا  ِہ 
لِلّٰ َجَعُلۡوا  َو 

ا 
َ

ٰہذ َو  بَِزۡعِمہِۡم  ِہ 
لِلّٰ ا 

َ
ٰہذ فََقالُۡوا  نَِصۡیًبا 

یَِصُل فَلَا  ٓائِہِۡم  
َ
لُِشَرک اَن 

َ
ک مَا 

َ
ف  ۚ ٓائَِنا 

َ
لُِشَرک

yang disebut di sini ialah azab yang bersifat umum seperti: gempa bumi, 
peperangan yang membinasakan, wabah, dan sebagainya yang melanda 
seluruh kaum.

913. Kata-kata itu berarti pula, (1) berbuatlah sesuai dengan caramu; 
(2) berbuatlah seburuk-buruknya. Ayat itu mengemukakan tantangan kepada 
kaum musyrikin Mekah untuk berbuat hal-hal yang seburuk-buruknya dan 
menggunakan sehabis-habis tenaga dan sumber-sumber daya mereka untuk 
mengikis habis Islam dan menghancurkan Jamaah Muslim yang kecil itu, 
namun mereka akan sama sekali gagal dalam rancangan-rancangan dan 
upaya-upaya jahat mereka.

a11 : 34; 42 : 32.  b11 : 9; 122; 39 : 40 - 41.  c16 : 57.
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berhala kami.” Lalu mereka 
juga beranggapan bahwa apa 
yang diperuntukan bagi berhala-
berhala mereka itu tidak sampai 
kepada Allah, sedangkan apa 
yang diperuntukan bagi Allah itu 
sampai kepada berhala-berhala 
mereka. Betapa buruknya apa 
yang mereka tetapkan itu.914

ٓائِہِۡم ؕ 
َ
ِہ  فَُہَو یَِصُل ِالٰي  ُشَرک

اَن لِلّٰ
َ
ِہۚ  َو َما ک

ي اللّٰ
َ

ِال

ُمۡوَن ﴿۱۳۷﴾ 
ُ

َسٓاَء َما  َيۡحک

138. Dan demikianlah berhala-
berhala915 mereka menjadikan 
pembunuhan anak-anak mereka916 
nampak indah bagi kebanyakan 
orang musyrik untuk membinasa-
kan mereka dan mengacaukan 
agama mereka. Dan seandai-nya 
Allah menghendaki, niscaya me-
reka tidak akan mengerjakannya. 
Maka biarkanlah mereka bersama 
apa yang mereka ada-adakan.

قَۡتَل  الُۡمۡشِرکِیَۡن  َن  ّمِ لَِکِثیٍۡر  َزیََّن  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

ِبُسۡوا 
ۡ
لَِیل َو  ۡم 

ُ
لِیُۡرُدۡوہ ۡم 

ُ
ٓاُؤہ

َ
ُشَرک اَۡولَاِدہِۡم 

فََعُلۡوُہ  َما  ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  َو   ؕ ۡم 

ُ
ِدیَۡنہ َعلَۡیہِۡم 

ُرۡوَن ﴿۱۳۸﴾ 
َ
ۡم َو َما یَۡفت

ُ
ۡرہ

َ
فَذ

914. Yang dimaksud ialah satu kebiasaan syirik orang-orang Arab (pada 
zaman jahiliyah, Pent). Mereka biasa membagi hasil bumi mereka antara 
Allah Swt dan berhala-berhala mereka. Jika bagian-bagian yang disisihkan 
untuk berhala-berhala  mereka dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain, maka 
bagian yang disediakan untuk Allah Swt diberikan sebagai sedekah atas nama  
berhala-berhala   mereka. Tetapi jika bagian yang disisihkan untuk Allah Swt 
dibelanjakan untuk maksud-maksud lain, maka bagian yang dipisahkan untuk 
berhala-berhala  itu tidak diserahkan kepada Allah Swt. 

915. “Sekutu-sekutu Tuhan” yang dimaksud di sini ialah peramal-
peramal, tukang-tukang tenung, dan tukang-tukang nujum, dan sebagainya.

916. Yang dimaksud ialah kebiasaan yang paling keji dikalangan beberapa 
suku-bangsa Arab dalam membunuh atau mengubur hidup-hidup anak-anak 
perempuan mereka, atau mempersembahkan mereka sebagai sesajen di altar 
berhala-berhala mereka untuk menolak bencana alam. Atau, mungkin yang 
dimaksudkan ialah sumpah takhayul mereka bahwa bila mereka mempunyai 
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139. Dan mereka berkata, 
“Binatang-binatang dan tanaman-
tanaman yang ini terlarang.917 
Tidak ada yang boleh memakan-
nya kecuali orang yang kami 
kehendaki” — dan ada beberapa 
binatang ternak yang punggung-
nya diharamkan,918 dan ada bina-
tang ternak yang ketika disembelih 
mereka tidak menyebutkan nama 
Allah919 atasnya, semata-mata mem-
buat-buat kebohongan terhadap-
Nya. Dia segera akan membalas 
mereka untuk apa yang telah 
mereka ada-adakan itu.

ا 
َّ  ِال

ۤ
ا یَۡطَعُمَہا

َّ َو قَالُۡوا ٰہِذٖہۤ  اَنَۡعاٌم  ّوَ  َحۡرٌث ِحۡجٌر ۖ٭ ل

َمۡت ُظُہۡوُرَہا  َشٓاُء بَِزۡعِمہِۡم َو اَنَۡعاٌم ُحّرِ
َّ َمۡن ن

ِتَرٓاًء 
ۡ
ِہ َعلَۡیَہا اف

ُرۡوَن اۡسَم اللّٰ
ُ
ک

ۡ
ا یَذ

َّ َو اَنَۡعاٌم ل

ُرۡوَن ﴿۱۳۹﴾ 
َ
انُۡوا یَۡفت

َ
َعلَۡیِہ ؕ َسَيۡجِزیۡہِۡم بَِما ک

140. Dan mereka berkata, “Apa 
yang ada dalam perut binatang-
binatang ternak ini khusus bagi 
kaum laki-laki kami dan di-

  
ٌ

َخالَِصۃ الۡاَنَۡعاِم  ٰہِذِہ  بُُطۡوِن  فِۡي  َما  قَالُۡوا  َو 

ۡن
ُ

ٰۤي اَۡزَواِجَنا ۚ َو  ِاۡن یَّک ٌم َعل ۡوِرنَا   َو ُمحَّرَ
ُ
ک

ُ
لِّذ

anak sampai suatu jumlah tertentu, mereka akan mengorbankan salah seorang 
di antara mereka.

917. Dengan “hasil-hasil bumi yang terlarang” dimaksudkan ladang-
ladang yang ditanami untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Hasil-
hasil bumi tersebut dapat dipergunakan hanya oleh pendeta-pendeta yang 
ditugasi mengurus berhala-berhala itu.

918. Binatang ternak yang disebut dalam QS.5:104. Binatang-binatang 
tersebut tidak dipergunakan sebagai tunggangan atau pengangkut barang-
barang.

919. Ternak yang dipersembahkan kepada berhala-berhala orang-orang 
musyrik Mekah. Di sini tidak disinggung hal menyebut nama Allah pada 
waktu menyembelihnya.
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haramkan bagi istri-istri kami,”920 
tetapi jika ia mati waktu dila-
hirkan maka mereka semua men-
dapat bagian di dalamnya. Kelak 
Dia akan menghukum mereka 
atas pernyataan mereka itu. 
Sesungguhnya Dia Mahabijak-
sana, Maha Mengetahui.

ۡم ؕ 
ُ
ٓاُءؕ  َسَيۡجِزیۡہِۡم  َوۡصَفہ

َ
ۡم ِفۡیِہ  ُشَرک

ُ
 فَہ

ً
ۡیَتۃ ّمَ

ٗہ َحِکۡیٌم  َعلِۡیٌم ﴿۱۴۰﴾ 
ِانَّ

141. Sungguh merugilah orang-
orang yang membunuh anak-anak 
mereka karena kebodohan tanpa 
ilmu, dan mereka mengharamkan 
apa yang telah Allah rezekikan 
kepada mereka, mengada-adakan 
kedustaan terhadap Allah. Sung-
guh mereka telah sesat, dan 
mereka tidak mendapat petunjuk.

َسَفًہا  ۭ بَِغیِۡر  ۡم 
ُ
اَۡولَاَدہ ا  قََتُلۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال َخِسَر  قَۡد 

ِہؕ 
اللّٰ َعلَي  ِتَرٓاًء  

ۡ
اف ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
َرَزقَہ َما  ُمۡوا  َحّرَ ّوَ  ٍم 

ۡ
ِعل

انُۡوا  ُمۡہَتِدیَۡن ﴿۱۴۱﴾٪ 
َ
ۡوا َو  َما ک

ُ
قَۡد َضّل

نصف 
الحزب

15



142. Dan aDialah Yang men-
jadikan kebun-kebun yang 
merambat dan tidak merambat, 
pohon-pohon kurma, tanaman-
tanaman yang beraneka rasanya, 
zaitun dan delima, yang serupa 
dan yang tidak serupa. Makanlah 
buah-buahnya apabila ia berbuah 
dan berikanlah hak-Nya921 pada 
hari panennya dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya 
Dia tidak menyukai orang-orang 
yang melampui batas.

َغیَۡر  ّوَ  ٍت 
ٰ

ۡعُرۡوش ّمَ ٍت  َجّنٰ  
َ
اَنَۡشا ِذۡيۤ 

َّ ال ُہَو  َو 

ٗہ 
ُ
ل

ُ
اُک ُمۡخَتلًِفا  ۡرَع  الّزَ َو  ۡخَل 

َ ّ
الن ّوَ  ٍت 

ٰ
َمۡعُرۡوش

َغیَۡر   ّوَ  ُمتََشابًِہا  اَن  ّمَ الّرُ َو  یُۡتۡوَن  الّزَ َو 

تُۡوا 
ٰ
ا َو  اَثَۡمَر    ۤ ِاَذا ثََمِرٖہۤ   ِمۡن  ُلۡوا  

ُ
ک  ؕ ُمتََشابٍِہ 

ٗہ لَا 
ٗہ یَۡوَم َحَصاِدٖہ ۖ َو لَا تُۡسِرفُۡوا ؕ ِانَّ

َ
َحّق

ُيِحّبُ الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿۱۴۲﴾ۙ   

920. Ini satu kebiasaan janggal lainnya pada orang-orang Arab.
921. Dalam ayat-ayat terdahulu disinggung beberapa kebiasaan syirik 

atau amalan-amalan dan peraturan-peraturan bodoh yang telah dirancang 

a6 : 100; 13 : 5; 16 : 12; 35 : 28; 36 : 35 - 36.

R. 17
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143. Dan di antara binatang-
binatang ternak Dia telah cipta-
kan sebagian untuk memikul 
beban dan sebagian untuk 
sembelihan. Makanlah dari apa 
yang telah direzekikan Allah 
kepadamu dan ajanganlah meng-
ikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya ia musuh yang 
nyata922 bagimu.

ُلۡوا ِممَّا 
ُ
  ّوَ فَۡرًشا ؕ ک

ً
َو ِمَن الۡاَنَۡعاِم َحُمۡولَۃ

ۡیٰطِنؕ 
َ

ِبُعۡوا ُخُطٰوِت الّش ُہ َو لَا تَّتَ
ُم اللّٰ

ُ
َرَزقَک

ِبیٌۡن ﴿۱۴۳﴾ۙ    ٗہ لَُکۡم َعُدّوٌ ّمُ
ِانَّ

144. Dan diantara binatang 
ternak yang Dia ciptakan bdela-
pan ekor yang berpasangan— dua 
dari domba, dan dua dari kambing. 
Katakanlah, “Apakah dua yang 
jantan yang telah Dia haramkan, 
atau dua yang betina, ataukah 
yang ada dalam kandungan 
kedua betina itu? Beritahukanlah 
kepadaku berdasarkan ilmu jika 
kamu orang-orang yang benar.”

ِن اثَۡنیِۡن َو ِمَن الَۡمۡعِز 
ۡ
ا

َ
 اَۡزَواٍجۚ  ِمَن الّض

َ
ثَٰمِنَیۃ

َم  اَِم الۡاُنَۡثَییِۡن  َریِۡن َحّرَ
َ
ک

َ ّ
الذ اثَۡنیِۡن ؕ   قُۡل ءٰٓ

ا اۡشَتَملَۡت َعلَۡیِہ  اَۡرَحاُم الۡاُنَۡثَییِۡن ؕ  اَّمَ

ۡنتُۡم  ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۴۴﴾ۙ   
ُ
ٍم   ِاۡن  ک

ۡ
ـُۡٔونِۡي بِِعل نَّبِ

145. “Dan dua dari unta, 
dan dua dari sapi,” Katakanlah, 
“Apakah dua yang jantan yang 
telah Dia haramkan923, atau dua 
yang betina, ataukah yang ada da-
lam kandungan kedua betina itu? 

 ؕ اثَۡنیِۡن  الَۡبَقِر  ِمَن  َو  اثَۡنیِۡن  الِۡابِِل  ِمَن  َو 

ا  َم اَِم الۡاُنَۡثَییِۡن اَّمَ َریِۡن َحّرَ
َ
ک

َ ّ
الذ قُۡل ءٰٓ

اۡشَتَملَۡت َعلَۡیِہ اَۡرَحاُم الۡاُنَۡثَییِۡنؕ  اَۡم

kaum musyrikin Arab sendiri. Dengan ayat ini surah ini lebih lanjut 
membeberkan beberapa hukum Ilahi.

922. Kecuali artinya yang utama, ayat itu pun mengisyaratkan bahwa 
memakan barang-barang yang halal merupakan satu cara untuk menjaga diri 
dari serangan-serangan setan.

923. Kaum musyrikin ditanya apakah mereka hadir waktu Allah Swt 
melarang makan sapi dan unta. Mereka dituntut supaya mengemukakan 
pengabsahan dari Tuhan yang menunjukkan bahwa lembu dan unta benar-

aLihat 2 : 209.  b39 : 7.
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Katakanlah, Apakah kamu hadir 
ketika Allah memerintahkan 
kepadamu tentang hal ini?” Maka 
asiapakah yang lebih aniaya dari 
orang yang mengada-adakan 
kedustaan terhadap Allah supaya 
ia menyesatkan manusia tanpa 
pengetahuan? Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang aniaya.

مَۡن اَۡظلَُم 
َ

اۚ  ف
َ

ُہ بِٰہذ
ُم اللّٰ

ُ
ک ۡنتُۡم  ُشَہَدٓاَء ِاۡذ  َوّصٰ

ُ
 ک

اَس بَِغیِۡر    الّنَ
َ

ِذبًا لُِّیِضّل
َ
ِہ ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
ِممَِّن اف

لِِمیَۡن ﴿۱۴۵﴾٪ 
ٰ

َہ لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الّظ
ٍمؕ  ِاّنَ اللّٰ

ۡ
ِعل 

146. Katakanlah, b”Aku tidak 
mendapati di dalam apa yang 
diwahyukan kepadaku sesuatu 
yang diharamkan bagi orang yang 
memakannya, kecuali jika ma-
kanan itu bangkai atau darah 
yang ditumpahkan, atau daging 
babi, karena sesungguhnya itu 
najis, atau ckedurhakaan, yakni 
disembelih dengan menyebut 
nama selain Allah924 atasnya. 
Tetapi barangsiapa terpaksa me-
makannya, tanpa maksud me-
langgar hukum dan tidak pula 
melampaui batas, maka sesung-
guhnya Tuhan engkau Maha 
Pengampun, Maha Penya-yang.”

َطاِعٍم  َعلٰي  ًما  ُمحَّرَ ّيَ  
َ

ِال اُۡوِحَي      
ۤ
َما فِۡي  اَِجُد  اۤ  

َّ ل قُۡل 

ۡسُفۡوًحا   اَۡو َدًما ّمَ
ً

ۡوَن َمۡیَتۃ
ُ

اۤ  اَۡن یَّک
َّ ِال  

ۤ
یَّۡطَعُمٗہ

 
َ

اُِہّل ِفۡسًقا  اَۡو  ِرۡجٌس  ٗہ 
فَِانَّ ِزیٍۡر 

ۡ
ِخن ۡحَم  

َ
ل اَۡو 

َعاٍد   لَا  ّوَ  بَاٍغ   َغیَۡر  اۡضُطّرَ  مَِن 
َ

ف  ۚ بِٖہ  ِہ  
اللّٰ لَِغیِۡر 

ِحۡیٌم ﴿۱۴۶﴾  فَِاّنَ َربََّک َغُفۡوٌر  ّرَ

benar dilarang. Yang demikian ini oleh sebab makan daging sapi dan unta 
dianggap terlarang oleh beberapa kaum atas dasar kitab suci mereka – lembu 
oleh orang Hindu dan unta oleh beberapa golongan Yahudi.

924. Ayat itu menerangkan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat 
oleh kaum musyrikin Arab berkenaan dengan makanan halal dan haram itu 
serampangan saja, tanpa hikmah apa pun di dalamnya; sedangkan peraturan-
makanan yang ditetapkan oleh Islam didasarkan atas akal dan hikmah. 

a6 : 22; 7 : 38; 11 : 19.  b2 : 174; 5 : 4; 16 : 116.  c6 : 122.
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147. Dan abagi orang-orang 
Yahudi telah Kami haramkan 
segala binatang bercakar, dan 
dari sapi dan domba Kami 
haramkan atas mereka lemak 
keduanya itu, kecuali apa yang 
melekat pada punggungnya atau 
pada isi perut atau yang ber-
campur dengan tulang-tulang.925 
Demikianlah Kami membalas 
mereka atas penolakannya,926 dan 
sesungguhnya Kami Mahabenar.

ٍر ۚ َو ِمَن 
ُ
 ِذۡي ُظف

َ
ّل

ُ
ۡمَنا ک ِذیَۡن َہاُدۡوا َحّرَ

َّ َو َعلَي ال

 
ۤ
حُۡوَمُہَما

ُ
ش َعلَۡیہِۡم  ۡمَنا  َحّرَ الَۡغنَِم  َو  الَۡبَقِر 

  اَۡو َما 
ۤ
حََوایَا

ۡ
  اَِو ال

ۤ
ا َما َحَملَۡت ُظُہۡوُرُہَما

َّ ِال

ا 
ۡم  بَِبۡغِیہِۡم ۚ َو  ِانَّ

ُ
اۡخَتلََط بَِعۡظٍم ؕ ٰذلَِک َجَزیٰۡنہ

لَٰصِدقُۡوَن ﴿۱۴۷﴾ 

148. Tetapi jika mereka men-
dustakan engkau maka katakan-
lah, b”Tuhanmu adalah Pemilik 
rahmat yang luas, dan siksaan-
Nya tak dapat dielakkan dari 
kaum yang berdosa.”

اِسَعٍۃ ۚ  ۡم ُذۡو َرۡحَمٍۃ ّوَ
ُ

بُّک بُۡوَک فَُقۡل ّرَ
َّ

ذ
َ
فَِاۡن ک

ُسٗہ َعِن الَۡقۡوِم الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۱۴۸﴾ 
ۡ
َو لَا یَُرّدُ بَا

Pada dasarnya Islam melarang empat barang – tiga atas dasar Rijs, yakni, 
tidak bersih dan najis; dan satu lagi atas dasar Fisq-nya, yakni bersifat durhaka 
(fasiq) dan tidak agamawi. Tiga hal yang tersebut pertama ialah bangkai, 
darah yang mengalir waktu binatang disembelih atau dilukai, dan daging babi. 
Kesemuanya ini seperti dikatakan oleh ayat itu, adalah Rijs (tidak bersih dan 
najis), yakni, barang itu merugikan kepada jasmani dan kesehatan manusia. 
Baiklah diperhatikan, bahwa kata Rijs itu harus dikenakan kepada setiap dari 
ketiga barang yang diharamkan itu. 

Barang haram yang keempat adalah sesuatu yang di atasnya diucapkan 
nama wujud selain Allah. Barang itu Fisq (durhaka), yakni sumber 
ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap Allah Swt. Makan makanan 
semacam itu akan merugikan kesehatan rohani manusia dan membunuh 
perasaan cinta kepada Allah Swt dan ghairat (rasa cemburu) demi Dia.

925. Lihat Kitab Imamat Orang Lewi 3:17 dan QS.7:23. Di dalam 
Talmud diadakan pengecualian mengenai lemak yang melekat pada tulang-
tulang rusuk. 

926. Barang-barang ini terlarang bagi orang-orang Yahudi sebagai 
hukuman atas kedurhakaan mereka.

a16 : 119. b6 : 134; 7 : 157.
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149. aOrang-orang yang ber-
buat syirik pasti akan berkata, 
“Seandainya Allah menghendaki, 
kami dan bapak-bapak kami tidak 
akan berbuat syirik, dan tidak 
pula kami akan mengharamkan 
sesuatu pun.” Demikian pula 
orang-orang yang sebelum mereka 
telah mendustakan nabi-nabi 
Allah hingga mereka merasakan 
siksaan Kami. Katakanlah, “Apa-
kah kamu mempunyai ilmu? 
Maka kemukakanlah itu kepada 
kami. Tidak lain yang kamu 
ikuti hanyalah dugaan belaka, 
dan tidaklah kamu kecuali hanya 
berbohong.*

 
ۤ
َما ُہ 

اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  ۡوا 
ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال َسَیُقۡوُل 

  ؕ ۡيٍء 
َ

ش ِمۡن  ۡمَنا  َحّرَ لَا  َو  بَٓاُؤنَا 
ٰ
ا لَاۤ   َو  َنا 

ۡ
َرک

ۡ
اَش

َذاقُۡوا  ي 
ٰ
َحّت قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َب 
َّ

ذ
َ
ک لَِک  

ٰ
ذ

َ
ک

ۡخِرُجۡوُہ  
ُ

ٍم فَت
ۡ
ۡن ِعل ۡم ّمِ

ُ
َسَنا ؕ قُۡل َہۡل ِعۡنَدک

ۡ
بَا

ا  
َّ ِال اَنۡتُۡم    ِاۡن   َو   ّنَ 

َ
الّظ ا 

َّ ِال ِبُعۡوَن  تَّتَ ِاۡن    ؕ لََنا 

ۡخُرُصۡوَن ﴿۱۴۹﴾ 
َ
ت

150. Katakanlah, “Allah me-
miliki dalil yang meyakinkan. 
Maka bjika Dia menghendaki 
niscaya Dia memberi petunjuk 
kepada kamu semua.”927

ۡم  
ُ

َہٰدىک
َ
 ۚ فََلۡو َشٓاَء ل

ُ
 الَۡبالَِغۃ

ُ
ۃ حُّجَ

ۡ
ِہ ال

قُۡل فَِللّٰ

اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۵۰﴾ 

927. Jika Allah Swt telah mengambil keputusan untuk memaksa 
manusia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya, niscaya Dia telah 
menyuruh mereka melakukan segala sesuatu yang benar dan tidak menyuruh 
melakukan segala sesuatu yang salah. Tetapi sesuai dengan hikmah-Nya yang 
tidak terbatas, Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir 
dan bertindak. Dia telah menerangkan kepadanya apa yang benar dan apa 
yang salah lalu membiarkan sebebas-bebasnya mengikuti jalan mana jua pun 
yang dipilih sesuka hatinya.

a16 : 36; 43 : 21.  b5 : 49; 11 : 119; 13 : 32; 16 : 10.

* Pada ayat ini, pertama-tama diajukan pertanyaan dasar yakni kalau Allah Swt tidak memberikan 
ijin kepada kami untuk berlaku syirik maka kami tidak mungkin berbuat syirik dan juga nenek 
moyang kami tidak akan berbuat serupa. Dengan menyebut nenek moyanglah permasalahannya 
menjadi jelas yaitu mereka sedang mengikuti perbuatan nenek moyang mereka. Karena Allah 
Swt tidak mengajarkan ajaran syirik. Bersama dengan itu selanjutnya Dia berfirman bahwa kalau 
ada suatu kitab ilham padamu yang di dalamnya menyebut mengenai syirik, maka bawa dan 
perlihatkanlah.
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151. Katakanlah, Kemukakan-
lah saksi-saksimu yang akan 
menjadi saksi bahwa Allah telah 
mengharamkan barang-barang 
ini.” Dan jika mereka memberi 
kesaksian, maka janganlah eng-
kau memberi kesaksian bersama 
mereka dan ajanganlah mengikuti 
hawa nafsu orang-orang yang 
mendustakan tanda-tanda Kami, 
orang-orang yang tidak beriman 
kepada akhirat dan bmereka 
itu mempersekutukan sesuatu 
dengan Tuhan mereka.

َہ  
اللّٰ اَّنَ  يَۡشَہُدۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ُم  
ُ
ُشَہَدٓاَءک َہلُّمَ   قُۡل 

لَا  َو   ۚ ۡم 
ُ
َمَعہ تَۡشَہۡد  فَلَا  َشِہُدۡوا  فَِاۡن   ۚ ا 

َ
ٰہذ َم   َحّرَ

لَا  ِذیَۡن 
َّ ال َو  ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال اَۡہَوٓاَء   ِبۡع   تَّتَ

ۡم بَِربِّہِۡم یَۡعِدلُۡوَن ﴿۱۵۱﴾٪ 
ُ
ِخَرِۃ َو ہ

ٰ
یُۡؤِمنُۡوَن بِالۡا

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب 
15 



152. Katakan, “Marilah, aku 
bacakan apa yang diharamkan 
Tuhan kamu928 atasmu; Janganlah 
kamu cmempersekutukan sesuatu 
pun dengan-Nya dan berbuat 
baiklah terhadap kedua orang-
tua, djanganlah kamu membunuh 
anak-anakmu karena takut mis-
kin, Kami-lah Yang memberi 
rezeki kepadamu dan kepada 
mereka; dan ejanganlah kamu 
mendekati perbuatan keji, baik 
itu yang nampak ataupun yang 
tersembunyi, janganlah kamu 
membunuh jiwa yang Allah telah 
larang kecuali dengan alasan 
yang benar. Demikianlah Dia 
telah memerintahkan kepadamu 
mengenai hal itu supaya kamu 
mengerti.*

ا 
َّ اَل ۡم 

ُ
َعلَۡیک ۡم 

ُ
َربُّک َم  َحّرَ َما  اَتُۡل  تََعالَۡوا  قُۡل 

 ۚ ِاۡحَسانًا  بِالَۡوالَِدیِۡن  ّوَ  َشۡیًئا  بِٖہ  ۡوا 
ُ
تُۡشِرک

ۡحُن  
َ
ِاۡملَاٍقؕن ۡن   ّمِ ۡم 

ُ
اَۡولَاَدک ا  تَۡقُتُلۡوۤ لَا  َو 

ۡم ۚ َو لَا تَۡقَربُوا الَۡفَواِحَش َما 
ُ
ۡم َو ِایَّاہ

ُ
نَۡرُزقُک

ۡفَس  َظَہَر  ِمۡنَہا َو َما بََطَن ۚ َو لَا تَۡقُتُلوا الّنَ

ۡم 
ُ

ک ؕ  ٰذلُِکۡم َوّصٰ حَّقِ
ۡ

ا بِال
َّ ُہ  ِال

َم اللّٰ ِتۡي َحّرَ
َّ ال

ُکۡم تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۵۲﴾ 
َّ بِٖہ لََعل

a5 : 49; 45 : 19.  b6 : 2; 27 : 61.  c4 : 37; 17 : 24.  d17 : 32.  e6 : 121; 7 : 34.

* Qatl aulād (membunuh anak) menerangkan dengan jelas tentang topik tidak melahirkan 
anak dikarenakan takut akan kekurangan rezeki. Jika bukan karena alasan takut miskin, yakni 
dikarenakan keterpaksaan alami dan lain-lain, dibolehkan untuk mengendalikan keturunan.

R. 19
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a4 : 11; 17 : 35. b17 : 36; 26 : 182-183; 55 : 10.
c2 : 287; 7 : 43. d5 : 2; 16 : 92; 17 : 35.

153. Dan ajanganlah kamu 
mendekati harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang terbaik, 
hingga ia mencapai kedewasa-
pannya. Dan bpenuhilah ukuran 
dan timbangan dengan adil.929 
cKami tidak membebani suatu 
jiwa melainkan menurut ke-
mampuannya. Dan apabila kamu 
berkata, maka hendaklah berlaku 
adil walau pun itu terhadap 
kerabat; dan dsempurnakanlah 
janji dengan Allah.930 Demikian-
lah Dia telah memerintahkan 
mengenai hal itu kepadamu su-
paya kamu mendapat nasihat.”

ِہَي  ِتۡي  
َ ّ بِال ا 

َّ ِال الَۡیِتۡیِم   َماَل  تَۡقَربُۡوا  لَا  َو 

الَۡکۡیَل  اَۡوفُوا  ٗہ َۚو  اَُشّدَ یَۡبلَُغ  ي 
ٰ
َحّت اَۡحَسُن 

ا 
َّ ِال نَۡفًسا  ُِف 

ّ ل
َ
نُک لَا   ۚ بِالِۡقۡسِط  الِۡمیَۡزاَن  َو 

َذا  اَن 
َ
ک لَۡو  َو  فَاۡعِدلُۡوا  تُۡم 

ۡ
قُل ِاَذا  َو   ۚ ُوۡسَعَہا 

ۡم 
ُ

ک ِہ اَۡوفُۡوا ؕ ٰذلُِکۡم  َوّصٰ
قُۡربٰي ۚ َو بَِعۡہِد اللّٰ

ُرۡوَن ﴿۱۵۳﴾ۙ   
َّ
ک

َ
ُکۡم  تَذ

َّ بِٖہ لََعل

928. Perintah-perintah yang menyusul kata “diharamkan” itu adalah 
apa yang Allah Swt perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan dan bukan 
apa yang dilarang untuk mengerjakan. Dengan demikian yang dilarang itu 
kebalikan dari apa yang diperintahkan. Perintah-perintah itu telah disebut 
di sini dengan jelas, sedangkan larangannya tidak disebut, tapi tersirat di 
dalamnya. Jadi di satu pihak dengan mempergunakan kata “diharamkan” 
dan di pihak lain dengan mengikutinya atas perintah-perintah yang positif, 
ayat ini menggabungkan di dalamnya perintah-perintah yang langsung dan 
larangan larangan. 

Ayat itu kalimat-kalimatnya dapat diuraikan juga dengan cara lain. 
Kalimat pertama harus dianggap sebagai diakhiri dengan kata-kata  “apa 
yang diharamkan Tuhan kamu,” dan kalimat berikutnya dimulai dengan 
kata ‘alaikum yang dalam hal ini berart  “Diperintahkan atas kamu.” Maka 
ayat itu akan berbunyi sebagai berikut: “Marilah, akan kubacakan apa yang 
dilarang oleh Tuhan-mu bagimu. Diperintahkan atasmu supaya kamu jangan 
menyekutukan sesuatu pun dengan Dia . . .”

929. Sesudah perintah-perintah tentang perlindungan terhadap jiwa, 
selanjutnya disebutkan perintah melindungi harta.

930. Setelah perintah menjaga lidah, datang perintah menjaga hati seperti 
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154. Dan katakanlah, a”Inilah 
jalan-Ku yang lurus maka ikuti-
lah jalan ini, dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan yang lain 
yang akan menjauhkan kamu 
dari jalan-Nya. Demikianlah Dia 
telah memerintahkan mengenai 
hal itu kepadamu supaya kamu 
bertakwa.”

لَا  َو   ۚ ِبُعۡوُہ 
َّ فَات ُمۡسَتِقۡيمًا  ِصَراِطۡي  ا 

َ
ٰہذ اَّنَ  َو 

 ؕ َسِبۡیِلٖہ  َعۡن  ۡم 
ُ

بِک َق  ّرَ
َ
فََتف ُبَل  الّسُ ِبُعوا  تَّتَ

ُقۡوَن ﴿۱۵۴﴾  ُکۡم تَّتَ
َّ ۡم بِٖہ لََعل

ُ
ک ٰذلُِکۡم  َوّصٰ

155. Kemudian bKami telah 
memberi Kitab kepada Musa 
untuk menyempurnakan nikmat 
atas orang yang berbuat kebajikan, 
dan sebagai cpenjelasan mengenai 
segala sesuatu,931 petunjuk, dan 
rahmat, supaya mereka percaya 
akan pertemuan dengan Tuhan 
mereka.

ِذۡيۤ 
َّ ال َعلَي  تََماًما  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا ثُّمَ 

  
ً

َرۡحَمۃ ّوَ  ُہًدي  ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
لِّک تَۡفِصۡیلًا  َو  اَۡحَسَن 

ۡم بِلَِقٓاِء  َربِّہِۡم یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۵۵﴾٪ 
ُ
ہ

َّ َعل
َّ ل 

156. Dan dinilah Kitab al-
Qur’an, Kami telah menurunkan-
nya dengan penuh berkat, maka 
ikutilah932 ia dan bertakwalah 
supaya kamu dikasihi.

ُقۡوا 
َّ ات َو  ِبُعۡوُہ 

َّ فَات ُمٰبَرٌک  اَنَۡزلٰۡنُہ  ِکٰتٌب  ا 
َ

ٰہذ َو 

ُکۡم تُۡرَحُمۡوَن ﴿۱۵۶﴾ۙ   
َّ لََعل

a6 : 127.  b2 : 54; 5 : 45.  c7 : 146.  d6 : 93; 21 : 51.

tersirat dalam kata-kata “dan sempurnakanlah janji (dengan) Allah,” sebab 
jika perintah-perintah terdahulu berhubungan dengan perjanjian dengan 
manusia, maka yang sekarang bertalian dengan perjanjian dengan Allah Swt. 

931. Kata-kata, “segala sesuatu” berarti segala barang yang memenuhi 
keperluan-keperluan akhlak dan rohani orang-orang Yahudi.

932. Ayat ini berarti bahwa Al-Qur’an itu sebuah kitab wahyu yang 
mengandung segala ajaran abadi dan mengandung kebenaran-kebenaran 
kekal yang termaktub dalam kitab-kitab suci yang terdahulu, inilah arti kata 
Mubarak (Lane). Jadi dengan mengikuti Al-Qur’an kaum Muslimin terlepas 
dari keharusan mencari penyuluhan dari semua kitab suci lainnya.

R. 20
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157. Supaya kamu tidak 
berkata, “Kitab itu diturunkan 
hanya kepada dua golongan933 
sebelum kami, dan kami benar-
benar lalai terhadap apa yang 
mereka baca.

 اُنِۡزَل الِۡکٰتُب َعلٰي َطٓائَِفَتیِۡن ِمۡن 
ۤ
َما

ا ِانَّ اَۡن تَُقۡولُۡوۤ

   ۙ﴾۱۵۷﴿ لَٰغِفلِیَۡن  ِدَراَسِتہِۡم   َعۡن  ا  ّنَ
ُ
ک ِاۡن   َو    ۪ قَۡبلَِنا 

158. aAtau supaya kamu 
jangan berkata, “Seandainya 
Kitab itu diturunkan kepada 
kami niscaya kami akan lebih 
mendapat petunjuk daripada 
mereka.” Sekarang telah datang 
kepadamu bukti yang jelas dari 
Tuhan-mu, petunjuk dan rahmat. 
Maka bsiapakah yang lebih aniaya 
dari orang yang mendustakan 
tanda-tanda Allah dan berpaling 
darinya? Pasti akan Kami balas 
orang-orang yang berpaling dari 
tanda-tanda Kami dengan azab 
yang amat buruk disebabkan 
mereka senantiasa berpaling.

  
ۤ
ا   اُنِۡزَل َعلَۡیَنا الِۡکٰتُب لَُکّنَ

ۤ
ا

َ اَۡو تَُقۡولُۡوا لَۡو اَنّ

ۡم   
ُ

بِّک ۡن  ّرَ  ّمِ
ٌ

َنۃ ۡم بَّیِ
ُ
ۡم ۚ فََقۡد َجٓاَءک

ُ
اَۡہٰدي ِمۡنہ

ِہ 
ٰیِت اللّٰ

ٰ
َب بِا

َّ
ذ

َ
مَۡن  اَۡظلَُم  ِممَّۡن  ک

َ
 ۚ ف

ٌ
َو ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ

ِذیَۡن یَۡصِدفُۡوَن َعۡن 
َّ ۡجِزي ال

َ
َو َصَدَف َعۡنَہا َؕسن

انُۡوا  یَۡصِدفُۡوَن ﴿۱۵۸﴾ 
َ
اِب  بَِما  ک

َ
ٰیِتَنا ُسۡوَٓء الَۡعذ

ٰ
ا

159. Tak lain yang cmereka 
nanti-nantikan hanyalah keda-
tangan934 para malaikat kepada 
mereka, atau kedatangan935 Tuhan 
engkau, atau kedatangan seba-

تَِي  
ۡ
یَا اَۡو    

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل ُم 

ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡن  اۤ  

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن   َہۡل 

تِۡي  بَۡعُض
ۡ
ٰیِت َربَِّکؕ   یَۡوَم  یَا

ٰ
تَِي بَۡعُض ا

ۡ
َربَُّک اَۡو  یَا

a35 : 43.  b6 : 22; 7 : 38; 10 : 18.  c2 : 211; 16 : 34.

933. “Dua golongan” yang disebutkan dalam ayat itu boleh jadi umat 
Yahudi yang kepada mereka Kitab Taurat telah diberikan dan agamanya 
berasal dari daerah utara Arabia, dan umat Zoroaster yang kepada mereka 
Kitab Zend-Avesta telah diberikan dan tinggal di sebelah timur Arabia. Atau, 
kata-kata itu dapat mengisyaratkan kepada umat-umat Yahudi dan Kristen, 
kedua kaum yang tinggal di Arabia dan yang dengan mereka orang-orang 
Arab memiliki hubungan.

934. “Kedatangan para malaikat” di sini mengisyaratkan kepada 
hukuman terhadap kaum itu melalui peperangan, sebab kedatangan 
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gian dari tanda-tanda936 Tuhan 
engkau. Pada hari ketika sebagian 
tanda-tanda Tuhan engkau datang, 
tanda itu tidak akan bermanfaat 
kepada seseorang untuk memper-
cayainya, baik yang belum ber-
iman sebelumnya atau yang 
belum mengusahakan kebaikan 
dalam keimanannya. Katakanlah, 
“Tunggulah olehmu, sesungguh-
nya kami pun menunggu.”

َمَنۡت 
ٰ
ۡن ا

ُ
ٰیِت  َربَِّک لَا یَۡنَفُع نَۡفًسا ِایَۡمانَُہا لَۡم تَک

ٰ
ا

َخیًۡراؕقُِل  ِایَۡمانَِہا  فِۡيۤ  َسَبۡت 
َ
ک اَۡو  قَۡبُل  ِمۡن 

ا ُمۡنَتِظُرۡوَن ﴿۱۵۹﴾ 
ِانَّ ا  

انَۡتِظُرۡوۤ

160. Sesungguhnya aorang-
orang yang memecah-belah 
agama937 mereka, dan menjadi 
golongan-golongan, engkau tidak 
memiliki hubungan apapun 
dengan mereka. Sesungguhnya 
urusan mereka ada pada Allah, 
kemudian Dia akan memberi-
tahukan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan.

ۡسَت 
َّ ل ِشَیًعا  انُۡوا 

َ
ک َو  ۡم 

ُ
ِدیَۡنہ قُۡوا  فَّرَ ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡم 
ُ
ُئہ ِہ ثُّمَ یَُنّبِ

ي اللّٰ
َ

ۡم  ِال
ُ
  اَۡمُرہ

ۤ
َما

ۡيٍء ؕ ِانَّ
َ

ۡم فِۡي ش
ُ
ِمۡنہ

یَۡفَعُلۡوَن ﴿۱۶۰﴾  انُۡوا 
َ
ک بَِما 

a30 : 33.

malaikat-malaikat itu telah disebutkan dalam hubungan dengan pertarungan-
pertarungan yang terjadi antara kaum Muslimin dengan musuh-musuh 
mereka (QS.3:125, 126 dan QS.8:10).

935. Istilah “kedatangan Tuhan” mengungkapkan kehancuran total 
musuh-musuh kebenaran (QS.2:211).

936. “Kedatangan tanda-tanda” mengisyaratkan kepada azab-azab dunia 
seperti kelaparan, wabah, bencana, dsb.

937. Kata-kata, “memecah-belah agama mereka” berarti bahwa bilamana 
orang-orang mengikuti angan-angan dan khayalan sendiri, persengketaan-
persengketaan timbul di antara mereka dan lenyaplah kesatuan pendapat.
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161. aBarangsiapa yang ber-
buat kebaikan maka baginya ada 
ganjaran sepuluh kali938 semisal 
itu, tetapi barangsiapa berbuat 
keburukan maka ia tidak akan 
dibalas melainkan hanya semisal 
itu dan mereka tidak akan 
dianiaya.

َمۡن  َو   ۚ اَۡمَثاِلَہا  َعۡشُر  ٗہ 
َ
فَل حََسَنِۃ 

ۡ
بِال َجٓاَء  َمۡن 

لَا  ۡم 
ُ
ہ َو  ِمۡثلََہا  ا 

َّ ِال ي  ُيۡجزٰۤ فَلَا  َئِۃ  ّیِ بِالّسَ َجٓاَء 

یُۡظلَُمۡوَن ﴿۱۶۱﴾ 

162. Katakanlah, “Sesungguh-
nya Tuhan-ku telah memberiku 
petunjuk kepada jalan lurus, 
agama yang teguh, bagama 
Ibrahim yang benar. Dan ia 
bukanlah termasuk orang-orang 
musyrik.”

 ۚ ۡسَتِقۡیٍم  ّمُ ِصَراٍط  ِالٰي  َربِّۡيۤ  َہٰدىِنۡي  ِنۡي 
ِانَّ قُۡل 

ِمَن  اَن 
َ
ک َما  َو   ۚ َحِنۡیًفا  ِابٰۡرِہۡیَم    

َ
ۃ

َّ ل ّمِ ِقَيمًا  ِدیًۡنا 

الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۶۲﴾ 

163. Katakanlah, “Sesungguh-
nya shalatku, pengorbananku, 
hidupku, dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan seluruh 
alam;939

ِہ   َرّبِ  
قُۡل  ِاّنَ َصلَاتِۡي  َو نُُسکِۡي َو َمۡحَیاَي َو َممَاتِۡي   لِلّٰ

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۶۳﴾ۙ   

a4 : 41; 27 : 90; 28 : 85.  b3 : 96; 16 : 124.

938. Sebuah amal baik adalah seperti sebutir benih yang berkembang 
biak sepuluh kali lipat dan bahkan lebih (QS.2:262; QS.4:41; QS.10:27, 28; 
juga Tirmidzi, Bab Shaum) sedangkan sebuah amal buruk dihitung hanya 
satu.

939. Shalat, korban, hidup, dan mati meliputi seluruh bidang amal 
perbuatan manusia; dan Rasulullah Saw diperintah untuk menyatakan bahwa 
semua segi kehidupan di dunia ini dipersembahkan oleh beliau kepada 
Allah Swt, semua amal ibadah beliau dipersembahkan kepada Allah Swt, 
semua pengorbanan dilakukan beliau untuk Dia; seluruh kehidupan beliau 
persembahkan untuk berbakti kepada-Nya, maka bila di jalan agama beliau 
mendapat kematian, itu pun guna meraih keridhaan-Nya.
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164. aTidak ada sekutu bagi-
Nya. Dan dengan itu aku di-
perintahkan, dan akulah orang 
pertama yang berserah diri.

ُل  اَّوَ اَنَا�   َو  ُت  اُِمۡر لَِک 
ٰ

بِذ َو   ۚ لَٗہ  یَۡک  َشِر لَا 

 ﴾۱۶۴﴿ لُۡمۡسلِِمیَۡن  ا

165. Katakanlah, b”Apakah 
aku harus mencari Tuhan selain 
Allah, sedangkan Dia-lah Tuhan 
segala sesuatu?” Dan tiada jiwa 
mengupayakan keburukan me-
lainkan akibatnya akan menimpa 
dirinya sendiri; dan ctidak pula 
seseorang memikul beban orang 
lain.940 Kemudian kepada Tuhan-
mu tempat kembalimu, maka 
Dia akan memberitahu kamu 
apa-apa yang mengenainya kamu 
berselisih.

لَا  َو   ؕ ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َرّبُ  ُہَو  ّوَ  َربًّا  اَبِۡغۡي  ِہ 

اللّٰ اََغیَۡر  قُۡل 

َواِزَرٌۃ   تَِزُر  لَا  َو   ۚ َعلَۡیَہا  ا 
َّ ِال نَۡفٍس    

ُ
ّل

ُ
ک ِسُب 

ۡ
تَک

ۡم 
ُ

ُئک ۡم فَُیَنّبِ
ُ

ۡرِجُعک
َ
ۡم ّم

ُ
ۡزَر  اُۡخٰري ۚ ثُّمَ ِالٰي َربِّک ّوِ

ۡخَتلُِفۡوَن ﴿۱۶۵﴾ 
َ
بَِما ُکۡنتُۡم  ِفۡیِہ  ت

166. Dan Dialah Yang men-
jadikan kamu penerus-penerus 
kaum terdahulu di bumi, dan yang 
meninggikan sebagian kamu dari 
sebagian yang lain dalam derajat 
dsupaya Dia mengujimu dengan 
apa-apa yang telah Dia berikan 
kepadamu.941 Sesungguhnya 
Tuhan engkau sangat cepat 
hukumanNya; dan sesungguhnya 
Dia Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

ِٰٓئَف الۡاَۡرِض َو َرفََع  ِذۡي َجَعلَُکۡم َخل
َّ َو ُہَو ال

  
ۤ
َما فِۡي  ۡم 

ُ
لَِّیۡبُلَوک َدَرٰجٍت  بَۡعٍض  فَۡوَق  ۡم 

ُ
بَۡعَضک

لََغُفۡوٌر   ٗہ  
ِانَّ َو   الِۡعَقاِبۖ  َسِریُۡع   َربََّک  ِاّنَ   ؕ ۡم 

ُ
ٰتک

ٰ
ا

ِحۡیٌم ﴿۱۶۶﴾٪ ّرَ 

940. Seperti halnya ayat-ayat QS.17:16; QS.53:40-41, ayat ini 
mengandung sanggahan keras terhadap ajaran Penebusan Dosa dan secara 
tegas menarik perhatian terhadap kenyataan bahwa setiap orang harus memikul 
salibnya sendiri, yaitu mempertanggungjawabkan amal-perbuatannya sendiri. 
Pengorbanan dari siapa pun sebagai pengganti tidak akan memberi manfaat.

941. Ayat itu sekaligus merupakan anjuran dan peringatan kepada kaum 

a6 : 15; 39 : 12, 13. b7 : 141. c17 : 16; 35 : 19; 53 : 39. d5 : 49; 11 : 8; 67 : 3.



AL-AN‘ĀM Surah 6Juz 8

553

Muslimin. Mereka diberitahu bahwa kepada mereka akan dianugerahkan 
kekuatan serta kekuasaan, dan tugas mengatur urusan bangsa-bangsa akan 
diserahkan ke tangan mereka. Mereka harus melaksanakan kewajiban mereka 
dengan tidak berat sebelah dan adil, sebab mereka harus mempertanggung-
jawabkan tugas kewajiban mereka kepada Sang Pencipta mereka.
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Surah 7
AL-A‘RĀF

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 207, dengan basmalah

Rukuknya : 24

Nama surah dan Waktu Diturunkan
Menurut Ibnu ‘Abbas, Ibn Zubair, Hasan, Mujahid, Ikrimah, ‘Atha’ 

dan Jabir bin Zaid, surah ini termasuk Surah Makkiyah, kecuali ayat 
165 hingga ayat 172. Akan tetapi Qatadah berpendapat bahwa ayat 165 
diturunkan di Medinah.  Surah ini diberi nama dari ayat 47. 

Para mufasirin tidak berhasil menemukan suatu hubungan yang 
jelas antara kata ‘Arāf dengan isi surah ini, hal itu karena mereka 
menetapkan arti yang salah kepada kata itu. Mereka mengira ‘Arāf itu 
nama tingkat keruhanian sementara di antara surga dan neraka, dan 
bahwa As-hāb al A‘rāf yang akan nampak berbeda dari penghuni-
penghuni neraka, tetapi mereka belum memasuki surga. 

Al-Qur’an menolak arti serupa itu, sebab Al-Qur’an hanya 
menyebutkan dua golongan manusia, yaitu, penghuni-penghuni 
surga dan penghuni-penghuni neraka. Al-Qur’an sama sekali tidak 
menyebut tentang golongan atau kelas ketiga. Al-Qur’an sedikit pun 
tidak mendukung penafsiran yang diberikan kepada kata A‘rāf sebagai 
tempat orang-orang yang bermartabat keruhanian madya (menengah), 
dan tidak pula ada bukti yang dapat dikemukakan untuk menguatkan 
penafsiran ini. 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa para As-hāb al A‘rāf pada suatu 
waktu berbicara kepada penghuni-penghuni surga dan pada waktu 
lain bercakap-cakap dengan para penghuni neraka, dan pengetahuan 
ruhani mereka telah dinyatakan begitu tingginya  sehingga mereka 
dapat mengenal para penghuni surga dari ciri-ciri istimewa mereka 
dan juga penghuni-penghuni neraka dari tanda-tanda khas mereka. 
Mereka memarahi dan menyesalkan penghuni-penghuni neraka dan 
mendoakan penghuni-penghuni surga (QS.7: 47, 49 dan 50). Dapatkah 
seseorang yang dirinya seakan-akan dalam keadaan terkatung-katung 
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dalam status yang tak menentu di antara surga dan neraka berlaku 
demikian angkuhnya sehingga merasa lebih tinggi dari orang lain 
seperti digambarkan mengenai As-hāb al A‘rāf itu? 

Hakikatnya yaitu bahwa As-hāb al A‘rāf adalah nabi-nabi Allah 
yang akan menikmati martabat ruhani yang istimewa pada Hari 
Peradilan [Penghisaban], dan mereka akan mendoakan penghuni-
penghuni surga dan memarahi serta menyesalkan penghuni-penghuni 
neraka. Dan oleh karena surah ini merupakan surah pertama dari antara 
surah-surah Al-Qur’an yang membahas kisah-kisah penghidupan 
beberapa nabi dengan agak panjang lebar, maka sudah pada tempatnya 
surah ini diberi nama Al-A’rāf. Lebih-lebih susunan kata itu sendiri 
mendukung kesimpulan itu. A‘rāf adalah jamak dari kata ‘Urf yang 
berarti sebuah tempat yang tinggi serta luhur dan berarti juga tingkat 
kesadaran ruhani yang dapat dicapai seseorang berkat pertolongan akal 
sebagai anugerah Allah Swt dan kesaksian batinnya sendiri.

Oleh karena itu A‘rāf dapat berarti ajaran-ajaran yang kebenarannya 
dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang berdasarkan akal dan 
kesaksian fitrat manusia, dan karena ajaran-ajaran para nabi memiliki 
segala sifat tersebut, maka hanya merekalah yang berhak mendapat 
kedudukan ruhani yang tertinggi itu, dan oleh karena itu pula adalah 
beralasan jika mereka disebut As-hāb al A‘rāf (penghuni tempat 
ketinggian). 

Walhasil, surah ini disebut surah Al-A’rāf sebab di dalam surah 
ini telah diberikan gambaran-gambaran peri kehidupan orang-orang 
mulia dengan kedudukan ruhani sangat tinggi yang di masa lalu telah 
mengajarkan kepada umat manusia kebenaran-kebenaran abadi sesuai 
dengan tuntutan-tuntutan fitrat dan akal manusia, namun mereka 
dilawan serta direndahkan oleh orang-orang bermental duniawi, akan 
tetapi Tuhan Yang Maha Ghairat mengangkat mereka ke martabat yang 
sangat tinggi.

Isi surah dan hubungannya dengan surah-surah lainnya
Dilihat dari segi ruhani surah ini dipakai sebagai Barzakh (mata-

rantai-penyambung) antara surah-surah yang mendahuluinya dan 
surah-surah berikutnya, hal demikian berarti bahwa pokok bahasan 
surah-surah terdahulu telah diolah menjadi pokok baru dalam surah ini. 
Dalam surah-surah terdahulu pokok utamanya mengandung bantahan 
terhadap agama Yahudi dan agama Kristen dan juga terhadap agama-
agama lainnya yang mengaku bersumber pada filsafat dan akal. Dalam 
surah ini kedua pokok persoalan itu telah dibahas bersama-sama dan 
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kelancungan kedua kepercayaan ini diperlihatkan dan kebenaran Islam 
dibuktikan. 

Pertama-tama, dinyatakan bahwa oleh karena Al-Qur’an adalah 
wahyu Ilahi, maka tidak mungkin Al-Qur’an akan mengalami 
kehancuran atau tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Kemudian 
kaum Muslimin diperingatkan bahwa pada saat mereka dihadapkan 
kepada kekecewaan, mereka hendaknya jangan tergesa-gesa 
berkompromi dengan pengikut-pengikut agama-agama lain, sebab 
musuh-musuh bagi agama yang benar selalu akan mendapat kehinaan 
dan kenistaan pada akhirnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa Allah 
Swt telah menciptakan manusia guna mencapai tujuan yang luhur, 
akan tetapi kebanyakan manusia melupakan tujuan hidup mereka 
yang mulia itu. Kehidupan surgawi Adam As dan terusirnya dari sana, 
telah dikemukakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan pokok masalah 
ini. Ditambahkannya pula bahwa semenjak azali sesudah Allah Swt 
menciptakan manusia, Dia memberikan kepadanya sarana-sarana 
untuk mencapai martabat ruhani yang tinggi, akan tetapi manusia tidak 
menghiraukan rencana Ilahi untuknya, dan malahan mengikuti setan. 

Selanjutnya, disebutkan bahwa tidak seperti halnya agama-agama 
lain yang bertujuan memberi kemajuan secara perseorangan, Islam 
berupaya menciptakan perbaikan masyarakat seutuhnya. Jika nabi-nabi 
terdahulu berikhtiar membuat manusia secara perseorangan memasuki 
surga, maka sasaran Islam ialah agar seluruh masyarakat dan bangsa-
bangsa memperoleh kenikmatan itu.

Akan tetapi karena setiap upaya mengadakan perbaikan (islah/
reformasi) harus menghadapi rintangan-rintangan dan perubahan-
perubahan keadaan sebelum usaha-usaha itu mencapai kesempurnaan, 
maka manakala masyarakat Muslimin menyimpang dari asas-asas 
dan ajaran-ajaran Islam, maka  untuk memperbaiki mereka Allah 
Swt membangkitkan  para pembaharu (Muslih Rabbani) dari antara 
pengikut-pengikut Rasulullah Saw, supaya manusia jangan kehilangan 
lagi surga yang baru mereka peroleh, karena menyimpang dari jalan 
kemajuan dan perkembangan kaum. 

Surah ini selanjutnya meletakkan patokan-patokan dan tolok-
ukur untuk mengenali kebenaran para Muslih yang dijanjikan ini dan 
menjelaskan kesudahan dan nasib buruk yang akan diderita lawan-
lawan mereka. Kemudian dikatakan bahwa semua rencana Ilahi bekerja 
secara bertahap. Seperti halnya di alam materi, demikian pula halnya 
di kawasan ruhani segala macam kemajuan tunduk kepada hukum 
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evolusi. Dengan melalui proses evolusi yang berkesinambungan itulah 
perkembangan ruhani manusia telah berjalan semenjak zaman Adam 
As sampai kepada zaman Rasulullah Saw, dan di dalam ajaran beliau 
(Rasulullah Saw) perhatian yang lebih besar telah dicurahkan pada 
perbaikan dan pengorganisasian seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu orang-orang beriman selamanya harus mencamkan 
dalam pikiran mereka bahwa dari benih-benih kecil tumbuh pohon-
pohon besar, dan bahkan benda-benda besar pun mula-mula nampaknya 
sangat tidak berarti dan lama tersembunyi. Jadi, seyogianya orang-
orang beriman menjaga supaya mata mereka tetap terbuka dan jangan 
membiarkan maksud besar – yang untuk itu mereka dijadikan – terus 
tersembunyi dari pemandangan mereka, sebab sekali maksud itu 
dibiarkan tersembunyi maka maksud luhur itu akan tetap tersembunyi 
untuk selama-lamanya.

Dari ayat 60, dimulailah riwayat singkat tentang sejarah 
hidup beberapa nabi dari zaman lalu. Tugas mereka adalah harus 
mengembalikan manusia ke tempat kehidupan surgawi yang penuh 
oleh kenikmatan dan dari tempat itu dahulu ia telah diusir. Setelah itu 
dinyatakan bahwa kebaikan telah tertanam dalam fitrat manusia dan 
merupakan bagian tak terpisahkan dari dirinya dan bahwa kejahatan 
datang kemudian serta merupakan akibat pengaruh-pengaruh dari 
luar, dan bahwa meskipun ada kebaikan naluri pada dirinya, manusia 
tidak akan dapat mencapai kesempurnaan tanpa bantuan wahyu Ilahi. 
Dengan menolak petunjuk Ilahi ia memahrumkan (meluputkan) dirinya 
dari kebaikan fitrinya dan secara ruhani ia binasa. 

Kemudian, disebutkan lagi tentang tugas Rasulullah Saw, dan 
mereka yang melawan beliau diperingatkan agar jangan menganggap 
remeh kenyataan yang jelas bahwa akal beliau adalah sehat serta 
motivasi beliau adalah suci, bahwa ajaran-ajaran beliau sepenuhnya 
serasi dengan fitrat manusia serta hukum alam, dan bahwa kesaksian 
zaman juga membenarkan beliau. Selanjutnya beberapa prasangka dan 
keragu-raguan kaum kafir telah disingkirkan, dan kemudian dinyatakan 
bahwa mereka akan melancarkan perlawanan yang amat sengit terhadap 
Rasulullah Saw, namun Allah Swt akan melindungi beliau dari segala 
derita. Meskipun demikian, kaum Muslimin diperingatkan agar tidak 
hanya menahan perlawanan-perlawanan kaum kafir itu dengan sabar, 
melainkan juga supaya berdoa bagi mereka (kaum kafir-peny.).

Selanjutnya surah ini mengatakan bahwa seperti halnya lawan-
lawan para nabi yang dahulu, demikian pula halnya lawan-lawan 
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Rasulullah Saw pun akan terus-menerus meminta tanda-tanda. Tetapi 
urusan memperlihatkan tanda-tanda adalah sepenuhnya menjadi 
wewenang Allah Swt. Dia memperlihatkan tanda-tanda bilamana 
dianggap tepat waktunya menurut kebijaksanaan-Nya yang tak 
mungkin keliru. Dan orang-orang kafir ditanya, apakah Al-Qur’an 
yang menggenapi tujuan atau maksud kenabian yang sebenarnya 
itu tidak mencukupi se3bagai sebuah tanda? Oleh karena itu kaum 
Muslimin diseru agar memberikan penghargaan sebesar-besarnya 
kepada mukjizat Al-Qur’an –yang memang mustahak untuk mendapat 
penghargaan. Karena semakin banyak cahaya dari langit dilimpahkan 
kepada manusia, maka semakin sungguh-sungguh pula hendaknya ia 
menunjukkan penghargaan kepada cahaya itu.
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1. Aku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. aAlif Lam Mim Sād.942  ﴾۲﴿ۚ ـّمٓٓص 
ٓ

ال الحزب   16

3. bInilah kitab yang diturun-
kan kepada engkau943—maka 
jangan ada kesempitan di dalam 
dada engkau mengenainya—
supaya engkau memberi peringat-
an dengannya dan nasihat bagi 
orang-orang mukmin.

ۡن فِۡي َصۡدِرَک َحَرٌج 
ُ

کِٰتٌب اُنِۡزَل  ِالَۡیَک  فَلَا  یَک

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۳﴾ 
ۡ
ٰري لِل

ۡ
ۡنُہ لُِتۡنِذَر بِٖہ َو ِذک ّمِ

4. cIkutilah apa yang telah 
diturunkan kepada kamu dari 
Tuhan-mu dan janganlah kamu 
mengikuti pelindung-pelindung 
selain dari-Nya. Tetapi sedikit 
sekali kamu mengambil nasihat.

ِبُعۡوا  ۡم َو لَا تَّتَ
ُ

بِّک ۡن ّرَ ۡم ّمِ
ُ

 اُنِۡزَل  ِالَۡیک
ۤ
ِبُعۡوا َما

َّ ِات

ُرۡوَن ﴿۴﴾ 
َّ
ک

َ
ا  تَذ ِمۡن ُدۡونِٖہۤ  اَۡولَِیٓاَء ؕ قَلِۡیلًا ّمَ

942. Menurut Ibnu Abbas, kombinasi huruf-huruf Alif Lām Mīm dan 
Sād berarti “Aku Allah, Yang Maha Mengetahui” sedangkan  Sād adalah 
pengganti dari Sādiq yang berarti “Aku Mahabenar,”  yang menerangkan 
bahwa: “Ajaran yang datang dari Aku semuanya benar.” 

943. Ayat ini ditujukan  kepada tiap-tiap orang beriman dan bukan khusus 
kepada Rasulullah Saw.

a2 : 2; 3 : 2; 29 : 2; 30 : 2; 31 : 2; 32 : 2.  
b6 : 52; 19 : 98; 25 : 2.c33 : 3; 39 : 56.
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944. Lepas tengah malam dan juga tengah hari di sini disebut sebagai 
dua saat khusus ketika pada umumnya azab Ilahi turun atas suatu kaum. 
Pada waktu-waktu inilah seringkali mereka tengah tidur atau dalam keadaan 
lengah.

945. Alasan mengapa orang-orang atheis yang keras hati kadangkala 
berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan bila azab menimpa mereka, 
adalah, karena pada saat yang mengerikan itu timbul kesadaran pada manusia 
bahwa tidak hanya merasa dirinya sendiri sama sekali tidak berdaya, tetapi 
juga mereka menjadi sadar akan adanya kekuasaan dan kekuatan Wujud Yang 
Mahatinggi.

946. Ayat itu mengandung asas penting bahwa, dalam satu bentuk atau 
dalam bentuk yang lain, semua orang bertanggung jawab kepada Allah Swt. 
Semua orang akan ditanya bagaimana mereka menyambut para rasul Allah, 
dan para rasul Allah sendiri akan ditanya bagaimana mereka menyampaikan 

5. Dan aberapa banyak negeri 
telah Kami binasakan! Maka 
siksaan Kami menimpanya ketika 
mereka tidur di waktu malam atau 
ketika mereka sedang istirahat di 
siang hari.944

ُسَنا  
ۡ
بَا جَٓاَءَہا 

َ
ف اَۡہلَۡکٰنَہا  قَۡریٍَۃ  ۡن  ّمِ ۡم 

َ
ک َو 

ۡم  قَٓائُِلۡوَن ﴿۵﴾ 
ُ
بََیاتًا  اَۡو  ہ

6. Maka ketika siksaan Kami 
menimpa mereka, seruan mereka 
tidak lain hanyalah mengatakan, 
“Sesungguhnya bkami orang-
orang yang aniaya.”945

اَۡن   اۤ 
َّ ِال  

ۤ
ُسَنا

ۡ
بَا ۡم  

ُ
َجٓاَءہ ِاۡذ  ۡم 

ُ
َدۡعٰوىہ اَن 

َ
ک مَا 

َ
ف

ا ٰظلِِمیَۡن ﴿۶﴾  ا ُکّنَ
ا  ِانَّ قَالُۡوۤ

7. Maka pasti akan cKami 
tanyai orang-orang yang kepada 
mereka rasul-rasul telah diutus 
dan pasti akan dKami tanyai pula 
rasul-rasul itu.946

لَنَۡسـَٔلَّنَ   َو  ِالَۡیہِۡم  اُۡرِسَل  ِذیَۡن 
َّ ال فَلَنَۡسـَٔلَّنَ 

 ﴾۷﴿ۙ الُۡمۡرَسلِیَۡن 

8. Maka pasti akan Kami ce-
ritakan kepada mereka amalan 
mereka dengan ilmu Kami, dan 
Kami tidak pernah tidak hadir.

 ﴾۸﴿ ا َغٓائِِبیَۡن  ٍم ّوَ َما ُکّنَ
ۡ
ّنَ َعلَۡیہِۡم بِِعل فَلََنُقّصَ

a7 : 98; 21 : 12; 28 : 59.  b21 : 15.  c28 : 66.  d5 : 110.
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Amanat Allah Swt dan bagaimana sambutan orang-orang terhadap Amanat 
itu. 

947. Bahasa yang dipergunakan di sini majasi (secara kiasan). Benda-
benda ditimbang dengan neraca yang terbuat dari logam atau kayu, tetapi  
menimbang sesuatu yang bukan-benda berarti menetapkan nilai atau bobot 
kepentingan yang sebenarnya.

948. Kata Zulm secara harfiah berarti  “meletakkan barang pada tempat 
yang keliru” (Lane); di sini maksudnya orang-orang kafir tidak mengindahkan 
tanda-tanda Tuhan dengan cara yang tepat sebagaimana tanda-tanda itu 
seharusnya diindahkan. Tanda-tanda itu dimaksudkan supaya menanamkan 
dalam pikiran mereka rasa takut kepada Tuhan dan perasaan tawadu’ 
(kerendahan hati), namun kebalikannya, bahkan mereka lebih bertambah 
lagi kecongkakannya serta tak-tahu-diri dan menolak tanda-tanda itu dengan 
mengolok-olokkan serta mengejek-ejek.

9. Dan atimbangan947 amalan 
pada Hari itu akan terbukti 
benar. Maka barangsiapa berat 
timbangannya, merekalah orang-
orang yang berhasil.

مَۡن ثَُقلَۡت َمَواِزیُۡنٗہ  
َ

ۚ  ف
ُ

حَّق
ۡ

َو الَۡوۡزُن یَۡوَمِئِذ  ا�ل

ُم  الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۹﴾ 
ُ
ِٰٓئَک  ہ ول

ُ
فَا

10. Dan bbarangsiapa ringan 
timbangannya, maka merekalah 
orang-orang yang telah merugi-
kan dirinya sendiri disebabkan 
mereka berlaku aniaya948 terhadap 
tanda-tanda Kami.

ا 
ۤ
ِذیَۡن َخِسُرۡو

َّ ِٰٓئَک ال ول
ُ
ۡت َمَواِزیُۡنٗہ فَا

َ
َو َمۡن َخّف

 ﴾۱۰﴿ یَۡظلُِمۡوَن  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا انُۡوا 

َ
ک بَِما  ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ

11. Dan sungguh bKami telah 
mengokohkan kamu di bumi dan 
Kami menjadikan bagimu ber-
bagai sarana kehidupan di dalam-
nya. Tetapi sedikit sekali kamu 
bersyukur.

َنا لَُکۡم 
ۡ
ۡم فِي الۡاَۡرِض َو َجَعل

ُ
ک ّنٰ

َّ
َو لََقۡد َمک

ُرۡوَن ﴿٪۱۱﴾ 
ُ

ا تَۡشک ِفۡیَہا َمَعايَِش ؕ قَلِۡیلًا  ّمَ 

a21 : 48; 23 : 103; 101 : 9-10.  b23 : 104; 101 : 9-10.
c15 : 21; 46 : 27.
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12. Dan sungguh Kami telah 
menciptakan kamu, kemudian 
cKami memberimu bentuk;949 
lalu Kami berfirman kepada 
para malaikat, d”Sujudlah kamu 
kepada Adam”;950 maka mereka 
sujud kecuali iblis;951 ia tidak 
termasuk di antara orang-orang 
yang tunduk.

َنا 
ۡ
ۡم ثُّمَ قُل

ُ
ۡرٰنک ۡم ثُّمَ َصّوَ

ُ
َو لََقۡد َخلَۡقٰنک

اۤ  
َّ ِال ا 

فََسَجُدۡوۤ َدَم 
ٰ

لِا اۡسجُُدۡوا  ِۃ 
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
لِل

ِجِدیَۡن ﴿۱۲﴾  َن الّسٰ ۡن ّمِ
ُ

ِابۡلِيَۡس ؕ لَۡم  یَک

13. Tuhan aberfirman,952 “Apa 
yang menghalangimu sehingga 
kamu tidak tunduk ketika Aku 
memerintahkanmu?”* Ia men-
jawab, “Aku lebih baik darinya, 
Engkau menciptakan aku dari api 
dan Engkau menciptakannya dari 
tanah liat.”953

قَاَل    ؕ اَمَۡرتَُک  ِاۡذ    تَۡسُجَد    ا  
َّ اَل َمَنَعَک   َما  قَاَل 

اٍر  ّوَ  َخلَۡقَتٗہ  
ۡنُہ ۚ َخلَۡقَتِنۡي ِمۡن نَّ اَنَا� َخیٌۡر  ّمِ

ِمۡن  ِطیٍۡن ﴿۱۳﴾ 

949. Manusia dapat menuangkan wujud akhlaknya ke dalam berbagai 
bentuk, sebagaimana tanah liat mudah diberi bentuk apa pun.

950. Karena perintah supaya sujud  kepada Adam As itu ditujukan kepada 
malaikat-malaikat, maka perintah itu berlaku untuk semua makhluk,  sebab 
para malaikat adalah “tangan-tangan” Allah Swt yang bertugas melaksanakan 
perintah-perintah-Nya.

951. Iblis itu bukan malaikat (QS.18:51). Iblis adalah pemimpin ruh-ruh 
jahat sedangkan Jibril adalah pemimpin malaikat-malaikat. Kejadian yang 
disebutkan di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan nenek-moyang 
pertama umat manusia yang dapat disebut Adam pertama. Kejadian itu hanya 
berhubungan dengan Nabi Adam (yang tinggal di bumi ini kira-kira enam 
ribu tahun yang lalu dan menurunkan Nuh As dan Ibrahim As serta keturunan 
mereka yang dibahas dalam kisah ini.

952. Apa yang dikemukakan dalam ayat ini, sebagai percakapan antara 
Allah Swt dan Iblis, tidak perlu diartikan bahwa percakapan demikian benar-

a23 : 15; 39 : 7; 40 : 65.  b2 : 35; 15 : 30, 31; 17 : 62; 18 : 51;

20 : 117; 38 : 73, 75.  c15 : 33, 34; 38 : 76, 77.

* Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, disini pada kata “Alla” terdapat kata “lā” yang merupakan 
tambahan. Terjemaahannya tidak dapat diungkapkan dalam bahasa Urdu.

R. 2
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14. Tuhan berfirman, b”Jika 
demikian, pergilah kamu dari-
nya;954 karena tidak layak 
bagimu berlaku takabur di 
dalamnya. Karena itu keluarlah! 
Sesungguhnya kamu termasuk di 
antara mereka yang hina.”

َر 
َ بّ

َ
ۡوُن لََک اَۡن تََتک

ُ
مَا یَک

َ
 ِمۡنَہا ف

ۡ
قَاَل فَاۡہِبط

ِغِریَۡن ﴿۱۴﴾  َک ِمَن الّصٰ
ِفۡیَہا فَاۡخُرۡج  ِانَّ

15. Ia, aberkata, “Berilah aku 
penangguhan sampai hari ketika 
mereka akan dibangkitkan.”954A

قَاَل  اَنِۡظۡرنِۡيۤ   ِالٰي  یَۡوِم  یُۡبَعُثۡوَن ﴿۱۵﴾ 

16. Tuhan berfirman, “Sesung-
guhnya kamu termasuk yang 
diberi penangguhan.”

َک  ِمَن  الُۡمۡنَظِریَۡن ﴿۱۶﴾ 
قَاَل   ِانَّ

benar telah terjadi. Kata-kata itu hanya melukiskan keadaan-keadaan yang 
telah timbul sebagai akibat penolakan Iblis untuk sujud kepada Adam As. 
Lihat juga catatan No. 61.

953. Penjelasan untuk kata “tanah liat” lihat catatan no. 420A.

954. Oleh karena tidak ada kata-benda disebut-sebut dalam ayat ini yang 
dapat dianggap lebih ditampilkan oleh kata pengganti hā (nya) dalam ungkapan 
Minhā (darinya), maka kata-pengganti itu dapat diartikan menyatakan ihwal 
atau keadaan iblis sebelum ia menolak sujud kepada Adam As.

954A. Kebangkitan yang disebut dalam ayat ini bukan Kiamat Besar 
(Kiamat Qubra) umat manusia yang ditakdirkan untuk menjelang alam 
akhirat, melainkan kebangkitan rohani manusia, atau keadaan pada saat alam-
sadar ruhaninya telah sepenuh-penuhnya berkembang. Iblis hanya dapat 
membawanya ke jalan kesesatan selama ia secara rohani belum dibangkitkan, 
tetapi begitu ia mencapai martabat rohani yang tinggi – sebagaimana 
dikenal dengan istilah Baqā (kelahiran kembali) – maka Iblis tidak dapat 
mencelakannya (QS.17:66).

a15 : 35; 38 : 78.  b15 : 37; 38 : 80.
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17. aIa berkata, “Karena Eng-
kau telah menyesatkan aku, 
niscaya aku akan menghalangi 
mereka di jalan Engkau yang 
lurus;*

ِصَراَطَک   ۡم 
ُ
لَہ لَاَۡقُعَدّنَ  اَۡغَویَۡتِنۡي   

ۤ
فَِبمَا قَاَل 

 ﴾۱۷ۙ الُۡمۡسَتِقۡیَم ﴿

18. Kemudian pasti aku akan 
mendatangi mereka dari depan 
dan belakang mereka serta dari 
kanan dan kiri mereka.955 Dan 
Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur.”

ِفہِۡم  
ۡ
ۡن  ۭ بَیِۡن اَیِۡدیۡہِۡم َو ِمۡن َخل ۡم ّمِ

ُ
ہ تَِیّنَ

ٰ
ثُّمَ لَا

ِجُد 
َ
ت لَا  َؕو  َمٓائِلِہِۡم 

َ
ش َعۡن  َو  اَیَۡمانِہِۡم  َعۡن  َو 

ِکِریَۡن ﴿۱۸﴾ 
ٰ

ۡم ش
ُ
َرہ

َ
اَۡکث

19. Tuhan berfirman, “Keluar-
lah darinya dalam keadaan terhina 
dan terusir. bBarangsiapa dari 
mereka yang akan mengikutimu, 
pasti akan Aku penuhi Jahanam 
dengan kamu semua.”

ۡدُحۡوًراؕ  ّمَ ُءۡوًما 
ۡ

َمذ ِمۡنَہا  اۡخُرۡج  قَاَل 

ۡم  
ُ

ِمۡنک َم 
َجَہنَّ لَاَۡملَـَّٔنَ  ۡم 

ُ
ِمۡنہ تَِبَعَک  لََمۡن 

اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۹﴾ 

20. “Dan, chai Adam! Tinggal-
lah engkau dan istri engkau di 
dalam kebun955A ini, lalu makan 
dan minumlah dari mana pun 
kamu berdua suka,956 tetapi 
janganlah mendekati pohon ter-
larang ini,957 maka jika kamu 
berdua dekati kamu akan terma-
suk di antara orang-orang aniaya.”

لَا 
ُ
فَک  

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال َزۡوُجَک  َو  اَنَۡت  ۡن 

ُ
اۡسک َدُم 

ٰ
یٰۤا َو 

َجَرَۃ  
َ

الّش ٰہِذِہ  تَۡقَربَا  لَا  َو  ِشۡئُتمَا  َحۡیُث  ِمۡن 

لِِمیَۡن ﴿۲۰﴾ 
ٰ

ۡونَا ِمَن  الّظ
ُ

فََتک

955. Perhatikanlah jejaring godaan-godaan dan bujukan-bujukan yang 
diancamkan oleh setan.

955A. Lihat catatan no. 68.

a15 : 40; 38 : 83.  b11 : 20; 15 : 43, 44; 32 : 14; 38 : 86.  c2 : 38; 20 : 118.

* Selama Allah Swt tidak menjaga dengan khusus manusia yang berjalan pada Sirāthal 
mustaqīm (Jalan yang lurus), selama itu juga manusia tidak akan terjaga dari tipuan setan. 
Berkenaan dengan ayat Maghdūbi ‘alaihim (Mereka yang dimurkai) dan Dāllīn (Mereka yang 
sesat) Allah berfirman bahwa sebelumnya mereka itu berjalan di Sirāthal mustaqīm, akan 
tetapi mereka menjadi sesat.
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21. Tetapi asetan membisikkan 
pikiran jahat kepada keduanya 
itu supaya ia dapat menampakkan 
kepada keduanya aurat957A mereka 
yang tersembunyi dari keduanya 
itu, dan ia berkata, “Tuhanmu me-
larang kamu dari pohon ini tidak 
lain agar kamu tidak menjadi 
malaikat atau menjadi orang-
orang yang hidup kekal.”

َما  ُہَما 
َ
ل لُِیۡبِدَي  ۡیٰطُن 

َ
الّش ُہَما 

َ
ل فََوۡسَوَس 

َما 
ُ

نَٰہک َما  قَاَل  َو  تِِہَما 
ٰ
َسۡوا ِمۡن  َعۡنُہَما  ٗوِرَي 

ۡونَا 
ُ

تَک اَۡن  اۤ 
َّ ِال َجَرِۃ 

َ
الّش ٰہِذِہ  َعۡن  َما 

ُ
َربُّک

ٰخلِِدیَۡن ﴿۲۱﴾ 
ۡ

ال ِمَن  ۡونَا 
ُ

تَک اَۡو  َملََکیِۡن 

22. Dan ia bersumpah kepada 
keduanya itu dengan mengata-
kan, “Sungguh aku penasihat 
bagi kamu berdua.”

 ﴾۲۲ۙ ِصِحیَۡن ﴿ ِۡي لَُکَما لَِمَن الّنٰ
ّ

  ِان
ۤ
َو قَاَسَمُہَما

956. Ini menunjukkan bahwa segala barang itu halal kecuali apa yang 
diharamkan karena bisa merugikan jasmani atau rohani manusia.

957.  “Pohon terlarang” dapat juga diartikan perintah-perintah yang 
menetapkan beberapa benda tertentu dilarang bagi Adam dan istrinya. 
“kalimah yang baik” diumpamakan sebagai “pohon baik” dalam Al-Qur’an 
(QS.14:25) dan “kalimah buruk” sebagai “pohon jahat” (QS.14:27).

957A. Sementara pikiran-pikiran jahat pada akhirnya menjuruskan 
seseorang kepada kehancuran, maka pikiran-pikiran jahat itu pun 
menampakkan kepada dia kelemahan-kelemahan dirinya. Karena tempat 
ketika Adam As disuruh tinggal digambarkan secara tamsil dalam Al-Qur’an 
sebagai “kebun,” oleh sebab itu dalam gambaran berikutnya tamsil itu 
dilanjutkan. 

Adam As digambarkan sebagai dilarang mendekati “pohon” tertentu 
yang bukan pohon dalam arti kata harfiah dan fisik, melainkan suatu keluarga 
atau suku tertentu. Kepada beliau diperintahkan supaya menjauhi keluarga 
atau suku itu, sebab anggota-anggota keluarga atau suku tersebut adalah 
musuh beliau dan mereka itu niscaya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan 
untuk mencelakakan beliau.

a2 : 37; 20 : 121.
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23. Lalu, ia menjerumuskan 
keduanya itu dengan tipu daya. 
Maka tatkala keduanya amencicipi 
buah pohon itu, tampaklah kepada 
keduanya aurat958 mereka dan 
mulailah keduanya menutupi diri 
mereka dengan daun-daun surga.959 
Dan Tuhan mereka menyeru ke-
duanya dengan berfirman, “Bu-
kankah Aku telah melarang kamu 
berdua mendekati pohon itu dan 
Aku telah katakan kepada kamu 
berdua sesungguhnya bsetan itu 
musuh yang nyata bagi kamu 
berdua?”

بََدۡت  َجَرَۃ 
َ

الّش َذاقَا  ا  فَلَّمَ  ۚ ُرۡوٍر 
ُ
بِغ ىُہَما 

ّٰ فََدل
تُُہَما َو َطِفَقا َيۡخِصٰفِن َعلَۡیِہَما ِمۡن 

ٰ
ُہَما َسۡوا

َ
ل

َما 
ُ

  اَلَۡم اَنَۡہک
ۤ
ِۃ ؕ َو نَاٰدىُہَما َربُُّہَما جَّنَ

ۡ
َرِق ال ّوَ

ِاّنَ   
ۤ
لَُّکَما اَقُۡل  َو  َجَرِۃ 

َ
الّش ُکَما 

ۡ
تِل َعۡن 

 ﴾۲۳﴿ ِبیٌۡن  ّمُ ّوٌ  َعُد لَُکَما  ۡیٰطَن 
َ

الّش

958. Kata Sayy’ah yang berarti tiap ucapan atau kebiasaan atau 
perbuatan jahat, kotor, tidak senonoh atau menjijikkan yang orang biasanya 
ingin menyembunyikan; aurat; ketelanjangan (Lane), di sini dipergunakan 
dalam artian “aurat” atau “kelemahan”, sebab tidak ada aurat manusia 
yang tersembunyi daripadanya. Beberapa kelemahan Adam As sungguh 
tersembunyi darinya dan ia baru menyadari hal itu ketika musuh-musuh 
membujuk ia agar keluar dari kedudukannya yang aman. 

Tiap-tiap orang mempunyai beberapa kelemahan tertentu yang bahkan 
tersembunyi dari dirinya sendiri, tetapi menjadi terbuka pada saat genting 
dan tegang atau bila ia digoda dan dicoba. Jadi ketika Adam As tergoda dan 
terpedaya oleh setan barulah ia menjadi sadar akan beberapa kelemahan 
fitrinya. Al-Qur’an tidak mengatakan bahwa kelemahan Adam As dan 
istrinya diketahui orang lain, melainkan mereka sendiri menjadi sadar akan 
kelemahan-kelemahan mereka itu.

959. Waraq berarti: bagian terbaik lagi segar dari sesuatu; kaum muda 
dalam masyarakat (Lisān), menunjukkan bahwa tatkala setan berhasil 
menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, Adam As dan beberapa anggota 
jemaat ia yang lemah telah keluar dari lingkungan itu; maka, ia menghimpun 
Aurāq (daun-daun) dari taman itu, yakni, pemuda-pemuda dalam jemaat 
itu, dan mulai mempersatukan serta menertibkan kembali kaumnya dengan 
pertolongan mereka. Pada umumnya pemudalah yang, disebabkan kebanyakan 
mereka bebas dari prarasa-prarasa dan prasangka-prasangka, mengikuti dan 

a2 : 37; 20 : 122.  b2 : 169, 209; 6 : 143; 12 : 6; 20 : 118; 28 : 16; 35 : 7; 36 : 61.
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24. Keduanya berkata, a”Wahai 
Tuhan kami, kami telah berlaku 
aniaya terhadap diri kami,960 dan 
jika Engkau tidak mengampuni 
kami dan mengasihi kami, nis-
caya kami akan termasuk orang-
orang yang merugi.”

ۡم تَۡغفِۡر لََنا 
َّ   اَنُۡفَسَنا َو  ِاۡن  ل

ۤ
قَالَا َربََّنا َظلَۡمَنا

ٰخِسِریَۡن ﴿۲۴﴾ 
ۡ

ۡونَّنَ ِمَن ال
ُ

َو تَۡرَحۡمَنا لََنک

25. Tuhan berfirman, b”Pergilah 
kamu semua dari sini,961 sebagian 
kamu adalah musuh bagi se-
bagian lain. Dan bagimu di bumi 
ini tersedia tempat tinggal dan 
perbekalan hidup sampai masa 
tertentu.”

ۚ  َو لَُکۡم  ۡم  لَِبۡعٍض َعُدّوٌ
ُ

قَاَل اۡہِبُطۡوا بَۡعُضک

فِي الۡاَۡرِض ُمۡسَتَقّرٌ  ّوَ َمَتاٌع ِالٰي  ِحیٍۡن ﴿۲۵﴾ 

menolong nabi-nabi Allah (QS.10:84). 
Makhluk yang dikemukakan oleh Al-Qur’an telah menolak sujud kepada 

Adam As disebut Iblis, sedang makhluk yang menggodanya disebut Syaitān. 
Perbedaan ini tidak hanya nampak dalam ayat yang sedang ditafsirkan, tetapi 
juga dalam semua ayat yang berhubungan dengan masalah itu dalam seluruh 
Al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa sejauh hal yang menyangkut kisah 
ini Syaitān dan Iblis adalah dua pribadi yang berlainan. Pada hakikatnya, 
kata Syaitān tidak hanya digunakan terhadap ruh-ruh jahat saja, tetapi juga 
terhadap manusia yang disebabkan oleh watak jahat dan amal-amal buruk 
mereka seolah-olah menjadi penjelmaan Syaitān. 

Syaitān yang menggoda Adam As dan menyebabkan ia tergelincir itu 
bukan ruh jahat yang tidak nampak, melainkan manusia yang berdaging dan 
berdarah, bersifat jahat, yaitu Syaitān dari kalangan manusia, penjelmaan 
Syaitān dan tangan-tangan iblis. Ia termasuk anggota keluarga yang 
mengenainya Adam As telah diperintahkan supaya menghindar. Rasulullah 
Saw diriwayatkan bersabda bahwa nama orang itu Harits (Tirmidzi, bab 
tafsir), hal itu merupakan satu bukti lagi bahwa ia seorang manusia dan bukan 
ruh jahat.

960. Adam As segera menyadari kekeliruannya lalu cepat-cepat kembali 
rujuk kepada Allah Swt, bertaubat. Sesungguhnya kesalahan  Adam As 
terletak pada anggapannya bahwa “manusia Syaitān” itu bermaksud baik, 
sungguhpun Allah Swt telah memperingatkan dirinya agar jangan berurusan 
dengan orang itu.

a2 : 38.  b2 : 37, 39; 20 : 124.
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26. Dia berfirman, a”Di situlah 
kamu akan hidup dan di situlah 
kamu akan mati, dan darinya 
kamu akan dikeluarkan.”962

ۡحَیۡوَن َو ِفۡیَہا تَُمۡوتُۡوَن َو ِمۡنَہا  
َ
قَاَل ِفۡیَہا ت

ۡخَرُجۡوَن ﴿٪۲۶﴾ 
ُ
ت 

27. Wahai Bani Adam, sungguh 
Kami telah menurunkan kepada-
mu pakaian untuk menutup 
auratmu dan sebagai perhiasan, 
dan pakaian takwa963 itulah yang 
terbaik. Yang demikian itu ada-
lah sebagian dari hukum-hukum 
Allah, supaya mereka mendapat 
nasihat.

یَُّواِرۡي  لَِباًسا  ۡم  
ُ

َعلَۡیک اَنَۡزلَۡنا  قَۡد   َدَم  
ٰ
ا ٰیَبِنۡيۤ  

ٰذلَِک  ۡقٰوي  الّتَ لَِباُس  ِريًۡشا َؕو  َو  ۡم 
ُ

تِک
ٰ
َسۡوا

ُرۡوَن ﴿۲۷﴾ 
َّ
ک

َ ّ
ۡم  یَذ

ُ
ہ

َّ ِہ  لََعل
ٰیِت اللّٰ

ٰ
َخیٌۡر ؕ ٰذلَِک ِمۡن ا

28. Wahai Bani Adam, jangan-
lah kamu biarkan setan meng-
godamu sebagaimana ia telah me-
ngeluarkan kedua orang tuamu 
dari kebun, ia menanggalkan

 اَۡخَرَج  
ۤ
َما

َ
ۡیٰطُن ک

َ
ُم الّش

ُ
ک َدَم لَا یَۡفِتَنّنَ

ٰ
ٰیَبِنۡيۤ ا

ِزُع َعۡنُہَما   لَِباَسُہَما
ۡ
ِۃ یَن جَّنَ

ۡ
َن ال ۡم  ّمِ

ُ
اَبََویۡک

961.  Ayat ini menunjukkan bahwa Adam As diperintahkan supaya 
berhijrah dari tanah tumpah darahnya, sebab suasana permusuhan dan 
benci-membenci telah tumbuh di tengah berbagai anggota jemaatnya. Hal 
itu merupakan bukti lebih lanjut tentang kenyataan bahwa “kebun” yang 
daripadanya Adam As keluar itu, bukanlah surga. Rupa-rupanya Adam As 
berhijrah dari Mesopotamia, tanah kelahirannya, ke negeri yang berdekatan. 
Hijrah itu barangkali bersifat sementara dan ia agaknya telah kembali lagi 
ke negeri tempat asal tak lama sesudah itu. Sungguh, kata-kata “Perbekalan 
hidup sampai masa tertentu,” mengandung isyarat halus tentang hijrah yang 
bersifat sementara itu. Adam As diperingatkan dalam ayat ini agar berhati-
hati di masa depan, sebab adalah di tanah air sendirilah ia harus tinggal untuk 
selama-lamanya.

962. Jika diartikan secara umum ayat ini mengisyaratkan bahwa tak ada 
manusia dapat naik ke langit dengan tubuh kasarnya. Manusia harus hidup 
dan mati di bumi ini juga. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ini lihat 
catatan no. 2934 pada ayat 34 surah Al-Rahmān (Pent.). 

963. Dengan  pakaian “takwa” itulah Adam As menutupi “aurat” dalam 
“kebun.”

a20 : 56; 71 : 18 - 19.

R. 3
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a2 : 258; 3 : 176; 16 : 101.  b16 : 91.

pakaian keduanya itu untuk me-
nampakkan kepada kedua me-
reka auratnya. Sesungguhnya ia 
dan suku bangsa-nya melihatmu 
dari tempat yang kamu tidak 
dapat melihat mereka.964 Sesung-
guhnya aKami telah menjadikan 
setan-setan itu sahabat bagi 
orang-orang yang tidak beriman.

ٗہ 
ُ
قَِبۡیل َو  ُہَو  ۡم 

ُ
یَٰرىک ٗہ 

تِِہَماِؕانَّ
ٰ
َسۡوا لِیُِریَُہَما 

ٰیِطیَۡن 
َ

َنا الّش
ۡ
ا َجَعل

ۡم ؕ ِانَّ
ُ
ِمۡن َحۡیُث لَا تََرۡونَہ

ِذیَۡن لَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۲۸﴾ 
َّ اَۡولَِیٓاَء  لِل

29. Dan apabila mereka me-
ngerjakan suatu kekejian, mereka 
berkata, “Kami mendapati bapak-
bapak kami berbuat demikian, 
dan Allah memerintahkan kami 
seperti itu pula.” Katakanlah, 
“Sesungguhnya Allah tidak 
memerintahkan berbuat akeji. 
Apakah kamu mengatakan ter-
hadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui?”

  
ۤ
َعلَۡیَہا َوَجۡدنَا  قَالُۡوا    

ً
فَاِحَشۃ فََعُلۡوا  ِاَذا  َو 

لَا   َہ 
اللّٰ ِاّنَ  قُۡل   ؕ بَِہا  اَمََرنَا  ُہ 

اللّٰ َو  بَٓاَءنَا 
ٰ
ا

ِہ  َما  لَا  
مُُر  بِالَۡفۡحَشٓاِء ؕ اَتَُقۡولُۡوَن َعلَي اللّٰ

ۡ
یَا

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۹﴾ 

964. Ruh jahat yang disebut Syaitān (setan) dan mereka yang 
sebangsanya, pada umumnya tak nampak oleh mata. Mereka mempergunakan 
pengaruh secara tidak nampak dan mencari-cari kelemahan-kelemahan 
tersembunyi pada diri manusia agar dapat membuatnya tetap mengumbar 
kelakuan jahatnya. Allah Swt telah menciptakan setan hanya sebagai ujian 
bagi manusia. setan berlaku sebagai perintang dalam perlombaan rohani yang 
sedang dihadapi manusia. Perintang-perintang itu dimaksudkan tidak sebagai 
penghambat melainkan untuk menciptakan persaingan dalam perlombaan 
itu dan melipatgandakan upaya mereka. Mereka yang tidak berhati-hati 
dan lalai, yaitu mereka yang tergelincir karena rintangan-rintangan itu dan 
kemudian kalah dalam perlombaan, harus menyesali diri mereka sendiri dan 
jangan menyalahkan orang atau orang-orang yang menempatkan perintang-
perintang di jalan mereka untuk mencoba dan menguji ketabahan mereka.
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30. Katakanlah, “Tuhan-ku me-
merintahkan berbuat aadil. Dan, 
pusatkanlah perhatianmu965 di 
setiap tempat ibadah dan serulah 
Dia dengan setulus ketaatan 
kepada-Nya. Sebagaimana Dia 
memulai penciptaanmu pertama 
kali, demikian pula kamu akan 
kembali kepada-Nya.”966

ۡم 
ُ

ُوُجۡوَہک اَِقۡیُمۡوا  َو  بِالِۡقۡسِطؕ  َربِّۡي   اَمَرَ  قُۡل 
یَۡنؕ     ّلِ َمۡسِجٍد ّوَ اۡدُعۡوُہ ُمۡخلِِصیَۡن لَُہ  الّدِ

ُ
ِعۡنَد ک

 ﴾۳۰ؕ َما بََداَُکۡم تَُعۡوُدۡوَن ﴿
َ
ک

31. bSatu golongan telah Dia 
beri petunjuk dan segolongan 
lain telah pasti atas mereka 
kesesatan. Sesungguhnya mereka 
itu meninggalkan Tuhan dan 
menjadikan setan-setan sebagai 
sahabat selain Allah, dan mereka 
mengira bahwa mereka telah 
mendapat petunjuk.

 ؕ 
ُ

لٰلَۃ
َ

الّض َعلَۡیہُِم   
َ

َحّق فَِریًۡقا  َو  َہٰدي  فَِریًۡقا 

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  اَۡولَِیٓاَء  ٰیِطیَۡن 

َ
الّش وا 

ُ
خَذ

َّ
ات ُم 

ُ
ہ

ِانَّ

ۡہَتُدۡوَن ﴿۳۱﴾  ۡم ّمُ
ُ
ہ

َو َيۡحَسُبۡوَن  اَنَّ

32. Wahai Bani Adam, pakailah 
perhiasanmu967 di setiap tempat 
ibadah, dan makanlah, serta mi-
numlah tetapi cjanganlah ber-
lebih-lebihan, sesungguhnya Dia 
tidak mencintai orang-orang yang 
berlebih-lebihan.

ّلِ َمۡسِجٍد   
ُ
ۡم ِعۡنَد ک

ُ
ۡوا ِزیَۡنَتک

ُ
َدَم ُخذ

ٰ
ٰیَبِنۡيۤ ا

ٗہ لَا  ُيِحّبُ 
َربُۡوا َو لَا  تُۡسِرفُۡوا ۚ ِانَّ

ۡ
ُلۡوا َو اش

ُ
ّوَ ک

الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿٪۳۲﴾

ربع 
الحزب

16



965. Bila waktu shalat tiba dan kaum Muslimin siap pergi ke masjid, 
mereka harus memusatkan segala perhatian mereka kepada Allah Swt, 
mengosongkan pikiran mereka dari urusan-urusan duniawi. Mengambil air 
wudu sebelum tiap-tiap shalat sangat berguna untuk mengarahkan pikiran 
orang-orang beriman  kepada Allah Swt dan menempatkan dirinya dalam 
keadaan siap sepenuhnya untuk melakukan shalat.

966. Kata-kata: “Sebagaimana Dia memulai (penciptaan)-mu,  demikian 
pula kamu akan kembali kepada-Nya, berarti, sebagaimana tubuh kita 
berkembang secara bertahap dalam rahim ibu, begitu pulalah ruh kita akan 
melalui proses perkembangan serupa itu sesudah mati. 

a4 : 59; 16 : 91; 57 : 26.  b16 : 37; 22 : 19. c17 : 28; 25 : 68. 
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33. Katakanlah, “Siapakah yang 
mengharamkan perhiasan Allah 
yang dikeluarkan968 untuk hamba-
hamba-Nya dan juga abarang-
barang yang baik dari rezeki-
Nya?” Katakanlah, “Itu bagi 
orang-orang yang beriman di 
dalam kehidupan dunia ini, 
teristimewa pada Hari Kiamat. 
Demikianlah Kami menjelaskan 
secara rinci tanda-tanda bagi 
kaum yang berpengetahuan.”

لِِعَباِدٖہ   اَۡخَرَج  ِتۡيۤ  
َ ّ ال ِہ 

اللّٰ  
َ

ِزیَۡنۃ َم  َحّرَ َمۡن  قُۡل 

َمنُۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ٰبِت ِمَن الّرِۡزِقؕ  قُۡل ِہَي لِل ّیِ
َ

َو الّط

  ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَّۡوَم    
ً

َخالَِصۃ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي 

ٰیِت  لَِقۡوٍم  یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ٰ

ُل الۡا لَِک  نَُفّصِ
ٰ

ذ
َ
ک

34. Katakanlah, b”Tuhan-ku 
hanya mengharamkan perbuatan-
perbuatan keji, baik itu yang 
nyata darinya maupun yang ter-
sembunyi, dosa, pelanggaran tanpa 
hak, dan bahwa ckamu mem-
persekutukan sesuatu dengan 
Allah yang Dia tidak menurun-
kan dalil tentang itu, dan kamu 
mengatakan tuduhan palsu ter-
hadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui.”

َم َربَِّي الَۡفَواِحَش َما َظَہَر  ِمۡنَہا  َما َحّرَ
قُۡل ِانَّ

حَّقِ َو اَۡن 
ۡ

َو َما بََطَن َو الِۡاثَۡم َو الَۡبۡغَي بَِغیِۡر ال

ٰطًنا ّوَ اَۡن 
ۡ
ۡل بِٖہ ُسل ّزِ

َ
ِہ َما لَۡم یُن

ۡوا بِاللّٰ
ُ
تُۡشِرک

ِہ  َما لَا  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۴﴾ 
تَُقۡولُۡوا َعلَي  اللّٰ

967. Perhiasan itu boleh berupa perhiasan jasmani atau pun perhiasan 
rohani. Dalam pengertian jasmani, orang-orang mukmin harus pergi ke 
tempat ibadah, sedapat mungkin dengan pakaian yang bersih dan sopan.

968. Barang-barang yang baik dan murni sebagai rezeki dari Allah Swt 
sebenarnya dimaksudkan untuk orang-orang beriman, walaupun barang-
barang itu dinikmati juga di dunia ini oleh orang-orang kafir, tetapi di dalam 
kehidupan yang akan datang barang-barang itu akan dinikmati hanya oleh 
orang-orang yang beriman semata-mata dan tidak oleh orang-orang kafir.

a2 : 169, 173; 23 : 52.  b6 : 152.  c3 : 152; 7 : 72; 22 : 72.

R. 4
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35. Dan bagi atiap-tiap umat ada 
batas waktu, maka apabila telah 
datang batas waktunya, mereka 
tidak dapat mengundurkan 
barang sesaat pun dan tidak pula 
dapat memajukannya.969

ِخُرۡوَن 
ۡ
ۡم  لَا يَۡسَتا

ُ
ٍۃ  اََجٌلۚ  فَِاذَا  َجٓاَء  اََجلُہ ّلِ اُّمَ

ُ
َو لِک

  ّوَ لَا يَۡسَتۡقِدُمۡوَن ﴿۳۵﴾ 
ً

َساَعۃ

36. Wahai Bani Adam,970 jika 
datang kepadamu brasul-rasul 
dari antaramu yang memper-
dengarkan ayat-ayat-Ku kepada-
mu, maka barangsiapa bertakwa 
dan memperbaiki diri, tidak ada 
ketakutan atas mereka dan tidak 
pula mereka akan bersedih.*

ۡوَن  ۡم یَُقّصُ
ُ

ۡنک ۡم ُرُسٌل ّمِ
ُ

ک تَِیّنَ
ۡ
ا یَا َدَم ِاّمَ

ٰ
ٰیَبِنۡيۤ ا

َخۡوٌف  فَلَا  اَۡصلََح  َو  ي 
ٰ
ق

َّ ات مَِن 
َ

ف  � ٰیِتۡي 
ٰ
ا ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ۡم َيۡحَزنُۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ
َعلَۡیہِۡم َو لَا ہ

37. Tetapi corang-orang yang 
mendustakan Ayat-ayat Kami 
dan dengan takabur berpaling 
darinya, mereka itu penghuni 
Api, mereka akan tinggal lama di 
dalamnya.

  
ۤ
َعۡنَہا بَُرۡوا 

ۡ
اۡسَتک َو  ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ُ
اِر ۚ ہ ِٰٓئَک اَۡصٰحُب الّنَ اُول

969. Bila waktu yang ditetapkan untuk menghukum suatu kaum tiba, 
waktu itu tidak dapat dihindarkan, diulur-ulur, atau ditunda-tunda.

970. Hal ini patut mendapat perhatian istimewa. Seperti pada beberapa 
ayat sebelumnya (yakni QS.7:27, 28 dan 32), seruan dengan kata-kata “Wahai 
bani Adam,” ditujukan kepada umat di zaman Rasulullah Saw dan kepada 
generasi-generasi yang akan lahir, bukan kepada umat yang hidup di masa 
jauh silam dan yang datang tak lama sesudah masa Adam As.

a10 : 50; 15 : 6; 16 : 62; 35 : 46.  b2 : 39; 20 : 124.  
c2 : 40; 5 : 11, 87; 6 : 50; 7 : 41; 22 : 58.

* Ini adalah percakapan umum kepada anak cucu Adam, yaitu kapan saja datang seorang rasul 
kepada mereka dan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka janganlah berpaling 
darinya.
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38. Maka bsiapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang mengada-
adakan dusta terhadap Allah atau 
mendustakan ayat-ayat-Nya? 
Mereka ini akan memperoleh 
bagiannya sebagaimana telah 
ditetapkan.971 Hingga apabila 
datang kepada mereka utusan-
utusan Kami untuk mencabut 
nyawa mereka seraya berkata, 
c”Di manakah yang pernah kamu 
seru selain Allah?” Mereka 
menjawab, “Mereka telah lenyap 
dari kami.” Dan mereka akan 
dmemberi kesaksian terhadap diri 
mereka sendiri bahwa mereka 
dahulu orang-orang kafir.

َب 
َّ

ذ
َ
ِذبًا اَۡو ک

َ
ِہ  ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
مَۡن اَۡظلَُم ِممَِّن اف

َ
ف

َن  ّمِ ۡم 
ُ
نَِصۡیُبہ ۡم 

ُ
یََنالُہ ِٰٓئَک  ٰیِتٖہؕاُول

ٰ
بِا

ۡم � 
ُ
ۡونَہ

ۡم ُرُسلَُنا یََتَوفَّ
ُ
ي ِاَذا َجٓاَءتۡہ

ٰۤ
الِۡکٰتِبَؕحّت

 ؕ ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡدُعۡوَن  ۡنتُۡم 

ُ
ک َما   اَیَۡن  ا  قَالُۡوۤ

ۡم  
ُ
ہ

اَنَّ اَنُۡفِسہِۡم   ٰۤي  َعل َشِہُدۡوا  َو  ا  َعّنَ ۡوا 
ُ

َضّل قَالُۡوا 
انُۡوا ٰکفِرِیَۡن ﴿۳۸﴾ 

َ
ک

39. Tuhan berfirman, “Masuk-
lah kamu ke dalam api bersama 
umat-umat jin dan manusia yang 
telah berlalu sebelummu.” Setiap 
kali suatu umat masuk, umat itu 
a k a n  m e n g u t u k  s a u d a r a -
saudaranya dari umat lain, hingga 
apabila mereka semua telah tiba 
di dalamnya, maka mereka yang 
datang kemudian972 berkata 
kepada mereka yang terdahulu, 

ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد  اَُمٍم  فِۡيۤ  اۡدُخُلۡوا  قَاَل 

 � اِر  الّنَ فِي  الِۡانِۡس  َو  ِجّنِ 
ۡ

ال َن  ّمِ قَۡبلُِکۡم 

ي 
ٰۤ
َحّت  ؕ اُۡخَتَہا  َعَنۡت 

َّ ل   
ٌ

ۃ اُّمَ َدَخلَۡت  َما 
َّ ل

ُ
ک

ۡم  
ُ
ۡوا ِفۡیَہا َجِمۡیًعا � قَالَۡت اُۡخٰرىہ

ُ
اَرک ِاَذا اّدَ

تِہِۡم
ٰ
فَا ۡونَا 

ُ
اََضّل ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ َربََّنا  ۡم 

ُ
لِاُۡولٰىہ

971. Kata-kata itu berarti bahwa mereka yang menolak utusan-utusan 
Allah akan melihat dengan mata kepala sendiri penyempurnaan kabar-kabar 
gaib yang meramalkan kekalahan dan kegagalan mereka. Mereka akan 
merasakan hukuman yang dijanjikan kepada mereka karena menentang 
utusan-utusan Allah.

972. Pemimpin-pemimpin dan para pengikut mereka.

a6 : 22; 10 : 18; 11 : 19; 61 : 8.  b6 : 23; 40 : 74-75.  c6 : 131.
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“Wahai Tuhan kami, mereka ini 
telah menyesatkan kami, karena 
itu berilah mereka aazab api 
berlipat-ganda.” Dia berfirman: 
“Bagi masing-masing mendapat 
azab berlipat ganda,973 akan 
tetapi kamu tidak mengetahui.”

ّلٍ ِضۡعٌف 
ُ
اِرؕ قَاَل لِک َن الّنَ ابًا ِضۡعًفا ّمِ

َ
َعذ

ا  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۹﴾ 
َّ ّوَ لِٰکۡن  ل

40. Dan mereka yang terdahulu 
berkata kepada mereka yang 
kemudian, “Tidak ada bagi kamu 
suatu kelebihan atas kami; maka 
rasakanlah azab itu disebabkan 
oleh apa yang telah kamu 
lakukan.”

لَُکۡم  اَن 
َ
ک مَا 

َ
ف ۡم 

ُ
لِاُۡخٰرىہ ۡم 

ُ
اُۡولٰىہ قَالَۡت  َو 

ۡنتُۡم 
ُ
ک بَِما  اَب 

َ
الَۡعذ ۡوقُوا 

ُ
فَذ فَۡضٍل  ِمۡن  َعلَۡیَنا 

ِسُبۡوَن ﴿٪۴۰﴾ 
ۡ

تَک 

41. Sesungguhnya borang-
orang yang mendustakan ayat-
ayat Kami dan dengan takabur 
berpaling darinya, tidak akan 
dibukakan bagi mereka pintu-
pintu langit rohani dan tidak pula 
mereka akan masuk surga hingga 
unta masuk ke lubang jarum.974 
Dan demikianlah Kami memba-
las orang-orang yang berdosa.

َعۡنَہا  بَُرۡوا 
ۡ

اۡسَتک َو  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

یَۡدُخُلۡوَن  لَا  َو  َمٓاِء   الّسَ اَبَۡواُب  ۡم  
ُ
لَہ ُح  تَُفّتَ لَا 

 ؕ ِخَیاِط 
ۡ

ال َسّمِ  فِۡي  جََمُل 
ۡ

ال یَِلَج  ي 
ٰ
َحّت  

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال

ۡجِزي الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۴۱﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
َو ک

973. Rasa sakit dan siksaan nampak berat selama siksaan itu masih 
berlangsung. Azab Tuhan akan tidak tertahankan.

974. Jamal (unta) juga dapat diartikan seutas tali, sebab tali mempunyai 
persamaan lebih dekat dengan benang yang dimasukkan ke dalam lobang 
jarum. Adalah mustahil bagi para pengingkar tanda-tanda Ilahi masuk surga. 
Lihat Matius 19:24.

a38 : 62.  bLihat 7 : 37.

R. 5
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42. aBagi mereka ada hamparan 
Jahanam sedangkan di atas 
mereka ada selimut Jahanam, 
dan demikianlah Kami membalas 
orang-orang yang aniaya.

 ؕ َغَواٍش  فَۡوِقہِۡم  ّوَ ِمۡن  َم ِمَہاٌد  
َ ۡن َجَہنّ ۡم ّمِ

ُ
لَہ

لِِمیَۡن ﴿۴۲﴾ 
ٰ

ۡجِزي الّظ
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
َو ک

43. Dan orang-orang yang ber-
iman dan beramal shaleh—bKami 
tidak membebani seseorang ke-
cuali sesuai dengan kemampuan-
nya975 —mereka inilah penghuni 
surga; mereka akan kekal di 
dalamnya.

ُِف 
ّ ل

َ
ِلٰحِت لَا نُک َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َو ال

ۡم   
ُ
ہ  ۚ ِۃ  جَّنَ

ۡ
ال اَۡصٰحُب   ِٰٓئَک  اُول   

ۤ
ُوۡسَعَہا ا 

َّ ِال نَۡفًسا 

ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۴۳﴾ 

44. Dan Kami akan cmencabut 
segala dendam976 yang ada di 
dalam dada mereka. dDi bawah 
mereka mengalir sungai-sungai 
dan mereka akan berkata, e”Se-
gala puji bagi Allah Yang telah 
menunjuki kami pada surga ini, 
dan kami tidak akan mendapat 
petunjuk seandainya Allah 
tidak memberi kami petunjuk. 
Sungguh telah datang rasul-rasul 
Tuhan kami dengan membawa 
kebenaran.” Dan akan diserukan 
kepada mereka, “Inilah surga 
yang telah diwariskan kepadamu 
sebagai ganjaran atas apa yang 
telah kamu kerjakan.”

ۡجِرۡي 
َ
ت ِغّلٍ  ۡن  ّمِ ُصُدۡوِرہِۡم  فِۡي  َما  نََزۡعَنا  َو 

ِذۡي 
َّ ال ِہ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

ال قَالُوا  َۚو  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتہُِم 
َ
ت ِمۡن 

ۤ   اَۡن  ا لَِنۡہَتِدَي لَۡو لَا اَؕو َما ُکّنَ
َ

َہٰدىَنا ِلٰہذ

حَّقِ ؕ 
ۡ

ُہ ۚ لََقۡد َجٓاَءۡت ُرُسُل َربَِّنا بِال
َہٰدىَنا اللّٰ

  اُۡوِرثُۡتُمۡوَہا بَِما 
ُ

ۃ جَّنَ
ۡ

ُکُم ال
ۡ
ا اَۡن تِل

ۤ
َو نُۡوُدۡو

ۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۴۴﴾ 
ُ
ک

975. Anak kalimat sisipan “Kami tidak membebani seseorang kecuali 
sesuai dengan kemampuannya,” bertolak belakang dengan paham agama 
Kristen yang menyatakan bahwa dosa itu terpendam dalam fitrat manusia, 
maka upaya menghilangkan dosa itu berada di luar jangkauan kekuasaan 
manusia.

a39 : 17.  b2 : 234, 287; 6 : 153; 7 : 43; 23 : 63.  c15 : 48.  
dLihat 2 : 26.  e10 : 11; 39 : 75.
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45. Dan penghuni surga ber-
seru kepada penghuni neraka, 
“Sungguh kami telah mendapati 
apa yang Tuhan kami janjikan 
kepada kami itu benar. Maka 
apakah kamu pun mendapati apa 
yang dijanjikan Tuhan-mu itu 
benar?” Mereka berkata, “Ya!” 
Lalu seorang penyeru di antara 
mereka berseru, “Laknat Allah 
atas orang-orang aniaya.”

قَۡد  اَۡن  اِر  الّنَ اَۡصٰحَب  ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحُب  ي  نَادٰۤ َو 

ۡم 
ُّ َوَجۡدت فََہۡل  ا 

ً
َحّق َربَُّنا  َوَعَدنَا  َما  َوَجۡدنَا 

ٌن  ۭ   َن ُمَؤّذِ
َ
ّذ

َ
اؕقَالُۡوا نََعۡم ۚ فَا

ً
ۡم َحّق

ُ
ا َوَعَد َربُّک ّمَ

لِِمیَۡن ﴿۴۵﴾ 
ٰ

ِہ  َعلَي  الّظ
  اللّٰ

ُ
ۡعَنۃ

َّ ۡم اَۡن ل
ُ
بَۡیَنہ

46. aYaitu orang-orang yang 
menghalangi manusia dari jalan 
Allah dan mereka menghendaki 
jalan itu bengkok,977 dan mereka 
itu orang-orang yang ingkar 
kepada akhirat.”

یَۡبُغۡونََہا  َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوَن  یَُصّدُ ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۴۶� فُِرۡوَن ﴿
ٰ

ِخَرِۃ ک
ٰ

ۡم بِالۡا
ُ
ِعَوًجاۚ  َو ہ

وقف
لازم

47. Dan di antara keduanya ada 
tabir. Dan, di atas tempat-tempat 
Tinggi978 di surga ada orang-
orang lelaki yang akan mengenal 
semuanya dengan tanda-tanda di

َو بَۡیَنُہَما ِحجَاٌب ۚ َو َعلَي الۡاَۡعَراِف ِرَجاٌل 

ِۃ جَّنَ
ۡ

ۡمۚ  َو نَاَدۡوا اَۡصٰحَب ال
ُ
ا  ۭ بِِسۡیٰمہ

ًّ ل
ُ
یَّۡعِرفُۡوَن ک

976. Pada hakikatnya, kehidupan surgawi dimulai sejak dari dunia ini juga 
(QS.55:47) dan seseorang dikatakan sedang menikmati kehidupan surgawi 
apabila hatinya bebas dari rasa permusuhan, irihati, dendam-kesumat, dan 
kegelisahan mental.

977. Ungkapan ini berarti bahwa orang-orang durhaka berkeinginan 
merusak agama yang sejati. Mereka tidak hanya jahat terhadap diri mereka 
sendiri, melainkan juga berusaha membuat orang lain seperti mereka sendiri 
dan bahkan berusaha mengubah bentuk dan memalsukan ajaran agama.

978. A‘rāf adalah jamak dari ‘Urf yang berarti “tempat-tempat 
tinggi.”orang berkata ‘Arafa ‘alā al-Qaum yakni “ia adalah atau menjadi 
pengelola atau penilik urusan-urusan kaumnya” karena ia telah mengenal 
seluk-beluk kaumnya. Pada umumnya orang-orang terhormat dan 
berkedudukan tinggi didudukkan pada tempat-tempat yang tinggi. 

a7 : 87; 11 : 20; 14 : 4; 16 : 89.
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wajah mereka. Dan mereka akan 
berseru kepada penghuni surga, 
“Selamat sejahtera bagimu.” 
Mereka itu belum lagi masuk 
ke dalamnya,979 namun mereka 
sangat berhasrat memasukinya.

ۡم  
ُ
ہ َو  یَۡدُخُلۡوَہا  ۡم ؕلَۡم 

ُ
َعلَۡیک َسلٌٰم  اَۡن 

یَۡطَمُعۡوَن ﴿۴۷﴾ 

48. Dan apabila pandangan 
mata mereka dialihkan ke arah 
penghuni Api, mereka akan 
berkata, “Wahai Tuhan kami, 
bjanganlah Engkau jadikan kami 
termasuk orang-orang aniaya.”

 � اِر  الّنَ اَۡصٰحِب  َقٓاَء 
ۡ
تِل ۡم 

ُ
اَبَۡصاُرہ ُصِرفَۡت  ِاَذا  َو 

لِِمیَۡن ﴿٪۴۸﴾ 
ٰ

َنا َمَع الَۡقۡوِم  الّظ
ۡ
ۡجَعل

َ
قَالُۡوا َربََّنا لَا ت

نصف 
الحزب

16


Menurut Hasan dan Mujahid, orang-orang di atas “tempat-tempat 
Tinggi” itu adalah golongan yang terhormat di antara orang-orang beriman 
atau orang-orang yang paling terpelajar di antara mereka, menurut Kirmani 
mereka adalah para syuhada. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa 
mereka itu nabi-nabi dan nampaknya pendapat inilah yang paling benar. 
Orang-orang yang duduk di atas “tempat-tempat Tinggi” itu tidak hanya akan 
menguasai pemandangan lebih baik tetapi juga disebabkan oleh martabat dan 
kedudukannya yang tinggi, mereka akan lebih banyak mengetahui. Mereka 
akan mengetahui martabat dan kedudukan tiap-tiap orang, hanya dari roman 
wajahnya saja. 

Jelas sekali kekeliruan pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang 
di atas ‘Arāf (Tempat-tempat Tinggi) itu orang-orang kelas menengah yang 
perkaranya belum diputus dan seakan-akan masih dipertimbangkan. Tidak 
masuk akal kalau orang-orang semacam itu akan ditempatkan di tempat-
tempat yang tinggi, sedangkan para syuhada dan nabi-nabi akan menempati 
kedudukan-kedudukan yang lebih rendah.

979. Kata-kata itu merujuk kepada calon penghuni surga yang belum 
memasuki surga, tetapi mengharapkan segera akan masuk. Orang-orang di 
atas “tempat-tempat Tinggi” akan mengenal mereka sebagai bakal ahli surga, 
sekalipun pada saat itu mereka belum memasukinya.

a23 : 95.
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49. Dan penghuni tempat-
tempat yang tinggi berseru ke-
pada beberapa orang laki-laki 
yang mereka kenal dengan tanda-
tanda pada wajah mereka980 sambil 
berkata, “Tidak ada faedahnya 
bagi kamu bilanganmu, dan tidak 
pula apa yang kamu sombongkan 
itu.”

ۡم 
ُ
یَّۡعِرفُۡونَہ ِرَجالًا  الۡاَۡعَراِف  اَۡصٰحُب  ي  نَادٰۤ َو 

ۡم 
ُ

َجۡمُعک ۡم 
ُ

َعۡنک اَۡغٰني    
ۤ
َما قَالُۡوا  ۡم 

ُ
بِِسۡیٰمہ

ِبُرۡوَن ﴿۴۹﴾ 
ۡ

َو َما ُکۡنتُۡم تَۡسَتک

50. a”Apakah mereka ini981 
orang-orang yang kamu ber-
sumpah bahwa Allah tidak 
akan memberi rahmat kepada 
mereka?” Tuhan akan berfirman 
kepada mereka, “Masuklah 
kamu ke dalam surga, tidak ada 
ketakutan atasmu dan tidak pula 
kamu akan bersedih.”

ُہ بَِرۡحَمٍۃؕ 
ُم اللّٰ

ُ
ِذیَۡن اَۡقَسۡمتُۡم لَا یََنالُہ

َّ ٓاِء ال
َ
ُؤل اَہٰۤ

اَنۡتُۡم     ۤ لَا َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک َخۡوٌف  لَا   
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال اُۡدُخُلوا 

ۡحَزنُۡوَن ﴿۵۰﴾ 
َ
ت

51. Dan penghuni neraka akan 
berseru kepada penghuni surga, 
“Tuangkanlah kepada kami se-

اَۡن ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحَب  اِر   الّنَ اَۡصٰحُب  ي  نَادٰۤ َو 

a23 : 111.

980. Penghuni-penghuni tempat tinggi itu, yakni nabi-nabi, akan berseru 
kepada orang-orang tertentu dari antara orang-orang yang kepada mereka 
mereka telah diutus dan nabi-nabi itu akan mengenal mereka dari ciri-ciri 
khas mereka dan akan berkata kepada mereka bahwa mereka sekarang pasti 
menyadari kesudahan mereka yang menyedihkan, sebagai akibat perlawanan 
mereka terhadap nabi-nabi itu. 

981. Yang diisyaratkan dalam kata-kata “mereka ini” ialah calon penghuni 
surga. Para nabi akan menyapa penghuni-penghuni neraka dan mengatakan 
kepada mereka agar menoleh kepada calon penghuni surga – orang-orang 
beriman yang pernah diperolok-olokkan dan dipandang rendah oleh mereka 
itu – lalu akan bertanya kepada mereka: “orang-orang inikah yang mengenai 
mereka kamu bersumpah bahwa Allah tidak akan menyampaikan rahmat 
kepada mereka?”

R. 6
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dikit air atau sedikit dari apa 
yang Allah telah rezekikan 
kepadamu.” Mereka akan men-
jawab, “Sesungguhnya Allah 
mengharamkan kedua-duanya 
atas orang-orang kafir.”

ُہؕ  
ُم اللّٰ

ُ
اَِفۡیُضۡوا َعلَۡیَنا ِمَن الَۡمٓاِء اَۡو ِممَّا َرَزقَک

 ﴾۵۱ۙ ﴿ الٰۡکفِرِیَۡن  َعلَي  َمُہَما  َحّرَ َہ 
اللّٰ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ

52. Yaitu a”orang-orang yang 
telah menjadikan agamanya 
sebagai perolokan dan per-
mainan,982 dan kehidupan dunia 
telah memperdayakan mereka, 
maka pada hari ini bKami akan 
melupakan mereka, sebagai-
mana mereka telah melupakan 
per-temuan pada hari mereka 
ini dan karena mereka selalu 
membantah ayat-ayat Kami.

ُم 
ُ
تۡہ َغّرَ ّوَ  لَِعًبا  ّوَ  ۡہًوا 

َ
ل ۡم 

ُ
ِدیَۡنہ ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال

نَُسۡوا  َما 
َ
ک ۡم 

ُ
نَنٰۡسہ نَۡیا ۚفَالَۡیۡوَم  الّدُ حَٰیوُۃ 

ۡ
ال

ٰیِتَنا 
ٰ
بِا انُۡوا 

َ
ک َما  ا�َو 

َ
ٰہذ یَۡوِمہِۡم  لَِقٓاَء 

َيۡجَحُدۡوَن ﴿۵۲﴾ 

53. Dan sungguh aKami telah 
memberikan kepada mereka 
sebuah Kitab yang telah Kami 
jelaskan secara rinci dengan 
pengetahuan, sebagai petunjuk 
dan rahmat bagi kaum yang 
beriman.

ٍم 
ۡ
ِعل َعلٰي  ٰنُہ 

ۡ
ل فَّصَ بِِکٰتٍب  ۡم 

ُ
ِجۡئٰنہ لََقۡد  َو 

  لَِّقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ً

ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ

a5 : 58; 6 : 71.  b45 : 35.  c6 : 115; 10 : 58; 12 : 112; 16 : 90; 29 : 52.

982. Orang-orang kafir merasa yakin dalam hati kecil mereka akan 
kebenaran Islam, tetapi karena mereka memandang agama mereka hanya 
sebagai hiburan, mereka menampik seruan akal dan bisikan hati mereka. 
Maka Allah Swt menganggap sepi mereka itu, karena mereka telah 
menolak mempercayai bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Al-Khāliq 
(Sang Maha Pencipta) mereka dan bahwa mereka harus menyampaikan 
pertanggungjawaban amal-perbuatan mereka kepada Tuhan.
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54. bApakah mereka hanya 
menantikan penyempurnaan983 
takwilnya? Pada hari penyem-
purnaan itu tiba berkatalah orang-
orang yang dahulu melupakan-
nya, “Sungguh rasul-rasul Tuhan 
kami telah membawa kebenaran. 
Maka adakah bagi kami pemberi-
pemberi syafaat supaya mereka 
dapat memberi syafaat untuk 
kami? Atau cdapatkah kami di-
kembalikan supaya kami beramal 
bukan seperti yang telah kami 
amalkan?” Sungguh mereka telah 
merugikan diri mereka sendiri 
dan lenyaplah dari mereka apa 
yang telah mereka ada-adakan.

ٗہ 
ُ
ِویۡل

ۡ
تَا تِۡي 

ۡ
یَا یَۡوَم   ؕ ٗہ 

َ
ِویۡل

ۡ
تَا ا 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن   َہۡل 

ِذیَۡن نَُسۡوُہ ِمۡن قَۡبُل قَۡد َجٓاَءۡت ُرُسُل 
َّ یَُقۡوُل ال

َنا ِمۡن ُشَفَعٓاَء  فَيَۡشَفُعۡوا  
َّ حَّقِ ۚ فََہۡل ل

ۡ
َربَِّنا بِال

 ؕ نَۡعَمُل  ا  ّنَ
ُ
ک ِذۡي 

َّ ال َغیَۡر  فََنۡعَمَل  نَُرّدُ  اَۡو     
ۤ
لََنا

انُۡوا  
َ
ک ا  ّمَ ۡم 

ُ
َعۡنہ  

َ
َضّل َو  ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ ا 

ۤ
َخِسُرۡو قَۡد 

ُرۡوَن ﴿٪۵۴﴾ 
َ
یَۡفت 

55. Sesungguhnya Tuhan-mu 
adalah Allah Yang amenciptakan 
seluruh langit dan bumi dalam 
enam masa,984 kemudian Dia 
bersemayam985 di atas ‘Arasy.986 

Dia menjadikan malam bmenutupi

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ِذۡي َخلََق الّسَ
َّ ُہ ال

ُم اللّٰ
ُ

ِاّنَ َربَّک

ِۃ اَیَّاٍم ثُّمَ اۡسَتٰوي َعلَي الۡعَۡرِش ؕ یُۡغِشي  فِۡي ِسّتَ

ۡمَس
َ

َہاَر یَۡطلُُبٗہ    َحِثۡیًثا � ّوَ الّش ۡیَل الّنَ
َّ ال

983. Untuk mudahnya, kata Ta’wīl diterjemahkan di sini sebagai 
penyempurnaan takwilnya. Lihat juga catatan no. 372.

984. Ayyām adalah jamak dari Yaum yang menyatakan waktu yang 
pasti (QS.1:4), atau dapat diartikan jangka waktu tak tertentu, atau tingkatan 
dalam perkembangan sesuatu. Panjangnya jangka waktu yang dimaksud oleh 
kata “Yaum” tidak mungkin diterka dan diberi batasan, boleh jadi “seribu 
tahun” (QS.22:48) atau “lima puluh ribu tahun” (QS.70:5). Akan tetapi Yaum 
di sini atau pada ayat lainnya dalam Al-Qur’an, pasti tidak merujuk pada 
jangka waktu yang diukur oleh perputaran bumi pada porosnya. Allah Swt 
tidak menerangkan kepada kita panjangnya semua hari-Nya. Jika beberapa 
hari menurut-Nya meliputi seribu tahun, mungkin masih ada lainnya yang 

a2 : 211; 6 : 159.  b26 : 103; 35 : 38; 39 : 59.  c10 : 4; 11 : 8; 25 : 60; 32 : 5;

41 : 10, 13; 50 : 39; 57 : 5.  d13 : 4 : 36 : 38.
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a6 : 64; 7 : 206.

siang yang mengejarnya dengan 
cepat. Dan Dia menciptakan 
matahari, bulan, dan bintang-
bintang tunduk kepada perintah-
Nya.987 Ingatlah, penciptaan dan 
perintah adalah wewenang-Nya. 
Maha Berberkat Allah, Tuhan 
seluruh alam.*

ۡمِرٖہ ؕ اَلَا لَُہ  
َ
ٰرٍت ۭ بِا جُۡوَم ُمَسّخَ

ُّ
َو الَۡقَمَر َو الن

 ﴾۵۵﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  َرّبُ  ُہ 
اللّٰ تَٰبَرَک   ؕ الۡاَۡمُر  َو  ُق 

ۡ
خَل

ۡ
ال

56. aBerdoalah kepada Tuhan-
mu dengan merendahkan diri 
dan suara rendah, sesungguhnya 
Dia tidak mencintai orang-orang 
yang melampaui batas.

ٗہ  لَا ُيِحّبُ  
 ؕ ِانَّ

ً
ًعا  ّوَ ُخۡفَیۃ ۡم  تََضّرُ

ُ
اُۡدُعۡوا َربَّک

 ﴾۵۶ۚ الُۡمۡعَتِدیَۡن ﴿

meliputi jutaan atau bilyunan tahun. Ilmu pengetahuan telah menyingkap 
kenyataan bahwa langit dan bumi telah memerlukan waktu jutaan tahun 
untuk berkembang mencapai bentuknya yang sekarang. 

Sebuah kasyaf yang disaksikan oleh seorang sufi terkemuka, Hadhrat 
Muhyidin Ibn Arabi, membawa kita kepada kesimpulan seperti itu. Oleh 
karena itu, kita tidak dapat menentukan dengan pasti rentangan “enam 
hari” yang selama itu kejadian langit dan bumi selesai dikerjakan. Tuhan 
mengadakan berbagai perubahan dalam berbagai masa; beberapa di 
antaranya memerlukan seribu tahun, yang lainnya lima puluh ribu tahun, dan 
lainnya lagi bahkan memerlukan masa yang lebih panjang. Apa yang dapat 
kita katakan hanya kejadian langit dan bumi telah memerlukan enam daur 
(peredaran masa) yang rentangannya panjang, hingga langit dan bumi itu 
menjadi sempurna dan lengkap.

985. Lihat catatan no. 54.

986. ‘Arasy (singgasana) menggambarkan sifat-sifat Tanzihiyyah Allah 
Swt, yakni sifat-sifat yang tidak terdapat dalam wujud lain mana pun. Keempat 
sifat Allah Swt yang tersebut dalam surah Ikhlas merupakan Sifat-sifat 
Tanzihiyyah-Nya. Sifat-sifat ini abadi dan tidak bisa berubah dan diwujudkan 
melalui Sifat-sifat Tasybihiyyah, yakni sifat-sifat yang juga terdapat sedikit-

* Maksud dari kata enam hari adalah enam masa, dan satu masa dapat juga memiliki arti 
10 juta tahun. Maksud dari tsumma istawā ‘alal ‘arsy (Kemudian Dia bersemayam diatas 
Arsy) bukan berarti bahwa setelah menciptakan semuanya, Allah Ta’ala tidak lagi memiliki 
ikatan  dengan makhluk-Nya, melainkan sebagaimana halnya seorang raja mengawasi seluruh 
kaumnya, demikian juga Dia mengawasi seluruh makhluk-Nya.
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57. Dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di bumi 
sesudah perbaikannya,988 dan 
aberdoalah kepada-Nya dengan 
rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah itu 
dekat kepada orang-orang yang 
berbuat kebajikan.989

بَۡعَد ِاۡصلَاِحَہا  فِي الۡاَۡرِض  تُۡفِسُدۡوا  لَا  َو 

ِہ قَِریٌۡب 
َو اۡدُعۡوُہ َخۡوفًا ّوَ َطَمًعاؕ  ِاّنَ َرۡحَمَت اللّٰ

َن الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۵۷﴾  ّمِ

banyak pada wujud-wujud lainnya. Sifat-sifat yang terakhir ini dikatakan 
sebagai pemikul-pemikul ‘Arasy. Sifat-sifat itu adalah Rabb al-’Ālamin, al-
Rahmān, al-Rahīm, dan Mālik Yaum al-Dīn. Bahwa Arasy menggambarkan 
Sifat-sifat Tanzihiyyah Allah Swt nampak juga dari QS.23:117 yang 
menunjukkan bahwa “Tauhid Ilahi” itu sangat erat hubungannya dengan 
‘Arasy-Nya, sebab hanya Sifat-sifat Tanzihiyyah itulah yang merupakan bukti 
yang sebenarnya mengenai Tauhid Ilahi, karena sifat-sifat Allah Swt lainnya 
dimiliki oleh manusia dalam derajat-derajat yang berbeda. Kata-kata, “dia 
bersemayam di atas Arasy” berarti bahwa sesudah alam semesta jasmani 
terwujud, Sifat-sifat Tanzihiyyah dan Sifat-sifat Tasybihiyyah mulai bekerja 
dan segala urusan dunia mulai diatur melalui perangkat hukum-hukum alam 
dan menjadi berada dalam lingkup tata kerja yang sempurna. Lihat juga Edisi 
Besar Tafsir dalam bahasa Inggris, halaman 973-976.

987. Perbedaan antara Khalq (penciptaan) dan Amr (perintah) yaitu,  kata 
yang pertama pada lazimnya berarti penciptaan atau pengembangan secara 
bertahap (pengevolusian) suatu benda dari zat yang sudah ada lebih dahulu; 
sedang kata yang kedua berarti mewujudkan sesuatu dari tiada dengan hanya 
mengucapkan perintah “jadilah!” Anak kalimat  “penciptaan dan perintah 
adalah wewenang-Nya”  dapat juga berarti bahwa Allah Swt bukan hanya 
menjadikan alam semesta, tetapi Dia pun melaksanakan wewenang dan 
perintah atasnya. Amr juga berarti pembuatan undang-undang atau hukum. 

988. Ungkapan itu berarti bahwa sebelum Al-Qur’an diturunkan orang-
orang kafir mempunyai alasan – biar bagaimana pun lemahnya alasan itu – 
untuk mengikuti cara hidup yang kosong dari sifat takwa, tetapi sekarang 
tatkala petunjuk yang sempurna telah sampai kepada mereka, mereka tidak 
diperkenankan terus-menerus berbuat kejahatan dan bergelimang dalam dosa 
serta kezaliman dan menjalani kehidupan yang tidak bertakwa tanpa menerima 
hukuman. Kata Islāh mengacu kepada kehidupan yang baik dan tertib yang 
terwujud dengan diturunkannya Al-Qur’an dan diutusnya Rasulullah Saw. 

a21 : 91; 32 : 17.
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58. D a n  aD i a - l a h  Ya n g 
mengirimkan angin sebagai 
pembawa kabar gembira sebelum 
datang rahmat-Nya,990 hingga 
apabila angin itu membawa awan 
yang berat, Kami menghalaunya 
ke suatu negeri yang mati, maka 
Kami turunkan air darinya, lalu 
dengan itu Kami mengeluarkan 
segala macam buah-buahan. 
Demikianlah Kami mengeluarkan 
orang-orang mati supaya kamu 
memperoleh nasihat.

یََدۡي  بُۡشًرا  ۭ بَیَۡن  الّرِٰيَ�  یُۡرِسُل  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

ثَِقالًا  َسحَابًا  ۡت 
َّ اَقَل ِاَذاۤ  ي 

ٰۤ
َرۡحَمِتٖہَؕحّت

الَۡمٓاَء  بِِہ  نَۡزلَۡنا 
َ
فَا ٍت  ّیِ ّمَ لَِبلٍَد  ُسۡقٰنُہ 

ۡخِرُج 
ُ

لَِک ن
ٰ

ذ
َ
َمٰرِت ؕ ک

َ
ّلِ الّث

ُ
ۡخَرۡجَنا بِٖہ ِمۡن ک

َ
فَا

ُرۡوَن ﴿۵۸﴾ 
َّ
ک

َ
ُکۡم  تَذ

َّ ي لََعل
ٰ

الَۡمۡوت

59. Dan negeri yang baik me-
numbuhkan tumbuh-tumbuhan 
atas perintah Tuhan-nya; sedang-
kan negeri yang buruk tidak 
menumbuhkan kecuali tanaman 
yang buruk.991 Demi-kianlah 
Kami berulang-ulang menjelas-
kan tanda-tanda bagi kaum yang 
bersyukur.

 ۚ َربِّٖہ  بِِاۡذِن  نََباتُٗہ  َيۡخُرُج  ُب  ّیِ
َ

الّط الَۡبلَُد  َو 

لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ نَِکًدا  ا 

َّ ِال َيۡخُرُج   لَا  َخُبَث  ِذۡي 
َّ ال َو 

ُرۡوَن ﴿٪۵۹﴾ 
ُ

ٰیِت لَِقۡوٍم يَّۡشک
ٰ

ُف الۡا نَُصّرِ 

a15 : 23; 24 : 44; 25 : 49; 27 : 64; 30 : 47; 35 : 10.

989. Muhsin berarti “orang yang berusaha keras untuk mencapai 
kesempurnaan dalam amal-amal baik.” Sabda Rasulullah Saw yang 
termasyhur menggambarkan seorang muhsin sebagai orang yang berbuat 
amal saleh dengan sikap seolah-olah ia benar-benar melihat Allah Swt atau 
sekurang-kurangnya Allah Swt sedang melihat kepadanya (Bukhārī dan 
Muslim). 

990. Kata rahmat di sini mengisyaratkan kepada hujan, tak ubahnya 
seperti di alam jasmani, hujan didahului oleh angin sepoi-sepoi yang sejuk 
sebagai pertandanya, begitu pula sebelum seorang nabi menampakkan 
diri, ada semacam kebangkitan semangat keagamaan meluas di tengah-
tengah umat manusia. Ayat ini berarti bahwa tak ubahnya seperti air hujan 
memberi kehidupan baru kepada tanah yang mati dan menyebabkan buah-
buahan, tumbuh-tumbuhan serta padi-padian tumbuh darinya, seperti itu 
pula air rohani, berupa wahyu Ilahi menghembuskan nafas kehidupan baru 
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60. Sungguh Kami telah meng-
utus aNuh992 kepada kaumnya, 
lalu ia berkata, “Hai kaumku, 
sembahlah Allah, tidak ada 
Tuhan bagimu kecuali Dia. 
Sesungguhnya aku takut kamu 
akan ditimpa azab Hari yang 
besar.

ٰیَقۡوِم  فََقاَل  قَۡوِمٖہ  ِالٰي  نُۡوًحا  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد 

ِۡيۤ   
ّ

ۡن  ِالٍٰہ َغیُۡرٗہ ؕ ِان َہ َما  لَُکۡم ّمِ
اۡعُبُدوا اللّٰ

اَب یَۡوٍم َعِظۡیٍم ﴿۶۰﴾ 
َ

ۡم  َعذ
ُ

اََخاُف َعلَۡیک

a11 : 26 - 27; 23 : 24.

di dalam suatu kaum yang sepi dari kehidupan rohani. Dengan demikian, 
ayat itu mengemukakan janji bahwa tanah Arab yang tadinya berupa gurun 
yang kering dan gersang itu akan segera mekar menjadi sebuah kebun yang 
penuh dengan pohon-pohon berbuah dan sarat dengan tanam-tanaman yang 
berbunga semerbak sebagai akibat dari air samawi yang turun, dalam bentuk 
al-Qur’an, menyirami tanah itu. Tak mengherankan kalau orang-orang Arab 
yang hingga waktu itu telah dianggap sebagai buih dan sampah masyarakat 
umat manusia, dengan serta merta tampil menjadi guru-guru dan pemimpin- 
pemimpin manusia. 

991. Tak ubahnya seperti hujan mendatangkan bermacam ragam akibat 
atas berbagai lahan tanah menurut sifat dan kaifiatnya ; demikian pula halnya 
wahyu Ilahi memberi pengaruh kepada berbagai-bagai sifat manusia dalam 
bermacam-macam  cara. Rasulullah Saw diriwayatkan pernah bersabda 
bahwa ada tiga macam tanah :

a. Tanah bagus lagi datar yang bila disiram air hujan, menyerap air hujan 
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah-
buahan dengan berlimpah –limpahnya.

b. Tanah yang, oleh sebab letaknya yang rendah dan berbatu-batu, 
hanya menampung air hujan, tetapi tidak menyerapnya dan karenanyatidak 
menumbu kan tumbuh-tumbuhan ; tetapi menyediakan air minum untuk 
manusia dan binatang.

c. Tanah tinggi lagi berbatu-batu yang tidak menghimpun air hujan, 
begitu pun tidak menyerapnya dan sama sekali tidak ada gunanya untuk 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ataupun sebagai penyimpan air hujan.
Begitu pula halnya manusia terdiri atas tiga macam:

1. Mereka yang bukan saja mendapat manfaat dari wahyu Ilahi untuk 
dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber penyuluh kerohanian 
bagi orang lain.

R. 8
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61. aPemuka-pemuka kaumnya 
berkata, “Sesungguhnya kami me-
lihat engkau berada di dalam 
kesesatan yang nyata.”

َضلٍٰل   فِۡي  ٰرىَک 
َ
لَن ا 

ِانَّ قَۡوِمٖہۤ   ِمۡن  الَۡملَاُ  قَاَل 

ِبیٍۡن ﴿۶۱﴾  ّمُ

62. Ia berkata, “Hai kaumku, 
btidak ada kesesatan padaku me-
lainkan aku seorang rasul dari 
Tuhan seluruh alam.993

ۡي َرُسۡوٌل     ّوَ لِٰکّنِ
ٌ

قَاَل ٰیَقۡوِم لَيَۡس بِۡي َضلٰلَۃ

ّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۶۲﴾  ۡن  ّرَ ّمِ

63. c”Aku menyampaikan ke-
padamu risalah-risalah Tuhanku, 
aku memberimu nasihat yang 
tulus, dan aku mengetahui dari 
Allah apa yang tidak kamu 
ketahui.

ۡم ِرٰسلِٰت َربِّۡي َو اَنَۡصُح لَُکۡم َو اَۡعلَُم 
ُ

ُِغک
ّ اُبَل

ِہ  َما  لَا  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ِمَن اللّٰ

64. d”Apakah kamu merasa 
heran bahwa telah datang 
kepadamu suatu nasehat dari 
Tuhan-mu dengan perantaraan 
seorang laki-laki dari antaramu, 
supaya ia memperingatkanmu 
dan supaya kamu bertakwa serta 
supaya kamu diberi rahmat?” 

ۡم َعلٰي َرُجٍل 
ُ

بِّک ۡن ّرَ ٌر ّمِ
ۡ

ۡم ِذک
ُ
ِجۡبتُۡم اَۡن َجٓاَءک

َ
اََو ع

ُکۡم  
َّ لََعل َو  ُقۡوا  لَِتّتَ َو  ۡم 

ُ
لُِیۡنِذَرک ۡم 

ُ
ۡنک ّمِ

تُۡرَحُمۡوَن ﴿۶۴﴾

a11 : 28; 23 : 25 - 26.  b7 : 68.  c7 : 69, 80; 46 : 24.  d7 : 70; 10 : 3; 38 : 5; 50 : 3.

2. Mereka yang dirinya tidak mendapat faedah dari wahyu Ilahi , 
namun menerima dan menyimpannya supaya orang lain memperoleh 
manfaat.

3. Mereka yang dirinya sendiri tidak mendapat faedah dari wahyu 
Ilahi, begitu pula tidak menyimpannya untuk dipergunakan orang 
lain. Mereka itu laksana sebidang tanah yang tidak mengeluarkan 
hasil apa pun dan tidak pula menghimpun air supaya manusia dan 
binatang-binatang dapat minum darinya. 

992. Sesudah menggambarkan dengan ringkas reformasi akhlak besar 
yang dijelmakan oleh diutusnya seorang nabi di tengah-tengah kaumnya 
dan menggambarkan akibat-akibat buruk disebabkan oleh perlawanan 
terhadapnya, maka surah ini memberi gambaran-gambaran tentang beberapa 
bangsa dari zaman purbakala, dimulai dari kaum Nabi Nuh As.  



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 8

586

65. Tetapi amereka mendusta-
kannya, maka Kami menyelamat-
kannya dan orang-orang yang 
besertanya dalam bahtera, dan 
Kami tenggelamkan orang-orang 
yang mendustakan ayat-ayat 
Kami. Sesungguhnya mereka 
adalah kaum yang buta.994

ِک 
ۡ
الُۡفل فِي  َمَعٗہ  ِذیَۡن 

َّ ال َو  جَۡیٰنُہ 
ۡ

ن
َ
فَا بُۡوُہ  

َّ
ذ

َ
فَک

انُۡوا  
َ
ۡم  ک

ُ
ہ

ٰیِتَنا ؕ ِانَّ
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو اَۡغَرۡقَنا ال

قَۡوًما  َعِمیَۡن ﴿٪۶۵﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  16



66. Dan bkepada ‘Ād995 Kami 
utus saudara mereka, Hud se-
bagai rasul.996 Ia berkata, “Hai 
kaumku, sembahlah Allah; tidak 
ada Tuhan bagimu kecuali Dia. 
Lalu mengapakah kamu tidak 
mau bertakwa?”

َہ 
ۡم ُہۡوًدا ؕ قَاَل ٰیَقۡوِم اۡعُبُدوا اللّٰ

ُ
َو ِالٰي َعاٍد  اََخاہ

 ﴾۶۶﴿ ُقۡوَن  تَّتَ اَفَلَا    ؕ َغیُۡرٗہ  ِالٍٰہ   ۡن   ّمِ لَُکۡم   َما  

67. Pemuka-pemuka yang 
ingkar dari kaumnya berkata, 
c”Sesungguhnya kami melihat 
engkau berada dalam kebodohan, 
dan sesungguhnya kami meng-
anggap engkau termasuk di antara 
para pendusta.”

ٰرىَک 
َ
لَن ا 

ِانَّ قَۡوِمٖہۤ   ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال الَۡملَاُ  قَاَل 

َک ِمَن الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۶۷﴾  ا لََنُظّنُ
فِۡي َسَفاَہٍۃ ّوَ ِانَّ

a7 : 73; 26 : 120 - 121.  b11 : 51; 46 : 22.  c41 : 16.

993. Nuh As membantah tuduhan bahwa beliau berada dalam kesesatan. 
beliau, pada hakikatnya, berkata bahwa seseorang yang sedang menuju 
suatu tempat boleh jadi dapat dikatakan ia tidak mengenal jalan menuju 
tempat itu atau telah sesat jalan, karena belum pernah ia menempuh jalan itu 
sebelumnya; tetapi, bagaimanakah dapat dikatakan kepada seseorang, yang 
kembali dari suatu tempat tertentu, tidak mengetahui jalan ke tempat itu dan 
bagaimana ia mungkin dapat kehilangan jalan itu? Nuh As berkata bahwa ia 
tidak mungkin keliru, sebab ia telah datang dari Allah Swt dan karena itu tidak 
ada kemungkinan untuk melantur jauh dari jalan yang menuju kepada-Nya. 

994. ‘Amīn adalah jamak dari A‘ma yang berarti: buta kedua belah mata, 
buta yang berkaitan dengan alam pikiran, sesat (Lane). 

995. ‘Ād adalah nama suatu kabilah (suku bangsa) di tanah Arab yang 
hidup di masa yang jauh silam. Pada satu masa mereka menguasai bagian-

R. 9
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68. Ia, Hūd, berkata, a”Hai 
kaum-ku, tidak ada padaku ke-
bodohan, melainkan aku ini se-
orang rasul dari Tuhan seluruh 
alam,

ۡي َرُسۡوٌل   ّوَ لِٰکّنِ
ٌ

قَاَل ٰیَقۡوِم لَيَۡس بِۡي َسَفاَہۃ

ّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۶۸﴾  ۡن  ّرَ ّمِ

69. b”Aku menyampaikan ke-
padamu risalah-risalah Tuhan-ku, 
dan aku seorang penasehat yang 
terpercaya bagimu.

نَاِصٌح   لَُکۡم  اَنَا�  َو  َربِّۡي  ِرٰسلِٰت  ۡم 
ُ

ُِغک
ّ اُبَل

اَِمیٌۡن ﴿۶۹﴾ 

70. c”Apakah kamu merasa 
heran bahwa telah datang kepada-
mu suatu nasehat dari Tuhan-mu 
dengan perantaraan seorang laki-
laki dari antaramu supaya ia 
memperingatkanmu? Dan ingat-
lah ketika dDia menjadikanmu 
pewaris-pewaris karunia-Nya997 se-
telah kaum Nuh, dan melebihkan-
mu dalam kekuatan jasmani,997A 
maka ingatlah nikmat-nikmat 
Allah supaya kamu berhasil.”

َعلٰي  ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ ٌر 
ۡ

ِذک ۡم 
ُ
َجٓاَءک اَۡن  ِجۡبتُۡم 

َ
ع اََو 

ا ِاۡذ  َجَعلَُکۡم 
ۤ
ُرۡو

ُ
ۡم َؕو اۡذک

ُ
ۡم لُِیۡنِذَرک

ُ
ۡنک َرُجٍل ّمِ

فِي  ۡم 
ُ
َزاَدک ّوَ  نُۡوٍح  قَۡوِم  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ُخلََفٓاَء 

ُکۡم 
َّ لََعل ِہ 

اللّٰ ٓاَء 
َ
ل

ٰ
ا ا 

ۤ
ُرۡو

ُ
فَاۡذک  ۚ  

ً
َطۃ

ۡ
بَۜص ِق 

ۡ
خَل

ۡ
ال

تُۡفِلحُۡوَن ﴿۷۰﴾ 

71. Mereka berkata, e”Apakah 
engkau datang kepada kami 
supaya kami hanya menyembah 
Allah satu-satunya, dan supaya  
kami meninggalkan apa yang

َما  َر 
َ

نَذ َو  َوۡحَدٗہ  َہ 
اللّٰ لَِنۡعُبَد  اَِجۡئَتَنا  ا  قَالُۡوۤ

ۡنَت  
ُ
ک   ِاۡن  

ۤ
تَِنا بَِما تَِعُدنَا

ۡ
بَٓاُؤنَا ۚ فَا

ٰ
اَن یَۡعُبُد ا

َ
ک

ِدِقیَۡن ﴿۷۱﴾ ِمَن  الّصٰ
a7 : 62. b7 : 63, 80; 46 : 24.  c7 : 64; 10 : 3; 38 : 5; 50 : 3.  

d6 : 166; 7 : 75, 130; 10 : 15.  e10 : 79; 11 : 63. 88.

bagian terbesar wilayah subur Arabia Raya, khususnya Yaman, Siria dan 
Mesopotamia. Mereka itu bangsa pertama yang  berdaulat di atas seluruh 
tanah Arab. Mereka dikenal sebagai ‘Ād al-Ūlā atau ‘Ād Pertama. Lihat juga 
catatan no. 1323.

996. Hūd As adalah keturunan ketujuh Nuh As.
997. Kaum ‘Ād adalah kaum yang hidup amat makmur dan gagah-

perkasa.
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disembah oleh nenek moyang 
kami? Maka datangkanlah ke-
pada kami apa yang engkau 
ancamkan kepada kami, jika 
engkau termasuk orang-orang 
benar.”

72. Ia, Hūd, menjawab, “Sung-
guh telah menimpa atasmu 
siksaan dan kemurkaan dari 
Tuhan-mu. aApakah kamu ber-
bantah de-nganku tentang nama-
nama berhala yang kamu dan 
nenek moyangmu berikan, pada-
hal Allah tidak menurunkan 
sebuah dalil apa pun? Maka 
tunggulah, sesungguhnya baku 
pun besertamu termasuk orang-
orang yang menunggu.”

ۡم ِرۡجٌس ّوَ َغَضٌب ؕ 
ُ

بِّک ۡن ّرَ ۡم ّمِ
ُ

قَاَل قَۡد َوقََع َعلَۡیک

اَنۡتُۡم     
ۤ
ۡیُتُمۡوَہا َسّمَ اَۡسَمٓاٍء  فِۡيۤ   جَاِدلُۡونَِنۡي 

ُ
اَت

 ؕ ٰطٍن 
ۡ
ُسل ِمۡن  بَِہا  ُہ 

اللّٰ َل  نَّزَ ا  ّمَ ۡم 
ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا َو 

َن الُۡمۡنَتِظِریَۡن ﴿۷۲﴾  ۡم  ّمِ
ُ

ِۡي َمَعک
ّ

ا  ِان
ۤ
فَانَۡتِظُرۡو

73. Maka cKami menyelamat-
kan ia dan orang-orang yang 
besertanya dengan rahmat dari 
Kami, dan Kami memotong 
orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami sampai ke akar-
akarnya, dan mereka bukanlah 
orang-orang yang beriman.

َو  ا  ّنَ ّمِ بَِرۡحَمٍۃ  َمَعٗہ  ِذیَۡن 
َّ ال َو  جَۡیٰنُہ 

ۡ
ن

َ
فَا

انُۡوا 
َ
ٰیِتَنا َو َما  ک

ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ قََطۡعَنا َدابَِر ال

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿٪۷۳﴾  

a3 : 152; 7 : 34; 22 : 72; 53 : 24.  b10 : 21, 103; 11 : 123.  
c7 : 165; 26 : 120 - 121.

997A. Kata-kata itu berarti juga bahwa Dia mengembangbiakkan anak-
cucu kamu.
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a11 : 62; 27 : 46.  b7 : 78; 11 : 65; 17 : 60; 26 : 156; 24 : 28; 91 : 14.

74. Dan kepada aTsamūd998 
Kami utus saudara mereka, 
Shaleh.999 Ia berkata, “Hai 
kaumku sembahlah Allah, tidak 
ada Tuhan bagimu selain Dia. 
Sungguh telah datang kepadamu 
satu bukti yang nyata dari 
Tuhanmu, bini adalah unta betina 
Allah,1000 suatu tanda bagimu, 
maka biarkanlah ia makan di 
bumi Allah1001 dan janganlah 
kamu menyakitinya, kalau itu 
dilakukan maka azab yang pedih 
akan menimpamu.”*

اۡعُبُدوا  ٰیَقۡوِم  قَاَل   ۘ ٰصِلحًا  ۡم 
ُ
اََخاہ ثَُمۡوَد  ِالٰي  َو 

ۡم  
ُ

ۡن ِالٍٰہ َغیُۡرٗہ ؕ قَۡد َجٓاَءتۡک َہ َما لَُکۡم ّمِ
اللّٰ

 
ً

یَۃ
ٰ
ِہ لَُکۡم ا

 اللّٰ
ُ

ۡم ؕ ٰہِذٖہ نَاقَۃ
ُ

بِّک ۡن ّرَ  ّمِ
ٌ

َنۃ بَّیِ

ۡوَہا  تََمّسُ لَا  َو  ِہ 
اللّٰ اَۡرِض  فِۡيۤ   ۡل 

ُ
ک

ۡ
تَا ُرۡوَہا 

َ
فَذ

اَلِۡیٌم ﴿۷۴﴾  اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
ک

َ
ُخذ

ۡ
فََیا بُِسۡوٍٓء 

وقف
لازم

998. Suku bangsa Tsamud hidup di bagian sebelah barat tanah Arab 
yang wilayahnya terbentang dari Aden ke arah utara sampai Siria. Mereka 
hidup tak lama sebelum masa Isma’il As. Wilayah mereka berdekatan dengan 
wilayah suku bangsa ‘Ād, tetapi kebanyakan mereka itu hidup di bukit-bukit.

999. Nabi Saleh As hidup sesudah Hud As dan mungkin beliau hidup 
sezaman dengan Ibrahim As.  

1000. Unta merupakan sarana angkutan yang utama di bagian negeri itu 
dan juga dengan mengendarai unta-betina itu Nabi Saleh As biasa bersafari 
dari satu tempat ke tempat lain untuk menablighkan seruannya. Meletakkan 
perintang di atas jalan untanya itu, atau mengganggu unta betina itu, sama 
halnya dengan merintangi tugas yang telah dipercayakan Allah Swt kepada 
Nabi Saleh As. 

Tak ada sesuatu yang luar biasa tentang unta betina itu sendiri. Unta itu 
seekor binatang biasa. Unta itu dianggap keramat hanya oleh karena Allah 
Swt telah menyatakannya sebagai tanda dan lambang kekeramatan wujud 
Nabi Saleh As yang tak boleh diganggu itu dan karenanya mendatangkan 
kemudaratan kepada unta itu sama halnya dengan mendatangkan kemudaratan 
kepada Saleh As sendiri dan menghambat pekerjaannya.

1001. Kata-kata itu bukan berarti bahwa unta betina itu harus dibiarkan 
* Maksud dari pada Nāqatullah (Unta betina Allah) adalah unta Nabi Saleh As yang beliau 
kendarai untuk menyampaikan risalah kepada kaum beliau. Ketika sebagian pemimpin kaum 
yang berkelakuan buruk memotong urat keting unta betina itu, dan dengan demikian habis sudah 
penyampaian risalahnya, maka sebagai akibatnya mereka layak mendapat azab. Dikatakan 
bahwa ada sembilan pemimpin mereka yang telah melakukannya.

R. 10
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75. “Dan ingatlah saata Dia 
menjadikanmu pewaris-pewaris 
karunia-Nya sesudah kaum ‘Ād, 
dan Dia menempatkanmu di 
bumi; kamu mendirikan istana-
istana di atas tanah-tanah datarnya 
dan bkamu memahat1002 gunung-
gunung untuk dibuat rumah-
rumah. Maka ingatlah nikmat-
nikmat Allah dan janganlah 
kamu dengan sengaja membuat 
kerusakan di muka bumi.”

َعاٍد   ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ُخلََفٓاَء  َجَعلَُکۡم  ِاۡذ  ا 
ُرۡوۤ

ُ
اۡذک َو 

ۡوَن ِمۡن ُسُہۡوِلَہا 
ُ

ِخذ
َّ

اَُکۡم فِي الۡاَۡرِض تَت ّوَ بَّوَ

ا 
ُرۡوۤ

ُ
فَاۡذک  ۚ بُُیۡوتًا  ِجَباَل 

ۡ
ال ِحُتۡوَن 

ۡ
تَن ّوَ  قُُصۡوًرا 

ِہ َو لَا تَۡعَثۡوا فِي الۡاَۡرِض ُمۡفِسِدیَۡن ﴿۷۵﴾ 
ٓاَء اللّٰ

َ
ل

ٰ
ا

76. Pemuka-pemuka1003 yang 
sombong dari kaumnya berkata 
kepada mereka yang dipandang 
lemah — orang-orang yang 

ِذیَۡن 
َّ بَُرۡوا ِمۡن قَۡوِمٖہ لِل

ۡ
ِذیَۡن اۡسَتک

َّ قَاَل الَۡملَاُ ال
اَّنَ اَتَۡعلَُمۡوَن  ۡم 

ُ
ِمۡنہ َٰمَن 

ا لَِمۡن  اۡسُتۡضِعُفۡوا 

merumput di padang mana pun yang dimasukinya, melainkan rintangan tak 
boleh diletakkan di tengah jalannya dan bahwa ia harus dibiarkan berjalan 
terus ke tempat mana pun yang mau dituju oleh Nabi Saleh As. Pernyataan 
Nabi Saleh As mengenai kebebasan unta betinanya bergerak itu selaras 
dengan kebiasaan kuno orang-orang Arab.

1002. Kata-kata “kamu mendirikan istana-istana di atas tanah-tanah 
datarnya,” merujuk kepada tempat-tempat kediaman suku bangsa itu di 
musim dingin, sedangkan ungkapan “dan kamu memahat gunung-gunung 
untuk (dibuat) rumah-rumah,” mengisyaratkan kepada tempat-tempat 
peristirahatan mereka di pegunungan waktu musim panas. Suku-suku bangsa 
Tsamud banyak sumber daya pencaharian. Ditilik dari ukuran hidup di zaman 
mereka, mereka itu menjalani hidup yang mewah lagi sentausa, [karena] biasa 
pergi ke pegunungan dalam musim panas dan melampaukan musim dingin di 
dataran-dataran rendah.

1003. Mala’āhū berarti ia mengisinya, Mala’a al-Qaum artinya, para 
pemimpin kaum (bangsa); para hartawan dari kaum itu (Aqrab). Mereka 
disebut demikian karena dengan kehadiran mereka di dalam suatu majelis 
maka nampaknya majelis itu seakan-akan penuh dan meriah.

a6 : 166; 7 : 70, 130; 10 : 15.  b15 : 83; 26 : 150.
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telah beriman di antara mereka 
“Apakah kalian mengetahui de-
ngan pasti bahwa sesungguhnya 
Shaleh adalah orang yang diutus 
oleh Tuhan-nya?” Mereka men-
jawab, “Sesungguhnya kami ber-
iman kepada apa yang dengannya 
ia diutus untuk menyampaikan-
nya.”

  اُۡرِسَل 
ۤ
ا بَِما

ا ِانَّ بِّٖہ ؕ قَالُۡوۤ ۡن ّرَ ۡرَسٌل  ّمِ
ُ
ٰصِلحًا  ّم

بِٖہ ُمۡؤِمنُۡوَن ﴿۷۶﴾ 

77. Orang-orang yang takabur 
itu berkata, “Sesungguhnya kami 
ingkar kepada apa yang kamu 
imani itu.”

َمۡنتُۡم  بِٖہ  
ٰ
ِذۡيۤ ا

َّ ا بِال
ا ِانَّ

ۤ
بَُرۡو

ۡ
ِذیَۡن اۡسَتک

َّ قَاَل ال

فُِرۡوَن ﴿۷۷﴾ 
ٰ

ک

78. Lalu amereka memotong 
urat keting kaki unta betina itu dan 
membangkang terhadap perintah 
Tuhan mereka, dan berkata, “Hai 
Shaleh! Datangkanlah kepada 
kami apa yang engkau ancamkan 
kepada kami itu, jika engkau 
memang termasuk orang-orang 
yang diutus.”

َو  َربِّہِۡم  اَۡمِر   َعۡن   َعَتۡوا  َو    
َ

اقَۃ الّنَ فََعَقُروا 
ِمَن   ۡنَت 

ُ
ک ِاۡن     

ۤ
تَِعُدنَا بَِما  ائِۡتَنا  ٰیٰصِلُ�  قَالُۡوا 

الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۷۸﴾ 

79. Lalu bgempa bumi meng-
guncang mereka, maka mereka 
bergelimpangan binasa di dalam 
rumah-rumahnya.

َداِرہِۡم   فِۡي  ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا  

ُ
ۡجَفۃ الّرَ ُم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

ٰجِثِمیَۡن ﴿۷۹﴾ 

80. Maka Shaleh meninggal-
kan mereka sambil berkata, c”Hai 
kaumku, sungguh aku telah me-
nyampaikan kepadamu risalah-
risalah Tuhan-ku, dan aku telah 
memberi nasihat kepadamu, te-
tapi kamu tidak menyukai para 
pemberi nasihat.”1004

ۡم 
ُ

اَبۡلَۡغُتک لََقۡد  ٰیَقۡوِم  قَاَل  َو  ۡم 
ُ
َعۡنہ ي 

ّٰ
فََتَول

ا  
َّ  َربِّۡي َو نََصۡحُت لَُکۡم َو لِٰکۡن ل

َ
ِرَسالَۃ

ِصِحیَۡن ﴿۸۰﴾  ۡوَن الّنٰ ِحّبُ
ُ
ت

aLihat 7 ; 74.  b7 : 92; 11 : 68; 15 : 84; 26 : 159. c7 : 63; 69;  46 : 24. 
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81. Dan aKami telah utus pula 
Lūth1005 — ketika ia berkata 
kepada kaumnya, “Mengapa 
kamu melakukan pekerjaan keji 
seperti itu yang tidak pernah 
dilakukan oleh seorang pun di 
seluruh alam1006 sebelummu?”

َما   
َ

الَۡفاِحَشۃ تُۡوَن 
ۡ
اَتَا لَِقۡوِمٖہۤ  قَاَل  ِاۡذ  لُۡوًطا  َو 

َن  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۸۱﴾  ۡم بَِہا ِمۡن اََحٍد ّمِ
ُ

َسَبَقک

82. “Sesungguhnya bkamu 
mendatangi laki-laki dengan 
penuh syahwat dan bukan kepada 
perempuan, sungguh kamu 
adalah kaum yang melampaui 
batas.”

ُدۡوِن  ۡن  ّمِ َشۡہَوًۃ  الّرَِجاَل  تُۡوَن 
ۡ
لََتا ۡم 

ُ
ک

ِانَّ

ۡسِرفُۡوَن ﴿۸۲﴾  َسٓاِء ؕ بَۡل  اَنۡتُۡم  قَۡوٌم  ّمُ ِ
ّ الن

83. Dan cjawaban kaumnya 
tidak lain hanyalah berkata, 
“Usirlah mereka dari kotamu ini, 
sesungguhnya mereka itu orang-
orang yang menganggap dirinya 
suci.”1007

ۡم 
ُ
ا اَۡخِرُجۡوہ ۤ اَۡن قَالُۡوۤ ا

َّ اَن َجَواَب قَۡوِمٖہۤ ِال
َ
َو َما ک

ُرۡوَن ﴿۸۳﴾  یََّتَطّہَ اُنَاٌس  ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ  ۚ ۡم 
ُ

قَۡریَِتک ۡن  ّمِ

1004. Saleh As meninggalkan kota yang ditimpa bencana dengan perasaan 
pilu, sebab beliau tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu 
seraya mengucapkan kata-kata seperti tersebut dalam ayat ini dengan hati 
sedih dan rawan seperti yang pernah diucapkan Rasulullah Saw di Badar.

1005. Luth As adalah keponakan dan rekan sezaman Ibrahim As 
(Kejadian 11:27, 31).

1006. Kata-kata yang dimaksudkan adalah kejahatan itu merupakan 
kejahatan jenis baru yang tidak dikenal sebelumnya, atau bahwa jangkauannya 
yang luas pada masa itu, tidak ada tara bandingannya sebelum itu.

1007. Lawan-lawan Nabi Luth As memperolok para pengikut beliau 
dengan mengatakan bahwa mereka memamerkan dan mempertontonkan 
perilaku seolah-olah orang-orang soleh dan suci.

a27 : 55;  29 : 29.  b26 : 166;  27 : 56;  29 : 30. c27 : 57.
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84. Maka aKami menyelamat-
kan ia dan keluarganya kecuali 
istrinya; ia termasuk di antara 
orang-orang yang tertinggal.

ِمَن   انَۡت 
َ
ک اۡمَراَتَٗہ  ا 

َّ ِال  
ۤ
ٗہ

َ
اَۡہل َو  جَۡیٰنُہ 

ۡ
ن

َ
فَا

الٰۡغِبِریَۡن ﴿۸۴﴾ 

85. Dan bKami hujani mereka 
dengan hujan batu,1008 maka 
lihatlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berdosa itu.1009

اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
ک فَانُۡظۡر    ؕ َطًرا  ّمَ َعلَۡیہِۡم   اَۡمَطۡرنَا  َو  

  الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿٪۸۵﴾ 
ُ

َعاِقَبۃ 

86. cDan Kami utus pula ke-
pada Madyan1010 saudara mereka 
Syu’aib.1011 Ia berkata, “Hai 
kaumku sembahlah Allah, tidak 
ada Tuhan bagimu kecuali Dia.

ٰیَقۡوِم  ُشَعۡیًباؕقَاَل  ۡم 
ُ
اََخاہ َمۡدیََن  ِالٰي  َو 

   ؕ َغیُۡرٗہ  ِالٍٰہ  ۡن   ّمِ لَُکۡم  َما   َہ 
اللّٰ اۡعُبُدوا 

1008. Sering terjadi saat gempa bumi hebat, batu-batu besar dan kecil 
meletus dan terangkat ke satu ketinggian, lalu jatuh kembali ke bumi. Ini 
terjadi di Pompei; dan di Kangra (India) pada tahun 1905.

1009. Menurut beberapa sumber, daerah sekitar Laut Mati merupakan 
situs (letak) kota-kota yang hancur tersebut. Tetapi Al-Qur’an menetapkan 
tempat-tempat itu pada jalan antara Medinah dan Siria (QS.15:80).

 1010. Madyan adalah putra Ibrahim As dari istri beliau Keturah (Kejadian 
25:1, 2). Keturunannya tinggal di sebelah utara Hijaz. Madyan itu nama 
sebuah kota juga di Laut Merah, berhadapan dengan Sinai di pantai jazirah 
Arabia. Kota itu disebut demikian sebab didiami oleh keturunan Madyan. 
Beberapa sumber telah menyebut sebagai sebuah pelabuhan, disebabkan 
oleh letaknya hanya kurang lebih delapan mil jaraknya dari Teluk Aqabah. 
Sumber-sumber lainnya telah menyebut sebagai sebuah kota pedalaman. 

Madyan mempunyai penduduk yang banyak sekali keturunan Nabi 
Isma’il As, Syu’aib As mempunyai sedikit persamaan dengan Rasulullah 
Saw dalam suatu hal, yaitu keduanya pernah harus meninggalkan kampung 
halaman untuk pergi ke kota lain yaitu  Madyan dalam peristiwa yang dialami 
oleh Syu’aib As dan Medinah dalam peristiwa  yang dialami oleh Rasulullah 
Saw.

a26 : 171 - 172; 27 : 58; 29 : 34; 37 : 135 - 136.  
b26 : 174; 27 : 59.  c11 : 85; 29 : 37.
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Sungguh telah datang kepadamu 
tanda yang nyata dari Tuhan-
mu. Maka apenuhilah ukuran 
dan timbangan, janganlah kamu 
mengurangi barang-barang hak 
orang lain, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di muka bumi 
ini setelah perbaikannya. Hal 
demikian itu lebih baik bagimu, 
jika kamu orang-orang mukmin.

ۡوفُوا 
َ
فَا ۡم 

ُ
بِّک ّرَ ۡن  ّمِ  

ٌ
َنۃ بَّیِ ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡک قَۡد 

اَس  الَۡکۡیَل َو الِۡمیَۡزاَن َو لَا تَۡبخَُسوا الّنَ

بَۡعَد   الۡاَۡرِض  فِي  تُۡفِسُدۡوا  لَا  َو  ۡم 
ُ
اَۡشَیٓاَءہ

ۡنتُۡم 
ُ
ِاۡصلَاِحَہا ؕ ٰذلُِکۡم َخیٌۡر لَُّکۡم  ِاۡن ک

 ﴾۸۶ۚ ۡؤِمِنیَۡن ﴿ ّمُ

87. “Dan janganlah kamu du-
duk di setiap jalan mengancam 
orang-orang yang beriman kepada 
Allah, bmenghalang-halangi dari 
jalan Allah, dan kamu mengingin-
kannya beng-kok. Dan cingatlah 
ketika kamu dahulu sedikit lalu 
Dia memperbanyakmu.1012 Dan 
lihatlah bagaimana akibat orang-
orang yang berbuat kerusakan 
itu!

ۡوَن  ّلِ ِصَراٍط تُۡوِعُدۡوَن َو تَُصّدُ
ُ
َو لَا تَۡقُعُدۡوا بِک

تَۡبُغۡونََہا  َو  بِٖہ  َمَن  ٰ
ا َمۡن   ِہ  

اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن  

  ۪ ۡم 
ُ
َرک

َّ
ث

َ
فَک قَلِۡیلًا  ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡذ  ا 

ۤ
ُرۡو

ُ
اۡذک َو   ۚ ِعَوًجا 

  الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۸۷﴾
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف  ک

َ
َو انُۡظُرۡوا   ک

1011. Syu’aib As adalah nama seorang nabi yang bukan berasal dari 
bangsa Israil, hidup sebelum Musa As. Biasanya ia dianggap sebagai mertua 
Musa As ; meskipun Bibel tak menyebut-nyebut nama itu. Menurut Bibel 
nama mertua Musa As adalah Jethro. Dalam Bibel ia tidak disebut nabi. 
Menurut Al-Qur’an, Musa As telah dibangkitkan sesudah Syu’aib As, jadi 
ia tidak mungkin sezaman dengan Syu’aib As (QS.7: 104). Oleh karena 
Syu’aib As disebut dalam ayat ini “saudara” Madyan, maka kesimpulannya 
tidak boleh tidak ialah ia adalah keturunan Nabi Ibrahim As, karena Madyan 
adalah putra Ibrahim As.  

1012. Anak-cucu Ibrahim As dari Ketura, seorang sahaya perempuan, 
dipandang hina oleh Bani Israil maupun Bani Isma’il. Mereka dianggap 
orang-orang lemah dan hina, tetapi Allah Swt telah melipatgandakan bilangan 
mereka dan memberi mereka kekayaan dan kekuasaan.

a6 : 153; 11 : 86.  b7 : 46; 11 : 20; 14 : 4; 16 : 89.  c3 : 124; 8 : 27.
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88. “Dan jika ada segolongan 
di antaramu beriman kepada 
apa yang dengannya aku diutus, 
sedangkan segolongan lain 
tidak beriman, maka bersabarlah 
hingga Allah memberi keputusan 
di antara kita. Dan Dia-lah Hakim 
yang terbaik.” 

ِذۡيۤ 
َّ بِال َمنُۡوا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
ۡنک ّمِ   

ٌ
َطٓائَِفۃ اَن 

َ
ک ِاۡن  َو 

ۡم یُۡؤِمنُۡوا فَاۡصِبُرۡوا 
َّ   ل

ٌ
ُت بِٖہ َو َطٓائَِفۃ

ۡ
اُۡرِسل

َخیُۡر   ُہَو  بَۡیَنَناَۚو  ُہ 
للّٰ ا َم 

ُ
َيۡحک ي 

ٰ
َحّت

ٰحِکِمیَۡن ﴿۸۸﴾�  
ۡ

ال

JUZ IX

89. aPemuka-pemuka yang 
sombong dari kaumnya berkata, 
“Hai Syu’aib, niscaya kami akan 
mengusir engkau, dan juga orang-
orang yang telah beriman beserta 
engkau dari kota kami, atau kamu 
harus kembali ke dalam agama 
kami.” Ia berkata, “ Apakah kamu 
akan mengusir kami walaupun 
kami tidak suka?1013

قَۡوِمٖہ  ِمۡن  بَُرۡوا 
ۡ

اۡسَتک ِذیَۡن 
َّ ال الَۡملَاُ  قَاَل 

َمَعَک  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو  ٰيُشَعۡیُب  َک  ۡخِرَجّنَ
ُ

لَن

ِتَنا ؕ قَاَل اََو 
َّ   اَۡو  لََتُعۡوُدّنَ فِۡي ِمل

ۤ
ِمۡن قَۡریَِتَنا

ا ٰکِرِہیَۡن ﴿۸۹﴾  ّنَ
ُ
لَۡو  ک

الجزء   9
الحزب  17

1013. Kata-kata itu menunjukkan bahwa di sepanjang masa orang-orang 
yang baik dan cendekia telah berkeyakinan bahwa kekerasan tidak seyogianya 
digunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kata-hati manusia.

a14 : 14.
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90. “Sungguh kami telah 
mengada-adakan kedustaan ter-
hadap Allah, seandainya kami 
sekarang kembali ke dalam 
agamamu, setelah Allah me-
nyelamatkan kami darinya. Dan 
tidaklah layak bagi kami kembali 
ke dalamnya kecuali jika Allah, 
Tuhan kami menghendaki 
demikian. Ilmu aTuhan kami 
meliputi segala sesuatu. Kepada 
Allah-lah kami bertawakal. Maka 
Wahai Tuhan kami, berilah ke-
putusan di antara kami dan kaum 
kami dengan benar, dan Engkau 
adalah sebaik-baik Pemberi Ke-
putusan.”

فِۡي  ُعۡدنَا  ِاۡن  ِذبًا 
َ
ک ِہ  

اللّٰ َعلَي  َریَۡنا 
َ
ت

ۡ
اف قَِد 

َما  َو   ؕ ِمۡنَہا  ُہ 
اللّٰ َنا  ّجٰ

َ
ن ِاۡذ   بَۡعَد   ۡم  

ُ
ِتک

َّ ِمل

ُہ 
اۤ  اَۡن يََّشٓاَء اللّٰ

َّ   ِال
ۤ
ُعۡوَد  ِفۡیَہا

  اَۡن نَّ
ۤ
ۡوُن  لََنا

ُ
یَک

ِہ 
اللّٰ َعلَي   ؕ ًما 

ۡ
ِعل ۡيٍء 

َ
ش  

َ
ّل

ُ
ک َربَُّنا  َوِسَع   ؕ َربَُّنا 

قَۡوِمَنا  بَیَۡن  َو  بَۡیَنَنا  َتۡح 
ۡ
اف َربََّنا   ؕ َنا 

ۡ
ل

َّ
تََوک

حَّقِ َو اَنَۡت َخیُۡر  الٰۡفِتِحیَۡن ﴿۹۰﴾ 
ۡ

بِال

91. Dan pemuka-pemuka yang 
ingkar dari kaumnya berkata, 
“Jika kamu mengikuti Syu’aib, 
tentu kamu akan menjadi orang-
orang yang merugi.”

لَِئِن  قَۡوِمٖہ  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال الَۡملَاُ  قَاَل  َو 

ٰخِسُرۡوَن ﴿۹۱﴾ 
َّ
ۡم  ِاًذا ل

ُ
ک

َبۡعتُۡم ُشَعۡیًبا ِانَّ
َّ ات

92. Lalu mereka diguncang 
bgempa bumi, dan mereka 
bergelimpangan binasa di dalam 
rumah-rumahnya.

َداِرہِۡم  فِۡي  ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا  

ُ
ۡجَفۃ الّرَ ُم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

 ﴾۹۲ۙ ٰجِثِمیَۡن ﴿

93. Orang-orang yang mendus-
takan Syu’aib, seolah-olah tidak 
pernah tinggal di dalamnya. 
Orang-orang yang mendustakan 
Syu’aib mereka itu orang-orang 
yang merugi.

 ۚ ِفۡیَہا  یَۡغَنۡوا  ۡم  
َّ ل ۡن  

َ
ا

َ
ک ُشَعۡیًبا  بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

ٰخِسِریَۡن ﴿۹۳﴾ 
ۡ

ُم ال
ُ
انُۡوا ہ

َ
بُۡوا ُشَعۡیًبا  ک

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن  ک

َّ اَل

a2 : 256; 40 : 8.  b7 : 79; 11 : 68; 15 : 84; 26 : 159.
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94. Maka ia berpaling dari 
mereka sambil berkata, a”Hai 
kaumku! Sungguh aku telah 
menyampaikan kepadamu 
risalah-risalah Tuhan-ku, dan 
aku telah memberikan nasehat 
kepadamu. Karena itu bagaimana 
mungkin aku harus bersedih hati 
terhadap orang-orang kafir.”1014

ۡم 
ُ

اَبۡلَۡغُتک لََقۡد  ٰیَقۡوِم  قَاَل  َو  ۡم 
ُ
َعۡنہ ي 

ّٰ
فََتَول

ٰسي 
ٰ
ۡیَف  ا

َ
ِرٰسلِٰت َربِّۡي َو نََصۡحُت لَُکۡم ۚ فَک

فِرِیَۡن ﴿٪۹۴﴾ 
ٰ

َعلٰي قَۡوٍم ک 

95. Dan Kami tidak mengutus 
seorang nabi pun kepada 
suatu negeri melainkan bKami 
timpakan kepada penduduknya 
penderitaan dan kesengsaraan 
supaya mereka merendahkan 
diri.1015

 ۤ ا
َّ ِال ِبّيٍ 

َ نّ ۡن  ّمِ قَۡریٍَۃ  فِۡي  َنا 
ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
َما َو 

ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل ٓاِء  ّرَ
َ

الّض َو  َسٓاِء  
ۡ
بِالَۡبا اَۡہلََہا    

ۤ
نَا

ۡ
اََخذ

ُعۡوَن ﴿۹۵﴾  ّرَ
َ

یَّض

96. Kemudian Kami mengubah 
keadaan buruk mereka menjadi 
baik hingga mereka berkembang 
dalam kemakmuran  dan 
keturunan lalu mereka berkata, 
“Sungguh bapak-bapak kami 
telah mengalami kesengsaraan 
dan kesenangan. Apabila itu 
datang kepada kami, maka 
itu bukanlah hal yang baru.” 
Lalu Kami menimpakan azab 
kepada mereka dengan tiba-
tiba, sedangkan mereka tidak 
menyadari.

ي 
ٰ
َحّت  

َ
حََسَنۃ

ۡ
ال َئِۃ  ّیِ الّسَ اَن 

َ
َمک لَۡنا  بَّدَ ثُّمَ 

َو  ٓاُء  ّرَ
َ

الّض بَٓاَءنَا 
ٰ
ا َمّسَ  قَۡد  قَالُۡوا  ّوَ  َعَفۡوا 

 ﴾۹۶﴿ يَۡشعُرُۡوَن  لَا   ۡم  
ُ
ہ ّوَ     

ً
بَۡغَتۃ ۡم  

ُ
ٰنہ

ۡ
َخذ

َ
فَا ٓاُء   ّرَ الّسَ

1014. Kata-kata itu penuh dengan kesedihan yang sangat. Syu’aib As, 
seperti halnya tiap nabi yang benar, merasa sedih dan cemas mengenai 
kaumnya.

1015. Inilah salah satu hukum umum Tuhan yang senantiasa berlaku bila 
seorang nabi muncul di dunia. Kedatangan tiap-tiap nabi disertai bermacam-

a7 : 69, 80; 46 : 24.  b6 : 43.
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97. Dan aseandainya pendu-
duk kota-kota itu beriman dan 
bertakwa, niscaya akan Kami 
bukakan keberkatan dari langit 
dan bumi bagi mereka; akan tetapi 
mereka telah mendustakan nabi-
nabi Kami, maka Kami timpakan 
azab kepada mereka disebabkan 
apa yang telah mereka usahakan.

ۡحَنا 
َ

لََفت َقۡوا 
َّ ات َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ي  الُۡقرٰۤ اَۡہَل  اَّنَ  لَۡو  َو 

َمٓاِء َو الۡاَۡرِض َو لِٰکۡن  َن الّسَ ٍت ّمِ
ٰ

َعلَۡیہِۡم بََرک

ِسُبۡوَن ﴿۹۷﴾ 
ۡ

یَک انُۡوا  
َ
ک بَِما  ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
َخذ

َ
فَا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک

98. Apakah penduduk kota-
kota ini merasa aman dari bkeda-
tangan hukuman Kami kepada 
mereka di malam hari ketika 
mereka tidur?

بََیاتًا   ُسَنا 
ۡ
بَا ۡم  

ُ
تَِیہ

ۡ
یَّا اَۡن   ي  الُۡقرٰۤ اَۡہُل  اَفَاَِمَن 

 ﴾۹۸ؕ ۡم  نَٓائُِمۡوَن ﴿
ُ
ّوَ ہ

99. Ataukah penduduk kota-
kota ini1016 merasa aman dari 
ckedatangan azab Kami kepada 
mereka di waktu dhuha ketika 
mereka sedang bermain?

ُسَنا ُضًحي  
ۡ
ۡم بَا

ُ
تَِیہ

ۡ
ي اَۡن یَّا اََو  اَِمَن  اَۡہُل الُۡقرٰۤ

َعُبۡوَن ﴿۹۹﴾ 
ۡ
ۡم  یَل

ُ
ّوَ ہ

100. Apakah mereka merasa 
aman dari rencana Allah? Maka 
tidak ada yang merasa dirinya 
aman dari rencana Allah kecuali 
kaum yang merugi.

ا 
َّ ِہ   ِال

َر اللّٰ
ۡ

َمُن َمک
ۡ
ِہ ۚ فَلَا  یَا

َر اللّٰ
ۡ

ِمنُۡوا َمک
َ
اَفَا

ٰخِسُرۡوَن ﴿۱۰۰﴾٪  
ۡ

الَۡقۡوُم  ال 

macam bencana dan malapetaka yang luar biasa hebatnya dan dimaksudkan 
sebagai pembuka mata bagi manusia. 

1016. Kata-kata “kota-kota (ini)” merujuk kepada kota Mekah dan kota-
kota lainnya di Hijaz. Artinya adalah, “Tidakkah kaum Mekah dan lain-lain 
mengambil pelajaran dari nasib buruk bangsa ‘Ād, Tsamūd, umat Luth As, 
dan pula umat Syu’aib As.”
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101. aApakah tidak menjadi 
petunjuk bagi orang-orang yang 
mewarisi bumi sesudah pen-
duduknya dihancurkan, bahwa 
kalau Kami kehendaki Kami 
dapat menurunkan azab kepada 
mereka juga karena dosa-dosa 
mereka, dan Kami bmencap hati 
mereka sehingga mereka tidak 
dapat mendengar petunjuk.

ِذیَۡن یَِرثُۡوَن الۡاَۡرَض ِمۡن  ۭ  بَۡعِد  
َّ اََو لَۡم  یَۡہِد  لِل

نُۡوبِہِۡم ۚ 
ُ

بِذ ۡم 
ُ
اََصۡبٰنہ نََشٓاُء   ۡو 

َّ ل اَۡن     
ۤ
اَۡہلَِہا

 ﴾۱۰۱﴿ يَۡسَمُعۡوَن  لَا   ۡم  
ُ
فَہ قُُلۡوبِہِۡم   َعلٰي  نَۡطَبُع  َو 

102. Itulah kota-kota yang 
kisahnya Kami sampaikan1017 
kepada engkau. Dan sungguh 
telah datang kepada mereka 
crasul-rasul mereka dengan 
tanda-tanda yang nyata. Tetapi 
mereka pun tidak beriman kepada 
apa yang telah mereka dustakan 
sebelumnya. Demikianlah Allah 
mencap1018 hati orang-orang kafir.

  ۚ َۢۡبٓائَِہا  اَن ِمۡن  َعلَۡیَک  نَُقّصُ  الُۡقٰري  َک 
ۡ
تِل

انُۡوا 
َ
ک مَا 

َ
ف  ۚ ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم 

ُ
ُرُسلُہ ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡہ لََقۡد  َو 

لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ قَۡبُل  ِمۡن  بُۡوا 

َّ
َکذ بَِما  لُِیۡؤِمنُۡوا 

ُہ َعلٰي قُُلۡوِب  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۱۰۲﴾ 
یَۡطَبُع اللّٰ

1017. Al-Qur’an tidak mengemukakan seluruh sejarah umat-umat dari 
masa-masa yang silam, tetapi hanya bagian-bagian yang ada hubungannya 
dengan pokok pembahasan saja. Meskipun demikian, tidak ada buku sejarah 
yang mengandung keterangan yang lebih dapat dipercaya tentang suku-suku 
bangsa ‘Ād dan Tsamūd selain dari Al-Qur’an, dan para sejarawan telah 
mengakui bahwa apa yang diterangkan Al-Qur’an kepada kita merupakan 
satu-satunya keterangan otentik dan dapat dipercaya yang kita miliki tentang 
bangsa-bangsa purbakala ini, dan segala kisah lainnya yang beredar mengenai 
mereka kebanyakannya hanyalah hikayat-hikayat belaka.

1018. Hati orang-orang kafir dimeterai bila mereka menolak untuk 
memanfaatkan kemampuan-kemampuan akal dan penalaran yang 
dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Swt. 

a20 : 129; 32 : 27.  b10 : 75; 16 : 109; 45 : 24.  c3 : 185; 5 : 33.
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103. Dan Kami tidak men-
dapati pada kebanyakan mereka 
menepati janji, bahkan, sungguh 
Kami mendapati kebanyakan 
mereka orang-orang yang dur-
haka.

ِاۡن   َو    ۚ َعۡہٍد  ۡن  ّمِ ِرہِۡم  
َ
لِاَۡکث َوَجۡدنَا   َما   َو 

ۡم  لَٰفِسِقیَۡن ﴿۱۰۳﴾ 
ُ
َرہ

َ
   اَۡکث

ۤ
َجۡدنَا ّوَ

104. K e m u d i a n  s e s u d a h 
mereka1019 aKami utus Musa 
dengan tanda-tanda Kami kepada 
Fir’aun dan pemuka-pemukanya, 
tetapi mereka berlaku aniaya1020 

terhadap tanda-tanda itu. Maka 
lihatlah bagaimana akibat orang-
orang yang berbuat kerusuhan!

ِالٰي   
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا ۡوٰسي  ّمُ ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم  بََعۡثَنا  ثُّمَ 

ۡیَف 
َ
ِفۡرَعۡوَن َو َملَ۠ائِٖہ فََظلَُمۡوا بَِہا ۚ فَانُۡظۡر  ک

 الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۱۰۴﴾ 
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ک

105. Dan bMusa berkata, 
“Hai Fir’aun, sesungguhnya aku 
seorang rasul dari Tuhan seluruh 
alam.

ّبِ   ّرَ ۡن  ّمِ َرُسۡوٌل  ِۡي  
ّ

ِان ٰیفِۡرَعۡوُن   ُمۡوٰسي  قَاَل  َو 

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۰۵﴾ۙ   

106. “Tidaklah aku berwenang 
untuk mengatakan sesuatu 
tentang Allah kecuali yang 
benar.1021 Sungguh aku datang

 ؕ  
َ

حَّق
ۡ

ال ا 
َّ ِال ِہ  

اللّٰ َعلَي  اَقُۡوَل    ۤ ا
َّ ل اَۡن   ٰۤي  َعل َحِقۡیٌق 

ۡرِسۡل
َ
فَا ۡم 

ُ
بِّک ّرَ ۡن  ّمِ َنٍۃ  بَِبّیِ ۡم 

ُ
ِجۡئُتک قَۡد 

1019. Kata-kata “sesudah mereka” berlawanan dengan pendapat umum 
bahwa Syu’aib As itu sezaman dengan Musa As dan adalah mertuanya.

1020. Zulm, berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang salah atau 
menyalahgunakannya (Lane); maka, anak kalimat itu berarti bahwa Fira’un 
dan pemuka-pemukanya menyalahgunakan tanda-tanda itu. Tanda-tanda 
itu dimaksudkan menimbulkan rasa takut kepada Allah Swt di hati mereka, 
tetapi malahan mereka memperolok-olokkan serta mencerca tanda-tanda itu.

1021. Haqīq berarti serasi, terletak baik pada tempatnya, tepat, pantas, 
benar, cocok atau layak (Lane).



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 9

601

kepadamu dengan bukti-bukti 
yang nyata dari Tuhanmu; maka 
abiarkanlah Bani Israil pergi 
bersamaku.”1022

َمِعَي بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿۱۰۶﴾ؕ   

107. Ia, Fir’aun, menjawab, 
b”Jika engkau memang datang 
dengan suatu tanda maka tampil-
kanlah itu jika engkau termasuk 
orang-orang yang benar.”

ۡنَت  
ُ
ک ِاۡن     

ۤ
بَِہا ِت 

ۡ
فَا یٍَۃ  

ٰ
بِا ِجۡئَت  ۡنَت 

ُ
ک ِاۡن  قَاَل  

ِدِقیَۡن ﴿۱۰۷﴾  ِمَن  الّصٰ

108. cLalu Musa melempar-
kan tongkatnya maka tiba-tiba 
tongkat itu menjadi seekor ular 
yang terlihat nyata.1023

   ۖ﴾۱۰۸﴿ ِبیٌۡن  ّمُ ثُۡعَباٌن   ِہَي  فَِاَذا  َعَصاُہ  ي 
ٰ
لۡق

َ
فَا

1022. Ketika Nabi Musa As pergi menghadap Fira’un, tujuannya 
terutama bukan untuk menyampaikan seruan beliau kepadanya, melainkan 
hendak meminta agar memperkenankan orang-orang Bani Israil ikut 
bersamanya, walaupun sudah barang tentu ia berdakwah juga kepadanya. 
Pada hakikatnya, amanat Nabi Musa As itu dimaksudkan terutama bagi 
kaum Bani Israil, tetapi selama orang-orang Bani Israil tinggal bersama-
sama dengan penduduk asli Mesir maka Nabi Musa As harus bertabligh 
kepada kedua pihak mereka. Tetapi ketika orang-orang Israil meninggalkan 
negeri itu, ia tidak berkepentingan dengan orang-orang Mesir dan membatasi 
perhatiannya pada sanak-saudaranya yang kepada mereka ia diutus.

1023. Al-Qur’an telah mempergunakan tiga bentuk kata yang berlainan 
untuk menggambarkan perubahan tongkat Musa As menjadi ular, yaitu, 
Hayyah (seperti dalam QS.20:21, Jānn seperti dalam QS.27:11 dan QS.28:32 
dan Tsu’bān(seperti dalam QS.26:33 dan dalam ayat ini). Kata yang pertama 
(Hayyah) mempunyai makna umum dan dipergunakan untuk segala macam 
ular. Kata kedua (Jānn) dipakai untuk ular kecil. Kata yang ketiga (Tsu’bān) 
berarti ular gemuk lagi panjang. Dengan demikian penggunaan ketiga 
kata yang berlainan pada tiga tempat yang berbeda-beda dalam Al-Qur’an 
mempunyai arti tersendiri dan jelas dimaksudkan untuk tujuan tertentu. 

Kata Jānn dipergunakan karena menilik kecepatan gerak ular itu dan 
Tsu’ban menilik besarnya. Apabila yang dimaksudkan hanya berubahnya 
tongkat menjadi ular saja, maka yang dipergunakannya ialah kata Hayyah, 
tetapi manakala disebut bahwa tongkat itu telah berubah menjadi ular di 
hadapan Musa As saja maka dipergunakanlah kata Jann (ular kecil). Tetapi 

a20 : 48; 26 : 18.  b26 : 32.  c20 : 21; 26 : 33; 27 : 11; 28 : 32.
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bila mukjizat berubahnya tongkat itu menjadi ular diperlihatkan kepada 
Fir‘aun, tukang-tukang sihir, dan khalayak umum maka kata Tsu’ban yang 
dipergunakan.

Kata-kata yang berlainan pada peristiwa-peristiwa yang berbeda 
mengandung mafhum yang berlainan pula. Kata Hayyah berarti, bahwa 
suatu kaum yang sudah mati (‘Asā berarti masyarakat), begitulah keadaan 
orang-orang Bani Israil pada masa itu, akan menerima kehidupan baru lagi 
penuh semangat dengan perantaraan Musa As (inilah mafhum akar kata 
Hayyah), dan kata Jānn (seekor ular kecil yang gesit) berarti bahwa dari satu 
masyarakat kecil lagi terbelakang mereka akan mencapai kemajuan pesat dan 
akan menjadi Tsu’bān (ular panjang lagi gemuk) bagi Fira’un dan rakyatnya,  
yakni kaum Bani Israil akan menjadi sarana dan alat untuk kehancuran 
mereka. 

Patut diperhatikan bahwa mukjizat ini, seperti juga mukjizat-mukjizat 
lainnya yang diperlihatkan oleh para nabi Allah tidak bertentangan dengan 
hukum alam. Jika sesuatu hal terbukti benar-benar terjadi, maka hal itu 
harus dianggap benar, sekalipun hal itu tak dapat diterangkan atau dipahami 
menurut hukum alam yang kita pahami. Pengetahuan kita tentang hukum 
alam bagaimana pun luasnya masih sangat terbatas, karena itu  kita tidak 
boleh menyangkal suatu kenyataan yang sebenarnya atas dasar pengetahuan 
kita yang serba terbatas dan tak sempurna itu. Lebih-lebih, mukjizat yang 
diperlihatkan oleh Nabi Musa As tidak terjadi dengan cara seperti yang 
dipahami oleh orang pada umumnya. 

Mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh para nabi Allah tidak seperti 
“sim salabim” (kelihaian tangan) tukang-tukang sulap. Mukjizat-mukjizat itu 
dimaksudkan untuk memenuhi suatu tujuan besar yang erat bertalian dengan 
akhlak dan keruhanian, yaitu untuk menimbulkan keyakinan dan perasaan 
tawadhu’ serta takut kepada Tuhan dalam hati mereka yang menyaksikannya. 
Jika tongkat itu benar-benar telah berubah menjadi ular, seluruh pertunjukan 
itu tentu nampaknya seperti kelihaian tukang sulap belaka, dan bukan 
mukjizat dari seorang nabi. 

Kendatipun apa saja yang mungkin dikatakan Bibel tentang mukjizat ini, 
Al-Qur’an tidak menunjang pendapat bahwa tongkat itu benar-benar telah 
berubah menjadi ular asli dan hidup. Sedikit pun tidak nampak terjadinya 
hal semacam itu. Tongkat itu hanya nampak seperti ular yang bergerak-gerak 
amat lincahnya. Mukjizat itu semacam kasyaf (pandangan gaib) saat  Allah 
Swt menguasai secara istimewa penglihatan penonton-penonton supaya 
membuat mereka melihat tongkat itu dalam bentuk ular, ataupun tongkat itu 
sendiri ditampakkan seperti ular; begitu pula pemandangan gaib ini disaksikan 
oleh Fira’un serta pemuka-pemukanya dan oleh tukang-tukang sihir bersama 
Musa As.

 Tongkat itu tetap tongkat jua adanya, tetapi hanya nampak kepada 
Musa As dan lain-lainnya seperti ular. Hal itu merupakan gejala keruhanian 



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 9

603

109. Dan aia mengeluarkan 
tangannya maka tiba-tiba tangan 
itu nampak putih bagi orang-
orang yang melihatnya.1024*

ِظِریَۡن ﴿۱۰۹﴾٪   ّوَ نََزَع یََدٗہ  فَِاَذا ِہَي بَۡیَضٓاُء لِلّنٰ 

a26 : 34;  27 : 13;  28 : 33.

yang umum bahwa dalam kasyaf itu bila manusia menembus hijab-hijab 
(tirai-tirai) raga wadagnya (badan kasarnya) dan untuk sementara waktu 
berpindah ke alam rohani, ia dapat melihat hal-hal yang terjadi di luar batas 
pengetahuannya dan sama sekali tidak nampak oleh mata jasmaninya. 

Mukjizat-mukjizat berubahnya tongkat menjadi ular merupakan suatu 
pengalaman rohani semacam itu. Suatu gejala keruhanian semacam itu terjadi 
di masa Rasulullah Saw ketika bulan – tidak hanya kelihatan oleh Rasulullah 
Saw melainkan juga oleh beberapa pengikut beliau dan musuh-musuh beliau 
–  seakan-akan telah terbelah (Bukhārī, bab Tafsir). Hadis mengatakan kepada 
kita bahwa Jibrail yang acap terlihat oleh Rasulullah Saw dalam kasyaf-
kasyaf beliau, pada suatu ketika juga terlihat oleh sahabat-sahabat beliau 
yang tengah duduk-duduk bersama beliau (Bukhārī, bab Iman). Demikian 
pula, beberapa malaikat terlihat bahkan pula oleh beberapa orang kafir pada 
Perang Badar (Jarir, VI hlm. 47). 

Contoh lain semacam ini terjadi ketika sebuah pasukan Islam di bawah 
pimpinan Sariya, penglima Islam termasyhur, sedang bertempur melawan 
musuh di Irak. Umar r.a. Khalifah yang kedua, tatkala ia sedang berkhutbah 
Jum’at di kota Medinah melihat dalam kasyaf bahwa pasukan Muslim sedang 
dikepung oleh musuh yang bilangannya besar dan bahwa pasukan Muslim 
terancam kekalahan yang hebat. Melihat hal itu ia tiba-tiba menghentikan 
khutbahnya, lalu berseru dari mimbar dengan mengatakan: “Hai Sariyah, 
naik ke bukit, naik ke bukit!” Sariyah yang berada pada jarak ratusan mil 
jauhnya serentak mendengar suara Sayyidina Umar r.a. di tengah gegap 
gempita medan pertempuran yang memekakkan telinga, segera menaati 
perintah Khalifah dan dengan demikian pasukan Islam itu telah selamat dari 
kehancuran (Khamis, ii, hlm. 370).

Mukjizat Nabi Musa As mengandung makna yang istimewa. Mukjizat 
itu dapat ditafsirkan kurang lebih demikian: Allah Swt berfirman kepada 
Musa As agar melemparkan tongkatnya yang ketika itu nampak kepadanya 
seperti ular, dan bila atas perintah Tuhan beliau mengangkatnya maka ular 
itu hanya berupa sepotong kayu belaka. Dalam kasyaf dan mimpi makna ular 
* Di dalam ayat 108-109 sudah diterangkan dua buah tanda dari sembilan tanda yang telah Allah 
Swt anugerahkan kepada Nabi Musa As dan Nabi Harun As. Dari ayat yang lainnya diketahui, 
bahwa secara meyakinkan tongkat tidak menjadi ular namun dalam pandangan orang-orang 
yang melihat tongkat terlihat seperti ular adalah hasil dari kekuatan Allah Swt. Demikian juga 
warna tangan Nabi Musa As yang biasa saja sesuai kodrat pada umumnya, akan tetapi nampak 
putih bagi orang-orang yang melihatnya sebagai tanda.
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110. aPemuka-pemuka kaum 
Fir’aun berkata, “Sesungguhnya 
orang ini penyihir1025 yang sangat 
lihai.

ا لَٰسِحٌر  
َ

 قَاَل الَۡملَاُ ِمۡن  قَۡوِم  ِفۡرَعۡوَن   ِاّنَ ٰہذ

َعلِۡیٌم ﴿۱۱۰﴾ۙ   

111. b”Ia bermaksud mengu-
sirmu dari negerimu.1026 Maka 
apakah saranmu?”

َذا   مَا 
َ

ف  ۚ ۡم 
ُ

اَۡرِضک ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ۡخِرَجک
ُ
ّي اَۡن  یُِّریُۡد 

مُُرۡوَن ﴿۱۱۱﴾ 
ۡ
تَا

112. cMereka berkata, “Tahan-
lah ia dan saudaranya untuk 
sementara dan kirimlah ke kota-
kota beberapa orang yang akan 
mengumpulkan.

ا اَۡرِجۡہ  َو اََخاُہ  َو اَۡرِسۡل فِي الَۡمَدٓائِِن   قَالُۡوۤ

ٰحِشِریَۡن ﴿۱۱۲﴾ۙ   

113. d”Yang akan mendatang-
kan kepadamu seluruh penyihir 
yang lihai.”

ّلِ  ٰسِحٍر  َعلِۡیٍم ﴿۱۱۳﴾ 
ُ
تُۡوَک  بِک

ۡ
یَا

a20 : 64;  26 : 35.   b20 : 64;  26 : 36.   c26 : 37.   d26 : 38.

melambangkan musuh, sedangkan tongkat mengiaskan jemaat (Ta’thir-ul-
Anām). Dengan demikian lewat kasyaf itu Allah Swt memberitahukan kepada 
Musa As bahwa jika ia melemparkan umatnya jauh darinya, mereka benar-
benar akan bersifat ular. Tetapi jika ia mengambil mereka di bawah asuhan 
sendiri, mereka akan menjadi jemaat yang kuat lagi baik, terdiri atas orang-
orang mukhlis lagi bertakwa kepada Tuhan.

1024. Tubuh orang-orang yang tinggi keruhaniannya mengeluarkan 
sinar-sinar berbagai warna menurut derajat atau sifat (kaifiat) perkembangan 
rohani mereka. Sinar-sinar yang dikeluarkan tubuh para nabi itu putih bersih. 
Begitu pula sinar-sinar yang keluar dari tangan Nabi Musa As tentunya 
berwarna demikian juga bila sinar-sinar itu dinampakkan, tangannya tentu 
tampak berwarna putih kepada orang-orang yang melihatnya. 

Orang-orang pernah mempunyai pengalaman-pengalaman rohani 
semacam itu ada di masa nabi-nabi lain juga. Allah Swt berfirman kepada Musa 
As: “Masukkan tangan engkau ke dalam dada engkau; ia akan keluar putih 
tanpa cacat” (QS.28: 33). Dalam bahasa perumpamaan kalimat itu merupakan 
satu isyarat yang jelas kepada Musa As bahwa bila ia menghimpun pengikut-
pengikutnya langsung di bawah asuhannya, bukan hanya mereka sendiri 
akan menjadi manusia-manusia bercahaya, tetapi juga memberikan cahaya 
kepada orang-orang lain, tetapi bila tidak dihimpun, mereka tidak hanya akan 
menjadi hitam, melainkan juga akan mengidap bermacam penyakit akhlaki. 
Oleh karena itu mukjizat tersebut bukan pertunjukan tukang sihir, melainkan 

R. 14
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114. Dan hasilnya apara pe-
nyihir itu datang kepada Fir’aun 
dan berkata, “Apakah Kami akan 
diberi hadiah jika kami menang.”

لََنا   ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ِفۡرَعۡوَن  َحَرُۃ  الّسَ َجٓاَء  َو 

ۡحُن الٰۡغلِِبیَۡن ﴿۱۱۴﴾ 
َ

ا ن ّنَ
ُ
لَاَۡجًرا  ِاۡن  ک

115. bIa berkata, “Ya, dan 
selain itu juga kamu akan ter-
masuk orang-orang yang dekat 
denganku.”

بِیَۡن ﴿۱۱۵﴾  ۡم لَِمَن الُۡمَقّرَ
ُ

ک
قَاَل  نََعۡم  َو  ِانَّ

116. cMereka berkata, “Hai 
Musa, apakah engkau yang akan 
pertama melempar ataukah kami 
yang memulai melempar?”1027

ۡوَن  
ُ

ک
نَّ اَۡن    

ۤ
ا ِاّمَ َو   ِقَي 

ۡ
تُل اَۡن    

ۤ
ا ِاّمَ ي   ٰیُمۡوسٰۤ قَالُۡوا 

ِقیَۡن ﴿۱۱۶﴾ 
ۡ
ۡحُن الُۡمل

َ
ن

117. Ia menjawab, “Lempar-
kanlah lebih dahulu.”1028 Maka 
ketika mereka dmelemparkan-
nya, mereka menyihir mata orang-
orang serta membuat mereka 
takut dan mereka menampilkan 
sihir yang hebat.

اِس  الّنَ اَۡعیَُن  ا  
ۤ
َسحَُرۡو اَلَۡقۡوا    

ۤ
ا ۚفَلَّمَ اَلُۡقۡوا  قَاَل 

 ﴾۱۱۷﴿ َعِظۡیٍم  بِِسۡحٍر  َجٓاُءۡو  َو  ۡم 
ُ
ۡرَہُبۡوہ

َ
اۡست َو 

118. Dan Kami mewahyukan 
kepada Musa, e”Lemparkanlah 
tongkat engkau!” Maka tiba-tiba 
tongkat itu menelan apa yang 
dibuat-buat mereka.1029*

فَِاَذا    ۚ َعَصاَک  اَلِۡق  اَۡن  ي  ُمۡوسٰۤ ِالٰي    
ۤ
اَۡوَحۡیَنا َو 

ۡوَن ﴿۱۱۸﴾ۚ  
ُ

ِفک
ۡ
َقُف  َما  یَا

ۡ
ِہَي تَل

ربع 
الحزب

17

suatu tanda Kebenaran yang sarat dengan arti keruhanian yang mendalam.
1025. Kata Sāhir tidak selamanya harus diartikan tukang sihir, kata itu pun 

berarti orang yang mempunyai daya pikat; orang yang terampil dan cerdas; 
orang yang sanggup membuat orang lain melihat sesuatu benda nampak lain 
dari keadaan yang sebenarnya; penipu, penyihir mata atau perayu, dan lain-
lain (Lane). Lihat juga catatan no. 128.

1026. Kata-kata itu dimaksudkan untuk menghasut orang-orang 
Mesir supaya melawan Nabi Musa As, padahal sebenarnya Musa As tidak 

a26 : 42.   b26 : 43.   c20 : 66.   d20 : 67;  26 : 45.   e20 : 70;  26 : 46.

* Dalam ayat 117-118 diterangkan dengan jelas hakikat sihir. Difirmankan Saharū a‘yunnanās 
(Mereka menyihir mata orang-orang dengan sejenis hipnotis), adapun tali-tali mereka tetap 
tali biasa. Ketika seolah-olah sihir itu mempengaruhi Nabi Musa As maka Allah Ta’ala 
memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba hilanglah pengaruh sihir itu dan  
orang-orang yang melihatnya menyadarinya.
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119. Maka tegaklah kebenaran 
dan lenyaplah yang telah mereka 
kerjakan.

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۱۹﴾ۚ   
َ
 َو بََطَل َما ک

ُ
حَّق

ۡ
فََوقََع ال

120. Lalu mereka dikalahkan 
di situ dan kembalilah mereka 
dalam keadaan terhina.1030

فَُغلُِبۡوا  ُہَنالَِک  َو انَۡقلَُبۡوا  ٰصِغِریَۡن ﴿۱۲۰﴾ۚ   

121. Dan atukang-tukang sihir 
itu menjatuhkan diri bersujud.1031

َحَرُۃ  ٰسِجِدیَۡن ﴿۱۲۱﴾ۙ    َو اُلِۡقَي  الّسَ

berkeinginan mengusir mereka. Tugasnya hanyalah harus membawa kaumnya 
sendiri keluar dari Mesir.

1027. Bayangkan ketegangan adegan itu, kedua pihak berhadap-hadapan 
dan siap untuk mulai bertarung dalam pertandingan yang menentukan.

1028. Nabi-nabi Allah tidak pernah mulai membuka serangan lebih 
dahulu. Mereka menanti serangan dari pihak musuh, sebab mereka lebih 
suka menjadi pihak yang membela diri lalu menghadap kepada Allah Swt 
memohon pertolongan-Nya.

1029. Bukan “ular” yang terbuat dari tongkat itu, melainkan tongkat itu 
sendiri yang menggagalkan daya sihir tukang-tukang sihir. Tongkat Musa As 
yang diberi daya oleh kekuatan rohani seorang Nabi Besar dan dilemparkan 
atas perintah Tuhan, menyingkap kedok penipuan yang telah dilakukan 
mereka atas penonton-penonton dan menghancurkan berkeping-keping 
barang-barang yang dengan kekuatan sihir mereka, telah menyebabkan 
penonton-penonton menyangka ular-ular sungguhan.  Kalimat “tongkat itu 
menelan apa yang dibuat-buat mereka” maksudnya adalah bahwa  tongkat 
itu segera menyingkapkan tabir perdayaan yang dilakukan oleh tukang-
tukang sihir itu. “Menelan” mengandung arti “membinasakan pengaruh atau 
meniadakan kesan yang ditimbulkan oleh sesuatu.”

1030. Ayat ini agaknya mengisyaratkan kepada Fir‘aun dan pemuka-
pemukanya dan bukan kepada tukang-tukang sihir. Adapun ihwal tukang-
tukang sihir diterangkan di dalam ayat berikutnya. Kata “terhina” tidak 
boleh ditujukan kepada orang-orang yang memperlihatkan rasa hormat 
demikian rupa terhadap kebenaran sehingga menerima kebenaran itu tanpa 
menanti keputusan Fir‘aun atas hal itu. Artinya ialah, mereka (Fira’un dan 
pemuka-pemukanya) yang beberapa saat sebelumnya telah datang ke tempat 
pertarungan dengan sikap sombong lagi angkuh dan merasa yakin akan 
menang, sekarang pulang dengan perasaan terhina dan kecewa.

1031. Kekalahan tukang-tukang sihir itu begitu telaknya sehingga 

a20 : 71;  26 : 47.
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122. aMereka berkata, “Kami 
beriman kepada Tuhan seluruh 
alam.

ا  بَِرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۲۲﴾ۙ    َمّنَ
ٰ
ا  ا قَالُۡوۤ

123. b”Tuhan  Musa dan 
Harun.”

َرّبِ  ُمۡوٰسي  َو ٰہُرۡوَن ﴿۱۲۳﴾ 

124. cFir’aun berkata, “Meng-
apa kamu beriman kepadanya 
sebelum kamu aku beri izin? 
Sesungguhnya ini adalah siasat 
yang kamu telah rancang dalam 
kota ini, supaya kamu dapat 
mengusir penduduknya1032 dari 
kota ini, maka kamu segera akan 
mengetahui akibatnya,

َذَن لَُکۡم ِۚاّنَ 
ٰ
َمۡنتُۡم بِٖہ قَۡبَل اَۡن ا

ٰ
قَاَل ِفۡرَعۡوُن ا

ۡخِرُجۡوا 
ُ

لِت الَۡمِدیَۡنِۃ  فِي  ۡرتُُمۡوُہ 
َ

ک ّمَ ٌر 
ۡ

لََمک ا 
َ

ٰہذ

  اَۡہلََہاۚ  فََسۡوَف تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۲۴﴾ 
ۤ
ِمۡنَہا

125. d”Pasti akan kupotong 
tanganmu dan kakimu karena 
pembangkanganmu, kemudian 
pasti aku akan menyalib kamu 
semua-nya.”1033

ۡن ِخلَاٍف  ۡم َو اَۡرُجلَُکۡم ّمِ
ُ

َعّنَ اَیِۡدیَک لَاُقَّطِ

ۡم اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۲۵﴾ 
ُ

ک َِبّنَ
ّ ثُّمَ لَاَُصل

126. eMereka berkata, “Sesung-
guhnya kepada Tuhan kamilah 
kami akan kembali.

  ِالٰي َربَِّنا ُمۡنَقلُِبۡوَن ﴿۱۲۶﴾ۚ  
ۤ
ا

َ ا ِانّ قَالُۡوۤ

nampaknya seolah-olah suatu kekuatan tersembunyi telah melenyapkan 
landasan tempat kaki mereka berpijak. Mereka tersungkur dan bersujud di 
atas lantai dalam sikap ibadah dan merendahkan diri di hadapan Allah Swt. 

1032. Kata-kata “penduduknya” di sini dimaksudkan kaum Fira’un 
sendiri yang adalah bukan penduduk asli Mesir, tetapi telah merebut negeri 
itu dari penduduk pribumi.

1033. Walaupun penyaliban berarti kematian yang penuh dengan 
kesakitan, hukuman penggal tangan dan kaki ditambahkan pula untuk 
membuat penganiayaan itu dirasakan lebih keras lagi dan kematiannya lebih 
hebat lagi pedihnya. Secara sepintas lalu ayat ini menunjukkan bahwa di 
zaman Nabi Musa As pun hukuman mati dengan dipalangkan di atas kayu 
salib itu sudah lazim dijalankan. Dapat juga diartikan dengan hukuman 
potong tangan dan kaki secara bersilangan.

a20 : 71;  26 : 48.   b20 : 71;  26 : 49.   c20 : 72;  26 : 50.   d20 : 72;

26 : 50.   e20 : 73;  26 : 51.
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127. “Dan tidaklah aengkau 
menuntut balas dari kami me-
lainkan karena kami telah ber-
iman kepada tanda-tanda Tuhan 
kami, ketika tanda-tanda itu da-
tang kepada kami. Wahai Tuhan 
kami, limpahkanlah kesabaran 
kepada kami dan wafatkanlah 
kami dalam keadaan berserah 
diri kepada Engkau.”

ا  ٰیِت َربَِّنا لَّمَ
ٰ
ا بِا َمّنَ

ٰ
اۤ  اَۡن  ا

َّ   ِال
ۤ
ا َو َما تَۡنِقُم ِمّنَ

َنا 
ِرۡغ َعلَۡیَنا َصبًۡرا  ّوَ تََوفَّ

ۡ
  اَف

ۤ
َجٓاَءتَۡنا ؕ َربََّنا

ُمۡسلِِمیَۡن ﴿۱۲۷﴾٪   

128. Dan pemuka-pemuka 
kaum Fir’aun berkata, “Apakah 
engkau akan biarkan Musa dan 
kaumnya membuat kekacauan di 
muka bumi1034 dan meninggalkan 
engkau dan tuhan-tuhan eng-
kau?”1035 Ia menjawab, b”Akan 
kami bunuh1036 anak-anak lelaki 
mereka dan akan kami biarkan 
hidup perempuan-perempuan 
mereka. Dan sesungguhnya kami 
berkuasa penuh atas mereka.”

ُمۡوٰسي  ُر 
َ

اَتَذ ِفۡرَعۡوَن  قَۡوِم  ِمۡن  الَۡملَاُ  قَاَل  َو 

َرَک  
َ

یَذ َو  الۡاَۡرِض  فِي  لُِیۡفِسُدۡوا  قَۡوَمٗہ   َو 

ۡم َو نَۡسَتۡحٖي 
ُ
ُل اَبَۡنٓاَءہ ِلَہَتَک ؕ قَاَل َسُنَقّتِ

ٰ
َو ا

ِہُرۡوَن ﴿۱۲۸﴾ 
ٰ
ۡم  ق

ُ
ا فَۡوقَہ

ۡم ۚ َو ِانَّ
ُ
نَِسٓاَءہ

1034. Pemuka-pemuka itu sendirilah yang semula menyarankan kepada 
Fira’un untuk memberi tangguh kepada Musa As dan saudaranya (QS.7:112), 
akan tetapi sekarang pemuka-pemuka itu pula mempersalahkan Fira’un 
memberi tempo kepada Musa As dan Harun As sesuai dengan apa yang 
disarankan mereka sendiri. Demikianlah keadaan mereka yang menemui 
kehinaan dan kenistaan itu telah jatuh moralnya.

1035. Fira’un sendiri dipuja sebagai tuhan oleh rakyatnya (QS.8:39) 
walaupun pada gilirannya ia sendiri juga menyembah dewa-dewa lainnya. 
Karena itu pemuka-pemuka itu menuduh Musa As dan Harun As telah 
menolak menyembah Fir‘aun dan dewa-dewanya.

1036. Kata Nuqattilu adalah dalam bentuk kesangatan dan mengandung 
arti pembunuhan yang tidak mengenal belas kasihan dan melalui proses 
lamban dan berangsur-angsur.

a20 : 74.   b2 : 50;  7 : 142;  14 : 7;  28 : 5.
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129. aMusa berkata kepada 
kaumnya, “Mohonlah per-
tolongan kepada Allah dan 
bersabarlah. Sesungguhnya 
bumi ini kepunyaan Allah; 
Dia mewariskannya kepada 
siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba-hamba-Nya dan 
kesudahan yang baik itu bagi 
orang-orang yang bertakwa.”

ِہ َو اۡصِبُرۡواۚ 
قَاَل ُمۡوٰسي لَِقۡوِمِہ اۡسَتِعۡیُنۡوا بِاللّٰ

ِہؕیُۡوِرثَُہا َمۡن يََّشٓاُء ِمۡن ِعَباِدٖہؕ 
ِاّنَ الۡاَۡرَض لِلّٰ

ِقیَۡن ﴿۱۲۹﴾  ُمّتَ
ۡ
  لِل

ُ
َو الَۡعاِقَبۃ

130. Mereka menjawab, “Kami 
disakiti sebelum engkau datang 
kepada kami dan bahkan sesudah 
engkau datang kepada kami.” 
Musa berkata, b”Mudah-mudahan 
Tuhanmu akan membinasakan 
musuhmu dan menjadikan kamu 
penerus di bumi, kemudian Dia 
akan melihat bagaimana kamu 
berbuat.”1037

تَِیَنا َو ِمۡن  ۭ بَۡعِد 
ۡ
ا اُۡوِذیَۡنا ِمۡن قَۡبِل اَۡن تَا قَالُۡوۤ

یُّۡہلَِک  اَۡن  ۡم 
ُ

َربُّک َعٰسي  ِجۡئَتَناؕقَاَل  َما 

فََیۡنُظَر   الۡاَۡرِض  فِي  ۡم  
ُ

ۡخلَِفک
َ

يَۡست َو  ۡم 
ُ
ک َعُدّوَ

ۡیَف تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۳۰﴾٪  
َ
ک 

131. Dan sungguh cKami 
telah menghukum kaum Fir’aun 
dengan tahun-tahun paceklik1038 

dan kekurangan buah-buahan, 
supaya mereka mengambil pela-
jaran.

نَۡقٍص  َو  ِنیَۡن  بِالّسِ ِفۡرَعۡوَن  َل 
ٰ
ا   

ۤ
نَا

ۡ
اََخذ لََقۡد  َو 

ُرۡوَن ﴿۱۳۱﴾ 
َّ
ک

َ ّ
ۡم یَذ

ُ
ہ

َّ َمٰرِت لََعل
َ

َن الّث ّمِ

1037. Ayat itu tidak seharusnya diartikan bahwa orang-orang Israil akan 
menjadi ahliwaris kerajaan Mesir sesudah Fir‘aun hancur. Ayat itu hanya 
berarti bahwa kekuasaan Fir‘aun akan dipatahkan dan kekuasaan lain akan 
mengambil alih kerajaannya. Kita mengetahui bahwa sesudah dinasti Fir‘aun 
binasa dan kerajaannya hancur, suatu wangsa (keturunan raja-raja) lain’yang 
bersahabat dengan orang-orang Israil’mengambil alih negeri itu. “Bumi” 
yang tersebut dalam ayat itu tidak merujuk kepada tanah Mesir, melainkan 
kepada Tanah Suci yang telah dijanjikan kepada bangsa Bani Israil dan 
mereka mewarisinya sesuai dengan janji itu.

 1038. Sanah, adalah bentuk tunggal (mufrad) dari kata Sinīn maknanya 
peredaran bumi di sekitar matahari. Kata itu sama artinya dengan ‘Ām (dan 

a2 : 46, 154.   b10 : 14, 15.   c17 : 102.
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132. Tetapi manakala datang 
kepada mereka kemakmuran, 
mereka berkata, “Ini untuk 
kami.” Dan ajika mereka ditimpa 
kesusahan, mereka menisbahkan 
kesialan itu kepada Musa dan 
orang-orang yang besertanya. 
Ingatlah, sesungguhnya kesialan 
mereka1039 ada di tangan Allah, 
tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui.

ِاۡن  َو   ۚ ٰہِذٖہ  لََنا  قَالُۡوا   
ُ

حََسَنۃ
ۡ

ال ُم 
ُ
َجٓاَءتۡہ فَِاَذا 

 ؕ َعٗہ  ّمَ َمۡن  َو  بُِمۡوٰسي  ُرۡوا 
یَّ

َ
یَّّط   

ٌ
َئۃ َسّیِ ۡم 

ُ
تُِصۡبہ

ۡم  
ُ
َرہ

َ
ِہ َو لِٰکّنَ  اَۡکث

ۡم ِعۡنَد اللّٰ
ُ
ِئُرہ َما طٰٓ

ۤ  ِانَّ اَلَا

لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۳۲﴾ 

133. Dan mereka berkata, 
“tanda apa pun yang engkau bawa 
kepada kami untuk menyihir 
kami dengannya, bkami tidak 
akan beriman kepada engkau.”

لِّتَۡسَحَرنَا  یٍَۃ 
ٰ
ا ِمۡن  بِٖہ  تَِنا 

ۡ
تَا َمۡہَما  قَالُۡوا  َو 

ۡحُن لََک بُِمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۳۳﴾ 
َ
مَا ن

َ
بَِہا � ف

juga dengan Haul), tetapi kalau tiap sanah itu ‘Ām maka tidak tiap-tiap ‘Ām 
itu Sanah. Dikatakan juga bahwa Sanah itu lebih panjang dari ‘Ām yang 
dikenakan kepada kedua belas bulan penanggalan Arab secara kolektip, tetapi 
Sanah itu dikenakan juga kepada dua belas peredaran bulan. Menurut Imam 
Raghib, Sanah digunakan sebagai menyatakan tahun yang dilanda musim 
sukar, kekeringan air, atau gersang atau paceklik; dan ‘Ām menyatakan satu 
tahun yang mendatangkan banyaknya sumber-sumber kehidupan dengan 
berlimpah-limpahnya sayur-mayur, tumbuh-tumbuhan, dan sebangsanya. 
Sanah berarti juga kekeringan. Ayat itu menyebut tentang kerugian jiwa dan 
harta-benda.

1039. Tā’ir berarti alamat alamat, pertanda baik atau buruk, nasib malang 
atau kesialan (Lane).

a27 : 48;  36 : 19.   b10 : 79.
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134. Lalu Kami amengirim-
kan kepada mereka taufan, bela-
lang, kutu, katak, dan darah1040 
sebagai tanda-tanda yang jelas; 
tetapi mereka berlaku sombong 
dan mereka adalah kaum yang 
berdosa.

َل  جََراَد َو الُۡقّمَ
ۡ

ۡوفَاَن َو ال
ُ

َنا َعلَۡیہُِم الّط
ۡ
ۡرَسل

َ
فَا

بَُرۡوا 
ۡ

لٍٰتؕ  فَاۡسَتک َفّصَ ٰیٍت ّمُ
ٰ
َم ا َفاِدَع َو الّدَ

َ
َو الّض

ۡجِرِمیَۡن ﴿۱۳۴﴾ 
ُ

انُۡوا  قَۡوًما ّم
َ
َو ک

135. Dan btatkala siksaan me-
nimpa mereka, mereka berkata, 
“Hai Musa, mohonkanlah untuk 
kami kepada Tuhan engkau sesuai 
dengan apa yang Dia janjikan 
kepada engkau. Jika engkau dapat 
menyingkirkan siksaan ini dari 
kami, pasti kami akan beriman 
kepada engkau dan pasti kami 
akan mengirimkan Bani Israil 
pergi bersama engkau.”

اۡدُع  ٰیُمۡوَسي  قَالُۡوا  الّرِۡجُز   َعلَۡیہُِم   َوقََع  ا  لَّمَ َو 

ا  َشۡفَت َعّنَ
َ
لََنا َربََّک بَِما َعِہَد ِعۡنَدَک ۚ لَِئۡن ک

بَِنۡيۤ  َمَعَک  ۡرِسلَّنَ 
ُ
لَن َو  لََک  ّنَ 

َ
لَُنۡؤِمن الّرِۡجَز 

ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿۱۳۵﴾ۚ   

136. Namun cketika Kami me-
nyingkirkan siksaan itu dari me-
reka hingga suatu jangka waktu1041 
yang mereka akan sampai kepada-
nya, tiba-tiba mereka mengingkari 
janji.

ۡم  
ُ
ہ اََجٍل  ٰۤي  ِال الّرِۡجَز  ُم 

ُ
َعۡنہ َکَشۡفَنا  ا  فَلَّمَ

ُثۡوَن ﴿۱۳۶﴾ 
ُ

ۡم  یَۡنک
ُ
ٰبلُِغۡوُہ  ِاَذا ہ

1040. Bibel menyebutkan 10 tanda mukjizat di samping tanda-tanda 
mukjizat tongkat dan tangan putih (Keluaran bab 7-11). Bibel agaknya telah 
menceritakan tanda-tanda itu dengan cara berlebihan.

1041. Ajal berarti “jangka waktu” dan juga “akhir jangka waktu” 
(QS.2:232). Azab itu telah disingkirkan untuk sesaat, guna memberikan 
kesempatan kepada Fir‘aun untuk bertobat dan memenuhi permintaan Musa 
As.

a17 : 102;  43 : 49.   b43 : 50.  c43 : 50.
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137. Maka Kami amenuntut 
balas dari mereka dan Kami 
menenggelamkan mereka ke 
dalam laut, karena sesungguhnya 
mereka mendustakan tanda-tanda 
Kami dan mereka senantiasa lalai 
terhadapnya.

ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا الَۡیّمِ  فِي  ۡم  

ُ
ۡغَرۡقٰنہ

َ
فَا ۡم 

ُ
ِمۡنہ فَانَۡتَقۡمَنا 

انُۡوا َعۡنَہا ٰغِفلِیَۡن ﴿۱۳۷﴾ 
َ
ٰیِتَنا َو ک

ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ک

138. Dan bKami menjadikan 
kaum yang senantiasa dipandang 
lemah itu pewaris di bumi bagian 
timur dan bagian baratnya1042 yang 
di dalamnya Kami berkati.1043 
Dan telah sempurnalah firman 
yang cbaik dari Tuhan engkau 
terhadap Bani Israil karena me-
reka bersabar. Dan Kami meng-
hancurkan apa pun yang telah 
dibuat oleh Fir’aun beserta kaum-
nya, dan juga apa yang telah 
mereka bangun.

يُۡسَتۡضَعُفۡوَن   انُۡوا 
َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال الَۡقۡوَم  اَۡوَرثَۡنا  َو 

َنا 
ۡ
ٰبَرک ِتۡي 

َّ ال َمَغاِربََہا  َو  الۡاَۡرِض  َمَشاِرَق 

بَِنۡيۤ  َعلٰي  حُۡسٰني 
ۡ

ال َربَِّک  لَِمُت 
َ
ک ۡت  تَّمَ َو   ؕ ِفۡیَہا 

اَن یَۡصَنُع 
َ
ۡرنَا َما ک

َ
ِاۡسَرٓاِءیَۡل ۙ۬ بَِما َصبَُرۡواؕ  َو َدّم

انُۡوا  یَۡعِرُشۡوَن ﴿۱۳۸﴾ 
َ
ِفۡرَعۡوُن َو قَۡوُمٗہ  َو َما ک

139. Dan Kami membawa 
Bani Israil menyeberangi laut, 
lalu mereka sampai kepada suatu 
kaum yang menyembah berhala-
berhalanya. Mereka berkata, “Hai 
Musa, buatkanlah untuk kami 
sembahan seperti sembahan-
sembahan milik mereka.” Ia 
berkata, “Sungguh kamu ini 
kaum yang tidak mengetahui.

َعلٰي  تَۡوا 
َ
فَا الَۡبۡحَر  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِبِنۡيۤ   ٰجَوۡزنَا  َو 

قَالُۡوا   ۚ ۡم 
ُ
ہ

َّ ل اَۡصَناٍم  ٰۤي  َعل ُفۡوَن 
ُ

یَّۡعک قَۡوٍم 

 ؕ 
ٌ

لِـَہۃ
ٰ
ۡم  ا

ُ
  ِالٰـًہا َکَما لَہ

ۤ
َنا

َّ ٰیُمۡوَسي اۡجَعۡل ل

ۡجَہُلۡوَن ﴿۱۳۹﴾ 
َ
ۡم  قَۡوٌم  ت

ُ
ک

قَاَل  ِانَّ

1042. Kata-kata, “(bumi) bagian timur dan bagian baratnya,” 
dimaksudkan menurut muhawarah bahasa (idiom) Arab, seluruh negeri.

1043. Tanah Suci yang telah dijanjikan kepada keturunan Ibrahim As dan 
Yakub As (QS.5:22). Negeri itu diberkati karena di tanah itulah kaum Bani 
Israil ditakdirkan akan berkembang dan hidup makmur serta menjadi satu 
bangsa yang besar.

a43 : 56.   b28 : 6.   c32 : 25.
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140. “Sesungguhnya orang-
orang yang dalam keadaan ini 
akan dihancurkan dan akan sia-
sialah apa yang mereka kerjakan.”

ا   ّمَ ٰبِطٌل  َو  ِفۡیِہ   ۡم  
ُ
ہ ا  ّمَ ٌر  

َ ُمَتبّ ٓاِء  
َ
ُؤل ہٰۤ ِاّنَ  

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۴۰﴾ 
َ
ک

141. aIa berkata, “Haruskah aku 
mencarikan bagimu sembahan 
selain Allah, padahal Dia telah 
bmelebihkanmu atas sekalian 
alam di masa ini?”

لَُکۡم  
َ

ۡم ِالٰـًہا ّوَ ُہَو فَّض
ُ

ِہ اَبِۡغۡیک
قَاَل اََغیَۡر اللّٰ

َعلَي  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۴۱﴾ 

142. Dan cingatlah ketika 
Kami menyelamatkan kamu dari 
kaum Fir’aun yang menimpakan 
siksaan yang kejam kepadamu, 
mereka tanpa belas kasihan 
menyembelih anak-anak lelaki-
mu dan membiarkan hidup 
perempuan-perempuanmu. Dan 
di dalam yang demikian itu ada 
suatu cobaan besar bagimu dari 
Tuhan-mu.

ۡم  
ُ

يَُسۡوُمۡونَک ِفۡرَعۡوَن  ِل 
ٰ
ا ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
جَۡیٰنک

ۡ
اَن ِاۡذ  َو 

ۡحُیۡوَن 
َ

ۡم َو يَۡست
ُ
ُلۡوَن اَبَۡنٓاَءک اِبۚیَُقّتِ

َ
ُسۡوَٓء الَۡعذ

ۡم   
ُ

بِّک ۡن  ّرَ ٓاٌء  ّمِ
َ
ۡمؕ  َو فِۡي ٰذلُِکۡم  بَل

ُ
نَِسٓاَءک

َعِظۡیٌم ﴿۱۴۲﴾٪   

143. Dan dKami menjanjikan 
kepada Musa tiga puluh malam 
dan Kami menyempurnakan 
jumlahnya dengan sepuluh malam 
tambahan,1044 maka sempurnalah 
waktu yang dijanjikan Tuhan-
nya empat puluh malam. Dan 
Musa berkata kepada saudaranya, 
Harun, “Gantikanlah aku dalam 
memimpin kaumku,1045 perbaikilah 
mereka dan janganlah engkau 
mengikuti jalan orang-orang yang 
berbuat kerusakan.”

اَتَۡمۡمٰنَہا  ّوَ   
ً

لَۡیلَۃ ثَلِٰثیَۡن   ُمۡوٰسي  ٰوَعۡدنَا   َو 

َو   ۚ  
ً

لَۡیلَۃ اَۡربَِعیَۡن   َربِّٖہۤ  ِمۡیَقاُت  فَتَّمَ   بَِعۡشٍر 

قَاَل ُمۡوٰسي  لِاَِخۡیِہ ٰہُرۡوَن  اۡخلُۡفِنۡي  فِۡي  قَۡوِمۡي 

ِبۡع  َسِبۡیَل  الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۱۴۳﴾  َو اَۡصِلۡ�  َو لَا تَّتَ

نصف 
الحزب

17

1044.  Pertemuan Allah Swt dengan Musa As telah selesai dalam tiga 
puluh malam yang dijanjikan. Perpanjangan waktu dengan tambah sepuluh 
malam tidak menjadi bagian dari janji itu, melainkan merupakan karunia 
tambahan.

a6 : 15, 165.   b2 : 48;  3 : 34.   c2 : 50;  7 : 128;  14 : 7;  28 : 5.   d2 : 52.
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144. Dan atatkala Musa datang 
pada waktu yang Kami tetapkan 
dan Tuhan-nya bercakap-cakap 
dengan-nya, ia berkata, “Wahai 
Tuhan-ku, tampakkanlah Wujud 
Engkau kepadaku supaya aku 
dapat melihat Engkau.” Dia ber-
firman, “Engkau sama sekali 
tidak akan dapat melihat Aku. 
Tetapi, lihatlah gunung itu; 
jika ia tetap ada di tempatnya, 
maka kamu juga akan dapat 
melihat Aku.1406 Maka ketika 
Tuhan-nya menampakkan diri-
Nya pada gunung itu maka Dia 
menjadikannya hancur lebur,1047 
dan Musa pun jatuh pingsan. Lalu 
ketika ia sadar kembali ia berkata, 
“Mahasuci Engkau, aku bertaubat 
kepada Engkau dan akulah orang 
yang pertama-tama beriman.”*

 � َربُّٗہ  َمٗہ 
َّ ل

َ
ک َو  لِِمۡیَقاتَِنا  ُمۡوٰسي  َجٓاَء  ا  لَّمَ َو 

قَاَل َرّبِ اَِرنِۡيۤ   اَنُۡظۡر   ِالَۡیَک ؕ قَاَل لَۡن تَٰرىِنۡي  َو 

انَٗہ 
َ
جََبِل فَِاِن اۡسَتَقّرَ َمک

ۡ
ي  ال

َ
لِٰکِن  انُۡظۡر  ِال

ٗہ  
َ
جََبِل َجَعل

ۡ
ي َربُّٗہ  لِل

ّٰ جَل
َ
ا ت فََسۡوَف تَٰرىِنۡي ۚ فَلَّمَ

قَاَل  اَفَاَق    
ۤ
ا فَلَّمَ  ۚ َصِعًقا  ُمۡوٰسي  َخّرَ  ّوَ  ا 

ًّ
َدک

ُل الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۴۴﴾ ُسۡبٰحَنَک تُۡبُت  ِالَۡیَک  َو اَنَا�  اَّوَ

1045. Kata-kata itu menunjukkan bahwa kedudukan Harun As berada 
di bawah Musa As. Musa As menyebut kaum Bani Israil “kaum” dan 
mengamanatkan kepada Harun As supaya bertindak atas namanya, yakni 
melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kedudukan selaku Khalifahnya selama 
ia tidak ada di tempat.

1046. Ayat ini memberikan penjelasan mengenai salah satu masalah 
keagamaan yang sangat penting, yaitu mungkinkah bagi seseorang 
menyaksikan  Allah Swt dengan mata jasmaninya? Ayat itu sedikit pun tidak 
mendukung pendapat bahwa Allah Swt dapat disaksikan oleh mata jasmani 
(QS.6:104). Jangankan melihat Allah Swt dengan mata jasmani, bahkan 
manusia tidak dapat pula melihat malaikat-malaikat, kita hanya dapat melihat 
penjelmaan mereka belaka. Begitu pula hanya penampakkan keagungan Allah 
Swt sajalah yang dapat kita saksikan, sedangkan wujud Allah Swt sendiri 
tidak. Oleh karena itu tidak dapat dimengerti bahwa seorang nabi yang besar 
seperti Nabi Musa As dengan segala makrifat tentang sifat-sifat Allah akan 
mempunyai keinginan tentang hal-hal yang mustahil. 

a2 : 254; 4 : 165.
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Musa As mengetahui bahwa ia hanyalah dapat menyaksikan tajalliat 
Allah Swt, dan bukan Wujud-Nya Sendiri. Akan tetapi ia sebelumnya telah 
melihat suatu Tajalliat Allah Swt dalam bentuk “api” dalam perjalanannya 
dari Midian ke Mesir (28:30). Jadi apa gerangan maksud Musa As dengan 
perkataan: “Ya Tuhanku, tampakkanlah (wujud Engkau) kepadaku supaya 
aku dapat melihat Engkau?” 

Permohonan itu nampaknya mengisyaratkan kepada tajalli-sempurna 
Allah Swt yang kelak akan menjelma pada diri Nabi Besar Muhammad saw. 
beberapa masa kemudian. Musa As diberi janji bahwa dari antara saudara-
saudara Bani Israil akan muncul seorang nabi yang di mulutnya Tuhan akan 
meletakakan Kalam-Nya (Kitab Ulangan 18:18-22). Nubuatan ini berkenaan 
dengan suatu tajalli lebih besar daripada yang pernah dilimpahkan kepada 
Musa As. Oleh karena itu ia dengan sendirinya sangat berhasrat melihat, 
macam bagaimana Keagungan dan Kemuliaan Allah Swt yang akan tampak 
dalam Tajalli yang dijanjikan itu. Ia berharap bahwa Keagungan dan 
Kemuliaan itu, ada yang dapat diperlihatkan kepadanya.  

Nabi Musa As diberi tahu bahwa Tajalli ini berada di luar batas 
kemampuannya untuk menanggungnya, Tajalli itu tidak akan dapat terjelma 
pada hatinya, tetapi Allah Swt memilih gunung untuk bertajalli. Gunung itu 
berguncang dengan hebat serta nampak seakan-akan ambruk, dan Musa As 
karena dicekam oleh pengaruh guncangan itu rebah tak sadarkan diri. Dengan 
cara demikian ia dibuat sadar bahwa ia tidak mencapai taraf yang demikian 
tingginya dalam martabat keruhanian yang dapat membuatnya dapat 
menyaksikannya sendiri tempat Allah Swt ber-tajalli sebagaimana yang ia 
mohonkan. Hak istimewa yang unik itu disediakan untuk seorang yang lebih 
besar daripada dirinya, tak lain ialah Mahkota segala makhluk Ilahi, Baginda 
Nabi Muhammad saw.

Mungkin pula permohonan Musa As itu karena didesak para pemuka Bani 
Israil yang menuntut untuk melihat Allah Swt dengan mata lahir (QS.2:56). 
Pengalaman Nabi Musa As yang sangat luar biasa itu memberi kesadaran 
kepada dirinya bahwa permohonannya itu tidak layak. Dengan serta merta ia 
berseru, “Aku bertaubat kepada Engkau, dan akulah orang yang pertama-
tama beriman,” yang berarti ia telah sadar bahwa ia tidak dianugerahi 
kemampuan melihat tajalli-sempurna Keagungan Ilahi yang seharusnya 
akan menjelma pada hati nabi yang dijanjikan itu dan bahwa iaadalah orang 
yang pertama-tama beriman kepada keluhuran kedudukan rohani yang telah 
ditakdirkan akan dicapai oleh Nabi Besar itu. Keimanan Nabi Musa As 

* Dikarenakan memiliki tabiat yang sederhana Nabi Musa As mempunyai gagasan pemikiran 
yaitu kalau Allah ingin maka beliau As dapat melihat Allah Swt dengan mata lahiriah. Selanjutnya 
Allah Swt berfirman untuk mengabulkan permintaan beliau, bahwa jika manusia tidak berdaya 
untuk melihat cahaya petir, maka bagaimana ia dapat melihat Wajah Allah Ta’ala. Sebagai satu 
tanda ketika petir menyambar gunung itu maka Nabi Musa As jatuh pingsan. Ketika siuman 
beliau As segera bertobat seraya bersujud kepada Allah Ta’ala.
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145. Dia berfirman, “Hai Musa, 
sesungguhnya Aku telah memilih 
engkau atas umat manusia pada 
masa engkau dengan risalah-Ku 
dan firman-Ku. Maka pegang 
teguhlah apa yang telah Aku 
berikan kepada engkau dan 
jadilah engkau diantara orang-
orang yang bersyukur.”1048

اِس  ِي اۡصَطَفۡیُتَک َعلَي الّنَ
ّ

ي ِان قَاَل ٰیُمۡوسٰۤ
َن   ۡن  ّمِ

ُ
تَۡیُتَک  َو ک

ٰ
 ا

ۤ
 َما

ۡ
خُذ

َ
لَاِمۡي ۖ ف

َ
بِِرٰسلِٰتۡي  َو بِک

ِکِریَۡن ﴿۱۴۵﴾ 
ٰ

الّش

146. Dan Kami menuliskan1049 
baginya di atas beberapa Loh 
segala sesuatu1050 berupa nasehat 
dan apenjelasan mengenai segala 
hal. “Maka peganglah itu dengan 
teguh dan suruhlah kaum engkau 
mengambil ajaran terbaiknya.1051 
Segera Aku akan memperlihatkan 
kepadamu tempat kediaman1052 

orang-orang durhaka.”

  
ً

ۡوِعَظۃ ۡيٍء ّمَ
َ

ّلِ ش
ُ
َتۡبَنا لَٗہ فِي الۡاَلَۡواِح ِمۡن ک

َ
َو ک

اۡمُۡر  ّوَ  ٍۃ  بُِقّوَ َہا 
ۡ

خُذ
َ
ف  ۚ ۡيٍء 

َ
ش ّلِ 

ُ
لِّک تَۡفِصۡیلًا  ّوَ 

ۡم َداَر 
ُ

وِریۡک
ُ
ۡحَسِنَہاَؕسا

َ
ۡوا بِا

ُ
ُخذ

ۡ
قَۡوَمَک یَا

الٰۡفِسِقیَۡن ﴿۱۴۶﴾ 

kepada Rasulullah Saw itu telah disinggung juga dalam QS.46:11. 

1047. Gunung itu sebenarnya tidak hancur-lebur. Kata-kata itu telah 
dipergunakan secara majasi (kiasan) untuk menyatakan kehebatan gempa 
bumi itu. Lihat Keluaran 24:18.

1048. Ayat ini agaknya dialamatkan kepada Musa As sebagai kata-
kata penghibur sesudah Allah Swt membuatnya sadar bahwa ia tidak dapat 
mencapai derajat kerohanian yang tinggal seperti Nabi Besar dari keturunan 
Isma’il As yang ditakdirkan akan mencapainya. Ia diminta agar jangan 
mendambakan kemuliaan tinggi yang disediakan untuk “nabi itu” tetapi 
hendaknyalah merasa puas dengan dan bersyukur atas peringkat yang telah 
dianugerahkan Allah Swt kepadanya.

1049. Katabnā  berarti, Kami mengharuskan untuk menggunakan, 
menetapkan, menakdirkan atau menjadikan bersifat mengikat (Lane).

1050. Segala sesuatu yang perlu diterangkan kepada kaum Bani Israil.

1051. Nabi Musa As di sini diperintahkan agar mengajak kaumnya 

a6 : 155.
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147. Segera Aku akan mema-
lingkan dari ayat-ayat-Ku orang-
orang yang menyombongkan diri 
di muka bumi dengan cara yang 
tidak benar; dan ajika mereka 
melihat setiap tanda, mereka tetap 
tidak akan beriman kepadanya; 
jika mereka melihat jalan petun-
juk, mereka tidak akan mengam-
bilnya sebagai jalan mereka; 
tetapi jika mereka melihat jalan 
kesesatan, mereka akan mengam-
bilnya sebagai jalan mereka. Hal 
itu dikarenakan mereka mendus-
takan tanda-tanda Kami dan lalai 
darinya.

ُرۡوَن فِي الۡاَۡرِض 
بَّ

َ
ِذیَۡن یََتک

َّ ٰیِتَي ال
ٰ
ۡصِرُف َعۡن ا

َ
َسا

ا یُۡؤِمنُۡوا بَِہاۚ 
َّ یٍَۃ  ل

ٰ
 ا

َ
ّل

ُ
حَّقِ ؕ َو  ِاۡن یََّرۡوا ک

ۡ
بَِغیِۡر ال

 ۚ َسِبۡیلًا  ۡوُہ 
ُ

ِخذ
َّ

یَت لَا  ۡشِد  الّرُ َسِبۡیَل  یََّرۡوا  ِاۡن  َو 

ٰذلَِک   ؕ َسِبۡیلًا  ۡوُہ 
ُ

ِخذ
َّ

یَت الَۡغِيّ  َسِبۡیَل  یََّرۡوا  ِاۡن   َو 

انُۡوا َعۡنَہا ٰغِفلِیَۡن ﴿۱۴۷﴾ 
َ
ٰیِتَنا َو ک

ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ۡم ک

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا

148. Dan borang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dan 
adanya pertemuan akhirat, sia-
sialah amalan mereka. Dapatkah 
mereka mengharapkan diganjar 
atas sesuatu selain atas apa yang 
telah mereka kerjakan.

َحِبَطۡت  ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا لَِقٓاِء  َو  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۴۸﴾٪  
َ
ا َما  ک

َّ ۡمؕ  َہۡل  ُيۡجَزۡوَن  ِال
ُ
اَۡعمَالُہ 

mengamalkan segala bentuk kebaikan yang lebih tinggi nilainya dan jangan 
merasa puas dengan hanya mengamalkan perintah-perintah yang dimaksudkan 
bagi orang-orang yang imannya lemah.

1052. Dar di sini maksudnya “kedudukan” atau “posisi” dan kata-kata 
“segera Aku akan memperlihatkan kepadamu tempat kediaman orang-orang 
durhaka,” artinya ialah segera orang-orang yang taat akan dibedakan dan 
dipisahkan dari orang-orang yang tidak taat.

a6 : 26.   b3 : 12;  5 : 11;  7 : 37;  21 : 78.
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149. Dan sesudah kepergian 
Musa ke gunung Sinai akaum 
Musa membuat patung anak sapi 
dari barang-barang perhiasan 
mereka, jasad tanpa nyawa, 
yang bersuara tanpa arti. 
bApakah mereka tidak berpikir 
bahwa patung itu tidak dapat 
berbicara1053 dengan mereka 
dan tidak pula memberi mereka 
petunjuk kepada jalan apapun? 
Mereka menjadikannya sebagai 
sembahan dan mereka itu orang-
orang aniaya.

ہِۡم  ُحلِّیِ ِمۡن  ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ  ُمۡوٰسي  قَۡوُم    
َ

خَذ
َّ
ات َو 

لَا  ٗہ  
اَنَّ یََرۡوا  اَلَۡم   ؕ ُخَواٌر  ٗہ 

َّ ل َجَسًدا  ِعۡجلًا 

انُۡوا 
َ
ۡوُہ   َو ک

ُ
خَذ

َّ
ۡم َو لَا یَۡہِدیۡہِۡم َسِبۡیلًا ۘ ِات

ُ
ُِمہ

ّ ل
َ
یُک

ٰظلِِمیَۡن ﴿۱۴۹﴾ 

وقف
لازم

150. Dan ketika mereka me-
nyesal1054 serta melihat bahwa 
mereka sungguh telah sesat, 
mereka berkata, “Seandainya 
Tuhan kami tidak mengasihani 
kami dan tidak mengampuni 
kami, pasti kami akan menjadi di 
antara orang-orang yang merugi.”

ۡوا� 
ُ

ۡم قَۡد َضّل
ُ
ہ

ا ُسِقَط فِۡيۤ  اَیِۡدیۡہِۡم َو َراَۡوا اَنَّ َو لَّمَ

لََنا  یَۡغفِۡر  َو  َربَُّنا  یَۡرَحۡمَنا  ۡم 
َّ ل لَِئۡن  قَالُۡوا 

ٰخِسِریَۡن ﴿۱۵۰﴾ 
ۡ

ۡونَّنَ ِمَن ال
ُ

لََنک

1053. Allah Swt dapat dibuktikan sebagai Tuhan Yang Mahahidup 
hanya jika Dia bercakap-cakap dengan hamba-hamba-Nya. Tidak masuk 
akal bahwa Allah Swt tidak lagi berbicara di waktu sekarang, padahal Dia 
selalu berbicara kepada hamba-hamba pilihan-Nya di masa yang lalu. Tidak 
ada sifat Allah Swt yang dapat dianggap tidak lagi bekerja. Anugerah Wahyu 
Ilahi dapat diterima bahkan sekarang ini juga, seperti halnya telah diraih oleh 
umat manusia di masa yang lalu. Wahyu tidak selamanya harus mengandung 
syariat baru. Wahyu dimaksudkan pula untuk memberikan kesegaran dalam 
kehidupan rohani manusia dan untuk memungkinkan manusia ber-taqarrub 
atau mendekatkan diri kepada Khāliq-nya dan Rabb-nya.

1054. Kalimat Arab dalam teks itu berarti: mereka bertaubat; mereka 
memeras-meras tangan karena rasa menyesal. Orang-orang Arab mengatakan 
tentang seseorang yang bertobat, Suqita fī Yadihī (Lane).

a2 : 52, 93;  4 : 154;  7 : 153;  20 : 89.   b20 : 90.
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151. Dan ketika Musa akembali 
kepada kaumnya dengan marah 
dan sedih, ia berkata, “Buruklah 
apa yang kamu kerjakan sebagai 
wakilku sepeninggalku. Apakah 
kamu hendak mempercepat pe-
rintah Tuhan-mu?” Lalu ia 
meletakkan Loh itu dan mereng-
gut kepala saudaranya, seraya 
menariknya kepadanya.1055 Harun 
berkata, b“Hai anak ibuku,1056 se-
sungguhnya kaum ini meman-
dangku lemah, dan mereka hampir 
membunuhku. Oleh karena itu 
janganlah engkau membiarkan 
musuh-musuh mengejekku dan 
janganlah engkau menganggap 
aku termasuk kaum yang aniaya.”

اَِسًفا �  َغۡضَباَن  قَۡوِمٖہ  ِالٰي  ي  ُمۡوسٰۤ َرَجَع  ا  لَّمَ َو 

تُۡم 
ۡ
ِجل

َ
اَع ِمۡن  ۭ بَۡعِدۡي ۚ  َخلَۡفُتُمۡونِۡي  َسَما 

ۡ
بِئ قَاَل 

بَِراِۡس   
َ

اََخذ َو  الۡاَلَۡواَح  اَلۡقَي  َو   ۚ ۡم 
ُ

َربِّک اَۡمَر 

 ِالَۡیِہ ؕ قَاَل ابَۡن اُّمَ  ِاّنَ  الَۡقۡوَم 
ۤ
ٗہ اَِخۡیِہ َيجُّرُ

اُدۡوا یَۡقُتُلۡونَِنۡي ۖفَلَا تُۡشِمۡت 
َ
اۡسَتۡضَعُفۡونِۡي َو ک

ِم  لَۡقۡو ا َمَع  ِنۡي 
ۡ
ۡجَعل

َ
ت لَا  َو  َء  ٓا ۡعَد لۡاَ ا بَِي 

لِِمیَۡن ﴿۱۵۱﴾ 
ٰ

الّظ

1055. Nabi Musa As mencengkeram kepala Nabi Harun As, bukan 
karena Harun As telah membiarkan atau menyokong perbuatan pemujaan 
lembu sebagaimana digambarkan dalam bibel (Keluaran 32:2-4), melainkan 
karena Nabi Harun As tidak berhasil mencegah kaumnya menyembah lembu. 
Nabi Musa As menunjukkan kegusaran bukan disebabkan oleh karena Nabi 
Harun As telah melanggar peraturan agama atau syariat, akan tetapi karena 
Nabi Harun As tidak berhasil mengelola urusan-urusan agama dengan sebaik-
baiknya selagi nabi Musa As tidak ada di tempat. Kemarahan itu beralasan, 
sebab suatu penodaan besar telah dilakukan dan seluruh pekerjaan Nabi Musa 
As selama hidupnya telah terancam bahaya.

1056. Nabi Harun As mengimbau perasaan halus Nabi Musa As agar 
berlaku lunak dan kasih mesra selayak bersaudara.

a20 : 87;   b20 : 95.



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 9

620

152. Musa berkata, “Wahai 
Tuhan-ku, ampunilah aku dan 
saudaraku, dan masukkanlah kami 
ke dalam rahmat Engkau, dan 
Engkau Yang Maha Penyayang 
dari semua yang penyayang.”

فِۡي  َنا 
ۡ
اَۡدِخل َو  لِاَِخۡي  َو  لِۡي  اۡغفِۡر  َرّبِ  قَاَل 

ِحِمیَۡن ﴿۱۵۲﴾٪  َرۡحَمِتَک ۖ َو اَنَۡت اَۡرَحُم الّرٰ 

153. Adapun aorang-orang 
yang telah menjadikan patung 
anak sapi1057 sebagai sembahan, 
kemurkaan dari Tuhan mereka 
dan kehinaan di dalam kehidupan 
dunia akan menimpa mereka. Dan 
demikianlah Kami membalas 
orang-orang yang mengada-
adakan kedustaan.

َغَضٌب  ۡم 
ُ
َسَیَنالُہ الِۡعۡجَل  وا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو  نَۡیا ؕ  حَٰیوِۃ الّدُ

ۡ
 فِي ال

ٌ
ۃ

َّ َو ِذل بِّہِۡم  ۡن ّرَ ّمِ

ِریَۡن ﴿۱۵۳﴾ 
َ
ۡجِزي الُۡمۡفت

َ
ن

154. Tetapi borang-orang yang 
mengerjakan keburukan lalu 
sesudah itu mereka bertaubat 
dan beriman, sesungguhnya 
setelah tobat itu Tuhan Engkau 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

تَابُۡوا ثُّمَ  ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ َعِمُلوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َربََّک  ِمۡن  ۭ بَۡعِدَہا  ِاّنَ  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا َو  ِمۡن  ۭ بَۡعِدَہا 

ِحۡیٌم ﴿۱۵۴﴾  لََغُفۡوٌر ّرَ

155. Dan ketika kemarahan 
Musa sudah reda, ia mengambil 
Loh-loh itu, dan cdi dalam 
tulisannya ada petunjuk dan 
rahmat bagi mereka yang takut 
kepada Tuhannya.

 الۡاَلَۡواَح ۖ 
َ

ۡوَسي الَۡغَضُب اََخذ َت َعۡن  ّمُ
َ

ا َسک َو لَّمَ

ۡم  
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ لِّل   
ٌ

َرۡحَمۃ ّوَ  ُہًدي  نُۡسَخِتَہا  فِۡي  َو 

لَِربِّہِۡم یَۡرَہُبۡوَن ﴿۱۵۵﴾ 

1057. Keterangan Bibel yang menuduh Harun As ikut melibatkan diri 
dalam pemujaan sapi sungguh menyesatkan (Enc. Bib. Vol. I col.2).

a2 : 52, 93;  4 : 154;  7 : 149;  20 : 89.   b5 : 40;  16 : 120.   c5 : 45;  6 : 92.
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156. Dan Musa memilih 
tujuh puluh orang laki-laki 
dari kaumnya untuk menepati 
perjanjian Kami. Tetapi ketika 
gempa bumi mengguncang1057A 
mereka Musa berkata, “Wahai 
Tuhan-ku, jika Engkau meng-
hendak i ,  aEngkau  dapa t 
membinasakan mereka dan juga 
diriku sebelum ini. Akankah 
Engkau membinasakan kami 
atas apa yang telah diperbuat 
oleh orang-orang bodoh di antara 
kami? Tidak lain ini hanyalah 
suatu cobaan dari Engkau, 
dengannya Engkau membiarkan 
sesat siapa yang Engkau 
kehendaki dan Engkau memberi 
petunjuk kepada siapa yang 
Engkau kehendaki. Engkau-lah 
Pelindung kami; maka ampunilah 
kami dan kasihanilah kami dan 
Engkau-lah sebaik-baik Pemberi 
ampunan.

َرُجلًا  َسۡبِعیَۡن  قَۡوَمٗہ  ُمۡوٰسي  اۡخَتاَر  َو 

قَاَل   
ُ

ۡجَفۃ الّرَ ُم 
ُ
تۡہ

َ
اََخذ  

ۤ
ا فَلَّمَ  ۚ لِِّمۡیَقاتَِنا 

 ؕ ِایَّاَي  َو  قَۡبُل  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
اَۡہلَۡکَتہ ِشۡئَت  لَۡو  َرّبِ 

ِہَي   ِاۡن   ۚ ا  ِمّنَ َفَہٓاُء  الّسُ فََعَل  بَِما  اَتُۡہلُِکَنا 
 بَِہا َمۡن تََشٓاُء َو تَۡہِدۡي َمۡن 

ُ
ا ِفۡتَنُتَکؕ  تُِضّل

َّ ِال

َنا فَاۡغفِۡر لََنا َو اۡرَحۡمَنا َو  اَنَۡت   تََشٓاُءؕ  اَنَۡت َولِّیُ
َخیُۡر  الٰۡغفِرِیَۡن ﴿۱۵۶﴾ 

157. “Dan btetapkanlah bagi 
kami kebaikan di dunia ini dan di 
akhirat; sesungguhnya kami telah 
kembali dengan bertobat kepada 
Engkau.” Dia berfirman, c”Azab-
Ku akan Kutimpakan kepada 
siapa yang Aku kehendaki; tetapi

فِي  ّوَ     
ً

َحَسَنۃ نَۡیا  الّدُ ٰہِذِہ  فِۡي  لََنا  اۡکُتۡب  َو 

ابِۡيۤ  اُِصۡیُب  
َ

   ِالَۡیَک ؕ قَاَل َعذ
ۤ
ا ُہۡدنَا

ِخَرِۃ   ِانَّ
ٰ

الۡا

ۡيٍء ؕ
َ

 ش
َ

ّل
ُ
بِٖہ  َمۡن  اََشٓاُء ۚ  َو َرۡحَمِتۡي َوِسَعۡت ک

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  17

1057A. Gempa bumi tersebut hanyalah satu gejala alam biasa. Nabi 
Musa As merasa cemas kalau-kalau gempa itu merupakan azab Tuhan untuk 
menghukum dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaumnya. 

a13 : 28.   b2 : 202.   c2 : 285;  5 : 41.
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arahmat-Ku meliputi segala se-
suatu; maka pasti Aku akan 
menetapkannya bagi orang-orang 
yang bertakwa, mereka yang 
membayar zakat, dan mereka 
yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami.”

یُۡؤتُۡوَن  َو  ُقۡوَن  یَّتَ ِذیَۡن 
َّ لِل ۡکُتُبَہا 

َ
فََسا

  ۚ﴾۱۵۷﴿ یُۡؤِمنُۡوَن  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا ۡم 

ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو  وَۃ 
ٰ

ک الّزَ

158. “Yaitu orang-orang yang 
mengikuti Rasul, bNabi Ummi,1058 
cyang mereka dapati tercantum di 
dalam Taurat dan Injil1059 yang 
ada pada mereka. dIa menyuruh 
mereka kepada yang makruf, 
melarang mereka dari yang 
mungkar, menghalalkan bagi 
mereka segala yang baik, meng-
haramkan bagi mereka segala 
yang buruk, serta menyingkirkan 
dari mereka beban mereka, dan 
belenggu-belenggu yang ada 
pada mereka. Maka orang-orang 
yang beriman kepadanya, men-
dukungnya, menolongnya, dan 
mengikuti cahaya yang telah di-
turunkan besertanya, mereka itu-
lah orang-orang yang berhasil.”

ِذۡي 
َّ ّيَ ال ِبّيَ الۡاُّمِ ُسۡوَل الّنَ ِبُعۡوَن الّرَ ِذیَۡن یَّتَ

َّ  اَل

َو  ۡوٰرىِۃ  الّتَ فِي  ۡم 
ُ
ِعۡنَدہ ُتۡوبًا 

ۡ
َمک َيِجُدۡونَٗہ 

َعِن  ۡم 
ُ
یَۡنٰہہ َو  بِالَۡمۡعُرۡوِف  ۡم 

ُ
مُُرہ

ۡ
یَا ِجۡیِل 

ۡ
الِۡان

ُم َعلَۡیہُِم  ٰبِت َو ُيحَّرِ ّیِ
َ

ُم الّط
ُ
 لَہ

ُ
ِر َو ُيِحّل

َ
الُۡمۡنک

ِتۡي 
َّ ۡم َو الۡاَۡغلَٰل ال

ُ
ۡم ِاۡصَرہ

ُ
ِئَث َو یََضُع َعۡنہ خَبٰٓ

ۡ
ال

ُرۡوُہ  َمنُۡوا بِٖہ  َو َعّزَ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ انَۡت َعلَۡیہِۡم ؕ فَال
َ
ک

 �  
ۤ
َمَعٗہ اُنِۡزَل  ِذۡيۤ 

َّ ال ۡوَر  الّنُ َبُعوا 
َّ ات َو  نََصُرۡوُہ   َو 

ُم  الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۱۵۸﴾٪   
ُ
ِٰٓئَک  ہ اُول 

1058. Ummī artinya, yang menjadi kepunyaan atau mempunyai pertalian 
dengan ibu, yakni, maksum (tak berdosa) seperti bayi yang masih menyusu 
dari ibunya; orang yang tidak mempunyai kitab wahyu, khususnya orang 
Arab; orang yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf); orang 
yang berasal dari Mekah yang dikenal sebagai Umm al-Qurā, yakni induk 
kota-kota. Jika kata Ummī diambil pengertian “buta huruf,” maka ayat ini 
akan berarti bahwa walaupun Rasulullah Saw tidak menerima pendidikan apa 
pun dan sama sekali buta aksara, namun Tuhan melimpahkan kepada beliau 
pengetahuan demikian tingginya sehingga dapat memberikan cahaya dan 
bimbingan bahkan kepada mereka yang dianggap paling maju dalam ilmu 
pengetahuan dan penalaran.

Beberapa pujangga Kristen telah berlagak seolah-olah meragukan 
kenyataan bahwa Rasulullah Saw tidak dapat membaca dan menulis. Wherry 

a40 : 8.   b29 : 49;  42 : 53;  62 : 3.   c48 : 30.   dLihat 3 : 105.
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dalam karyanya, Commentary of the Qur’an mengatakan, “Mungkinkah ia 
yang telah dididik di satu rumah beserta Ali, yang dapat membaca dan menulis, 
ia sendiri tidak menerima pelajaran seperti itu? Dapatkah ia menjalankan 
usaha perniagaan yang penting selama bertahun-tahun tanpa memiliki 
pengetahuan membaca dan menulis? Bahwa ia dapat membaca dan menulis 
di masa kemudian adalah pasti. Riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia 
berkata kepada Mu’awiyah, salah seorang jurutulisnya, “Tuliskanlah huruf 
Bā’ dengan lurus, pisahkan huruf Sīn dengan imbang,” dan sebagainya, dan 
bahwa pada saat-saat terakhir ia menerima alat-alat tulis.

Menggunakan jurutulis tidak mengandung arti tidak mempunyai 
pengetahuan seni menulis, sebab menggunakan jurutulis semacam itu 
sudah biasa pada masa itu, bahkan di antara kebanyakan kaum terpelajar 
sekalipun. “Kesimpulan bahwa karena Rasulullah Saw telah dididik di satu 
rumah beserta Ali, yang dapat membaca dan menulis tentunya telah belajar 
membaca dan menulis juga,” merupakan alasan yang lemah sekali. Hal 
itu hanya membuktikan bahwa tuan yang terhormat itu, tidak mengetahui 
kenyataan-kenyataan tentang dasar kehidupan Rasulullah Saw.

Sayyidina Ali r.a. dan Rasulullah Saw tak mungkin pernah menerima 
didikan dan dibesarkan bersama-sama, karena antara keduanya ada perbedaan 
usia yang jauh sekali. Rasulullah Saw kira-kira duapuluh sembilan tahun 
lebih tua dari Sayyidina Ali r.a. Jangan bicara ihwal Rasulullah Saw dan 
Sayyidina Ali r.a. dididik dan dibesarkan bersama-sama, sebab hal demikian 
jelas tidak mungkin oleh karena adanya perbedaan besar dalam kedua ini. 
Justru Sayyidina Ali r.a. yang mendapat didikan di rumah Rasulullah di 
bawah asuhan dan didikan Rasulullah Saw sendiri (Hisyam). 

Abu Thalib, yang membesarkan Rasulullah Saw, adalah orang yang 
kurang mampu. Ia tidak paham akan nilai ilmu dan pengetahuan; begitu pula 
memiliki ilmu pada zaman itu, tidak dianggap sesuatu yang berharga dan 
menguntungkan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw tetap tidak dapat membaca 
dan menulis dalam lingkungan keluarga beliau. 

Tetapi, Sayyidina Ali r.a. dibesarkan di rumah Rasulullah Saw sendiri. 
Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, seorang wanita hartawan, 
telah memberi sarana-sarana yang cukup besar ke tangan beliau. Pula beliau 
menyadari, betapa berharganya nilai pendidikan itu. Maka, di bawah asuhan 
yang baik dan pengaruh mulia beliau, Sayyidina Ali r.a., menurut ukuran 
pada waktu itu, dengan sendirinya tumbuh menjadi seorang pemuda yang 
berpendidikan baik.

Keberatan yang kedua dari Wherry adalah seandainya Rasulullah Saw 
buta aksara dan tidak dapat membaca dan menulis, niscaya beliau tidak 
akan dapat membuktikan diri sebagai seorang usahawan yang berhasil – 
sebagaimana pada hakikatnya demikian – adalah karena salah tanggapan 
tentang seorang usahawan Arab yang baik dan berhasil di masa Rasulullah. 
Wherry pasti tidak akan mengajukan keberatan demikian, jika ia mengetahui 
bahwa di Asia, sekalipun di abad kedua puluh sekarang ini, ada usahawan-
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usahawan yang sangat berhasil walaupun tidak mendapat pendidikan dasar 
juga. 

Di Mekah, di masa Rasulullah Saw, pendidikan tidak begitu dipentingkan. 
Pada waktu itu, terdapat hanya sedikit saja orang yang pandai membaca dan 
menulis, tetapi banyak sekali orang yang menjalankan usaha dengan berhasil 
dan maju. Pendidikan pada waktu itu di negeri Arab, tidak dianggap sebagai 
syarat mutlak untuk menjadi usahawan yang baik. Lagi pula kenyataan bahwa 
Siti Khadijah telah memberikan kepada Rasulullah Saw seorang budak, 
bernama Maisarah, yang dapat membaca dan menulis dan yang senantiasa 
menyertai beliau dalam perjalanan dagang beliau, sama sekali menggugurkan 
keberatan Wherry. 

Riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw sekali peristiwa, telah 
meminta kepada Muawiyah r.a. supaya menuliskan secara tepat huruf Bā’ dan 
Sīn, nampanya tidak dapat dipercaya. Di masa Khalifah Abbasiyah, banyak 
sekali Hadis-hadis dibuat-buat yang tidak menguntungkan posisi keluarga 
Bani Umayah. Hadis tersebut bertujuan, hendak menampilkan citra tentang 
Mu’awiyah, seorang anggota terkemuka dari keluarga Bani Umayah, sebagai 
orang yang sangat sederhana pendidikannya, sehingga tidak dapat menulis 
huruf-huruf yang begitu sederhana bahkan semisal Bā’ dan Sīn. 

Namun demikian, sekalipun terbukti bahwa riwayat ini dapat dipercaya, 
hal itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah Saw dapat membaca dan 
menulis; sebab, beliau telah terbiasa mengimlakan Al-Qur’an, sehingga 
tidak mustahil bagi beliau untuk mengenali bentuk umum huruf-huruf dan 
memberikan petunjuk mengenai kata yang salah, dalam cara penulisannya.

Kenyataan bahwa Rasulullah Saw memesan pena dan kertas, pada saat-
saat terakhir kehidupan beliau, juga tidak mendukung dugaan Wherry. Satu 
kenyataan sejarah yang terbukti kebenarannya adalah manakala sesuatu ayat 
diwahyukan, Rasulullah Saw memesan pena dan kertas, lalu mengimlakan 
kepada salah seorang Kātib (jurutulis), apa yang telah diwahyukan kepada 
beliau. Oleh karena itu, kenyataan tentang memesan pena dan kertas saja, 
tidak menjadi bukti bahwa Rasulullah Saw dapat membaca dan menulis.

Begitu pula kata-kata yang dimaksudkan Wherry untuk menguatkan 
dalilnya yaitu “bacalah dengan nama Tuhan-mu” tidak membuktikan 
sesuatu. Kata Arab Iqra’ (bacalah) yang dipergunakan dalam QS.96: 2, 
tidak hanya berarti membaca suatu tulisan, melainkan juga mengulangi dan 
memperdengarkan kembali apa yang kita dengar dari orang lain. Lagi pula 
dari Hadis tersebut telah terbukti bahwa di saat wahyu pertama turun, malaikat 
Jibrail mengucapkan kata Iqra’ sesungguhnya tiada tulisan dikemukakan di 
hadapan Rasulullah Saw supaya dibaca oleh beliau. Beliau hanya diminta 
mengulangi dengan lisan, apa yang telah dibacakan oleh malaikat kepada 
beliau. 

Selanjutnya tuduhan dari beberapa pujangga Kristen bahwa anggapan 
tentang Rasulullah Saw tak dapat membaca atau menulis, asalnya dari salah 
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159. Katakanlah, “Hai manusia, 
asesungguhnya aku Rasul Allah 
kepada kamu semua,1060 dari 
Yang memiliki kerajaan seluruh 
langit dan bumi. Tidak ada Tuhan 
kecuali Dia. bDia menghidupkan 
dan mematikan. Maka berimanlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, 
Nabi Ummi yang beriman kepada 
Allah dan kalimat-kalimat-Nya; 
dan ikutilah ia supaya kamu 
mendapat petunjuk.”

ۡم 
ُ

ِالَۡیک ِہ 
اللّٰ َرُسۡوُل  ِۡي 

ّ
ِان اُس  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا قُۡل 

الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت   الّسَ ُک 
ۡ
ُمل لَٗہ   ِذۡي 

َّ ا�ل َجِمۡیَعا 

ِہ 
ِمنُۡوا  بِاللّٰ

ٰ
ا ُہَو یُۡحٖي َو یُِمۡیُت ۪ فَا

َّ ۚ لَاۤ ِالَٰہ  ِال

ِہ 
ِذۡي یُۡؤِمُن بِاللّٰ

َّ ّيِ  ال ِبّيِ  الۡاُّمِ َو َرُسۡولِِہ الّنَ

ُکۡم تَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۵۹﴾ 
َّ ِبُعۡوُہ  لََعل

َّ لِٰمِتٖہ َو ات
َ
َو ک

a21 : 108;  25 : 2;  34 : 29.   b2 : 259;  23 : 81;  44 : 9;  57 : 3.

pengertian mengenai pengakuan beliau yang berulang kali bahwa beliau 
“Nabi Ummi”, adalah aneh lagi lemah landasannya. Mengherankan sekali, 
bahwa mereka yang hidup siang-malam bertahun-tahun lamanya dengan 
beliau dan setiap hari melihat beliau membaca dan menulis, tidak dapat 
mengetahui apakah beliau buta aksara atau tidak, dan tersesat pada anggapan 
itu, hanya oleh karena pengakuan beliau sendiri berulang-ulang bahwa beliau 
buta aksara. 

Penggunaan jurutulis oleh beliau, tidaklah bertentangan dengan 
pengetahuan beliau tentang seni tulis, sebab penggunaan jurutulis semacam 
itu biasa pada masa itu, bahkan di kalangan yang sangat terpelajar sekalipun, 
menunjukkan bahwa Wherry tidak paham akan sejarah Tanah Arab dan 
Agama Islam. Hakikatnya ialah bahwa di masa Rasulullah Saw tidak terdapat 
ulama-ulama atau orang-orang terpelajar di antara orang-orang Arab, dalam 
arti kata yang dipahami umum sekarang; begitu pula mereka tidak biasa 
mempunyai panitera-panitera dan jurutulis-jurutulis. Tidak ada contoh dalam 
sejarah tentang panitera-panitera yang dipekerjakan oleh seorang Arab 
dahulu. Sekalian para ulama, tanpa kecuali, bersepakat bahwa Rasulullah 
Saw tidak dapat membaca dan menulis, sebelum wahyu diturunkan kepada 
beliau. Al-Qur’an menerangkan dengan sangat tegas mengenai hal itu bahwa 
Rasulullah Saw tidak pandai membaca, sekurang-kurangnya sampai saat 
beliau mendakwakan diri menjadi utusan Allah (QS.29: 49). Akan tetapi, 
beliau telah dapat mengeja beberapa kata, menjelang akhir hayat beliau. 

1059. Mengenai beberapa nubuatan Bibel berkenaan dengan Rasulullah 
Saw, lihat Matius 23:39; Yahya 14:16, 26; 16:7-14; Ulangan 18:18 dan 33:2; 
Jesaya 21:13-17 dan 20:62; Kidung Agung 1:5-6; Habakuk 3:7.

1060. Jika semua utusan Allah yang dibangkitkan sebelum Rasulullah 
Saw merupakan nabi-nabi bangsa tertentu, yang ajaran-ajaran mereka 

R. 20
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160. Dan, cdari kaum Musa 
ada satu golongan yang memberi 
petunjuk kepada manusia dengan 
kebenaran dan dengan itu mereka 
menegakkan keadilan.1061

بِٖہ   َو  حَّقِ 
ۡ

بِال یَّۡہُدۡوَن   
ٌ

ۃ اُّمَ ي  ُمۡوسٰۤ قَۡوِم  ِمۡن  َو  

یَۡعِدلُۡوَن ﴿۱۶۰﴾ 

161. Dan aKami membagi me-
reka ke dalam dua belas suku 
yang masing-masing berkembang 
menjadi bangsa-bangsa yang 
berbeda. Dan Kami wahyukan 
kepada Musa, ketika kaumnya 
bmeminta air kepadanya, dengan 
berfirman ”Pukullah batu itu1601A 
dengan tongkat engkau;” maka 
darinya memancar dua belas mata 
air; setiap suku mengetahui tempat 
minumnya masing-masing. Dan 
cKami menaungkan awan di atas 
mereka serta menurunkan kepada 
mereka manna dan salwa, Kami 
berfirman, “Makanlah yang baik 
dari apa yang telah Kami rezeki-
kan kepadamu.” Dan mereka 
tidaklah menganiaya1062 Kami 
melainkan mereka menganiaya 
diri mereka sendiri.

ُم اثَۡنَتۡي َعۡشَرَۃ  اَۡسَباًطا اَُممًا ؕ 
ُ
ۡعٰنہ

َ
َو قَّط

  
ۤ
قَۡوُمٗہ اۡستَۡسٰقىُہ  ِاِذ   ي   ُمۡوسٰۤ ِالٰي    

ۤ
اَۡوَحۡیَنا َو  

َۢۡبجََسۡت ِمۡنُہ  حََجَر ۚ فَان
ۡ

اَِن اۡضِرۡب بَِّعَصاَک ال

 اُنَاٍس 
ُ

ّل
ُ
اثَۡنَتا َعۡشَرَۃ َعۡیًنا ؕ قَۡد َعلَِم ک

َنا َعلَۡیہُِم الَۡغَماَم َو اَنَۡزلَۡنا 
ۡ
ل

َّ ۡم ؕ َو َظل
ُ
ۡشَربَہ ّمَ

ٰبِت  ُلۡوا ِمۡن َطّیِ
ُ
ٰوي ؕ ک

ۡ
ل َعلَۡیہُِم الَۡمّنَ َو الّسَ

ا   انُۡوۤ
َ
ۡم ؕ َو َما َظلَُمۡونَا َو لِٰکۡن  ک

ُ
َما َرَزۡقٰنک

ۡم یَۡظلُِمۡوَن ﴿۱۶۱﴾ 
ُ
اَنُۡفَسہ

a7 : 82.   b5 : 13.   c2 : 61.   d2 : 58;  20 : 81.

dimaksudkan untuk kaum atau bangsa yang kepada mereka nabi-nabi itu 
diutus dan nabi-nabi itu diutus untuk masa-masa tertentu, maka Rasulullah 
Saw dibangkitkan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. 
Kedatangan beliau merupakan kejadian mandiri dalam sejarah umat manusia. 
Kedatangannya itu, dimaksudkan untuk membina segala macam bangsa dan 
masyarakat agar terhimpun dalam satu Ikatan Persaudaraan Umat Manusia 
yang dengan perantaraannya segala perbedaan warna, iklim, dan kepercayaan 
dilenyapkan sama sekali.

1061. Pengikut-pengikut Musa As tidak semuanya rusak. Beberapa di 
antaranya bukan hanya diri mereka sendiri yang baik, malahan juga mereka 
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membimbing orang-orang lain kepada jalan kebenaran dan mereka sendiri 
berlaku adil terhadap sesama manusia. Al-Qur’an tidak pernah mengutuk 
suatu kaum secara umum dan tanpa membeda-bedakan.

1061A. Lihat catatan no. 101.
1062. Mereka hanya berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri dan tidak 

akan merugikan cita-cita kebenaran. 
1063. Qaryah yang dimaksudkan dalam ayat ini, konon ialah Aila 

(Elath) di Pantai Laut Merah. Letaknya pada sayap timur Laut Merah. di 
Teluk Aelanitic (yang namanya diambil dari nama tempat itu sendiri) yang 

162. Dan ingatlah aketika 
dikatakan kepada mereka, 
“Tinggallah kamu di kota ini, 
makanlah darinya di mana saja 
kamu sukai, dan katakanlah, 
“Wahai Tuhan, ringankanlah 
beban kami,” dan masukilah 
pintunya dengan merendahkan 
diri, Kami akan mengampuni 
kesalahan-kesalahanmu, Kami 
pasti akan menambah ganjaran 
kepada orang-orang yang berbuat 
kebajikan.”

ُلۡوا 
ُ
ک َو   

َ
الَۡقۡریَۃ ٰہِذِہ  ُنۡوا 

ُ
اۡسک ُم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاۡذ  َو 

 ّوَ اۡدُخُلوا 
ٌ

ۃ
َ

ِمۡنَہا َحۡیُث ِشۡئتُۡم َو قُۡولُۡوا ِحّط

ۡم ؕ 
ُ

ۡغفِۡر لَُکۡم َخِطۡیٓـِٰٔتک
الَۡباَب ُسّجًَدا نَّ

ِزیُۡد الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۶۲﴾ 
َ
َسن

163. Tetapi, borang-orang aniaya 
dari antara mereka merubah 
ucapan itu dengan apa yang tidak 
dikatakan kepada mereka. Lalu 
Kami menurunkan azab kepada 
mereka dari langit disebabkan 
mereka senantiasa berbuat aniaya.

َغیَۡر  قَۡولًا  ۡم 
ُ
ِمۡنہ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َل  فََبّدَ
َن  ّمِ ِرۡجًزا  َعلَۡیہِۡم  َنا 

ۡ
ۡرَسل

َ
فَا ۡم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِذۡي 

َّ ال

انُۡوا یَۡظلُِمۡوَن ﴿۱۶۳﴾٪  
َ
َمٓاِء بَِما ک الّسَ 

164. Dan tanyakanlah kepada 
mereka mengenai kota1063 yang 
terletak di dekat laut, ketika 
mereka melanggar aturan pada 
hari cSabat, yaitu ketika datang 
kepada mereka ikan-ikan mereka

َحاِضَرَۃ   انَۡت 
َ
ک ِتۡي 

َّ ال الَۡقۡریَِۃ   َعِن  ۡم 
ُ
ہ

ۡ
ۡسـَٔل َو 

تِۡیہِۡم  
ۡ
تَا ِاۡذ  ۡبِت  الّسَ فِي  یَۡعُدۡوَن  الَۡبۡحِرِۘاۡذ 

وقف
لازم

a2 : 59.   b2 : 60.   c2 : 66;  4 : 155.

R. 21
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bermunculan di permukaan air1064 
pada hari Sabat,1064A tetapi pada 
hari ketika mereka tidak mera-
yakan Sabat ikan-ikan itu tidak 
mendatangi mereka. Demikianlah 
Kami amenguji mereka disebab-
kan mereka durhaka.

لَا  یَۡوَم  ّوَ  ًعا  ُشّرَ َسۡبِتہِۡم  یَۡوَم  ۡم 
ُ
ِحۡیَتانُہ

بَِما  ۡم 
ُ
ۛ نَۡبُلۡوہ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک تِۡیہِۡم ۛ 

ۡ
تَا لَا    � يَۡسِبُتۡوَن 

انُۡوا یَۡفُسُقۡوَن ﴿۱۶۴﴾ 
َ
ک

165. Dan ketika segolongan 
di antara mereka berkata kepada 
golongan lain, “Mengapa kamu 
menasihati kaum yang Allah 
akan membinasakan mereka atau 
mengazab mereka dengan azab 
yang sangat keras?” Mereka men-
jawab, “Kami melakukan itu agar 
kami punya alasan di hadapan 
Tuhanmu, dan supaya mereka 
bertakwa.”

قَۡوَما�  تَِعُظۡوَن  لَِم  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ  

ٌ
ۃ اُّمَ قَالَۡت  ِاۡذ  َو 

بًا  ا
َ

َعذ ۡم 
ُ
بُہ ِ

ّ
ُمَعذ اَۡو  ۡم 

ُ
ُمۡہلُِکہ ُہ 

للّٰ ا�

ۡم  
ُ
ہ

َّ ۡم  َو لََعل
ُ

َشِدیًۡدا ؕ قَالُۡوا َمۡعِذَرًۃ  ِالٰي َربِّک

ُقۡوَن ﴿۱۶۵﴾  یَّتَ

166. Maka bketika mereka me-
lupakan yang telah dinasihat-
kan kepada mereka, Kami me-
nyelamatkan orang-orang yang 
melarang berbuat keburukan dan 
Kami menghukum orang-orang 
aniaya dengan azab yang sangat 
menyengsarakan disebabkan 
mereka senantiasa durhaka.

ِذیَۡن 
َّ ال جَۡیَنا 

ۡ
اَن بِٖہۤ  ُرۡوا 

ّ
ُذکِ َما  نَُسۡوا  ا  فَلَّمَ

َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال نَا 

ۡ
اََخذ َو  ۡوِٓء  الّسُ َعِن  یَۡنَہۡوَن 

انُۡوا  یَۡفُسُقۡوَن ﴿۱۶۶﴾ 
َ
اٍب   ۭ بَِئيٍۡس ۭ بَِما ک

َ
بَِعذ

disebutkan sebagai salah satu dari tahap terakhir pengembaraan kaum Bani 
Israil (1 Raja-raja 9: 26 & II Tawarikh 8: 17). Zaman Nabi Sulaiman As kota 
itu jatuh ke tangan kaum Bani Israil, tetapi boleh jadi kemudian, direbut dari 
tangan mereka. Kemudian Uzziah merebutnya kembali, tetapi di bawah Ahaz 
kota itu terlepas lagi (Enc. Bib. & Jew. Enc.).

1064. Syura’an berarti juga  mereka (ikan-ikan itu) datang berbondong-
bondong.

1064A. Karena pada hari Sabat orang-orang pantang menangkap 

a7 : 169.   b6 : 45.
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167. Maka ketika mereka me-
langgar apa yang dilarang untuk 
mengerjakannya, Kami berfirman 
kepada mereka, a”Jadilah kamu 
kera-kera yang hina!”1065

ۡم   
ُ
لَہ َنا 

ۡ
قُل َعۡنُہ  نُُہۡوا  ا  ّمَ َعۡن  َعَتۡوا  ا  فَلَّمَ

ۡونُۡوا  ِقَرَدًۃ  ٰخِسِئیَۡن ﴿۱۶۷﴾ 
ُ
ک

168. Dan ingatlah ketika Tuhan 
engkau mengumumkan bahwa 
bDia pasti akan mengutus1066 ke-
pada mereka hingga Hari Kiamat, 
orang-orang yang akan menim-
pakan kepada mereka azab yang 
mengerikan. Sesungguhnya Tuhan 
engkau sangat cepat hukuman-
Nya1066A dan sesungguh-nya Dia 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

یَۡوِم  ِالٰي  َعلَۡیہِۡم  ّنَ 
َ
لََیۡبَعث َربَُّک  َن 

َ
ّذ

َ
تَا ِاۡذ  َو 

اِب ؕ ِاّنَ  َربََّک  
َ

ۡم ُسۡوَٓء الَۡعذ
ُ
الِۡقٰیَمِۃ َمۡن يَُّسۡوُمہ

ِحۡیٌم ﴿۱۶۸﴾  ٗہ  لََغُفۡوٌر  ّرَ
لََسِریُۡع  الِۡعَقاِب ۖ َو  ِانَّ

a2 : 66;  5 : 61.   b2 : 62;  3 : 113.

ikan, ikan-ikan mengetahui secara naluri waktu yang aman dan karena itu 
perasaan aman secara naluri ini telah membuat ikan-ikan itu bermunculan 
ke permukaan air atau mendekati pantai dalam jumlah yang besar pada hari 
Sabat. Keadaan ini ternyata merupakan godaan yang terlalu besar bagi orang-
orang Yahudi dan mereka mengadakan persiapan untuk menangkap ikan pada 
hari Sabat, dan dengan demikian mereka menodai kekeramatan hari itu. 

1065. Lihat catatan no. 107.

1066. Ayat ini dan juga beberapa ayat berikutnya menunjukkan bahwa 
kaum yang dikatakan sebagai “kera-kera yang hina” dalam ayat sebelumnya 
itu tidak sungguh-sungguh berubah menjadi kera, melainkan mereka itu tetap 
makhluk manusia walaupun mereka menjalani peri kehidupan yang hina dan 
dipandang rendah oleh orang-orang lain juga.

1066A. Jelas dari beberapa ayat Al-Qur’an bahwa Tuhan sangat lambat 
dalam menghukum orang-orang durhaka. Dia berkali-kali memberi tenggang 
waktu kepada mereka. Kata-kata itu dimaksudkan bahwa bila pada akhirnya 
hukuman ditetapkan menimpa satu kaum, hukuman itu datangnya cepat dan 
tak ada sesuatu yang dapat memperlambat kedatangannya.
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169. Dan, Kami membagi 
mereka menjadi berbagai bangsa 
yang terpisah-pisah di bumi. Di 
antara mereka ada orang-orang 
yang shaleh, dan di antara mereka 
ada yang tidak demikian. Dan 
aKami menguji mereka dengan 
berbagai kebaikan dan keburukan 
supaya mereka kembali kepada 
petunjuk.

ِلحُۡوَن  ُم الّصٰ
ُ
ۡم فِي الۡاَۡرِض اَُممًاِۚمۡنہ

ُ
ۡعٰنہ

َ
َو قَّط

حََسٰنِت 
ۡ

بِال ۡم 
ُ
بََلۡوٰنہ َو   ۪ ٰذلَِک  ُدۡوَن  ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو 

یَۡرِجُعۡوَن ﴿۱۶۹﴾  ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ َو 

170. bKemudian datang se-
sudah mereka suatu generasi 
yang jahat yang mewarisi Kitab 
itu. Mereka mengambil harta 
dunia1067 yang hina ini dan mereka 
mengatakan, “Pasti kami akan 
diampuni.” Tetapi, jika datang 
kepada mereka harta semacam 
itu mereka akan mengambilnya. 
Bukankah telah diambil per-
janjian dari mereka dalam Kitab 
bahwa mereka tidak akan me-
ngatakan sesuatu terhadap Allah 
kecuali yang hak? Dan, mereka 
telah mempelajari1068 apa yang 
tercantum di dalamnya. Padahal 
cRumah akhirat itu lebih baik 
bagi orang-orang yang bertakwa. 
Apakah kamu tidak mau me-
ngerti?

ِرثُوا الِۡکٰتَب  ٌف ّوَ
ۡ
خَلََف ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم َخل

َ
ف

یَُقۡولُۡوَن  َو  الۡاَۡدنٰي  ا 
َ

ٰہذ َعَرَض  ۡوَن 
ُ

ُخذ
ۡ
یَا

ۡوُہ ؕ 
ُ

ُخذ
ۡ
ٗہ یَا

ُ
ۡثل تِہِۡم َعَرٌض ّمِ

ۡ
ُر لََناَۚو ِاۡن یَّا

َ
َسُیۡغف

ا 
َّ ل اَۡن  الِۡکٰتِب  ۡیَثاُق  ّمِ َعلَۡیہِۡم   

ۡ
یُۡؤَخذ اَلَۡم 

 َو َدَرُسۡوا َما ِفۡیِہ  ؕ 
َ

حَّق
ۡ

ا ال
َّ ِہ  ِال

یَُقۡولُۡوا َعلَي اللّٰ

اَفَلَا    ؕ ُقۡوَن  یَّتَ ِذیَۡن  
َّ لِّل َخیٌۡر  ِخَرُۃ  

ٰ
الۡا اُر   الّدَ َو 

تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۷۰﴾ 

a7 : 164.   b19 : 60.   c6 : 33;  12 : 110.

1067. ‘Arada artinya, barang yang tidak kekal, barang-barang duniawi 
yang rendah nilainya, barang-barang dagangan atau komoditi-komoditi 
duniawi; benda atau sesuatu yang diinginkan (Lane).

1068. Darasa berarti: (1) ia membaca atau menelaah buku; (2) ia 
meniadakan, menghapuskan atau melenyapkan sesuatu (Lane).
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171. Dan, orang-orang yang 
aberpegang teguh pada Kitab itu 
dan tetap mendirikan shalat, 
sesungguhnya Kami tidak akan 
menyia-nyiakan ganjaran orang-
orang yang melakukan perbaikan.

اَقَاُموا  َو  بِالِۡکٰتِب  ۡوَن 
ُ

ک یَُمّسِ ِذیَۡن 
َّ ال َو 

ا لَا نُِضۡیُع اَۡجَر الُۡمۡصِلِحیَۡن ﴿۱۷۱﴾ 
ِانَّ ٰلوَۃؕ  الّصَ

172. D a n  k e t i k a  K a m i 
bmenjulang tinggikan gunung 
di atas mereka seakan-akan ia 
menjadi naungan dan mereka 
menyangka bahwa gunung itu 
akan jatuh di atas mereka,1069 
Kami berfirman, “Wahai Bani 
Israil Peganglah dengan teguh 
apa yang telah Kami berikan 
kepadamu, dan ingatlah apa-apa 
yang ada di dalamnya, supaya 
kamu bertakwa.”*

ا  ۡوۤ َظّنُ ّوَ   
ٌ

ۃ
َّ ُظل ٗہ 

نَّ
َ
ا

َ
ک ۡم 

ُ
فَۡوقَہ جََبَل 

ۡ
ال نََتۡقَنا  ِاۡذ  َو 

ٍۃ  بُِقّوَ ۡم 
ُ

تَۡیٰنک
ٰ
ا  

ۤ
َما ۡوا 

ُ
ُخذ  ۚ ۭ بِہِۡم  َواِقٌع  ٗہ 

اَنَّ

ُقۡوَن ﴿۱۷۲﴾٪   ُکۡم  تَّتَ
َّ ُرۡوا َما ِفۡیِہ لََعل

ُ
ّوَ اۡذک 

173. Dan ingatlah ketika 
Tuhan engkau menjadikan dari 
tulang sulbi bani Adam, anak 
keturunan mereka dan menjadi-
kan mereka saksi atas diri mereka 
sendiri1070 dengan berfirman, 
a”Bukankah Aku Tuhan-mu?” 

Mereka berkata, “Tentu saja, 
kami bersaksi.” Hal itu supaya 
kamu tidak berkata pada Hari 
Kiamat, “Sesungguhnya kami 
senantiasa lalai dari hal ini.”**

ُظُہۡوِرہِۡم  ِمۡن  َدَم 
ٰ
ا ِمۡن  ۭ بَِنۡيۤ  َربَُّک   

َ
اََخذ ِاۡذ  َو 

ٰۤي اَنُۡفِسہِۡم ۚ اَلَۡسُت  ۡم َعل
ُ
ۡم َو اَۡشَہَدہ

ُ
یََّتہ ُذّرِ

ۡم ؕ قَالُۡوا بَلٰي ۛ َشِہۡدنَا ۛ اَۡن تَُقۡولُۡوا یَۡوَم  
ُ

بَِربِّک

ا ٰغِفلِیَۡن ﴿۱۷۳﴾ۙ 
َ

ا َعۡن  ٰہذ ا ُکّنَ
الِۡقٰیَمِۃ  ِانَّ

الحزب  18

a31 : 23.   b2 : 64.   c43 : 38.

* Maksud dari menjulang tinggikan gunung ke atas mereka di sini, sama sekali bukan berarti 
setelah gunung diangkat kemudian ditinggikan di atas kepala mereka. Di sebagian gunung 
banyak jalan yang berkelok-kelok, sehingga ketika manusia melewati jalan itu bayangan gunung 
itu ada didasarnya. Inilah maksud di ayat ini, akan tetapi pada waktu itu mereka dalam keadaan 
gentar. Untuk memberi manfaat kepada mereka, Allah Ta’ala memberikan petunjuk agar mereka 
memegang Taurat dengan teguh. 
** Bahkan sebelum kelahiran setiap anak Adam pun, mereka telah diperintahkan, agar memberi 
kesaksian tentang keberadaan Tuhan. Timbul pertanyaan, kepada anak Adam yang belum lahir 
bagaimana mungkin dapat diambil perjanjian seperti itu? Maksudnya hanyalah bahwa di dalam 

R. 22



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 9

632

174. Atau supaya kamu tidak 
mengatakan, b”Bapak-bapak 
kamilah yang berbuat syirik pada 
masa dahulu, sedangkan kami 
hanyalah keturunan sesudah 
mereka. Apakah Engkau akan 
membinasakan kami atas apa 
yang telah diperbuat oleh para 
pendusta itu?”

ا  ّنَ
ُ
بَٓاُؤنَا ِمۡن  قَۡبُل َو ک

ٰ
َرَک  ا

ۡ
  اَش

ۤ
َما

ا  ِانَّ  اَۡو تَُقۡولُۡوۤ

ۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم ۚ اَفَُتۡہلُِکَنا بَِما فََعَل   ّمِ
ً

یَّۃ ُذّرِ

الُۡمۡبِطُلۡوَن ﴿۱۷۴﴾ 

175. Dan demikianlah Kami 
menjelaskan tanda-tanda itu1071 
dan supaya mereka kembali ke-
pada kebenaran.

 ﴾۱۷۵﴿ یَۡرِجُعۡوَن  ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل َو  ٰیِت 
ٰ

الۡا ُل  نَُفّصِ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

a7 : 39.

1069.  Pemuka-pemuka kaum Bani Israil dibawa ke kaki gunung 
(Keluaran 19:17). Gunung itu nampak kepada mereka seperti naungan yang 
pada suatu saat akan menimpa mereka. 

1070.  Ayat itu menunjukkan kepada kesaksian yang tertanam dalam fitrat 
manusia sendiri mengenai adanya Dzat Mahatinggi yang telah menciptakan 
seluruh alam  serta mengendalikannya  (QS.30:31). Atau ayat itu dapat 
merujuk kepada kemunculan para nabi Allah yang menunjuki jalan menuju 
Tuhan, dan ungkapan “dari tulang sulbi bani Adam” maksudnya umat 
dari setiap zaman yang kepada mereka rasul Allah diutus. Pada hakikatnya 
keadaan tiap-tiap rasul baru itulah yang mendorong timbulnya  pertanyaann 
Ilahi: “Bukankah Aku Tuhanmu?” 

Pertanyaan itu berarti bahwa jika Tuhan telah menyediakan perbekalan 
untuk keperluan jasmani manusia dan demikian pula untuk kemajuan akhlak 
dan keruhanian betapa ia dapat mengingkari Ketuhanan-Nya. Sesungguhnya 
karena menolak nabi mereka maka manusia menjadi saksi terhadap diri  
mereka sendiri, sebab jika demikian mereka tidak dapat berlindung di balik 
dalih bahwa  mereka tidak mengetahui Tuhan atau syariat-Nya atau Hari 
Pembalasan. 

1071. Kemunculan seorang nabi juga menghambat kaumnya dari 
mengemukakan dalih seperti dalam ayat 173 di atas, sebab pada saat itulah 
kebenaran dibuat nyata berbeda dari kepalsuan, dan kemusyrikan dengan  
terang benderang dicela.
hati manusia telah dimasukkan naluri keimanan pada Wujud Allah Ta’ala sebagai penanda 
adanya Wujud Tuhan. Maka naluri untuk mencari Wujud Tuhan yang terdapat pada seluruh 
manusia di dunia ini bukanlah keadaan yang kebetulan belaka, melainkan sebagai penanda akan 
adanya Wujud Tuhan.
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176. Dan ceritakanlah kepada 
mereka kisah orang yang telah 
Kami berikan kepadanya tanda-
tanda Kami, lalu ia menyimpang 
darinya; maka setan meng-
ikutinya dan ia termasuk orang-
orang yang sesat.1072

ٰیِتَنا 
ٰ
ا تَۡیٰنُہ 

ٰ
ا ِذۡيۤ 

َّ ال  
َ
نََبا َعلَۡیہِۡم  اتُۡل  َو 

اَن ِمَن  
َ
ۡیٰطُن فَک

َ
تَۡبَعُہ الّش

َ
فَانَۡسلََخ ِمۡنَہا فَا

الٰۡغِویَۡن ﴿۱۷۶﴾ 

177. Dan, seandainya Kami 
menghendaki niscaya Kami me-
ninggikannya dengan tanda-
tanda itu; akan tetapi ia cenderung 
ke bumi1073 dan mengikuti hawa 
nafsunya. Maka keadaannya se-
perti seekor anjing kehausan;, 
jika engkau menghalaunya, ia 
menjulurkan lidahnya dan jika 
engkau membiarkannya, ia pun 
menjulurkan lidahnya.1074 Demi-
kianlah keadaan orang-orang 
yang mendustakan tanda-tanda 
Kami. Maka ceritakanlah kisah 
ini supaya mereka merenung-
kan.*

ي 
َ

ِال اَۡخلََد   
ۤ
ٗہ لِٰکّنَ َو  بَِہا  َرفَۡعٰنُہ 

َ
ل ِشۡئَنا  لَۡو  َو 

ِبِۚاۡن 
ۡ
ل

َ
َمَثِل الۡک

َ
ٗہ  ک

ُ
مََثل

َ
َبَع َہٰوىُہۚ  ف

َّ الۡاَۡرِض َو ات

َہۡث ؕ ٰذلَِک 
ۡ
ُہ یَل

ۡ
ُرک

ۡ
َہۡث اَۡو تَت

ۡ
ۡحِمۡل َعلَۡیِہ یَل

َ
ت

ٰیِتَناۚفَاۡقُصِص 
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ َمَثُل الَۡقۡوِم ال

ُرۡوَن ﴿۱۷۷﴾ 
َّ

ۡم یََتَفک
ُ
ہ

َّ الَۡقَصَص لََعل

1072. Yang dimaksudkan di sini bukanlah seseorang tertentu melainkan 
semua orang yang kepada mereka Allah Swt memperlihatkan tanda-tanda 
melalui seorang nabi tapi mereka menolaknya. Ungkapan semacam itu terdapat 
di tempat lain dalam Al-Qur’an (seperti QS.2:18). Ayat itu telah dikenakan 
secara khusus kepada seorang yang bernama Bal’am bin Ba’ura yang menurut 
kisah pernah hidup di zaman Nabi Musa As dan konon dahulunya seorang 
wali. Kesombongan merusak pikirannya dan ia mengakhiri hidupnya dalam 
kenistaan. Ayat itu dapat juga dikenakan kepada Abu Jahal atau Abdullah bin 
Ubbay bin Salul atau dapat pula kepada tiap-tiap pemimpin kekafiran.

1073. Hal-hal yang bersifat kebendaan, pada khususnya cinta akan uang.

* Di dalam ayat ini para mufasirin menyebutkan bahwa orang itu bernama Bal’am Bā’ur. Ia 
adalah manusia yang Allah Ta’ala menganugerahkan sifat keruhanian kepadanya yang dengan 
perantaraannya ia dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan, akan tetapi ia mendapat nasib buruk. 
ia lebih condong kepada dunia. Keadaannya seperti seekor anjing, jika engkau menghalaunya 
dengan mengangkat batu, atau tidak menghalaunya  ia akan tetap menyalak.  Maka selain 
menjauhkan dirinya dari kebenaran, orang ini juga mulai melontarkan kritikan pada kebenaran, 
yakni melakukan pembangkangan.
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178. Sangatlah buruk perum-
pamaan aorang-orang yang men-
dustakan tanda-tanda Kami. Dan 
kepada diri mereka sendirilah 
mereka berbuat aniaya.

ٰیِتَنا 
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ لَۡقۡوُم ال َسٓاَء َمَثلَا ا�

یَۡظلُِمۡوَن ﴿۱۷۸﴾  انُۡوا 
َ
ک ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ َو 

179. bBarangsiapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka dialah 
yang mendapat petunjuk, dan 
barangsiapa yang Dia nyatakan 
sesat, maka mereka itulah orang-
orang yang merugi.

ُہ فَُہَو الُۡمۡہَتِدۡي ۚ َو َمۡن یُّۡضلِۡل  
َمۡن یَّۡہِد اللّٰ

ٰخِسُرۡوَن ﴿۱۷۹﴾ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ِٰٓئَک  ہ ول

ُ
فَا

180. Dan, sesungguhnya Kami 
t e l ah  menc ip t akan  bag i 
Jahannam1075 banyak di antara jin 
dan manusia. cMereka mem-
punyai hati, tetapi dengan itu 
mereka tidak memahami, dan 
mereka mempunyai mata; tetapi 
dengan itu mereka tidak melihat, 
dan mereka mempunyai telinga 
tetapi dengan itu mereka tidak 
mendengar. dMereka itu seperti 
binatang ternak, bahkan mereka 
lebih sesat. Mereka itulah orang-
orang yang lalai.

ِجّنِ َو الِۡانِۡسۖ  
ۡ

َن ال ِثیًۡرا ّمِ
َ
َم ک

َ َو لََقۡد َذَراۡنَا ِلجََہنّ

ا 
َّ ل اَۡعیٌُن  ۡم 

ُ
لَہ َ۪و  بَِہا  یَۡفَقُہۡوَن  ا 

َّ ل قُُلۡوٌب  ۡم 
ُ
لَہ

 ۪ بَِہا  يَۡسَمُعۡوَن  ا 
َّ ل َذاٌن 

ٰ
ا ۡم 

ُ
لَہ َو  بَِہا  یُۡبِصُرۡوَن 

ُم 
ُ
ِٰٓئَک ہ  ؕ اُول

ُ
ۡم اََضّل

ُ
الۡاَنَۡعاِم بَۡل ہ

َ
ِٰٓئَک ک اُول

الٰۡغِفُلۡوَن ﴿۱۸۰﴾ 

a3 : 12;  7 : 183;  8 : 55.   b17 : 98;  18 : 18.
c2 : 8;  22 : 47;  45 : 24.   d25 : 45.

1074. Yalhats, (dari Lahatsa yang berarti nafasnya tersengal-sengal 
karena kelelahan atau kepenatan, maksudnya  adalah  baik diminta ataupun 
tidak untuk berkorban pada jalan agama, orang semacam itu nampaknya 
terengah-engah seperti seekor anjing kehausan, seakan-akan beban pemberian 
pengorbanan yang terus menerus bertambah membuatnya amat penat sekali.

1075. Huruf Lam (Lā) di sini Lam ‘Āqibat yang menyatakan kesudahan 
atau akibat. Dengan demikian ayat ini tidak ada hubungannya dengan tujuan 
kejadian manusia melainkan hanya menyebutkan kesudahan yang patut 
disesalkan mengenai kehidupan kebanyakan Ins (manusia) dan Jin (kata jin 
itu juga mempunyai arti golongan manusia yang istimewa, yakni penguasa-
penguasa atau pemuka-pemuka atau orang-orang besar). Dari cara mereka 
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181. aDan kepunyaan Allah 
nama-nama sifat yang baik. 
Maka, serulah Dia dengan per-
antaraannya.1076 Dan tinggal-
kanlah orang-orang yang me-
nyimpang dari jalan yang benar 
mengenai nama-nama sifat-
Nya.1077 Mereka kelak akan 
dibalas menurut apa yang me-
reka kerjakan.

حُۡسٰني فَاۡدُعۡوُہ بَِہا ۪ َو َذُروا 
ۡ

ِہ الۡاَۡسَمٓاُء ال
َو لِلّٰ

َما  َسُيۡجَزۡوَن   ؕ اَۡسَمٓائِٖہ  فِۡيۤ   ِحُدۡوَن 
ۡ
یُل ِذیَۡن 

َّ ال

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۸۱﴾ 
َ
ک

182. Dan bdi antara manusia 
yang telah Kami ciptakan ada 
umat yang memberi petunjuk de-
ngan kebenaran dan dengan itu 
pula mereka berbuat adil.

بِٖہ   َو  حَّقِ 
ۡ

بِال یَّۡہُدۡوَن   
ٌ

ۃ اُّمَ   
ۤ
َخلَۡقَنا ِممَّۡن  َو 

  ٪﴾۱۸۲﴿ یَۡعِدلُۡوَن  

183. Dan, corang-orang yang 
mendustakan tanda-tanda Kami, 
akan Kami tarik mereka ber-
angsur-angsur kepada kebinasa-
an dari arah yang tidak mereka 
ketahui.

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
َسنَۡسَتۡدِرُجہ ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َحۡیُث لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۸۳﴾ 

184. Dan dAku memberi teng-
gang waktu kepada mereka; se-
sungguhnya rencana-Ku sangat 
teguh.

ۡیِدۡي َمِتیٌۡن ﴿۱۸۴﴾ 
َ
ۡم ؕ ِاّنَ  ک

ُ
َو  اُۡملِۡي   لَہ

a17 : 111.   b7 : 160.   c3 : 12;  7 : 183;  8 : 55.   d3 : 179;  68 : 46.

menjalani hidup mereka dalam berbuat dosa dan kedurhakaan nampak 
seolah-olah mereka telah diciptakan untuk masuk neraka. 

1076. Nama Tuhan ialah Allah, semua sebutan lainnya sebenarnya adalah 
hanya sifat-sifat-Nya. Pada waktu berdoa kita harus memanggil sifat-sifat 
Allah Swt yang langsung berkaitan dengan maksud doa itu.

1077. Menyimpang dari jalan yang benar berkenaan dengan sifat-sifat 
Allah Swt, dapat diartikan bahwa oleh karena Allah Swt adalah  Pemilik 
segala sifat terbaik yang tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadis, maka tidak 
perlu memberikan kepada-Nya sifat-sifat lain yang tidak sesuai dengan 
Keagungan-Nya, Kehormatan-Nya, dan Kasih Sayang-Nya yang meliputi 
segala-gala.

R. 23
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185. Apakah mereka tidak me-
renungkan bahwa sahabat me-
reka1078 itu atidaklah gila, ia hanya-
lah seorang pemberi peringatan 
yang jelas,

ٍۃ ؕ  ۡن ِجّنَ ُرۡوا  َما بَِصاِحِبہِۡم ّمِ
َّ

اََو لَۡم  یََتَفک

ِبیٌۡن  ﴿۱۸۵﴾  ا  نَِذیٌۡر  ّمُ
َّ ِاۡن ُہَو  ِال

186. bApakah mereka tidak 
memperhatikan kerajaan seluruh 
langit dan bumi serta segala 
sesuatu1079 yang telah diciptakan 
Allah? Dan apakah mereka tidak 
memperhatikan bahwa mungkin 
batas waktu mereka telah dekat? 
cMaka, kepada hal apa lagi 
mereka akan percaya sesudah 
itu?1080

ٰمٰوِت  الّسَ َملَُکۡوِت  فِۡي  یَۡنُظُرۡوا  لَۡم  اََو 

اَۡن  ّوَ  ۡيٍء  
َ

ش ِمۡن  ُہ 
اللّٰ َخلََق  َما  َو  الۡاَۡرِض  َو 

ّيِ  
َ
ۡم ۚ فَِبا

ُ
َرَب اََجلُہ

َ
ۡوَن قَِد اۡقت

ُ
ي اَۡن یَّک َعسٰۤ

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۸۶﴾  َحِدیٍۡث  ۭ بَۡعَدٗہ  

187. dBarangsiapa yang Allah 
telah nyatakan sesat, maka tidak 
ada yang dapat memberi petun-
juk kepadanya. Dan, eDia akan 
membiarkan mereka kebingung-
an dalam kedurhakaan mereka.

ۡم  فِۡي  
ُ
ُرہ

َ
ُہ فَلَا َہاِدَي لَٗہ  ؕ َو یَذ

َمۡن یُّۡضلِِل اللّٰ

ُطۡغَیانِہِۡم  یَۡعَمُہۡوَن ﴿۱۸۷﴾ 

a23 : 26;  34 : 47;  52 : 30;  81 : 23.   b6 : 76;  10 : 102.   c45 : 7;  77 : 51.
d7 : 179;  17 : 98;  18 : 18.  e2 : 16;  6 : 111.

1078. Sāhib (sahabat) mengandung sanggahan terhadap tuduhan kepada 
Rasulullah Saw seakan-akan beliau kurang waras otak, juga merupakan 
celaan terselubung (sindiran) terhadap orang-orang Mekah. Dikatakan 
kepada mereka bahwa Rasulullah Saw itu sahabat mereka. Beliau hidup dan 
bergaul di tengah-tengah mereka dan mereka telah mengenal beliau bertahun-
tahun lamanya, maka mereka dengan mudah dapat melihat dan memang 
mereka yakin dalam lubuk hati mereka bahwa sedikit pun tidak ada tanda 
kekurangwarasan pada otak beliau.

1079. Tidakkah orang-orang Mekah melihat banyak perubahan besar 
sedang terjadi di sekitar mereka yang mengisyaratkan mendekatnya zaman 
baru? Semua tanda mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa kemusyrikan 
akan lenyap sirna dari negeri itu dan kemudian tempatnya akan diambil alih 
oleh Islam. Kata “kerajaan” mengacu kepada kekuasaan yang diberlakukan 
oleh Allah Swt atas seluruh langit dan bumi.
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188. aMereka bertanya kepada 
engkau tentang Kiamat, “Kapan-
kah itu akan datang?”1081 
Katakanlah, b”Pengetahuan me-
ngenai itu hanya ada pada sisi 
Tuhan-ku. Tidak ada yang dapat 
menampakkannya pada waktunya 
kecuali Dia. Sangat berat1082 
Kiamat itu di seluruh langit dan 
bumi. cTidak akan datang kepada-
mu melainkan dengan tiba-tiba.” 
Mereka bertanya kepada engkau 
seolah-olah engkau mengetahui-
nya,1083 katakanlah, “Sesungguh-
nya pengetahuan mengenai itu 
hanya ada pada sisi Allah; tetapi 
kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.”

اَعِۃ اَیَّاَن مُۡرٰسَہا ؕ قُۡل  يَۡسـَُٔلۡونََک َعِن الّسَ

 
ۤ
ِۡیَہا لَِوۡقِتَہا

ّ ُمَہا ِعۡنَد َربِّۡي ۚ لَا ُيجَل
ۡ
َما ِعل

ِانَّ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ لَا  ا ُہَو ۘ ثَُقلَۡت فِي الّسَ
َّ ِال

َحِفّيٌ  َک 
نَّ

َ
ا

َ
ک يَۡسـَُٔلۡونََک   ؕ  

ً
بَۡغَتۃ ا 

َّ ِال ۡم  
ُ

تِۡیک
ۡ
تَا

ِہ َو لِٰکّنَ 
ُمَہا ِعۡنَد اللّٰ

ۡ
َما ِعل

َعۡنَہا ؕ قُۡل ِانَّ

اِس لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۸۸﴾  َر  الّنَ
َ
اَۡکث

وقف
لازم

189. dKatakanlah, “Aku tidak 
memiliki kekuasaan untuk me-
raih kemanfaatan bagi diriku dan 
tidak pula kemudaratan, kecuali 
apa yang dikehendaki Allah. 

ا َما َشٓاَء 
َّ ا  ِال اۤ  اَۡملُِک  لَِنۡفِسۡي  نَۡفًعا ّوَ لَا  َضّرً

َّ قُۡل ل

ۡرُت
َ
ث

ۡ
ۡنُت اَۡعلَُم الَۡغۡیَب   لَاۡسَتک

ُ
ُہؕ  َو لَۡو ک

اللّٰ

a33 : 64;  78 : 2;  79 : 43.   b31 : 35;  43 : 86.
c16 : 78;  54 : 51.   d10 : 50;  72 : 22.

1080. Bila orang-orang kafir menolak Al-Qur’an yang merupakan syariat 
yang begitu sempurna lagi lengkap, kemudian apalagi yang akan mereka 
percayai?

1081. Mursa itu kata-benda masdar, atau kata-waktu atau kata-tempat 
(Lane).

1082. Memberikan hukuman itu bagi Allah Swt sama pedihnya seperti 
halnya bagi manusia menerimanya, dan itulah arti kata-kata: “Sangat berat 
(Kiamat itu) di seluruh langit dan bumi”.  “langit” menampilkan  Tuhan dan 
para malaikat, sedangkan “bumi” menampilkan manusia.

1083. Hafiyy berarti:  memperlihatkan keinginan yang sangat dan 
menampakkan kegembiraan atau kesenangan di saat bertemu dengan orang 
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Dan seandainya aku mengetahui 
hal gaib niscaya aku telah meraih 
banyak kebaikan, dan keburukan 
tidak akan menyentuhku. aAku 
tidak lain hanyalah pemberi peri-
ngatan dan pemberi kabar suka 
kepada kaum yang beriman.”

ا  
َّ ِال اَنَا�   ِاۡن    ۛ ۡوُٓء  الّسُ ِنَي   َمّسَ َما  َو  خَیِۡرۛ 

ۡ
ال ِمَن 

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۸۹﴾٪   لَِّقۡوٍم   بَِشیٌۡر   ّوَ  نَِذیٌۡر  

190. bDialah Yang telah men-
ciptakan kamu dari jiwa yang 
satu dan darinya Dia menjadikan 
pasangannya csupaya ia mendapat 
ketenteraman1084 darinya, maka ke-
tika dicampurinya mengandung-
lah ia suatu kandungan yang 
ringan, lalu ia berjalan kian ke-
mari dengan kandungan itu, maka 
ketika kandungannya terasa 
berat keduanya berdoa kepada 
Allah, Tuhan-nya, “Seandainya 
Engkau memberi kami seorang 
anak yang shaleh niscaya kami 
akan menjadi di antara orang-
orang yang bersyukur.”

َجَعَل  ّوَ  اِحَدٍۃ  ّوَ ۡفٍس 
نَّ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َخلََقک ِذۡي 

َّ ال ُہَو 

َہا 
ٰ

تََغّش ا  فَلَّمَ  ۚ ِالَۡیَہا  َن 
ُ

لِيَۡسک َزۡوَجَہا  ِمۡنَہا 

  اَثَۡقلَۡت 
ۤ
ا َحَملَۡت َحۡملًا َخِفۡیًفا فََمّرَۡت بِٖہ ۚ فَلَّمَ

ۡونَّنَ  
ُ

َنک
َّ تَۡیَتَنا َصاِلحًا  ل

ٰ
َہ َربَُّہَما لَِئۡن ا

َعَوا اللّٰ ّدَ

ِکِریَۡن ﴿۱۹۰﴾ 
ٰ

ِمَن  الّش

191. Kemudian ketika Dia 
menganugerahkan kepada kedua-
nya seorang anak yang shaleh 
keduanya menjadikan sekutu-
sekutu bagi-Nya berkenaan dengan 
apa yang telah dianugerahkan-
Nya kepada mereka berdua. 
Maka Mahatinggi Allah di atas 
apa yang mereka persekutukan 
dengan-Nya.

  
ۤ
ِفۡيمَا ٓاَء 

َ
ُشَرک لَٗہ  َجَعلَا  َصاِلحًا  ٰتُہَما 

ٰ
ا  

ۤ
ا فَلَّمَ

ۡوَن ﴿۱۹۱﴾ 
ُ
ُہ َعمَّا یُۡشِرک

ٰتُہَما ۚ فََتٰعلَي اللّٰ
ٰ
ا

a2 : 120;  5 : 20;  11 : 3.   b4 : 2;  16 : 73;  39 : 7.   c30 : 22.

lain; berupaya sampai ke batas terakhir, dalam bertanya atau mencari tahu; 
atau mengetahui sedalam-dalamnya (Lane).

1084. Salah satu dari tujuan-tujuan utama pernikahan ialah laki-laki dan 

R. 24
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192. Apakah amereka mem-
persekutukan Allah dengan apa 
yang tidak dapat menciptakan 
sesuatu dan bahkan merekalah 
yang diciptakan?

   ۖ﴾۱۹۲﴿ ُيۡخلَُقۡوَن  ۡم 
ُ
ہ ّوَ  َشۡیًئا  َيۡخلُُق  لَا  َما  ۡوَن 

ُ
اَیُۡشِرک

193. Dan berhala-berhala bme-
reka tidak dapat memberikan 
pertolongan kepadanya dan tidak 
pula dapat menolong diri mereka 
sendiri.

ۡم  
ُ
اَنُۡفَسہ لَاۤ  ّوَ  نَۡصًرا  ۡم 

ُ
لَہ يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  لَا  َو 

یَۡنُصُرۡوَن  ﴿۱۹۳﴾ 

194. Dan jika kamu cmenyeru 
mereka itu kepada petunjuk, 
mereka tidak akan mengikutimu. 
Sama saja bagimu, baik kamu 
mengajak mereka atau kamu 
berdiam diri.

ۡمؕ َسَوٓاٌء 
ُ
ِبُعۡوک ُہٰدي لَا یَّتَ

ۡ
ي ال

َ
ۡم ِال

ُ
َو ِاۡن تَۡدُعۡوہ

ۡم اَۡم اَنۡتُۡم َصاِمُتۡوَن ﴿۱۹۴﴾ 
ُ
ۡم اََدَعۡوتُُمۡوہ

ُ
َعلَۡیک

195. Sesungguhnya yang kamu 
seru selain Allah adalah hamba-
hamba Allah sepertimu juga. 
Maka, dserulah mereka supaya 
mereka menjawab kepadamu jika 
kamu sungguh orang-orang yang 
benar.1085

ِعَباٌد  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

لَُکۡم   ِجۡیُبۡوا 
َ

يَۡست
ۡ
فَل ۡم 

ُ
فَاۡدُعۡوہ اَۡمَثالُُکۡم 

 ﴾۱۹۵﴿ ٰصِدِقیَۡن  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن 

a16 : 21;  25 : 4.   b7 : 198;  21 : 44;  36 : 76.   c7 : 199.   d35 : 15.

perempuan harus menjadi sumber ketenangan dan ketenteraman bagi satu 
sama lain. Manusia pada fitratnya makhluk sosial dan mencari seorang kawan 
yang akrab merupakan hasrat yang menjadi bagian dari fitratnya dan hasrat 
itu dipenuhi oleh pernikahan.

1085. Ayat ini merupakan suatu tantangan terbuka kepada kaum musyrikin 
bahwa semua benda bernyawa atau pun tidak bernyawa yang diseru mereka 
di samping Allah, sama sekali tidak dapat mengabulkan doa mereka, sebab 
berhala-berhala tidak memiliki kekuatan mengabulkan doa. Akan tetapi  
Allah Swt yang Mahahidup mengabulkan doa-doa hamba-Nya.
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196. aApakah mereka memi-
liki kaki yang dengan itu mereka 
dapat berjalan, atau apakah 
mereka memiliki tangan yang 
dengan itu mereka dapat me-
megang, atau apakah mereka 
memiliki mata yang dengan itu 
mereka dapat melihat, atau apa-
kah mereka memiliki telinga yang 
dengan itu mereka dapat men-
dengar? Katakanlah, “Panggillah 
berhala-berhalamu, kemudian 
brancanglah tipu-daya melawan-
ku dan janganlah aku diberi 
tangguh.”1086

یَّۡبِطُشۡوَن  اَیٍۡد  ۡم 
ُ
لَہ اَۡم   

ۤ
بَِہا یَّۡمُشۡوَن  اَۡرُجٌل  ۡم 

ُ
اَلَہ

َذاٌن 
ٰ
ا ۡم 

ُ
لَہ اَۡم   

ۤ
بَِہا یُّۡبِصُرۡوَن   اَۡعیٌُن  ۡم 

ُ
لَہ اَۡم   

ۤ
بَِہا

ۡم ثُّمَ   کِۡیُدۡوِن  
ُ
ٓاَءک

َ
يَّۡسَمُعۡوَن بَِہاؕ  قُِل اۡدُعۡوا ُشَرک

فَلَا  تُۡنِظُرۡوِن ﴿۱۹۶﴾ 

197. “Sesungguhnya cPelin-
dungku adalah Allah Yang telah 
menurunkan Kitab ini dan Dia 
melindungi orang-orang shaleh.

َل الِۡکٰتَب َۖو ُہَو   ِذۡي نَّزَ
َّ ُہ ال

ِاّنَ َولِِيّ  َ�  اللّٰ

ِلِحیَۡن ﴿۱۹۷﴾  ي  الّصٰ
َّ

یََتَول

198. “Dan dyang kamu seru 
selain dari-Nya, mereka tidak 
akan dapat menolongmu dan 
tidak pula mereka dapat meno-
long dirinya sendiri.”

يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  لَا  ُدۡونِٖہ  ِمۡن  تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

ۡم یَۡنُصُرۡوَن ﴿۱۹۸﴾ 
ُ
ۡم َو لَاۤ  اَنُۡفَسہ

ُ
نَۡصَرک

a2 : 8;  22 : 47;  45 : 24.   b10 : 72;  11 : 56.
c45 : 20.   d7 : 193;  21 : 44;  36 : 76.

1086. Ayat ini dan berikutnya merupakan pemekaran dari tantangan 
yang diajukan kepada kaum kafir dalam ayat sebelumnya. Mereka ditantang 
agar memanggil tuhan-tuhan mereka guna membantu mereka melawan 
Islam, memanfatkan segenap sumber daya mereka, menggunakan segala 
kekuatan mereka untuk menyerang Islam, tak membiarkan satu peluang pun 
guna meniadakannya dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyerang 
Rasulullah Saw; lalu lihatlah kerugian apa gerangan yang dapat ditimpakan 
kepada beliau oleh keterpaduan dan kegigihan usaha-usaha mereka itu. Allah 
Swt telah menjanjikan akan membantu Rasulullah Saw dan menakdirkan 
beliau memperoleh kemajuan dan kemenangan (QS.5:68 dan QS.58:22).
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199. Dan ajika kamu menyeru 
mereka kepada petunjuk, mereka 
tidak akan mendengar. Dan, 
bengkau melihat mereka meman-
dang kepada engkau padahal 
mereka tidak melihat.1087

ۡم 
ُ
ُہٰدي لَا يَۡسَمُعۡواؕ  َو تَٰرىہ

ۡ
ي ال

َ
ۡم  ِال

ُ
َو ِاۡن تَۡدُعۡوہ

ۡم لَا یُۡبِصُرۡوَن ﴿۱۹۹﴾ 
ُ
یَۡنُظُرۡوَن ِالَۡیَک َو ہ

200. Hai Nabi! cJadilah engkau 
pemaaf, dan suruhlah orang 
berbuat amal yang baik1087A dan 
berpalinglah dari orang-orang 
bodoh.

َعِن   اَۡعِرۡض  َو  بِالۡعُۡرِف  اۡمُۡر  َو  الَۡعۡفَو  ُخِذ 

ٰجِہلِیَۡن ﴿۲۰۰﴾ 
ۡ

ال

201. Dan djika suatu bisikan 
setan menggoda engkau, maka 
mohonlah perlindungan kepada 
Allah. Sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

  
ۡ

فَاۡسَتِعذ نَۡزٌغ  ۡیٰطِن 
َ

الّش ِمَن  َک  َزَغّنَ
ۡ
یَن ا  ِاّمَ َو 

ٗہ  َسِمۡیٌع  َعلِۡیٌم ﴿۲۰۱﴾ 
ِہ ؕ ِانَّ

بِاللّٰ

202. Sesungguhnya eorang-
orang yang bertakwa apabila 
bisikan setan1088 menggoda 
mereka, mereka mengingat Allah 
maka mereka mulai melihat 
dengan benar.

ۡیٰطِن 
َ

َن الّش ِئٌف ّمِ ۡم طٰٓ
ُ
ہ َقۡوا ِاَذا َمّسَ

َّ ِذیَۡن ات
َّ ِاّنَ ال

ۡبِصُرۡوَن ﴿۲۰۲﴾ۚ    ۡم ّمُ
ُ
ُرۡوا فَِاَذا ہ

َّ
ک

َ
تَذ

a7 : 194.   b10 : 44.   c3 : 160;  31 : 18.   d41 : 37.   e3 : 136.

1087. Seseorang yang bergelimang dalam kesesatan enggan menerima 
kebenaran, betapa pun terangnya dan tak kelirunya tanda-tanda yang 
diperlihatkan kepadanya. Hal demikian membuktikan bahwa kedudukannya 
tidak dapat dipertahankan. Orang-orang kafir melihat perjuangan Islam 
berderap maju dengan cepatnya di hadapan mereka namun mereka berpura-
pura tidak melihat dan enggan mengakuinya.

1087A. ‘Urf berarti perbuatan-perbuatan yang serasi dengan fitrat murni 
manusia.

1088. Kata-kata ini berarti bahwa bila orang-orang bertakwa  menjadi 
marah oleh karena dihasut oleh setan, atau bila suatu tindakan kejahatan 
digerakkan oleh orang-orang nakal terhadap mereka, mereka mengingat 
Allah.



AL-A‘RĀF Surah 7Juz 9

642

203. Dan saudara-saudara me-
reka yang kafir membiarkan 
mereka dalam kesesatan, lalu 
mereka tidak mengurangi dalam 
usaha itu.

ۡم فِي الَۡغّيِ ثُّمَ لَا یُۡقِصُرۡوَن ﴿۲۰۳﴾ 
ُ
ۡونَہ ۡم یَُمّدُ

ُ
َو ِاۡخَوانُہ

204. Dan, apabila engkau 
tidak membawa suatu tanda 
baru kepada mereka, mereka 
berkata, “Mengapa engkau tidak 
membawa sendiri Tanda itu?” 
Katakanlah, a”Sesungguhnya 
aku mengikuti saja apa yang 
diwahyukan kepadaku dari 
Tuhan-ku. bAl-Qur’an ini adalah 
dalil-dalil yang nyata1089 dari 
Tuhan-mu, petunjuk, dan rahmat 
bagi kaum yang beriman.”

یٍَۃ قَالُۡوا لَۡو لَا اۡجَتَبۡیَتَہا ؕ 
ٰ
تِہِۡم بِا

ۡ
َو ِاَذا لَۡم تَا

ا 
َ

بِّۡي ۚ ٰہذ ّيَ ِمۡن ّرَ
َ

ي ِال ِبُع  َما یُۡوحٰۤ
َّ   اَت

ۤ
َما

قُۡل  ِانَّ

   لَِّقۡوٍم  
ٌ

ۡم َو ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ
ُ

بِّک بََصٓائُِر  ِمۡن ّرَ

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۲۰۴﴾ 

205. Dan, capabila Al-Qur’an 
dibacakan maka hendaklah ka-
mu menyimaknya1090 dan diamlah 
agar kamu dikasihi.

اَنِۡصُتۡوا   َو  لَٗہ  فَاۡسَتِمُعۡوا  ُن 
ٰ
الُۡقۡرا قُِرٔيَ  ِاَذا  َو 

ُکۡم  تُۡرَحُمۡوَن ﴿۲۰۵﴾ 
َّ لََعل

a6 : 51.   b6 : 105;  17 : 103.   c17 : 107.

1089. Basā’ir adalah jamak dari Basīrah yang berarti:  kemampuan akal 
yang dengan cepat dan mudah mengenal sesuatu; pengertian; kepercayaan 
teguh dalam hati; ketabahan hati atau keteguhan dalam agama; kesaksian; 
dalil; seorang saksi; contoh yang dengan itu kita mendapat nasihat; perisai 
(Lane).

1090. Sebagai jawaban kepada permintaan mereka akan tanda-tanda yang 
baru, orang kafir di sini disuruh mendengarkan Al-Qur’an dengan saksama, 
sebab Al-Qur’an itu mengandung tanda-tanda dan bukti-bukti yang lebih dari 
cukup.
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206. Dan bingatlah Tuhan 
engkau di dalam hati engkau 
dengan merendahkan diri, rasa 
takut, dan tanpa suara keras 
pada waktu pagi dan petang; 
dan janganlah engkau termasuk 
orang-orang yang lalai.

ّوَ   
ً

ِخۡیَفۃ ّوَ  ًعا  تََضّرُ نَۡفِسَک  فِۡي  بََّک  ّرَ ۡر 
ُ
اۡذک َو 

َصاِل 
ٰ

جَۡہِر ِمَن الَۡقۡوِل بِالُۡغُدّوِ َو الۡا
ۡ

ُدۡوَن ال

َن  الٰۡغِفلِیَۡن ﴿۲۰۶﴾  ۡن  ّمِ
ُ

َو لَا  تَک

207. Sesungguhnya corang-
orang yang berada di sisi Tuhan 
engkau, mereka tidak bersikap 
sombong dalam beribadah ke-
pada-Nya, dan bertasbih kepada-
Nya serta hanya kepada-Nya 
mereka bersujud.1091

َعۡن  ِبُرۡوَن 
ۡ

يَۡسَتک لَا  َربَِّک  ِعۡنَد  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

حُۡونَٗہ َو لَٗہ يَۡسُجُدۡوَن ﴿۲۰۷﴾٪  ۩ ِعَباَدتِٖہ َو يَُسّبِ
َسْجَدۃ



a6 : 64;  7 : 56.   b21 : 20 - 21;  41 : 39.

1091. Asal (yang jamak dari Asil, berarti waktu petang) dapat 
mengisyaratkan kepada sembahyang sehari-hari pada keempat waktu, yakni 
Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, sedangkan Ghuduww dapat merujuk kepada 
shalat Fajar (Subuh). Ayat ini mengandung Sajdah (ayat sujud) pertama 
dalam Al-Qur’an.
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Surah 8-9
AL-ANFĀL & AT-TAUBAH

Diturunkan : Sesudah Hijrah Diturunkan : Sesudah Hijrah
Ayat : 76 dengan Basmalah Ayatnya : 129
Rukuknya : 10 Rukuknya : 16

 
Nama, Waktu Diturunkan dan Hubungan Di antara Dua surah Ini

Meskipun pada umumnya dianggap bahwa hanya yang pertama 
dari kedua surah ini yang dikenal dengan nama Anfāl (rampasan 
perang) namun sebenarnya surah ini meliputi kedua-duanya – pertama 
yang disebut Anfāl, dan kedua yang disebut Taubah. Ini berarti bahwa 
surah al-Taubah atau al-Bara’ah, pada hakikatnya bukanlah suatu surah 
yang mandiri, melainkan hanya bagian dari Anfāl.  Ini merupakan satu-
satunya contoh dalam Al-Qur’an mengenai adanya surah yang dipecah 
menjadi dua bagian, sedang surah-surah lainnya masing-masing 
merupakan kesatuan yang utuh. 

Bukti bahwa surah al-Taubah itu bukan satu surah yang terpisah 
tetapi bagian dari al-Anfāl ialah, berbeda dari semua surah lainnya, 
surah al-Taubah tidak dimulai dengan ‘Bismillāh’, yang atas petunjuk 
Ilahi diletakkan di depan tiap surah dan menjadi bagian yang tidak 
terpisah dari surah itu. Bukti lainnya ialah terdapat persamaan yang 
sangat menonjol dalam pokok bahasan di antara dua surah ini sehingga 
keduanya sebenarnya membentuk satu surah. Baik al-Anfāl maupun 
al-Taubah kedua-duanya diturunkan di Medinah. Al-Anfāl diturunkan 
menjelang Perang Badar pada tahun pertama atau kedua sesudah Hijrah, 
sedangkan al-Taubah atau Bara’ah, menurut Bukhari, termasuk bagian-
bagian Al-Qur’an yang diturunkan pada masa akhir sekali, yaitu pada 
tahun kesembilan sesudah Hijrah.
Catatan kolektif mengenai kedua surah ini

Dalam surah Anfāl, dinubuatkan bahwa Allah Swt akan memberi 
kemenangan besar kepada kaum Muslimin dan bahwa harta kekayaan 
dan milik musuh mereka akan jatuh ke tangan mereka. Nubuatan ini 
terus-menerus menjadi sumber tertawaan orang-orang kafir terhadap 
kaum Muslim, dikarenakan Allah Swt – selaras dengan hikmah 
kebijaksanaan-Nya yang tidak pernah salah dan sesuai dengan undang-
undang-Nya yang abadi – telah menunda penggenapan nubuatan itu, 
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yaitu tidak bersamaan dengan turunnya wahyu yang menyebutkannya 
pada bagian Surah al-Anfāl. 

Ketika kota Mekah jatuh dan nubuatan yang disebutkan terdahulu 
telah sempurna, maka diturunkanlah bagian surah yang lainnya. 
Bagian itu mulai dengan: “Inilah suatu pernyataan untuk membuktikan 
sepenuhnya kebenaran janji dari Allah dan Rasul-Nya terhadap orang-
orang musyrik yang kepada mereka, kamu telah mengumandangkan 
janji, [bahwa kamu akan berjaya di negeri Arab]. Maka jelajahilah 
bumi ini selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tak dapat 
menggagalkan rencana Allah, dan ketahui pulalah bahwa Allah akan 
menghinakan orang-orang kafir.”

Dapat dicatat di sini, bahwa beberapa mufassirin menganggap 
bahwa deklarasi (pernyataan) di atas berarti bahwa jangka waktu empat 
bulan telah diberikan kepada orang-orang musyrik yang dengan mereka 
kaum Muslimin telah mengadakan perjanjian, dan bahwa jangka waktu 
tersebut dimaksudkan sebagai satu peringatan bahwa sesudah itu semua 
perjanjian dan persetujuan dengan mereka akan dianggap berakhir. 

Penafsiran terhadap deklarasi tersebut nyata sekali tidak benar, 
sebab jika hanya dimaksudkan sebagai peringatan untuk mencabut 
segala perjanjian dengan mereka, tidak ada artinya merangkaikan 
pernyataan itu dengan perintah supaya mereka menjelajahi seluruh 
negeri dan melihat dengan mata sendiri rencana Tuhan telah terwujud. 

Orang yang diberi tenggang waktu yang terbatas lazimnya akan 
melakukan persiapan-persiapan tergesa-gesa untuk bertolak ke suatu 
tempat yang aman dan tidak akan berjalan-jalan layaknya orang yang 
berwisata. 

Lagi pula, jika ayat ini ditafsirkan sebagai peringatan untuk 
mengakhiri perjanjian yang telah ada dan untuk memberi batas waktu 
pada kabilah-kabilah musyrik yang telah bersekutu dengan kaum 
Muslim, bagaimanakah hal itu dapat menjelaskan ayat berikutnya yang 
mengatakan bahwa mereka yang telah mengadakan perjanjian dengan 
kaum Muslimin, tak boleh diusir sebelum berakhir masa perjanjian 
mereka. Dengan demikian   jelaslah bahwa kata-kata Al-Qur’an: 
alladzīna ‘Ahadtum yang dipergunakan dalam ayat pertama surah 
al-Taubah tidak ditujukan kepada suatu perjanjian atau kesepakatan 
politik, melainkan hanya kepada pernyataan-pernyataan yang telah 
dilontarkan oleh kaum Muslimin dan kaum kafir kepada satu sama lain 
mengenai kemenangan akhir atas jalan hidup mereka masing-masing. 

Berkenaan dengan pihak Islam, dinyatakan dalam Surah al-Anfāl 
bahwa harta kekayaan dan milik orang-orang kafir akan jatuh ke tangan 
kaum Muslimin, sedangkan berkenaan dengan pihak orang-orang kafir, 
telah dinyatakan bahwa mereka akan memusnahkan agama Islam dan 
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akan merampas harta-benda milik kaum Muslimin. 
Pernyataan-pernyataan yang berlawanan inilah yang secara kiasan 

telah disebut ‘ahd yaitu “perjanjian” dalam ayat tersebut. Orang-orang 
musyrik disuruh agar menjelajahi seluruh bagian negeri dan agar 
melihat sendiri, apakah pernyataan dalam Surah al-Anfāl mengenai 
kehancuran mereka pada akhirnya telah terbukti atau tidak? 

Jadi, pada hakikatnya, surah Bara’ah hanya merupakan satu 
pernyataan mengenai sempurnanya nubuatan agung dalam surah al-
Anfāl dan dengan demikian tidak merupakan satu surah yang terpisah. 
Singkatnya, di antara kedua surah ini terdapat suatu hubungan yang 
amat nyata sehingga keduanya  sebenarnya merupakan satu surah 
belaka, sebab seperti disebutkan di atas, surah al-Anfāl diturunkan di 
masa Perang Badar dan di dalamnya tercantum nubuatan yang jelas 
mengenai kesudahan orang-orang kafir. Kemudian setelah pertempuran 
terakhir dengan orang-orang musyrik Mekah usai, diwahyukan surah 
Bara’ah untuk mengumumkan sempurnanya nubuatan itu dan terbitnya 
suatu masa baru.
Ikhtisar kedua surah ini 

Surah al-Anfāl dimulai dengan pelukisan tentang Perang Badar dan 
pemberitahuan sejak dini kepada kaum Muslimin bahwa mereka akan 
memperoleh kemenangan besar atas kaum kafir. Harta-kekayaan serta 
harta milik orang-orang kafir, akan jatuh ke tangan mereka. Perang-
perang itu merupakan tanda-tanda Tuhan yang tidak boleh dibuat wahana 
untuk mencari keuntungan duniawi. Seterusnya mereka diberitahukan 
bahwa mereka harus berperang di jalan Allah dengan penuh keberanian 
dan tidak boleh menyombongkan diri atas kekuatan dan organisasi 
mereka, tetapi juga sebaliknya, tidak boleh takut terhadap besarnya 
jumlah dan kemampuan perang musuh-musuh mereka. 

Selanjutnya ditekankan tentang ketaatan kepada pimpinan. 
Dikemukakan  bahwa taat kepada perintah-perintah Allah akan 
membuka pintu-pintu kemajuan dan kesejahteraan kaum Muslimin serta 
akan melindungi mereka terhadap tipu muslihat dan siasat jahat musuh-
musuh mereka, sebagaimana Allah Swt telah melindungi Rasulullah 
Saw terhadap komplotan-komplotan rahasia orang-orang Mekah. 

Kemudian surah al-Anfāl mengemukakan bahwa fihak musuh 
menyombongkan diri mengenai jumlah dan kemahiran mereka dalam 
berperang dan merasa berada di pihak yang benar, bahkan berani 
menantang kemurkaan Tuhan supaya menimpa si pendusta. Musuh 
yang begitu keras kepala tidak akan mudah mengakui kesalahan. Surah 
itu menyingkap kepalsuan klaim mereka itu. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa bertolak-belakangnya antara 
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ucapan dan perbuatan mereka, menunjukkan bahwa keyakinan mereka 
adalah karena semata-mata diperbudak oleh otak dan akal mereka 
serta sama sekali tidak berakar pada hati mereka. Kaum Muslimin 
ditopang oleh janji Allah Swt bahwa peperangan yang sedang dihadapi 
mereka akan berakhir dengan kemenangan bagi mereka, dan sepak 
terjang mereka dalam peperangan berikutnya pun akan terus-menerus 
dimahkotai kemenangan. Untuk memperoleh kemenangan itu, mereka 
diperintahkan agar taat kepada pimpinan, tabah dalam menghadapi 
kesukaran-kesukaran, dan seia-sekata dalam tindakan.

Selanjutnya surah ini mengutarakan kewajiban-kewajiban untuk 
menghormati perjanjian. Kaum Muslimin diberi tahu pula bahwa orang-
orang kafir akan berulang-ulang melanggar perjanjian-perjanjian, tetapi 
hal ini tidak boleh mendorong mereka untuk menyalahi kewajiban-
kewajiban mereka sendiri. Hendaknya mereka membersihkan hati 
mereka dari anggapan yang keliru bahwa perjuangan mereka akan 
mengalami kerugian jika mereka tidak membalas pelanggaran dengan 
tindak pelanggaran juga terhadap perjanjian-perjanjian dengan orang-
orang kafir. Bahkan mereka harus senantiasa memperhatikan segala 
perjanjian dengan saksama, akan tetapi perjanjian-perjanjian yang telah 
diadakan mereka itu hendaklah jangan sampai melonggarkan persiapan-
persiapan yang semestinya dalam rangka menghadapi perang. 

Namun demikian mereka diperintahkan bahwa jika di tengah-tengah 
iklim permusuhan musuh minta berdamai maka tawaran semacam itu 
tidak boleh ditolak, sebab seandainya musuh melanggar syarat-syarat 
perdamaian dan memulai lagi permusuhan, kaum Muslimin tidak akan 
menderita oleh akibat pelanggaran mereka terhadap perjanjian itu. 
Perintah tersebut mengandung rujukan kepada Perjanjian Hudaibiyah, 
ketika satu pelanggaran orang-orang kafir terhadap kewajiban-
kewajiban perjanjian menjuruskan kepada jatuhnya kota Mekah. 

Selanjutnya kepada kaum Muslimin diberitahukan, bahwa tawanan 
perang akan jatuh ke tangan mereka dan mereka harus memperlakukan 
para tawanan perang itu dengan kasih sayang. Janji kemenangan 
yang diberikan kepada kaum Muslimin dalam surah al-Anfāl telah 
dinyatakan jadi genap dalam ayat-ayat pembukaan surah Bara’ah. 
Di sana dinyatakan bahwa kaum Muslimin telah menjadi penguasa-
penguasa di seluruh negeri Arab, karena itu sebaiknya orang-orang 
musyrik menjelajahi seluruh negeri dan melihat sendiri, apakah seluruh 
negeri itu telah dikuasai kaum Muslimin atau tidak?

Dalam ayat-ayat berikutnya orang-orang kafir dicela atas pelanggaran 
yang berulang kali mereka lakukan terhadap perjanjian-perjanjian yang 
diadakan dengan sungguh-sungguh, dan kaum Muslimin diperingatkan 
agar tidak mengadakan perjanjian baru apa pun dengan mereka itu dan 
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hendaknya mereka jangan takut akan adanya pengaruh buruk terhadap 
kesejahteraan kota Mekah sebagai akibat putusnya hubungan dengan 
mereka itu, sebab Allah Swt sendiri akan memenuhi keperluan mereka.

Selanjutnya diberitahukan bahwa mereka tidak boleh menganggap 
peperangan akan berakhir segera setelah mereka menguasai seluruh 
negeri Arab, serta mereka segera akan dapat hidup dalam suasana aman. 
Disebabkan siasat jahat dan persekongkolan-persekongkolan rahasia dari 
orang-orang Nasrani, rentetan peperangan baru akan mulai, dan karena 
mereka itu adalah kaum musyrik, tentu mereka itu tidak akan bersabar 
melihat tegaknya Tauhid Ilahi di atas permukaan bumi. Selain itu, 
akhlak mereka itu telah merosot, manakala Islam berusaha menegakkan 
persamaan dan kebebasan hakiki. Oleh karena itu bagaimana mungkin 
suatu pemerintahan Nasrani dapat merasa tenteram melihat berdirinya 
suatu pemerintahan lain di sampingnya yang berlandaskan pada asas 
persamaan hak dan kebebasan berpikir. Dan karena (letak pemerintahan 
Kristen itu) berdekatan dengan kerajaan Islam, mereka khawatir rakyat 
mereka sendiri dapat condong untuk melakukan pemberontakan. Oleh 
karena itu kepada kaum Muslimin diberitahukan supaya mengadakan 
persiapan yang sepantasnya untuk menghadapi ancaman peperangan 
dengan mereka itu, sambil menghormati hal-hal yang dinyatakan suci 
oleh Allah Swt dengan selayak mungkin.

Oleh karena adanya masa jeda di antara turunnya 37 ayat pertama 
dalam Surah Bara’ah dengan yang berikutnya, maka dalam ayat-ayat 
yang kemudian telah diuraikan tentang kesempurnaan nubuatan yang 
terkandung dalam ayat-ayat pertama. Dalam hubungan ini telah diberi 
lukisan singkat mengenai gerakan militer ke Tabuk dan mengenai 
kondisi-kondisi saat nubuatan yang disebut di atas menjadi sempurna. 

Kemudian orang-orang munafik dan mereka yang imannya lemah 
dicela, karena mereka telah dikuasai rasa takut terhadap kerajaan Kaisar 
yang kuat (Romawi). Kelemahan akhlak mereka telah disingkapkan 
dan orang-orang beriman diperintah agar tidak menerima bantuan dari 
mereka (orang-orang munafik-peny), karena tanpa bantuan merekapun 
Allah Swt akan memberi mereka kemenangan atas Kaisar (masalah 
ini dibahas secara terinci dalam Surah al-Rūm dan surah al-Fath). 
Sehubungan dengan ini, telah diuraikan pula siasat jahat orang-orang 
munafik untuk melemahkan cita-cita dan tujuan Agama Islam. 

Menjelang akhir surah al-Taubah ditekankan bahwa meskipun ada 
siasat jahat dan komplotan-komplotan orang munafik dan kekuatan besar 
serta sumber-sumber kebendaan materi orang-orang kafir, Rasulullah 
Saw akan memperoleh keberhasilan dalam tugas beliau berkat adanya 
bantuan Allah, “Tuhan (Pemilik) ‘Arasy Yang Maha Agung.”
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1092. Anfāl ialah harta-harta rampasan perang dan perolehan-perolehan 
sebagai anugerah dari Allah Swt tanpa adanya usaha dari kaum Muslimin 
untuk memperolehnya (Mufradāt). Ayat ini tidak bersangkutan dengan 
pembagian rampasan perang yang mengenainya lihat QS.8:42. Ayat ini hanya 
bertalian dengan perolehan-perolehan dan rampasan-rampasan yang jatuh ke 
tangan kaum Muslimin, sesudah kemenangan di Badar.

1. Aku baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Mereka bertanya kepada 
engkau mengenai harta rampasan 
perang.1092 Katakanlah, “Harta 
rampasan perang itu milik 
Allah dan Rasul-Nya. Maka 
bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah hubungan di antara 
sesamamu dan btaatlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya jika kamu 
orang-orang yang beriman.”

ِہ 
لِلّٰ الۡاَنَۡفاُل  الۡاَنَۡفاِلؕقُِل  َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک 

َہ َو اَۡصِلحُۡوا َذاَت 
ُقوا اللّٰ

َّ ُسۡوِل ۚ فَات َو الّرَ

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن    

ۤ
َرُسۡولَٗہ َو  َہ 

اللّٰ اَِطۡیُعوا  َو   ۪ ۡم 
ُ

بَۡیِنک

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۲﴾  ّمُ

نصف 
الحزب

18

3. Sesungguhnya corang-
orang beriman ialah mereka 
yang apabila disebut nama Allah 
bergetarlah hati mereka, dan 
dapabila dibacakan ayat-ayat-Nya 
kepada mereka, bertambahlah 
keimanan mereka, dan kepada 
Tuhan merekalah, mereka 
bertawakal.

ُہ َوِجلَۡت 
ِذیَۡن ِاَذا ُذکَِر اللّٰ

َّ َما الُۡمۡؤِمنُۡوَن ال
ِانَّ

ۡم  
ُ
َزاَدتۡہ ٰیُتٗہ 

ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تُلَِیۡت  ِاَذا  َو  ۡم 

ُ
قُُلۡوبُہ

 ﴾۳ۚۙ ُلۡوَن ﴿
َّ
ِایَۡمانًا ّوَ َعلٰي َربِّہِۡم یََتَوک

4. eOrang-orang yang senan-
tiasa mendirikan shalat dan 
fmenginfakkan sebagian dari apa 
yang Kami rezekikan kepada 
mereka.

ۡم  
ُ
َرَزۡقٰنہ ِممَّا  َو  ٰلوَۃ  الّصَ یُِقۡیُمۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۴﴿ؕ یُۡنِفُقۡوَن 

aLihat 1 : 1.   b3 : 3;  4 : 60;  8 : 47;  9 : 71;  24 : 55.   c22 : 36.
d9 : 124. e55 : 56;  9 : 71;  72 : 4;  31 : 5;  73 : 21.  fLihat 2 : 4.
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5. aMereka inilah orang-orang 
mukmin yang sejati. Bagi mereka 
ada derajat-derajat yang tinggi di 
sisi Tuhan mereka, ampunan dan 
rezeki yang mulia.

ۡم َدَرٰجٌت 
ُ
ا ؕ لَہ

ً
ُم الُۡمۡؤِمنُۡوَن َحّق

ُ
ِٰٓئَک ہ اُول

 ﴾۵﴿ۚ ِریٌۡم 
َ
ِعۡنَد َربِّہِۡم َو َمۡغفَِرٌۃ ّوَ ِرۡزٌق ک

6. Itu disebabkan1093 Tuhan 
engkau telah mengeluarkan 
engkau dari rumah engkau untuk 
tujuan yang benar,1094 padahal 
sesungguhnya segolongan dari 
orang-orang beriman tidak 
menyukainya.1095

حَّقِ ۪ َو ِاّنَ 
ۡ

 اَۡخَرَجَک َربَُّک ِمۡن  ۭ بَۡیِتَک بِال
ۤ
َما

َ
ک

 ﴾۶﴿ۙ َن الُۡمۡؤِمِنیَۡن لَٰکِرُہۡوَن  فَِریًۡقا ّمِ

7. Mereka1096 membantah eng-
kau mengenai kebenaran setelah 
kebenaran itu menjadi nyata, se-
olah-olah mereka digiring menuju 
kematian dan mereka melihat-
nya.

َما 
نَّ

َ
ا

َ
ک َن 

تََبیَّ َما  بَۡعَد  حَّقِ 
ۡ

ال فِي  ُيجَاِدلُۡونََک 

 ﴾۷﴿ؕ ۡم یَۡنُظُرۡوَن 
ُ
ي الَۡمۡوِت َو ہ

َ
يَُساقُۡوَن ِال

1093. Kata kamā yang biasanya berarti “seperti” atau “bagaikan,” 
adakalanya dipergunakan pula dalam artian “karena,” “oleh karena” atau 
“sebab” (Muhith). Jika kata ini diartikan menurut artinya yang lazim, yaitu 
“seperti,” maka ayat itu dapat diterjemahkan demikian: “Tuhan memberi 
kemenangan dan rampasan perang kepada hamba-hamba-Nya serta 
menganugerahkan kepada mereka rezeki yang mulia seperti dilakukan-Nya, 
ketika Dia membawa engkau keluar dari rumah engkau, dan seterusnya.”

1094. Bi’l-haqqi berarti, untuk suatu tujuan yang benar. Ayat ini bertalian 
dengan Perang Badar.

1095. Ketika kaum Muslimin bergerak dari Medinah, mereka berangkat 
tanpa mengadakan persiapan semustinya untuk berperang, sebab mereka 
tidak mengetahui bahwa mereka harus berperang dengan satu lasykar Mekah 
yang mempunyai perlengkapan yang sangat baik. Maka, ketika di tengah 
perjalanan mereka mengetahui bahwa mereka harus berperang dengan 
lasykar Mekah, mereka dengan cemas bertanya kepada Rasulullah Saw, 
mengapa beliau tidak memberitahukan kepada mereka keadaan sebenarnya, 

a8 : 75.
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agar mereka datang dengan mengadakan persiapan yang sempurna dalam 
menghadapi musuh. Dengan demikian kekhawatiran mereka bukan mengenai 
diri mereka sendiri, melainkan demi keselamatan Rasulullah Saw. 

Dalam keadaan tidak siap-sedia itu, mereka tidak suka menghadapkan 
beliau kepada bahaya. Hal ini jelas dari bagian ayat: “Mengeluarkan 
engkau” dan bukan “mengeluarkan kamu sekalian,” yang menunjukkan 
bahwa Allah Swt tidak akan membiarkan Rasulullah Saw tak terlindung. 
Beliau tidak memberitahukan orang-orang beriman mengenai pertempuran 
dengan lasykar Mekah, adalah justru karena mematuhi perintah-Nya. Kaum 
Muslimin tidak takut berperang. Mereka merasa enggan oleh karena mereka 
tidak suka menumpahkan darah manusia dan juga, oleh karena boleh jadi 
akan membahayakan wujud Rasulullah Saw.

1096. Ayat ini bukan bertalian dengan kaum Muslimin, seperti dengan 
keliru  dianggap oleh sementara ahli tafsir, melainkan bertalian dengan kaum 
kufar. Tidak ada bukti sedikit pun dalam sejarah yang menunjukkan bahwa 
sahabat-sahabat Rasulullah Saw pernah berbantah dengan beliau mengenai 
soal memerangi musuh. Sebaliknya telah diriwayatkan bahwa ketika 
menjelang Perang Badar beliau meminta saran dari mereka, semuanya tidak 
hanya mengemukakan kesediaan mereka sepenuhnya bahkan menyatakan 
keinginan mereka yang sangat untuk menyertai beliau memerangi musuh ke 
mana pun mereka akan dibawa beliau (Hisyām). Bahkan, orang-orang kafir 
pun yang tampil ke muka melawan kaum Muslimin telah mengakui bahwa 
kaum Muslimin nampak seperti “orang-orang yang mencari maut” di medan 
pertempuran (Thabārī). Ayat ini hanya berarti bahwa oleh karena musuh-
musuh Islam membenci kebenaran, sebagaimana lazimnya orang-orang yang 
membenci kematian, maka sebagai akibatnya mereka akan dihukum dengan 
kematian  pula.
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8. Dan ingatlah ketika Allah 
amenjanjikan kepadamu bahwa 
salah satu dari kedua golongan1097 
itu akan menjadi milikmu dan 
kamu menginginkan supaya 
golongan yang tidak bersenjata 
itulah yang akan menjadi 
milikmu,1098 sedangkan Allah 
berkehendak untuk menegakkan 
kebenaran dengan firman-firman-
Nya dan memusnahkan orang-
orang kafir sampai ke akar-
akarnya.

َہا 
اَنَّ ٓائَِفَتیِۡن 

َ
الّط ِاۡحَدي  ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
یَِعُدک ِاۡذ  َو 

ۡوُن 
ُ

ِۃ تَک
َ
ۡوک

َ
ۡوَن اَّنَ َغیَۡر َذاِت الّش لَُکۡم َو تََوّدُ

لِٰمِتٖہ 
َ
 بِک

َ
حَّق

ۡ
 ال

َ
ِحّق

ُ
ُہ  اَۡن ّي

لَُکۡم  َو یُِریُۡد  اللّٰ

 ﴾۸﴿ۙ َو یَۡقَطَع َدابَِر الٰۡکفِرِیَۡن 

9. bSupaya Dia menegakkan 
yang hak dan menghapuskan 
yang batil, meskipun orang-orang 
yang berdosa tidak menyukainya.

ِرَہ 
َ
ک لَۡو  َو  الَۡباِطَل  یُۡبِطَل  َو   

َ
حَّق

ۡ
ال  

َ
لُِيِحّق

 ﴾۹﴿ۚ الُۡمۡجِرُمۡوَن 

10. Dan ingatlah cketika kamu 
memohon pertolongan kepada 
Tuhan-mu, lalu Dia mengabulkan 
doamu, “Sesungguhnya Aku akan 
membantumu dengan seribu1099 
malaikat berlapis-lapis.”1099A

ِۡي 
ّ

اَن لَُکۡم  جَاَب 
َ

فَاۡست ۡم 
ُ

َربَّک تَۡسَتِغۡیُثۡوَن  ِاۡذ 

ِۃ  مُۡرِدِفیَۡن ﴿۱۰﴾ 
َ

ِٰٓئک َن الَۡمل لٍۡف ّمِ
َ
ۡم بِا

ُ
ک ُممِّدُ

1097. Perkataan “kedua golongan” mengisyaratkan kepada (1) lasykar 
Mekah yang telah datang dengan perlengkapan perangnya yang sangat baik 
dan dengan penuh kesiapan untuk berperang dengan kaum Muslimin, dan (2) 
kafilah orang-orang Mekah yang tengah berada dalam perjalanan kembali 
dari utara dan menuju ke Mekah serta mempunyai perlengkapan senjata yang 
ringan.

1098. Dengan sendirinya kaum Muslimin ingin menghadapi kafilah 
yang mempunyai persenjataan yang ringan, tetapi rencana Allah Swt 
yaitu membuat kaum Muslimin berhadapan dengan lasykar Mekah yang 
lengkap persenjataannya. Tujuan Tuhan dalam berbuat demikian ialah untuk 
“menegakkan kebenaran dengan firman-firman-Nya dan melumpuhkan 

a8 : 43.   b10 : 83.   c31 : 124.



AL-ANFĀL Surah 8Juz 9

653

11. Dan, Allaha tidak men-
jadikan hal itu melainkan sebagai 
kabar suka dan supaya hatimu 
tenteram1100 karenanya. Dan tidak 
ada pertolongan kecuali dari 
sisi Allah; sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

بِٖہ  لَِتۡطَمِئّنَ  َو  بُۡشٰري  ا 
َّ ِال ُہ 

اللّٰ ُہ 
َ
َجَعل َما  َو 

ِہِؕاّنَ  
ا ِمۡن ِعۡنِد اللّٰ

َّ ۡصُر ِال ۡم ۚ َو َما الّنَ
ُ

قُُلۡوبُک

َہ  َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿٪۱۱﴾ 
اللّٰ 

12. bKetika Dia mendatangkan 
kantuk1101 kepadamu sebagai 
tanda rasa aman dari-Nya, dan 
Dia menurunkan air untukmu dari 
awan supaya Dia mensucikanmu 
dengannya dan menghilangkan 
darimu kekotoran setan,1102 dan 
supaya Dia menguatkan hatimu 
serta meneguhkan1103 langkah-
langkahmu dengannya.

ُل  ّزِ
َ
یُن َو  ۡنُہ  ّمِ  

ً
اََمَنۃ َعاَس  الّنُ ُم 

ُ
ۡیک یَُغّشِ ِاۡذ 

َو  بِٖہ  ۡم 
ُ
َرک لُِّیَطّہِ َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ۡیٰطِن َو لِیَۡربَِط َعلٰي 
َ

ۡم ِرۡجَز الّش
ُ

ِہَب َعۡنک
ۡ

یُذ

 ﴾۱۲ؕ َت بِِہ  الۡاَۡقَداَم ﴿ ۡم َو یَُثّبِ
ُ

قُُلۡوبِک

orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.” lihat pula QS.3:14 dan QS.8:42-
45.

1099. Lihat catatan no. 934.

1099A. Yang datang beruntun. 

1100. Lihat catatan no. 474.

1101. Rujukan dalam ayat ini tertuju kepada Perang Badar.

1102. Kata Syaitān dapat pula berarti derita yang sangat dirasakan waktu 
haus dan disebut Syaitān al-Falāt yaitu setan gurun. Lihat catatan no. 2535. 
Musuh telah menguasai sumber air, dan dengan sendirinya kaum Muslimin 
takut bahwa kekurangan air akan dapat menjadi sumber penderitaan besar 
bagi mereka. Kata ini dapat pula berarti sahabat-sahabat dan kawan-kawan 
Syaitān.

1103. Kaum Muslimin berkemah di tempat berpasir, sedangkan lasykar 
Mekah berkemah di tanah yang keras. Hujan yang kebetulan turun tepat 
pada waktunya membuat tempat kaum Muslimin menjadi keras lagi padat, 
sedangkan tempat orang-orang kafir menjadi licin.

a3 : 127.   b3 : 155.
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13. Ketika Tuhan engkau me-
wahyukan kepada para malaikat, 
“Sesungguhnya Aku besertamu, 
maka teguhkanlah orang-orang 
yang beriman. Aku akan mema-
sukkan rasa takut ke dalam hati 
orang-orang kafir. Maka pukullah 
pada leher1104 mereka dan pukul-
lah pada tiap ujung jari mereka.”

ُتوا  ۡم فََثّبِ
ُ

ِۡي َمَعک
ّ

ِۃ اَن
َ

ِٰٓئک ي الَۡمل
َ

ِاۡذ یُۡوِحۡي َربَُّک ِال

ُروا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قُُلۡوِب  فِۡي  لِۡقۡي 
ُ
َمنُۡواَؕسا

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال

اۡضِربُۡوا  َو  الۡاَۡعَناِق  فَۡوَق  فَاۡضِربُۡوا  ۡعَب  الّرُ

 ﴾۱۳ؕ   بََناٍن ﴿
َ

ّل
ُ
ۡم  ک

ُ
ِمۡنہ

14. aHal demikian itu karena 
sesungguhnya mereka telah me-
nentang Allah dan Rasul-Nya. 
Dan, barangsiapa menentang 
Allah dan Rasul-Nya, maka se-
sungguhnya Allah sangat keras 
pembalasan-Nya.

َہ َو َرُسۡولَٗہۚ  َو َمۡن يَُّشاِقِق 
وا اللّٰ

ُ
ۡم َشٓاّق

ُ
ہ

نَّ
َ
ٰذلَِک بِا

َہ َشِدیُۡد الِۡعَقاِب  ﴿۱۴﴾ 
َہ َو َرُسۡولَٗہ فَِاّنَ اللّٰ

اللّٰ

15. bItulah hukuman bagimu, 
maka rasakanlah itu; dan bahwa-
sanya bagi orang-orang kafir ter-
sedia azab Api.

اَب 
َ

َعذ ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل اَّنَ  َو  ۡوقُۡوُہ 

ُ
فَذ ٰذلُِکۡم 

اِر ﴿۱۵﴾  الّنَ

16. Hai orang-orang yang 
beriman, capabila kamu bertemu 
dengan orang-orang kafir yang 
sedang bergerak dalam pasukan, 
maka janganlah kamu berbalik 
membelakangi mereka.1105

ِذیَۡن 
َّ ال لَِقۡیتُُم  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۱۶ۚ ُم  الۡاَۡدبَاَر ﴿
ُ
ۡوہ

ُّ ُرۡوا  َزۡحًفا  فَلَا  تَُول
َ
ف

َ
ک

1104. Bagian atas leher yang letaknya persis di bawah kepala dan 
dianggap tempat paling empuk untuk mendaratkan tebasan pedang dengan 
telak.

1105. Kaum Muslimin harus berperang sampai titik darah penghabisan. 
Mereka harus menang atau mati; tidak ada pilihan lain bagi mereka.

a6 : 16;  47 : 33, 59 : 5.  b22 : 23;  34 : 42.   c8 : 46;  47 : 5.
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17. Dan barangsiapa berbalik 
membelakangi mereka pada 
hari itu, kecuali beralih tempat 
untuk siasat perang atau untuk 
bergabung kepada pasukan 
lain,1106 maka sesungguhnya ia 
kembali dengan kemurkaan dari 
Allah, dan tempat tinggalnya 
adalah Jahannam. Dan sangat 
buruk tempat kembali itu.

لِِّقَتاٍل  فًا  حَّرِ
َ

ُمت ا 
َّ ِال  

ۤ
ُدبَُرٗہ یَۡوَمِئٍذ  یَُّولِّہِۡم  َمۡن  َو 

ِہ 
َن اللّٰ ًزا ِالٰي ِفَئٍۃ فََقۡد بَٓاَء بَِغَضٍب ّمِ ِ

حَیّ
َ

اَۡو ُمت

َس  الَۡمِصیُۡر ﴿۱۷﴾ 
ۡ
ُم ؕ َو بِئ

ٰوىُہ َجَہنَّ
ۡ
َو َما

18. Maka bukanlah kamu yang 
membunuh mereka melainkan 
Allah-lah yang telah membunuh 
mereka. Dan bukan engkau 
Muhammad yang melempar pasir 
ketika engkau melempar, melain-
kan Allah-lah yang telah melem-
par,1107 dan supaya Dia amemberi-
kan anugerah kepada orang-orang 
mukmin anugerah yang baik dari-
Nya, sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.*

َما  َو   ۪ ۡم 
ُ
قََتلَہ َہ  

اللّٰ لِٰکّنَ  َو  ۡم 
ُ
تَۡقُتُلۡوہ فَلَۡم 

َہ َرٰمي ۚ َو لُِیۡبلَِي  
َرَمۡیَت ِاۡذ َرَمۡیَت َو لِٰکّنَ اللّٰ

َہ  َسِمۡیٌع  
ٓاًء  َحَسًناؕ  ِاّنَ اللّٰ

َ
الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِمۡنُہ  بَل

َعلِۡیٌم ﴿۱۸﴾ 

1106. Ayat ini menerangkan dan menggambarkan keadaan-keadaan 
bilamana satu gerakan yang nampak sebagai pengunduran atau penarikan 
kekuatan Islam waktu menghadapi musuh dapat dibenarkan; (a) sebagai taktik 
perang atau tipu muslihat perang ketika satu pasukan yang tengah bertempur 
mengalihkan kedudukannya untuk menipu musuh atau untuk menguasai suatu 
kedudukan yang lebih baik; (b) bila satu bagian pasukan mengambil keputusan 
untuk mundur teratur guna menggabungkan diri dengan pasukan induknya atau 

a33 : 12.

* Di ayat ini diterangkan tentang kemenangan Perang Badar yang sangat luarbiasa, secara zahir 
adalah hasil dari usaha para sahabah r.a. Akan tetapi, ketika para sahabah r.a. itu membunuh 
orang-orang kafir, sebenarnya Kekuatan Allah Swt yang telah bekerja. Usaha secara zahir yang 
dilakukan oleh Rasulullah Saw, adalah dengan mengambil pasir dan melemparkannya kearah 
orang-orang kafir, dan untuk mendukungnya, Allah Swt meniupkan angin topan yang sangat 
dahsyat ke arah orang-orang kafir. Di dalam hal ini tersembunyi rahasia bagaimana Allah 
Ta’ala membinasakan orang-orang kafir, bahwa mata orang-orang kafir hampir buta karena 
topan dan hal ini membuat orang-orang Islam sangat mudah sekali untuk membunuh orang-
orang kafir. Ini juga maksud dari pertolongan para Malaikat.
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19. Itulah yang terjadi; dan 
bahwasanya Allah akan melemah-
kan rencana orang-orang kafir.

 ﴾۱۹﴿ الٰۡکفِرِیَۡن  ۡیِد 
َ
ک ُمۡوِہُن  َہ 

اللّٰ اَّنَ  َو  ٰذلُِکۡم 

20. Hai orang-orang kafir, 
ajika kamu meminta tanda keme-
nangan, maka sesungguhnya telah 
datang kepadamu kemenangan 
itu.1108 Dan jika kamu menahan 
diri, maka lebih baik bagimu; dan 
jika kamu kembali berbuat ke-
jahatan, Kami pun akan kembali 
menghukum. Dan tidak akan ber-
faedah sedikitpun bagimu golong-
anmu walau pun banyak. Dan 
ketahuilah bahwasanya Allah 
beserta orang-orang mukmin.

ِاۡن  َو   ۚ الَۡفۡتُح  ُم 
ُ
َجٓاَءک فََقۡد  تَۡسَتۡفِتحُۡوا  ِاۡن 

تَۡنَتُہۡوا فَُہَو َخیٌۡر  لَُّکۡم ۚ َو ِاۡن تَُعۡوُدۡوا 

ۡم َشۡیًئا ّوَ لَۡو  
ُ

ۡم ِفَئُتک
ُ

نَُعۡد ۚ َو لَۡن تُۡغِنَي َعۡنک

َہ َمَع  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿٪۲۰﴾ 
َرۡت � َو اَّنَ اللّٰ

ُ
ث

َ
ک 

dengan pasukan Islam yang lain, pada posisi sebelum menyerang musuh.
1107. Kemenangan di Badar itu sebenarnya bukan disebabkan oleh suatu 

kecakapan atau kemahiran pihak kaum Muslimin. Mereka terlalu sedikit, 
terlalu lemah, dan terlalu buruk persenjataan mereka untuk memperoleh 
kemenangan terhadap satu lasykar yang jauh lebih besar jumlahnya, jauh lebih 
baik persenjataannya, lagi pula jauh lebih terlatih. Perlemparan segenggam 
kerikil dan pasir oleh Rasulullah Saw mempunyai kesamaan yang ajaib dengan 
pemukulan air laut dengan tongkat oleh Nabi Musa As. 

Sebagaimana dalam kejadian yang terakhir, perbuatan Nabi Musa As itu 
seolah-olah merupakan isyarat bagi angin untuk bertiup dan bagi air-pasang 
naik kembali sehingga membawa akibat tenggelamnya Fir‘aun serta lasykarnya 
di laut, demikian pula halnya pelemparan segenggam kerikil oleh Rasulullah 
Saw merupakan satu isyarat untuk angin bertiup kencang dengan membawa 
akibat kebinasaan Abu Jahal (yang pernah disebut oleh Rasulullah Saw sebagai 
Fir‘aun kaumnya) dan lasykarnya di padang pasir itu. Dalam kedua kejadian 
tersebut bekerjanya kekuatan-kekuatan alam itu, bertepatan benar dengan 
tindakan-tindakan kedua nabi itu, di bawah takdir khas Tuhan.

1108. Orang-orang kafir menuntut kepada Rasulullah Saw keputusan dari 
Tuhan berupa kemenangan. Kepada mereka diberitahukan bahwa keputusan 
Tuhan memang telah datang dalam bentuk serupa dengan apa yang diminta 
mereka (yaitu kemenangan lasykar Islam).

a32 : 29.
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21. Hai orang-orang yang 
beriman! aTaatilah Allah dan 
Rasul-Nya, dan janganlah kamu 
berpaling darinya padahal kamu 
mendengar perintah-nya.

َہ َو َرُسۡولَٗہ  َو 
ا اَِطۡیُعوا اللّٰ َمنُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

 ﴾۲۱ۚۖ ۡوا َعۡنُہ َو اَنۡتُۡم تَۡسَمُعۡوَن ﴿
َّ لَا تََول

22. Dan janganlah kamu 
menjadi seperti orang-orang 
byang berkata, “Kami mendengar” 
padahal mereka tidak mendengar.

لَا   ۡم 
ُ
ہ َو  َسِمۡعَنا  قَالُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال
َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َو 

يَۡسَمُعۡوَن ﴿۲۲﴾ 

23. Sesungguhnya binatang 
cyang paling buruk dalam 
pandangan Allah ialah orang-
orang yang pekak, bisu, dan tidak 
berakal.

ُم  
ۡ

الُۡبک ّمُ  الّصُ ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  َوٓاّبِ  الّدَ َشّرَ  ِاّنَ 

ِذیَۡن  لَا  یَۡعِقُلۡوَن ﴿۲۳﴾ 
َّ ال

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  18

24. Dan seandainya Allah 
mengetahui ada suatu kebaikan 
dalam diri mereka, niscaya 
Dia akan menjadikan mereka 
mendengar Al-Quran. Dan 
seandainya Dia menjadikan 
mereka mendengar,1109 niscaya 
mereka akan berpaling dari Al-
Quran dan merekalah orang-
orang yang memalingkan diri.

ۡم ؕ َو لَۡو  
ُ
اَۡسَمَعہ

َّ ُہ  ِفۡیہِۡم َخیًۡرا ل
َو لَۡو َعلَِم اللّٰ

ۡعِرُضۡوَن ﴿۲۴﴾  ۡم  ّمُ
ُ
ۡوا  ّوَ ہ

َّ ۡم  لََتَول
ُ
اَۡسَمَعہ

25. Hai orang-orang yang 
beriman! dsambutlah seruan Allah 
dan Rasul-Nya apabila ia1109A

َو  ِہ 
لِلّٰ ِجۡیُبۡوا 

َ
ۡست ا ا  َمنُو

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ل ا یَُّہا 
َ
یٰۤا

  ۚ ۡم 
ُ

ُيۡحِیۡیک لَِما  ُکۡم  َعا َد َذا  ِا ِل  ُسۡو لِلّرَ

1109. Ungkapan, “menjadikan mereka mendengar” berarti, jika dalam 
keadaan mereka sekarang  Allah Swt hendak memaksa mereka menerima 
kebenaran, niscaya keadaan lubuk hati mereka tetap tidak berubah dan sekali-
kali tidak akan menjadi kaum Muslimin sejati.

1109A. Kata ganti orang ketiga “ia” mengacu kepada Rasul, sebab Rasul 
itulah yang sebenarnya menyeru. Seruan dari Tuhan pun melalui Rasul-Nya. 

a3 : 33;  4 : 60;  8 : 47;  24 : 55.   b2 : 94;  4 : 47.  c8 : 56;  98 : 7.
d4 : 60;  8 : 47;  24 : 55.
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a11 : 114.

menyerumu supaya ia meng-
hidupkanmu,1110 dan ketahuilah 
bahwa Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya1110A dan 
bahwa kepada-Nya kamu akan 
dihimpun.*

ِبٖہ  
ۡ
َہ َيحُۡوُل بَیَۡن الَۡمۡرِء َو قَل

ا اَّنَ اللّٰ َو اۡعلَُمۡوۤ

ۡحَشُرۡوَن ﴿۲۵﴾ 
ُ
  ِالَۡیِہ  ت

ۤ
ٗہ

َ َو اَنّ

26. Dan btakutilah fitnah 
yang tidak hanya khusus 
menimpa orang-orang aniaya1111 
di antaramu. Dan ketahuilah 
bahwasanya Allah sangat keras 
hukuman-Nya.

َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال تُِصۡیبَّنَ  ا 

َّ ل  
ً

ِفۡتَنۃ ُقۡوا 
َّ ات َو 

َہ  َشِدیُۡد  
ا  اَّنَ اللّٰ  ۚ َو اۡعلَُمۡوۤ

ً
ۃ ۡم َخٓاّصَ

ُ
ِمۡنک

الِۡعَقاِب ﴿۲۶﴾ 

Atau kata “ia” boleh juga diartikan mengacu kepada Allah atau Rasul secara 
mandiri  bila Allah menyeru kamu atau bila Rasul menyeru kamu.

1110. Menghidupkan yang mati apabila disifatkan kepada seorang rasul 
harus diartikan secara kiasan atau secara rohani.

1110A. Kata-kata “Allah membatasi antara manusia dan hatinya” 
maknanya  adalah bahwa manusia (atau akunya) tidak berkuasa atas hatinya,  
oleh sebab itu ia tidak dapat membuat hatinya tunduk kepada perintah-
perintahnya. Kata-kata itu dapat pula berarti bahwa hendaknya manusia 
segera menanggapi dan menyambut seruan Allah Swt, jika ia menangguh-
nangguh  maka keadaan-keadaan yang tidak disangka-sangka dapat timbul 
sewaktu-waktu dan membuat hatinya keras atau berkarat sehingga ia enggan 
mendengarnya.

1111. Hanya membuat diri kita sendiri baik tidaklah cukup. Kita belum 
aman sebelum kita membenahi juga keadaan di sekitar kita. Sebuah rumah 
yang di sekelilingnya ada api menyala-nyala, setiap saat boleh jadi, dapat 
menjadi umpan api itu.

* Di ayat ini ada keterangan yang jelas tentang menghidupkan yang mati. Orang-orang Kristen 
telah salah memahami tentang Nabi Isa As yang dianggap menghidupkan yang mati secara 
zahir. Ketika Rasulullah Saw memanggil orang-orang mati secara rohani ke arah beliau, 
beliau Saw bersabda, “Datanglah! Aku akan menghidupkanmu.” Jelaslah, bahwa mereka yang 
dipanggil itu bukanlah mayat-mayat yang ada di dalam kuburan, melainkan orang-orang yang 
mati secara ruhani.
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27. Dan ingatlah ketika kamu 
masih sedikit, dipandang lemah 
di muka bumi, dan kamu merasa 
takut manusia akan merenggutmu, 
tetapi Dia memberikanmu tempat 
berlindung, dan memperkuatmu 
dengan pertolongan-Nya, serta 
memberimu rezeki dari yang baik 
supaya kamu bersyukur.1112

فِي  ۡسَتۡضَعُفۡوَن  ّمُ قَلِۡیٌل  اَنۡتُۡم  ِاۡذ  ا 
ُرۡوۤ

ُ
اۡذک َو 

اُس  الّنَ ُم 
ُ

َفک
َ

خَّط
َ

یَّت اَۡن  خَافُۡوَن 
َ
ت الۡاَۡرِض 

َن  ّمِ ۡم 
ُ

َرَزقَک َو  بَِنۡصِرٖہ  ۡم 
ُ
اَیََّدک َو  ۡم 

ُ
ٰوىک

ٰ
فَا

ُرۡوَن ﴿۲۷﴾ 
ُ

ُکۡم تَۡشک
َّ ٰبِت لََعل ّیِ

َ
الّط

28. Hai orang-orang yang ber-
iman! Janganlah kamu berkhianat 
kepada Allah dan Rasul, dan 
janganlah berkhianat kepada 
amanat-amanat yang ada padamu 
padahal kamu mengetahui.1113

ُسۡوَل  َہ َو الّرَ
خُۡونُوا اللّٰ

َ
َمنُۡوا لَا ت

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ۡم َو اَنۡتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ُ

ا اَٰمٰنِتک خُۡونُۡوۤ
َ
َو ت

29. Dan ketahuilah bahwa 
ahartamu dan anak-anakmu 
adalah suatu ujian, dan bahwa 
Allah, di sisi-Nya ada ganjaran 
yang sangat besar.

 � 
ٌ

ۡم  ِفۡتَنۃ
ُ
  اَۡمَوالُُکۡم  َو اَۡولَاُدک

ۤ
َما

ا  اَنَّ َو اۡعلَُمۡوۤ

  اَۡجٌر  َعِظۡیٌم ﴿٪۲۹﴾ 
ۤ
َہ ِعۡنَدٗہ

ّوَ اَّنَ اللّٰ 

1112. Di sini kaum Muslimin diperingatkan,  bahwa  karena Allah Swt 
telah menyelamatkan mereka, ketika mereka dalam keadaan masih lemah 
di negeri sendiri dan dikelilingi bangsa-bangsa yang kuat dan jahat, maka 
mereka pun hendaknya berusaha melindungi orang-orang lemah, bila mereka 
sendiri kelak memperoleh kekuasaan. Ayat ini mengandung nubuatan bahwa 
umat Islam akan segera memperoleh kekuasaan politik.

1113. Ayat ini menyebutkan dua macam kesetiakawanan manusia: 
kesetiaannya terhadap Tuhan (dan Utusan-Nya) yang mutlak dan abadi, sebab 
Tuhan itu Khāliq dan Rabb kita, dan kesetiaannya terhadap sesama manusia 
yang timbul dari kesadaran adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban 
terhadap mereka.

a7 : 87;  3 : 124;  64 : 16.
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30. Hai orang-orang yang 
beriman! aJika kamu bertakwa 
kepada Allah Dia akan menjadikan 
bagimu suatu pembeda,1114 dan 
Dia akan menghapuskan darimu 
keburukan-keburukanmu, dan Dia 
akan mengampunimu; dan Allah 
pemilik karunia yang sangat 
besar.

َيۡجَعۡل  َہ 
اللّٰ ُقوا  تَّتَ ِاۡن  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َو  ۡم 
ُ

تِک
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنک ِۡر 

ّ
ف

َ
یُک ّوَ  فُۡرقَانًا  لَُّکۡم 

ُہ  ُذو الَۡفۡضِل  الَۡعِظۡیِم ﴿۳۰﴾ 
یَۡغفِۡر لَُکۡم ؕ َو اللّٰ

31. Dan ingatlah ketika orang-
orang kafir merencanakan tipu 
daya terhadap engkau, supaya 
mereka dapat menangkap eng-
kau atau membunuh engkau 
atau mengusir engkau. bMereka 
membuat rencana, dan Allah pun 
membuat rencana,1115 dan Allah 
itu sebaik-baik pembuat rencana.

اَۡو  لُِیۡثِبُتۡوَک  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال بَِک  ُر 
ُ

یَۡمک ِاۡذ  َو 

ُر  
ُ

ُرۡوَن َو یَۡمک
ُ

یَۡقُتُلۡوَک اَۡو ُيۡخِرُجۡوَک ؕ َو یَۡمک

ُہ َخیُۡر الٰۡمِکِریَۡن ﴿۳۱﴾ 
ُہ  ؕ َو اللّٰ

اللّٰ

1114. Furqān berarti: (1) sesuatu yang membedakan antara yang benar 
dan yang salah; (2) bukti atau bahan bukti atau dalil; (3) bantuan atau 
kemenangan, dan (4) fajar (Lane).

1115. Ayat ini mengisyaratkan kepada musyawarah rahasia yang diadakan 
di Darun Nadwah (Balai Permusyawaratan) di Mekah. Ketika mereka melihat 
bahwa semua usaha mereka mencegah berkembangnya aliran kepercayaan 
baru ini gagal, dan bahwa kebanyakan orang-orang Muslim yang mampu 
meninggalkan Mekah telah berhijrah ke Medinah dan mereka sudah jauh 
dari bahaya, maka orang-orang terkemuka warga kota berkumpul di Darun 
Nadwah untuk membuat rencana ke arah usaha terakhir guna menghabisi 
Islam. 

Sesudah diadakan pertimbangan mendalam, terpikir oleh mereka satu 
rencana, ialah sejumlah orang-orang muda dari berbagai kabilah Quraisy 
harus secara serempak menyergap Rasulullah Saw lalu membunuh beliau. 
Tanpa setahu orang, Rasulullah Saw meninggalkan rumah tengah malam buta, 
ketika para penjaga dikuasai oleh kantuk, berlindung di Gua Tsur bersama-

a18 : 6;  63 : 10;  66 : 9.   b3 : 55;  27 : 51.
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32. Dan aapabila ayat-ayat Kami 
dibacakan kepada mereka, mereka 
berkata, “Kami telah men-dengar. 
Jika kami ingin, niscaya kami pun 
dapat mengatakan serupa itu,1116 
Al-Quran ini tidak lain hanyalah 
dongeng-dongeng orang-orang 
dahulu!”

لَۡو  َسِمۡعَنا  قَۡد  قَالُۡوا  ٰیُتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

اۤ  اََساِطیُۡر  
َّ ۤ ِال ا

َ
اۤ  � ِاۡن ٰہذ

َ
َنا ِمۡثَل  ٰہذ

ۡ
نََشٓاُء  لَُقل

لِیَۡن ﴿۳۲﴾  الۡاَّوَ

33. Dan ingatlah ketika mereka 
berkata, “Wahai Allah, jika ini 
sungguh kebenaran dari Engkau, 
maka hujanilah kami dengan 
batu dari langit atau datangkanlah 
kepada kami azab yang pedih.”1117

 ِمۡن 
َ

حَّق
ۡ

ا ُہَو ال
َ

اَن ٰہذ
َ
ُہّمَ  ِاۡن ک

ّٰ
َو  ِاۡذ  قَالُوا الل

َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ ِحجَاَرًۃ  َعلَۡیَنا  ۡمِطۡر 
َ
فَا ِعۡنِدَک 

اٍب اَلِۡیٍم ﴿۳۳﴾ 
َ

اَِو ائِۡتَنا بَِعذ

34. Tetapi Allah tidak akan 
mengazab mereka selama eng-
kau berada di tengah-tengah 
mereka,1118 dan bAllah tidak akan 
mengazab mereka selama mereka 
memohon ampun.

َما  َو   ؕ ِفۡیہِۡم  اَنَۡت  َو  ۡم  
ُ
بَہ ِ

ّ
لُِیَعذ ُہ  

اللّٰ اَن 
َ
ک َما  َو 

ۡم يَۡسَتۡغفُِرۡوَن ﴿۳۴﴾ 
ُ
ۡم َو ہ

ُ
بَہ ِ

ّ
ُہ ُمَعذ

اَن اللّٰ
َ
ک

sama Hadhrat Abubakar r.a., sahabat beliau yang setia, dan akhirnya sampai 
di Medinah dengan selamat.

1116. Orang-orang kafir membual bahwa mereka dapat mengemukakan 
suatu gubahan yang sama seperti Al-Quran. Tetapi  ini hanya bualan hampa 
yang mereka tidak berani mewujudkan dalam bentuk kenyataan. Tantangan 
bahwa mereka sekali-kali tidak akan mampu mengemukakan satu surah 
pendek sekalipun, seperti surah Al-Quran tetap tidak pernah mendapat 
jawaban.

1117. Kira-kira seperti kata-kata itu jugalah Abu Jahal berdoa di medan 
perang Badar (Bukhārī – Kitab al-Tafsir). Doa itu dikabulkan secara harfiah. 
Abu Jahal bersama beberapa pemimpin Quraisy yang lain, terbunuh dan 
mayat-ayat mereka dilemparkan ke dalam sebuah lubang. 

1118. Orang-orang Mekah mendapat hukuman setelah Rasulullah Saw 
meninggalkan Mekah. Rasul-rasul  Allah berfungsi semacam perisai terhadap 
hukuman-hukuman dari langit.

a6 : 26;  68 : 16;  83 : 41.   b11 : 4.
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35. Dan, aalasan apa yang 
mereka miliki hingga Allah tidak 
mengazab mereka, padahal me-
reka menghalang-halangi manusia 
dari Masjidilharam, dan mereka 
bukanlah penjaga-penjaga yang 
sebenarnya? bPenjaga-penjaga 
yang sebenarnya hanyalah orang-
orang yang bertakwa, tetapi keba-
nyakan mereka tidak mengetahui.*

َعِن  ۡوَن  یَُصّدُ ۡم  
ُ
ہ َو  ُہ  

اللّٰ ُم 
ُ
بَہ ِ

ّ
یَُعذ ا 

َّ اَل ۡم  
ُ
لَہ َما  َو 

ا اَۡولَِیٓاَءٗہ ؕ ِاۡن   انُۡوۤ
َ
حََراِم َو َما ک

ۡ
الَۡمۡسِجِد ال

ۡم  
ُ
َرہ

َ
اَۡکث لِٰکّنَ   َو  ُقۡوَن  الُۡمّتَ ا 

َّ ِال   
ۤ
اَۡولَِیٓاُؤٗہ

لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۵﴾ 

36. Dan sembahyang mereka di 
Baitullah itu tidak lain hanyalah 
siulan dan tepukan tangan belaka. 
Maka rasakanlah azab itu disebab-
kan kamu ingkar.

ٓاًء  
َ
ُمک ا 

َّ ِال الَۡبۡیِت  ِعۡنَد  ۡم 
ُ
َصلَاتُہ اَن 

َ
ک َما  َو 

ُکۡنتُۡم   بَِما  اَب 
َ

الَۡعذ ۡوقُوا 
ُ

فَذ  ؕ  
ً

تَۡصِدیَۃ ّوَ 

ُرۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ
ف

ۡ
تَک

37. Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar membelanjakan harta 
mereka guna menghalang-halangi 
manusia dari jalan Allah. Maka 
mereka akan senantiasa membe-
lanjakannya; kemudian hal itu 
akan menjadi sumber penye-
salan1119 bagi mereka, csesudah itu 
mereka akan ditaklukkan. Dan 
orang-orang yang ingkar akan 
dihimpun ke dalam Jahanam.

ۡوا  لَِیُصّدُ ۡم 
ُ
اَۡمَوالَہ یُۡنِفُقۡوَن  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡوُن 
ُ

ِہ ؕ  فََسُیۡنِفُقۡونََہا ثُّمَ تَک
َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ

ا 
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال َو   ۬ؕ یُۡغلَُبۡوَن  ثُّمَ  َحۡسَرًۃ   َعلَۡیہِۡم 

 ﴾۳۷ۙ َم  ُيۡحَشُرۡوَن ﴿
َ ِالٰي  َجَہنّ

38. dSupaya Allah membeda-
kan yang buruk dari yang baik, 
dan Dia menjadikan yang buruk 
itu yang sebagian di atas seba-

ِب َو َيۡجَعَل  ّیِ
َ

خَِبۡیَث ِمَن الّط
ۡ

ُہ ال
لَِیِمیَۡز اللّٰ

َجِمۡیًعا َمٗہ  
ُ
فَیَۡرک بَۡعٍض  َعلٰي  بَۡعَضٗہ  خَِبۡیَث 

ۡ
ال

1119. Kata-kata ini mengandung nubuatan bahwa kekayaan yang 
dibelanjakan oleh orang kafir dalam peperangan melawan Islam, terbukti 
akan menjadi sumber kesedihan dan duka cita bagi mereka. Karena, upaya-

a22 : 26.   b10 : 63,  64.   c3 : 13.  d3 : 180.

* Masjidilharam berada di tangan orang-orang musyrik, hanyalah secara lahiriah saja. Pada 
hakikatnya, yang berhak atas Masjidilharam hanyalah orang-orang beriman, baik itu sebelum 
dikuasi maupun sesudah dikuasai.
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gian yang lain, lalu semua ditum-
pukkan-Nya, kemudian mencam-
pakkannya ke dalam Jahanam, 
mereka itulah orang-orang yang 
merugi.

ٰخِسُرۡوَن ﴿٪۳۸﴾ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ِٰٓئَک ہ َمؕ  اُول

َ ٗہ فِۡي َجَہنّ
َ
فََيۡجَعل 

39. Katakanlah kepada orang-
orang yang kafir itu, “Jika mereka 
berhenti dari kekafiran maka 
tentang apa yang sudah lampau 
mereka akan diampuni; tetapi 
jika mereka kembali kepada 
perbuatan buruk mereka, maka 
sungguh telah berlaku sunah 
Allah terhadap orang-orang 
terdahulu sebelum mereka.

ا  ۡم ّمَ
ُ
ۡر لَہ

َ
ا  ِاۡن یَّۡنَتُہۡوا یُۡغف

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ قُۡل  لِّل

ُت   قَۡد َسلََف ۚ َو ِاۡن یَُّعۡوُدۡوا فََقۡد َمَضۡت ُسّنَ

لِیَۡن ﴿۳۹﴾  الۡاَّوَ

40. Dan aperangilah mereka, 
hingga tidak ada lagi fitnah dan 
supaya agama seutuhnya bagi 
Allah.1120 Tetapi jika mereka 
berhenti maka sesungguhnya 
Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan.*

ۡوَن 
ُ

 ّوَ یَک
ٌ

ۡوَن ِفۡتَنۃ
ُ

ي لَا تَک
ٰ
ۡم َحّت

ُ
َو قَاتُِلۡوہ

َہ  بَِما 
ِہ ۚ  فَِاِن انَۡتَہۡوا فَِاّنَ اللّٰ

ٗہ  لِلّٰ
ُ ّ
ل

ُ
یُۡن ک الّدِ

یَۡعَمُلۡوَن  بَِصیٌۡر ﴿۴۰﴾ 

41. bDan jika mereka berpa-
ling1121 maka ketahuilah bahwa 
Allah adalah Pelindungmu. Se-
baik-baik Pelindung dan Sebaik-
baik Penolong!

ۡم ؕ نِۡعَم  
ُ

َہ َمۡولٰىک
ا  اَّنَ اللّٰ ۡوا  فَاۡعلَُمۡوۤ

َّ َو  ِاۡن تََول

ِصیُۡر ﴿۴۱﴾�   الَۡمۡولٰي  َو نِۡعَم الّنَ

upaya mereka untuk memusnahkan Islam akan mengalami kegagalan dan 
anak-cucu mereka sendiri kelak akan menerima Islam lalu menafkahkan harta 
kekayaannya untuk memajukan perjuangan Islam.

1120. Kaum Muslimin diperintahkan berperang sampai gangguan-
gangguan dalam menjalankan kewajiban agama berakhir dan orang-orang 

a2 : 194.  b3 : 151;  22 : 79;  47 : 12.

* Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menentang pemurtadan. Disini yang 
dimaksud ‘fitnah’ adalah mengeluarkan seseorang dari agamanya secara paksa. Selama tidak 
ada kebebasan beragama, maka diperbolehkan berjihad dengan senjata terhadap orang-orang 
seperti itu yaitu orang-orang yang memaksa orang-orang beriman untuk murtad. Arti lain dari 
‘fitnah’ adalah menyalakan api.

R. 5
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42. Dan ketahuilah bahwa 
aapapun yang kamu peroleh 
sebagai harta rampasan perang 
maka sesungguhnya seperlima-
nya bagi Allah, Rasul-Nya, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan musafir,1122 jika 
memang kamu beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang Kami 
turunkan kepada hamba Kami 
pada Hari Pembedaan1123 yaitu 
bhari ketika dua pasukan bertemu 
dan Allah berkuasa atas segala 
sesuatu.

ِہ 
لِلّٰ ّنَ 

َ
فَا ۡيٍء 

َ
ش ۡن  ّمِ َغِنۡمتُۡم  َما 

اَنَّ ا  اۡعلَُمۡوۤ َو 

الَۡیٰتٰمي  َو  الُۡقۡربٰي  لِِذي  َو  ُسۡوِل  لِلّرَ َو  ُخُمَسٗہ 

َمۡنتُۡم 
ٰ
ۡنتُۡم  ا

ُ
ِبۡیِل � ِاۡن  ک َو الَۡمٰسِکیِۡن  َو  ابِۡن الّسَ

ۡرقَاِن  
ُ
  اَنَۡزلَۡنا َعلٰي َعۡبِدنَا یَۡوَم الۡف

ۤ
ِہ َو َما

بِاللّٰ

ۡيٍء 
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ َعلٰي ک

جَۡمٰعِن ؕ َو اللّٰ
ۡ

یَۡوَم الَۡتقَي ال

قَِدیٌۡر ﴿۴۲﴾ 

الجزء  10
الحزب  19

bebas melaksanakan agama sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Tiada 
syak lagi bahwa agama Islam adalah pendukung terbesar terhadap kebebasan 
berpikir (QS.2:194).

1121. Kata-kata ini berarti: “jika mereka menolak tawaran damai yang 
diulurkan kepada mereka dan mereka mulai bersikap tidak bersahabat.”

1122. Ayat ini bertalian dengan pembagian harta rampasan perang (lihat 
pula QS.8:2), yang seperlimanya harus diserahkan ke tangan Imam atau 
Khalifah, menurut keadaannya, untuk dibagikan kepada lima golongan tersebut 
dengan cara yang dianggap tepat olehnya. Bagian untuk Rasulullah Saw 
lazimnya dikeluarkan untuk kepentingan kaum Muslimin yang miskin, sebab 
beliau sendiri menjalani cara hidup fakir (amat sederhana). 

Menurut Imam Malik, pembagian itu tidak seharusnya dibuat dalam 
bagian-bagian yang sama, tetapi harus diserahkan kepada keputusan Imam 
yang akan membagikannya sesuai dengan keadaan dan tuntutan waktu. 
Demikian pulalah sunnah Rasulullah Saw dan keempat Khulafa-ur-Rasyidin. 
Empat perlima yang selebihnya dibagikan kepada prajurit-prajurit yang 
tidak menerima bayaran dan bahkan, pada umumnya, harus memikul sendiri 
perongkosan perang. Ini merupakan tindakan darurat yang ketika itu diambil 
untuk menghadapi keadaan-keadaan pada saat itu, oleh karena pada ketika itu 
tidak ada tentara yang dibayar dan tiada Baitul Māl (Kas Negara). “Kaum-

a8 : 70.   b3 : 14, 167.
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43. Ketika kamu berada di 
tepi lembah yang dekat dan 
mereka di tepi yang jauh, sedang 
kafilah itu berada di tempat 
yang lebih rendah dari kamu. 
Dan seandainya kamu membuat 
kesepakatan di antaramu niscaya 
kamu akan berselisih tentang 
penetapan waktu1124 perang. Akan 
tetapi Allah melaksanakan apa 
yang telah diputuskan-Nya,1125 
supaya binasalah orang yang 
telah binasa dengan keterangan 
yang jelas, dan supaya hiduplah 
orang yang telah hidup dengan 
keterangan yang jelas, dan 
sungguh Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui.

بِالُۡعۡدَوِۃ  ۡم 
ُ
ہ َو  نَۡیا  الّدُ بِالُۡعۡدَوِۃ  اَنۡتُۡم  ِاۡذ 

لَۡو   َو   ؕ ۡم 
ُ

ِمۡنک اَۡسَفَل   ُب 
ۡ
ک الّرَ َو  الُۡقۡصٰوي 

ۡم  لَاۡخَتلَۡفتُۡم  فِي الِۡمۡیٰعِد � َو لِٰکۡن 
ُّ تََواَعۡدت

لَِّیۡہلَِک   ۬ۙ َمۡفُعۡولًا  اَن 
َ
ک اَۡمًرا  ُہ 

اللّٰ لَِّیۡقِضَي 

َعۡن  ۭ   َحّيَ  َمۡن  َيۡحٰيي  ّوَ  َنٍۃ  َعۡن  ۭ بَّیِ َہلََک  َمۡن 

 ﴾۴۳ۙ َہ  لََسِمۡیٌع  َعلِۡیٌم ﴿
َنٍۃؕ َو ِاّنَ اللّٰ بَّیِ

kerabat” meliputi semua anak-cucu Hasyim dan Abdul Muthalib yang tidak 
berhak menerima zakat.

1123. Hari Badar.
1124. Ayat ini memberi gambaran yang hidup tentang kedudukan ketiga 

golongan di Badar. Kaum Muslimin mengambil posisi di sebelah yang lebih 
dekat ke Medinah, lasykar Mekah menduduki satu tempat yang lebih jauh dari 
kota, sedangkan kafilah Mekah yang dalam perjalanan dari Syria menyusuri 
pantai laut. Ayat ini mengemukakan bahwa jika soal memilih waktu perang 
diserahkan kepada kaum Muslimin, niscaya mereka akan berselisih mengenai 
itu dan akan lebih menyukai menunda waktu terjadinya bentrokan pertama, 
sebab pada saat itu mereka merasa tidak cukup kuat menghadapi musuh yang 
lebih kuat dan jauh lebih baik persenjataannya di medan pertempuran. Tetapi  
maksud Allah Swt ialah hendak memperlihatkan satu tanda yang perkasa, maka 
Dia menyebabkan terjadinya pertempuran itu.

1125. Allah Swt telah menakdirkan orang-orang Mekah harus menderita 
kekalahan.
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44. aKetika Allah memperlihat-
kan kepada engkau dalam mimpi 
engkau bahwa mereka itu sedi-
kit,1126 dan seandainya Dia mem-
perlihatkan kepada engkau mereka 
itu banyak, niscaya kamu akan 
gentar dan akan berselisih dalam 
urusan itu, akan tetapi Allah telah 
menyelamatkanmu. Sesungguh-
nya Dia Maha-mengetahui apa 
yang ada dalam dada.

لَۡو  َو   ؕ قَلِۡیلًا  َمَناِمَک  فِۡي  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
ہ

َ
یُِریۡک ِاۡذ 

فِي  لََتَناَزۡعتُۡم  َو  تُۡم 
ۡ
َفِشل

َّ ل ِثیًۡرا 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

َ
اَٰرىک

اِت  
َ

َعلِۡیٌم  ۭ بِذ ٗہ  
ِانَّ  ؕ َم 

َّ َسل َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  الۡاَۡمِر 

ُدۡوِر ﴿۴۴﴾  الّصُ

45. Dan ingatlah bketika Dia 
memperlihatkan kepadamu 
mereka itu sedikit dalam 
penglihatanmu di waktu kamu 
berperang, dan Dia membuatmu 
nampak sedikit dalam peng-
lihatan mereka,1127 supaya Allah 
menyempurnakan urusan yang 
telah diputuskan-Nya, dan 
ckepada Allah-lah segala urusan 
dikembalikan.*

ۡم 
ُ

اَۡعُیِنک فِۡيۤ  الَۡتَقۡیتُۡم  ِاِذ  ۡم  
ُ
ُمۡوہ

ُ
یُِریۡک ِاۡذ  َو 

لَِیۡقِضَي  اَۡعُیِنہِۡم  فِۡيۤ   ِلُُکۡم 
ّ یَُقل ّوَ  قَلِۡیلًا 

تُۡرَجُع  ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال َمۡفُعۡولًاَؕو   اَن 

َ
ک اَۡمًرا  ُہ 

اللّٰ

الۡاُُمۡوُر ﴿٪۴۵﴾  

1126. Dalam perjalanan ke Badar Rasulullah Saw melihat dalam kasyaf 
bahwa lasykar Mekah lebih kecil jumlahnya, daripada yang sebenarnya (Jarīr, 

a3 : 14.   b3 : 14.   c2 : 211, 3 : 110;  35 : 5.

* Ayat 43 - 45, sebelum terjadinya perang Badar orang-orang Islam sama sekali tidak berpikir 
akan berperang, informasi yang mereka terima adalah tentang rombongan dagang orang-
orang Mekah, yang berniat menghalangi perjalanan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy 
berniat, bahwa semua keuntungan perdagangan itu nantinya akan digunakan untuk memerangi 
orang-orang Islam. Ini adalah rencana Allah Swt yang khas, yaitu walaupun orang-orang 
Islam berjumlah sedikit tetapi memiliki keberanian untuk melawan rombongan yang sangat 
banyak. Padahal biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat lemah yang tidak berani 
keluar rumah untuk melawan tentara yang sangat banyak. Liyahlika man halaka an bayyinatin 
(Supaya binasalah orang yang telah binasa dengan keterangan yang jelas). Disini diterangkan 
hikmah yang sangat dalam, yaitu orang-orang yang memiliki dalil yang terang yang di sini 
disebut sebagai bayyinah, berkat dalil tersebut mereka pasti akan menang. Orang-orang yang 
tidak memiliki dalil yang terang mereka pasti akan mengalami kehancuran. Karena itu baik 
perang secara lahiriah, maupun perang argumentasi, orang-orang yang memiliki ‘bayyinah’ 
pasti menang. Orang-orang yang tidak memilikinya pasti hancur.
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46. Hai aorang-orang yang ber-
iman! Apabila kamu berhadapan 
dengan lasykar musuh, maka ber-
siteguhlah kamu dan bingatlah 
Allah sebanyak-banyaknya supaya 
kamu berhasil.

 
ً

ِفَئۃ لَِقۡیتُۡم  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُکۡم  
َّ َعل

َّ ِثیًۡرا ل
َ
َہ ک

ُروا اللّٰ
ُ
فَاثُۡبُتۡوا َو اۡذک

 ﴾۴۶ۚ تُۡفِلحُۡوَن ﴿

47. Dan ctaatilah Allah dan 
Rasul-Nya, serta janganlah 
kamu berselisih satu sama lain, 
maka kamu akan gentar dan 
kekuatanmu1128 akan hilang. Dan 
bersabarlah. Sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang sabar.

تََناَزُعۡوا  لَا  َو  َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 
اللّٰ اَِطۡیُعوا  َو 

ۡم َو اۡصِبُرۡوا ؕ ِاّنَ  
ُ

َہَب ِرۡيحُک
ۡ

فََتۡفَشُلۡوا  َو تَذ

 ﴾۴۷ۚ ِبِریَۡن ﴿ َہ  َمَع  الّصٰ
اللّٰ

48. Dan janganlah kamu men-
jadi seperti orang-orang yang 
keluar dari rumah-rumah mereka 
dengan sombong dan ingin di-
lihat orang serta menghalangi 
manusia dari jalan Allah. Dan 
Allah meliputi apa yang mereka 
kerjakan.

ِدیَاِرہِۡم  ِمۡن  َخَرُجۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال

َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َو 

ۡوَن َعۡن َسِبۡیِل  اِس َو یَُصّدُ بََطًرا ّوَ ِرئَٓاَء الّنَ

ُہ بَِما یَۡعَمُلۡوَن  ُمِحۡیٌط ﴿۴۸﴾ 
ِہ ؕ َو اللّٰ

اللّٰ

a8 : 16;  47 : 5.   b33 : 42;  62 : 11.  c3 : 33;  4 : 60;  8 : 21; 24 : 55.

X.9). Ini berarti bahwa kendatipun bilangan dan perlengkapan mereka lebih 
besar namun mereka akan dikalahkan.

1127. Jika ayat sebelumnya mengisyaratkan kepada penampakan musuh 
pada penglihatan Rasulullah Saw dalam kasyaf, maka ayat ini mengisyaratkan 
kepada kedudukan yang sebenarnya di medan pertempuran. Musuh telah 
menempatkan sepertiga dari jumlahnya dalam keadaan tersembunyi di 
belakang bukit-bukit, sehingga ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, 
kaum Muslimin hanya melihat dua pertiga dari jumlah sebenarnya. Dengan 
sendirinya hal ini membesarkan hati mereka. Musuh berbuat demikian – 
menurut anggapan mereka – agar kaum Muslimin jangan melarikan diri 
dari medan pertempuran dan tidak mau berperang oleh karena terlalu gentar. 
Kedua kesan ini mendorong masing-masing golongan untuk mulai berperang 

R. 6
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49. Dan ingatlah ketika 
asetan1129 menampakkan indah 
kepada mereka amal-amal mereka 
dan berkata, b”Tidak seorang pun 
di antara manusia yang dapat me-
ngalahkanmu pada hari ini dan 
sesungguhnya aku pelindungmu.” 
Tetapi tatkala kedua pasukan itu 
berhadapan satu sama lain, ia 
berbalik atas tumitnya sambil 
berkata, “Sesungguhnya aku ber-
lepas diri darimu; sesungguhnya 
aku melihat apa yang tidak kamu 
lihat. Sesungguhnya aku takut 
kepada Allah1130 dan Allah sangat 
keras siksaan-Nya.

لَا  قَاَل  َو  ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ ۡیٰطُن 

َ
الّش ُم 

ُ
لَہ َزیََّن  ِاۡذ  َو 

ِۡي َجاٌر 
ّ

اِس  َو ِان َغالَِب لَُکُم  الَۡیۡوَم ِمَن الّنَ

َعلٰي  َص 
َ

نَک ِن 
ٰ
الِۡفَئت تََرٓاَءِت  ا  فَلَّمَ  ۚ لَُّکۡم 

اَٰري  ِۡيۤ  
ّ

ِان ۡم  
ُ

ۡنک ّمِ ٌء  بَِرۡيٓ ِۡي 
ّ

ِان قَاَل  َو  َعِقَبۡیِہ 

ُہ َشِدیُۡد 
َہ ؕ َو اللّٰ

ِۡيۤ  اََخاُف اللّٰ
ّ

َما لَا تََرۡوَن  ِان

الِۡعَقاِب ﴿٪۴۹﴾  

a6 : 44;  16 : 64;  27 : 25;  29 : 49.   b14 : 23; 59 : 17.

dengan akibat bahwa “hal yang telah diputuskan” telah terjadi, yaitu orang-
orang Mekah menderita kekalahan yang membuat diri mereka malu dan 
mematahkan kekuatan mereka.

1128. Kata Rīh antara lain berarti, keunggulan, kekuatan, kemenangan 
(Lane).

1129. Diriwayatkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini 
adalah  Suraqah bin Malik bin Jusyam, yang menghasut orang-orang Mekah 
agar melawan kaum Muslimin, tetapi kemudian dia sendiri memeluk agama 
Islam. Lasykar Mekah masih di Mekah tatkala beberapa tokoh kabilah 
Quraisy menyatakan kekhawatiran bahwa jangan-jangan Banu Bakar, satu 
cabang Banu Kinanah, yang bermusuhan dengan kaum Quraisy menyerang 
Mekah secara tak terduga di waktu mereka tidak ada di tempat atau menyerang 
lasykar Mekah dari belakang. Kekhawatiran mereka diredakan oleh Suraqah, 
salah seorang pemuka Banu Kinanah, yang meyakinkan mereka bahwa 
orang-orang dari sukunya tidak akan mendatangkan kemudaratan apa pun 
kepada mereka (Jarīr, X, 13).

1130. Ketika Suraqah menyaksikan tekad membaja kaum Muslimin maka 
rasa takut menguasai dirinya, sebab  setelah melihat mereka ia memperoleh 
keyakinan bahwa tekad mereka  adalah menang atau mati. Persis demikianlah 
dirasakan oleh Utbah dan Umair pada Hari Badar dan ia memberitahukan 
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50. Ingatlah aketika orang-
orang munafik dan orang-orang 
yang di dalam hatinya ada 
penyakit berkata, “Agama mereka 
telah menipu mereka.” Padahal 
bbarangsiapa bertawakal kepada 
Allah, maka sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 
َّ ال َو  الُۡمٰنِفُقۡوَن  یَُقۡوُل  ِاۡذ 

َعلَي  ۡل 
َّ
یََّتَوک َمۡن  َو   ؕ ۡم 

ُ
ِدیُۡنہ ٓاِء 

َ
ل ُؤ  ہٰۤ َغّرَ َرٌض 

َ
ّم

َہ َعِزیٌۡز َحِکۡیٌم ﴿۵۰﴾ 
ِہ فَِاّنَ اللّٰ

اللّٰ

51. Dan seandainya engkau 
dapat melihat cketika malaikat 
mencabut nyawa orang-orang 
kafir, engkau akan melihat 
mereka memukuli wajah dan 
punggung mereka itu seraya 
berkata, d”Rasakanlah olehmu 
azab yang membakar.

 
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل  � ُروا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ي 
َّ

یََتَوف ِاۡذ  ي  تَرٰۤ لَۡو  َو 

ُذۡوقُۡوا   ۡم َۚو 
ُ
اَۡدبَاَرہ َو  ۡم 

ُ
ُوُجۡوَہہ یَۡضِربُۡوَن 

حَِریِۡق ﴿۵۱﴾ 
ۡ

اَب ال
َ

َعذ

52. “Azab itu1131 disebabkan 
oleh apa yang telah diperbuat 
oleh tanganmu dan ketahuilah 
bahwasanya eAllah tidak berlaku 
aniaya terhadap hamba-hamba-
Nya.”

لَيَۡس   َہ 
اللّٰ اَّنَ  َو  ۡم 

ُ
اَیِۡدیۡک َمۡت  قَّدَ بَِما  ٰذلَِک 

 ﴾۵۲ۙ َعِبۡیِد ﴿
ۡ
اٍم  لِّل

َّ بَِظل

53. fKeadaan1131A mereka se-
perti kaum Fir’aun dan orang-
orang sebelum mereka. Mereka 
mengingkari tanda-tanda Allah; 
maka Allah menghukum mereka 
disebabkan dosa-dosa mereka. 
Sesungguhnya Allah Mahakuat 
lagi sangat keras siksaan-Nya.

  ؕ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َو   � ِفۡرَعۡوَن  ِل 

ٰ
ا َداِۡب 

َ
ک

نُۡوبِہِۡم ؕ ِاّنَ 
ُ

ُہ  بِذ
ُم اللّٰ

ُ
ہ

َ
َخذ

َ
ِہ  فَا

ٰیِت اللّٰ
ٰ
ُرۡوا بِا

َ
ف

َ
ک

َہ  قَِوّيٌ َشِدیُۡد الِۡعَقاِب ﴿۵۳﴾ 
اللّٰ

kepada orang-orang Mekah, bahwa kaum Muslimin nampaknya “seperti 
orang-orang yang mencari kematian” (Thabari). 

1131. Kata Dzālika (itu) merujuk kepada hukuman yang disebutkan 
dalam ayat sebelumnya.

1131A. Lihat catatan no. 376.

a33 : 13.   b9 : 51;  12 : 68;  14 : 12;  33 : 4;  65 : 4.   c47 : 28.
d3 : 182;  22 : 10.   e3 : 183;  22 : 11;  41 : 47.   f3 : 12;  8 : 55.

R. 7
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a13 : 12.   b3 : 12;  8 : 53.   c8 : 23;  98 : 7.

54. Yang demikian itu karena 
aAllah tidak akan mengubah nik-
mat yang telah Dia anugerahkan 
kepada suatu kaum hingga me-
reka mengubah keadaan diri 
mereka sendiri,1132 dan ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha Men-
dengar, Maha Menge-tahui.

اَنَۡعَمَہا   
ً

نِّۡعَمۃ ًرا   ِ
ُمَغیّ یَُک  لَۡم  َہ  

اللّٰ ّنَ  
َ
بِا ٰذلَِک 

نُۡفِسہِۡم � َو اَّنَ  
َ
ُرۡوا َما بِا ِ

ي یَُغیّ
ٰ
َعلٰي قَۡوٍم َحّت

 ﴾۵۴ۙ َہ  َسِمۡیٌع  َعلِۡیٌم ﴿
اللّٰ

55. bKeadaan mereka seperti 
kaum Fir’aun dan orang-orang 
sebelum mereka; Mereka telah 
men-dustakan tanda-tanda1133 
Tuhan mereka, maka Kami 
membinasakan mereka disebab-
kan dosa-dosanya. Dan Kami 
menenggelamkan kaum Fir’aun, 
dan mereka semua orang-orang 
aniaya.

 ؕ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َو   � ِفۡرَعۡوَن  ِل 

ٰ
ا َداِۡب 

َ
ک

َو  نُۡوبِہِۡم 
ُ

بِذ ۡم 
ُ
ۡہلَۡکٰنہ

َ
فَا َربِّہِۡم  ٰیِت 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک

انُۡوا ٰظلِِمیَۡن ﴿۵۵﴾ 
َ
  ک

ٌ
ّل

ُ
َل ِفۡرَعۡوَن ۚ َو ک

ٰ
  ا

ۤ
اَۡغَرۡقَنا

56. Sesungguhnya seburuk-
buruk cbinatang di sisi Allah 
adalah orang-orang kafir, karena 
mereka tidak beriman.

ۡم  
ُ
فَہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  َوٓاّبِ  الّدَ َشّرَ  ِاّنَ 

 ﴾۵۶ۖ لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿

1132. Ayat ini mengemukakan satu Sunnatullah (Hukum-Tuhan yang 
lazim), bahwa Tuhan tidak akan mengambil kembali suatu nikmat yang telah 
dianugerahkan oleh-Nya kepada suatu kaum, selama belum ada perubahan 
memburuk dalam keadaan mereka sendiri.

1133. Āyah berarti pesan, perintah, tanda, ayat Al-Quran (Lane).
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57. Yaitu, orang-orang yang 
engkau telah mengadakan per-
janjian dengan mereka, kemudian 
setiap kali amereka membuat janji, 
mereka mengingkari janjinya1134 

dan mereka tidak takut.

ۡم  
ُ
ۡم ثُّمَ یَۡنُقُضۡوَن َعۡہَدہ

ُ
 ِمۡنہ

َ
ِذیَۡن ٰعَہۡدّت

َّ اَل

ُقۡوَن ﴿۵۷﴾  ۡم لَا یَّتَ
ُ
ّلِ  مَّرٍَۃ  ّوَ ہ

ُ
فِۡي  ک

58. Lalu jika engkau menjumpai 
mereka dalam peperangan, maka 
cerai-beraikanlah1135 orang-orang 
yang di belakang mereka dengan 
perantaraan mereka, supaya me-
reka mengambil pelajaran.

ۡن   ّمَ بِہِۡم  ۡد  فََشّرِ حَۡرِب 
ۡ

ال فِي  ۡم 
ُ
ہ تَۡثَقَفّنَ ا  فَِاّمَ

ُرۡوَن ﴿۵۸﴾ 
َّ
ک

َ ّ
یَذ ۡم  

ُ
ہ

َّ لََعل ۡم  
ُ
َفہ

ۡ
َخل

59. Dan jika engkau khawatir 
terhadap pengkhianatan satu 
kaum, maka kembalikanlah per-
janjian itu kepada mereka dengan 
cara yang sama, sesungguhnya 
bAllah tidak menyukai orang-
orang yang berkhianat.1136

 ِالَۡیہِۡم 
ۡ

ِۢۡبذ   فَان
ً

خَافَّنَ ِمۡن قَۡوٍم ِخَیانَۃ
َ
ا  ت َو  ِاّمَ

خَٓائِِنیَۡن ﴿٪۵۹﴾ 
ۡ

َہ  لَا ُيِحّبُ ال
َعلٰي َسَوٓاٍء ؕ ِاّنَ اللّٰ 

1134. Mereka berulangkali melanggar ikrar perjanjian mereka dan 
menyalahi perjanjian-perjanjian yang telah diadakan secara serius.

1135. Orang-orang beriman  diperintahkan agar jangan sekali-kali 
mengangkat senjata tanpa alasan yang sah. Tetapi sekali mereka memulai, 
mereka harus berperang dengan keberanian sedemikian rupa dan memberi 
serangan yang begitu hebatnya sehingga menimbulkan ketakutan dan 
kengerian pada hati musuh. Perang yang dihadapi dengan sikap lemah dan 
lamban, sekali-kali bukan siasat yang bijak. Jika peperangan tidak dapat 
dielakkan, peperangan harus dilancarkan cepat dan mematikan.

1136. Jika suatu kaum yang kaum Muslimin telah mengadakan suatu 
perjanjian dengannya, melanggar perjanjian, maka mereka harus diberitahu 
dengan gamblang bahwa perjanjian itu telah berakhir dengan kaum Muslimin, 
bila diserang akan membalas serangan itu dengan segala kekuatan yang ada 
pada mereka. Tetapi dalam keadaan apa pun, kaum Muslimin tidak diizinkan 
mengadakan serangan dadakan tanpa memberikan peringatan sebelumnya. 

a2 : 28.   b4 : 108.
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60. Dan ajanganlah orang-orang 
kafir menyangka bahwa mereka 
dapat mendahului rencana Allah, 
sesungguhnya mereka tidak akan 
dapat menggagalkan rencana-
Nya.

ۡم لَا  
ُ
ہ

ُرۡوا َسَبُقۡواِؕانَّ
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو لَا َيۡحَسبَّنَ ال

یُۡعِجُزۡوَن ﴿۶۰﴾ 

61. Dan bpersiapkanlah untuk 
menghadapi mereka sejauh ke-
sanggupanmu berupa kekuatan1137 
dan kuda-kuda yang ditambat1138 
di garis depan untuk berperang, 
yang dengan itu kamu dapat 
membuat gentar musuh Allah, 
musuhmu, dan musuh yang lain 
di samping mereka yang tidak 
kamu ketahui, tetapi Allah me-
ngetahui mereka.1139 Dan capa pun 
yang kamu belanjakan di jalan 
Allah itu akan dibayar penuh 
kepadamu dan kamu tidak akan 
dianiaya.

ِمۡن  ّوَ  ٍۃ  قُّوَ ۡن  ّمِ اۡسَتَطۡعتُۡم  ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ ۡوا  اَِعّدُ َو 

ۡم  
ُ
ک ِہ َو َعُدّوَ

خَۡیِل تُۡرِہُبۡوَن بِٖہ َعُدّوَ اللّٰ
ۡ

بَاِط ال ّرِ
ُہ 

ۡم ۚاَللّٰ
ُ
تَۡعلَُمۡونَہ ُدۡونِہِۡم ۚلَا  ِمۡن  َخِریَۡن 

ٰ
ا َو 

ۡيٍء  فِۡي  َسِبۡیِل  
َ

ۡمؕ  َو َما تُۡنِفُقۡوا ِمۡن ش
ُ
یَۡعلَُمہ

ۡم  َو  اَنۡتُۡم  لَا  تُۡظلَُمۡوَن ﴿۶۱﴾ 
ُ

 ِالَۡیک
َ

ِہ  یَُوّف
اللّٰ

a3 : 179.   b3 : 201.   c2 : 273;  9 : 121;  64 : 18;  65 : 8.

‘Alā sawā’in berarti menurut syarat-syarat yang setara, yaitu dengan begitu 
rupa sehingga tiap pihak mengetahui kewajiban masing-masing.

1137. Quwwah berarti segenap kekuatan yang ada pada kaum Muslimin, 
termasuk segala macam senjata, dan sebagainya. 

1138. Untuk Ribāt lihat catatan no. 554 dan no. 555.
1139. Ayat ini memberitahu kepada kaum Muslimin bahwa persiapan 

yang tepatguna merupakan ikhtiar paling baik untuk mencegah perang 
dan memerintahkan mereka supaya jangan hanya puas dengan sejumlah 
pasukan yang memadai untuk pertahanan di dalam negeri saja, tetapi harus 
menempatkan lasykar yang cukup besar di perbatasan-perbatasan dan harus 
menampilkan  diri dengan baik, yakin dan dengan energi demikian rupa 
sehingga musuh di daerah-daerah yang jauh dari tempat pertempuran akan 
sangat terkesan, sehingga mengurungkan segala niat untuk memerangi 
mereka. 

R. 8
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62. Dan jika mereka cenderung 
kepada perdamaian, maka cende-
rung pulalah engkau kepada-
nya1140 dan bertawakallah kepada 
Allah, sesungguhnya, Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

ۡل 
َّ
تََوک َو  َہا 

َ
ل فَاۡجَنۡح  ِم 

ۡ
ل لِلّسَ حُۡوا 

َ
َجن ِاۡن  َو 

الَۡعلِۡیُم ﴿۶۲﴾  ِمۡیُع  الّسَ ُہَو  ٗہ 
ِانَّ  ؕ ِہ 

اللّٰ َعلَي 

ربع 
الحزب

19

63. Dan jika mereka bermaksud 
menipu engkau, maka sesungguh-
nya aAllah cukup bagi engkau, 
Dia-lah Yang telah menguatkan 
engkau dengan pertolongan-Nya 
dan dengan orang-orang mukmin.

ُہ ؕ 
ۡخَدُعۡوَک فَِاّنَ َحۡسَبَک اللّٰ

َ
ا اَۡن ّي

ۤ
َو ِاۡن یُِّریُۡدۡو

 ﴾۶۳ۙ ﴿ بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن  َو  بَِنۡصِرٖہ  اَیََّدَک   ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو 

64. Dan bDia telah menanam-
kan kecintaan di antara hati me-
reka, seandainya engkau membe-
lanjakan yang ada di bumi ini 
seluruhnya, engkau tidak akan 
dapat mempersatukan hati me-
reka, tetapi Allah telah memper-
satukan hati mereka, sesungguh-
nya Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

َف بَیَۡن قُُلۡوبِہِۡمؕ  لَۡو اَنَۡفۡقَت َما فِي الۡاَۡرِض 
َّ َو اَل

َہ  
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  قُُلۡوبِہِۡم  بَیَۡن  ۡفَت 

َّ اَل   
ۤ
ا ّمَ َجِمۡیًعا 

ٗہ  َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۶۴﴾ 
ۡم ؕ ِانَّ

ُ
َف بَۡیَنہ

َّ اَل

a8 : 65.   b3 : 104.

Ayat ini mengisyaratkan pula kepada pentingnya membelanjakan harta 
sebanyak-banyaknya untuk peperangan. Nampaknya  ayat ini mengandung 
satu nubuatan dan peringatan bagi orang-orang beriman, dan nubuatan itu 
ialah orang-orang musyrik di Arab bukanlah satu-satunya musuh mereka, 
masih banyak kaum-kaum lainnya yang akan menyerang mereka di masa 
akan datang dalam waktu dekat. Nubuatan itu mengacu kepada Kerajaan-
kerajaan Bizantium dan Persia yang harus dihadapi oleh kaum Muslimin, 
segera sesudah Rasulullah Saw wafat. 

1140. Ayat ini selain mengandung suatu asas yang penting mengenai 
perjanjian-perjanjian damai, juga memberi penjelasan yang menarik 
mengenai sifat peperangan yang dilancarkan oleh Islam. Kaum Muslimin 
tidak menempuh jalan peperangan untuk memaksa orang memeluk Islam, 
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65. Hai Nabi, cukuplah aAllah 
bagi engkau dan bagi orang-
orang yang mengikuti engkau di 
antara orang-orang beriman.

َبَعَک  ِمَن  
َّ ُہ َو َمِن ات

ِبّيُ َحۡسُبَک اللّٰ یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿٪۶۵﴾  

66. Hai Nabi, bkobarkanlah 
semangat orang-orang mukmin 
untuk berperang. Jika ada di an-
taramu dua puluh orang1141 yang 
sabar, mereka akan mengalahkan 
dua ratus orang kafir, dan jika 
ada di antaramu seratus orang, 
mereka akan mengalahkan seribu 
orang kafir, karena mereka itu 
kaum yang tidak mengerti.1142*

ِض الُۡمۡؤِمِنیَۡن َعلَي الِۡقَتاِلؕ  ِبّيُ َحّرِ یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

ۡم ِعۡشُرۡوَن ٰصِبُرۡوَن یَۡغلُِبۡوا 
ُ

ۡنک ۡن ّمِ
ُ

ِاۡن یَّک

ا اَلًۡفا    یَّۡغلُِبۡوۤ
ٌ

ائَۃ ۡم  ّمِ
ُ

ۡنک ۡن ّمِ
ُ

ِمائََتیِۡن ۚ َو ِاۡن  یَّک

ا یَۡفَقُہۡوَن ﴿۶۶﴾ 
َّ ۡم قَۡوٌم ل

ُ
ہ

نَّ
َ
ُرۡوا بِا

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ َن ال ّمِ

67. Sekarang Allah telah 
meringankan beban darimu dan 
Dia mengetahui bahwasanya di 
dalam dirimu ada kelemahan. 
Maka jika ada di antaramu seratus

ۡم 
ُ

ۡم َو َعلَِم اَّنَ ِفۡیک
ُ

ُہ َعۡنک
َف اللّٰ

َ
اَلۡـَٰٔن َخّف

َصابَِرٌۃ    
ٌ

ائَۃ ّمِ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ ۡن 
ُ

یَّک فَِاۡن   ؕ َضۡعًفا 

a8 : 63.   b4 : 85.

melainkan untuk mengadakan serta memelihara perdamaian. Jika ada suatu 
kaum yang setelah melancarkan perang terhadap Islam mengajak berdamai 
maka kaum Muslimin diperintahkan agar jangan menolak tawaran itu, 
sekalipun musuh itu mengajak berdamai hanya untuk menipu mereka dan 
mengulur-ulur waktu. Ini menunjukkan, sampai berapa jauh Islam berusaha 
mengadakan perdamaian di antara bangsa-bangsa.

1141. Ayat ini nampaknya mengemukakan bilangan 20 sebagai jumlah 
terkecil untuk membentuk satu formasi pasukan tempur.

1142. Oleh karena mereka hanya prajurit bayaran dan tidak menyadari 
akan benarnya tujuan perjuangan mereka, mereka tidak merasa mempunyai 
kepentingan yang hakiki di dalamnya. Atau, boleh jadi artinya ialah mereka 
tidak mempunyai cita-cita tinggi yang ingin mereka kejar dan khidmati.
* Diperintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Saw untuk mengobarkan semangat 
berperang pada orang-orang mukmin. Walaupun jumlah mereka sedikit akan tetapi ini adalah 
janji Allah Swt, bahwa mereka dapat menang atas musuh yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat 
dari mereka. Akan tetapi maksudnya bukan berarti setiap seorang dapat mengalahkan musuh 
yang jumlahnya lebih dari 10 kali darinya. Telah diterangkan satu jumlah yang telah ditentukan 
yaitu kalau ada 100 maka akan menang diatas 1000. Sebuah ketetapan yang mungkin terjadi.

R. 9
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orang yang sabar, mereka akan 
mengalahkan dua ratus orang, dan 
jika ada di antara kamu seribu, 
mereka akan mengalahkan dua 
ribu orang1143 dengan izin Allah, 
dan Allah beserta orang-orang 
sabar.*

ا  ۡم اَلٌۡف یَّۡغلُِبۡوۤ
ُ

ۡنک ۡن ّمِ
ُ

یَّۡغلُِبۡوا ِمائََتیِۡنَۚو ِاۡن یَّک
ِبِریَۡن ﴿۶۷﴾  ُہ َمَع  الّصٰ

ِہَؕو اللّٰ
اَلَۡفیِۡن بِِاۡذِن اللّٰ

68. aTidak layak bagi seorang 
Nabi bahwa ia mempunyai 
tawanan perang sebelum ia sung-
guh-sungguh berperang1144 di 
muka bumi. Kamu mengingin-
kan bharta dunia, padahal Allah 
menghendaki akhirat bagimu; 
dan Allah Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

ِخَن 
ۡ

ي یُث
ٰ
  اَۡسٰري َحّت

ۤ
ۡوَن  لَٗہ

ُ
اَن  لَِنِبّيٍ  اَۡن  یَّک

َ
َما  ک

ُہ  
نَۡیا ۖ٭ َو اللّٰ فِي الۡاَۡرِضؕ  تُِریُۡدۡوَن َعَرَض الّدُ

ُہ  َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۶۸﴾ 
ِخَرَۃ ؕ َو اللّٰ

ٰ
یُِریُۡد  الۡا

a47 : 5.   b4 : 95.

1143. Ayat ini tidak boleh diartikan memansukhkan ayat sebelumnya. 
Dua ayat itu merujuk kepada dua keadaan umat Islam yang berlainan. Mula-
mula keadaan mereka lemah, perlengkapan perang mereka buruk, lagi kurang 
terlatih dalam ilmu peperangan. Dalam keadaan lemah demikian itu, mereka 
baru berhasil melawan musuh yang berjumlah hanya dua kali lipat bilangan 
mereka. Tetapi karena  berlalunya masa, keadaan umum mereka, pengalaman 
tempur, dan sumber-sumber daya kemiliteran, semuanya telah berkembang 
sangat baik, mereka dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya sepuluh kali 
lipat. 

Dalam Perang Badar, Uhud, dan Khandak (parit), perbedaan di antara 
jumlah pasukan kedua pihak berangsur-angsur bertambah, namun kaum 
Muslimin dengan sangat berhasil dapat mempertahankan kedudukan 
mereka sehingga pada Perang Yarmuk, hanya enam puluh ribu orang Islam, 
mengalahkan satu kekuatan yang jumlahnya lebih dari satu juta.

1144. Ayat ini mengemukakan satu peraturan umum bahwa tawanan 
perang tidak boleh diambil kalau tidak terjadi perang yang sungguh-sungguh 
* Di dalam ayat ini disebut, “Meringankan bebanmu dan Dia mengetahui di dalam dirimu ada 
kelemahan”. Kala itu tidak tersedia bahan makanan, tidak juga persenjataan. Oleh karena itu 
kalau pada kamu ada 100 orang maka mereka akan mengalahkan 200 orang. Akan tetapi bila 
ru’ub kegagahanmu terjaga maka anak keturunanmu dimasa yang akan datang juga akan dapat 
menang atas 1000 sampai 10.000 orang. Telah dinubuatkan kemenangan besar untuk anak-
anak keturunan di masa yang akan datang, yang pondasinya telah ditanamkan pada orang-
orang mukmin di masa awal.
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69. Seandainya tidak ada suatu 
ketetapan yang telah terdahulu 
dari Allah,1145 niscaya azab yang 
besar akan menimpamu disebab-
kan apa yang kamu ambil.1145A

  
ۤ
ِفۡيمَا ۡم 

ُ
ک لََمّسَ َسَبَق  ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ کِٰتٌب  لَا  لَۡو 

اٌب  َعِظۡیٌم ﴿۶۹﴾ 
َ

تُۡم  َعذ
ۡ

اََخذ

70. Maka amakanlah dari apa 
yang kamu peroleh berupa ram-
pasan perang yang halal dan 
baik, dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

َہ ؕ 
ُقوا  اللّٰ

َّ ًباۖ  ّوَ ات ُلۡوا ِممَّا َغِنۡمتُۡم َحلٰلًا َطّیِ
ُ
فَک

ِحۡیٌم ﴿٪۷۰﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
ِاّنَ  اللّٰ 

71. Hai Nabi, katakanlah 
kepada orang-orang di antara 
para tawanan yang ada di tangan 
kamu, “Jika Allah mengetahui 
ada kebaikan dalam hatimu, Dia 
akan memberikan kepadamu 
yang lebih baik dari apa yang 
diambil darimu,1146 dan Dia 
akan mengampunimu.” Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.”

ي �  َن الۡاَۡسرٰۤ ۡم  ّمِ
ُ

ِبّيُ  قُۡل  لَِّمۡن فِۡيۤ  اَیِۡدیۡک یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

ۡم  َخیًۡرا  
ُ

ۡم َخیًۡرا یُّۡؤتِک
ُ

ُہ فِۡي  قُُلۡوبِک
ِاۡن یَّۡعلَِم اللّٰ

ُہ َغُفۡوٌر 
ۡم َو  یَۡغفِۡر لَُکۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
 ِمۡنک

َ
  اُِخذ

ۤ
مَّا ّمِ

ِحۡیٌم ﴿۷۱﴾  ّرَ

a8 : 42.

dan musuh dikuasai sepenuhnya. Peraturan ini memberantas perbudakan 
sampai ke akar-akarnya. Hanya mereka yang ikut serta berperang untuk 
menghapuskan Islam, lalu mereka itu dikalahkan yang dapat dijadikan 
tawanan. Lihat pula catatan no. 2739.

1145. Kata-kata ini mengisyaratkan kepada janji pertolongan Allah Swt 
(QS.8:8-10).

1145A. Memerdekakan tawanan perang dengan uang tebusan sudah lazim. 
Apa yang ditekankan di sini adalah tawanan-tawanan hanya boleh diambil 
dalam peperangan yang sungguh-sungguh, ketika perang sedang berkecamuk.

1146. Hadhrat ‘Abbas, pamanda Rasulullah Saw, ditawan dalam Perang 
Badar. Ketika kemudian hari ia memeluk Islam dan menghadap Rasulullah 
Saw, beliau memohon, berdasar ayat yang sedang dibahas, bahwa oleh karena 
Allah telah berjanji akan memberikan kepada tawanan-tawanan harta lebih 

R. 10
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72. Dan jka mereka hendak 
mengkhianati engkau, maka se-
sungguhnya mereka pernah ber-
khianat kepada Allah sebelumnya, 
tetapi Dia memberi kekuasaan 
kepada engkau atas mereka, dan 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.

ِمۡن  َہ 
اللّٰ َخانُوا  فََقۡد  ِخَیانََتَک  یُِّریُۡدۡوا  ِاۡن  َو 

ُہ َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۷۲﴾ 
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
َن ِمۡنہ

َ
ۡمک

َ
قَۡبُل فَا

73. Sesungguhnya aorang-
orang yang beriman, berhijrah, 
berjihad dengan harta mereka dan 
jiwa mereka di jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberikan 
tempat perlindungan dan per-
tolongan, sebagian mereka 
adalah pelindung sebagian 
yang lain. Sedangkan orang-
orang yang beriman tetapi tidak 
pernah berhijrah, kamu tidak 
berkewajiban sedikit pun untuk 
melindungi mereka, sebelum 
mereka berhijrah. Tetapi jika 
mereka meminta pertolongan 
kepadamu dalam urusan agama, 
maka kamu harus menolong 
mereka, kecuali terhadap suatu 
kaum yang antara kamu dengan 
mereka ada perjanjian,1147 dan 
Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.

ٰجَہُدۡوا  َو  َہاَجُرۡوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ِذیَۡن 

َّ ال َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  اَنُۡفِسہِۡم  َو  ۡمَوالِہِۡم 

َ
بِا

بَۡعٍضؕ  اَۡولَِیٓاُء  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ ِٰٓئَک  اُول ا 

ۤ
نََصُرۡو ّوَ  َوۡوا 

ٰ
ا

لَُکۡم  َما  یَُہاِجُرۡوا  لَۡم  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ي یَُہاِجُرۡوا ۚ َو ِاِن 
ٰ
ۡيٍء َحّت

َ
ۡن ش لَایَِتہِۡم ّمِ ۡن ّوَ ّمِ

ا 
َّ ۡصُر  ِال ُم الّنَ

ُ
یِۡن فََعلَۡیک ۡم فِي الّدِ

ُ
اۡسَتۡنَصُرۡوک

ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ۡیَثاٌق  ّمِ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ َو  ۡم 

ُ
قَۡوٍم ۭ بَۡیَنک َعلٰي 

بَِما تَۡعَمُلۡوَن  بَِصیٌۡر ﴿۷۳﴾ 

a2 : 219;  9 : 20;  61 : 12.

banyak daripada yang telah dipungut dari mereka sebagai tebusan, maka janji 
itu dipenuhi. Rasulullah Saw berkenan mengabulkan permohonan itu (Jarir, 
X, 31). 

1147. Ayat ini meletakkan asas bahwa kaum Muslimin yang sama-sama 
tinggal di suatu negara dan sama-sama di bawah suatu pemerintahan, baik 
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74. Dan orang-orang kafir seba-
gian mereka adalah pelindung 
sebagian yang lain. Jika kamu 
tidak mengerjakan1148 apa yang 
Kami perintahkan itu, niscaya 
akan timbul fitnah dan kerusakan 
yang besar di bumi.

ا 
َّ بَۡعٍضِؕال اَۡولَِیٓاُء   ۡم  

ُ
بَۡعُضہ ُرۡوا  

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال َو 

  فِي الۡاَۡرِض َو فََساٌد  
ٌ

ۡن ِفۡتَنۃ
ُ

تَۡفَعُلۡوُہ  تَک

 ﴾۷۴ؕ ِبیٌۡر ﴿
َ
ک

75. Dan aorang-orang yang ber-
iman, berhijrah dan berjihad di 
jalan Allah, dan orang-orang yang 
memberi tempat perlindungan 
dan pertolongan, mereka itulah 
orang-orang mukmin sejati, bagi 
mereka ada ampunan dan rezeki 
mulia.

َمنُۡوا َو َہاَجُرۡوا َو ٰجَہُدۡوا فِۡي 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َو ال

ِٰٓئَک  ا اُول
ۤ
َوۡوا ّوَ نََصُرۡو

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِہ َو ال
َسِبۡیِل اللّٰ

ِرۡزٌق   ّوَ  ۡغفَِرٌۃ   ّمَ ۡم 
ُ
لَہ  ؕ ا 

ً
َحّق الُۡمۡؤِمنُۡوَن  ُم 

ُ
ہ

ِریٌۡم ﴿۷۵﴾ 
َ
ک

sebagai muhajir maupun sebagai penduduk asli, berkewajiban menolong satu 
sama lain, pada saat-saat mereka saling memerlukan. Tetapi kaum Muslimin 
yang tidak berhijrah ke suatu negeri Islam, tidak mempunyai hak menerima 
pertolongan dari golongan muhajirin dalam urusan-urusan keduniaan. 
Tetapi  kalau mereka diganggu dalam urusan agama, mereka harus diberi 
pertolongan. Namun  jika mereka tinggal di bawah suatu pemerintahan 
bukan-Islam, yang dengan pemerintahan itu kaum Muslimin telah mengikat 
perjanjian perdamaian, maka tidak ada pertolongan yang dapat diberikan 
kepada mereka, sekalipun dalam urusan agama, dan dalam keadaan demikian 
satu-satunya jalan yang terbuka bagi kaum Muslimin yang seperti itu adalah 
berhijrah dari negeri yang bukan Islam itu.

1148. Jika asas ini tidak ditaati oleh umat Islam, maka fitnah kezaliman,  
dan kerusuhan akan merajalela di dalam negeri.

1149. Oleh sebab dalam ayat 73 semua orang Islam dinyatakan sebagai 
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76. Dan orang-orang yang ber-
iman sesudah itu, berhijrah dan 
berjihad bersamamu, mereka itu 
termasuk di antaramu, sedangkan 
aorang-orang yang bertalian da-
rah1149 sebagian mereka lebih 
dekat kepada sebagian yang lain 
menurut Kitab Allah, sesung-
guhnya Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

َمنُۡوا ِمۡن  ۭ بَۡعُد َو َہاَجُرۡوا َو ٰجَہُدۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َو ال

ۡمؕ  َو اُولُوا الۡاَۡرَحاِم 
ُ

ِٰٓئَک ِمۡنک ول
ُ
ۡم فَا

ُ
َمَعک

َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ِہ 

اللّٰ کِٰتِب  فِۡي   بَِبۡعٍض  اَۡولٰي  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿٪۷۶﴾
َ

ّلِ ش
ُ
بِک 

saudara antara satu sama lain, dan Rasulullah Saw di Medinah telah 
mengadakan semacam ikatan persaudaraan di antara Muhajirin dan Anshar, 
maka mungkin timbul kesalah-pahaman bahwa mereka dapat saling mewarisi 
harta pusaka mereka, maka di sini ditetapkan bahwa hanya anggota keluarga 
dari darah yang sama saja yang berhak mewarisi, sedangkan kaum Muslimin 
lainnya, adalah hanya saudara-saudara seagama dan bukan ahli waris. 

a33 : 7.
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1. Inilah suatu pernyataan1150 
guna membuktikan sepenuhnya 
kebenaran janji dari Allah dan 
rasul-nya terhadap orang-orang 
musyrik yang kepada mereka 
kamu telah mengumumkan 
janji1151 bahwa Islam akan 
menang di negeri Arab.*

ۡم  
ُّ ِذیَۡن ٰعَہۡدت

َّ ي ال
َ

ِہ َو َرُسۡولِٖہۤ  ِال
َن اللّٰ بََرٓاَءٌۃ  ّمِ

 ﴾۱﴿ؕ َن  الُۡمۡشِرکِیَۡن  ّمِ

نصف الحزب
19

اِر ِہ ِمَن الّنَ
اَُعْوُذ بِاللّٰ

اِر 
َ
 َوِمْن َشّرِ الُکّف

اِر َوِمْن َغَضِب الجَّبَ
ِہ َو لَِرُسْولِٖہ

ُۃ الِلّٰ اَلِْعّزَ
َولِاُْمْؤِمِنیَْنِ

2. Maka jelajahilah bumi ini 
selama empat bulan dan ketahui-
lah sesungguhnya kamu tidak 
dapat amenggagalkan rencana 
Allah,1152 dan bahwasanya Allah 
akan menghinakan orang-orang 
kafir.

ا     اَۡشُہٍر ّوَ اۡعلَُمۡوۤ
َ

فَِسۡيحُۡوا فِي الۡاَۡرِض اَۡربََعۃ

َہ  ُمۡخِزي  
ِہ � َو اَّنَ  اللّٰ

ۡم َغیُۡر ُمۡعِجِزي اللّٰ
ُ

ک
اَنَّ

الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲﴾ 

1150. Barā’ah berarti: suatu pernyataan guna membuktikan kebenaran 
janji; bebas atau cuci-tangan dari suatu kesalahan atau pertanggungjawaban; 
pembebasan atau hal berlepas diri dari suatu tuntutan, dan sebagainya. (Taj).

1151. Kata ‘Āhada di sini tidak dipakai dalam artian mengadakan suatu 
perjanjian atau persetujuan, melainkan membuat suatu komitmen atau janji 
sungguh-sungguh yang menjadikan seseorang terikat olehnya (Lisan). Ayat 
ini membuat suatu pernyataan serius bahwa janji Islam dan Rasulullah Saw 
telah terbukti kebenarannya secara sempurna dengan jatuhnya Mekah. Ketika 
Rasulullah Saw terusir dari Mekah sebagai buronan, dengan tawaran hadiah 
bagi siapa yang menangkap beliau hidup atau mati, saat itulah janji tersebut 
dikumandangkan dengan perkataan yang penuh keyakinan bahwa beliau akan 
kembali ke Mekah dengan kejayaan dan kemegahan (QS.28:86). 

Nubuatan itu telah menjadi sempurna dengan jatuhnya Mekah dan 
dengan tegaknya syariat Islam di persada negeri Arab. Dengan demikian, 
kebenaran Rasulullah Saw telah terbukti dengan sempurna dan beliau bebas 
dari tuntutan orang-orang Mekah bahwa, sesuai dengan pernyataan beliau 
yang berulang-ulang, kota Mekah harus sudah jatuh ke tangan beliau. Lihat 
pula Kata Pendahuluan Surah Al-Anfal.

1152. Dengan jatuhnya Mekah dan kekalahan kaum Hawazin di Perang 

a6 : 135; 11 : 21.

* Disini perlu diterangkan, bahwa pada permulaan Surah Al-Taubah tidak ada ‘Basmalah’. 
Jumlah semua surah Al-Qur’an adalah 114, yang dimulai dengan ‘Basmalah’ hanya 113 surah. 
Tapi ini adalah mukjizat Al-Qur’an, bahwa di tempat lain pada surah Al-Naml, surat Nabi 
Sulaeman As kepada Ratu Saba dimulai dengan ‘Bismillahi al-Rahman al-Rahim’ secara 
sempurna. Jadi, sesuai dengan jumlah Surah, jumlah ‘bismillah’ pun ada 114.
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Hunain, kekuasaan dan kedaulatan Islam telah berdiri tegak di seluruh Hijaz. 
Sebelumnya, beberapa kabilah telah mengadakan perjanjian dengan kaum 
Muslimin dan telah meletakkan senjata. Perjanjian-perjanjian itu harus 
dipenuhi. Tetapi ada kabilah-kabilah lain yang tidak pernah menyerah secara 
formal, tidak pernah meletakkan senjata dan juga tidak pernah mengadakan 
perjanjian dengan kaum Muslimin untuk menjamin terpeliharanya 
perdamaian dan berlakunya hukum dan ketertiban. Mereka telah memulai 
peperangan melawan kaum Muslimin, dan sekalipun pada hakikatnya 
mereka telah dikalahkan, mereka sampai pada saat itu tidak pernah mengakui 
kalah dan tidak pula pernah setuju untuk hidup berdampingan secara damai 
dengan kaum Muslimin. Kabilah-kabilah itu telah diberi tempo empat bulan, 
sementara itu operasi-operasi terhadap mereka akan ditangguhkan. Mereka 
boleh berjalan kian-kemari dalam negeri dengan bebas dan meyakinkan diri 
sendiri bahwa perlawanan selanjutnya tidak berguna. Sesudah itu mereka 
dapat menyerah dan mengadakan perjanjian-perjanjian. Kepada kabilah-
kabilah semacam inilah ayat ini mengacu.

1153. Adzān berarti, pemberitahuan, pengumuman atau seruan (Lane).
1153A. Dikatakan Haji Akbar karena naik haji kali itu adalah yang 

pertama kali di bawah kekuasaan umat Islam.
1154. Jika dalam ayat sebelumnya Barā’ah berarti pernyataan kebenaran 

janji-janji mengenai kemenangan mutlak Islam, telah menjadi genap, maka 
dalam ayat ini kata Barā’ah berarti “bebas dari seseorang atau sesuatu,” yaitu 
tidak ada sangkut-paut urusan sedikit pun dengan dia atau sesuatu (Lane). 

3. Dan ini adalah suatu peng-
umuman1153 dari Allah dan Rasul-
Nya kepada semua manusia pada 
hari Haji Akbar1153A bahwasanya 
Allah dan Rasul-Nya bebas1154 
dari segala tuntutan orang-orang 
musyrik, karena itu jika kamu 
bertaubat, maka itu lebih baik 
bagimu, tetapi jika kamu berpa-
ling, maka ketahuilah bahwa-
sanya kamu tidak dapat ameng-
gagalkan rencana Allah. Dan 
bberitakanlah kepada orang-orang 
kafir mengenai azab yang pedih.

یَۡوَم  اِس  الّنَ ي 
َ

ِال َرُسۡولِٖہۤ   َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ اََذاٌن  َو 

َن الُۡمۡشِرکِیَۡنۙ۬  ٌء  ّمِ َہ  بَِرۡيٓ
حَّجِ الۡاَۡکبَِر اَّنَ اللّٰ

ۡ
ال

َو َرُسۡولُٗہ ؕ فَِاۡن تُۡبتُۡم فَُہَو َخیٌۡر لَُّکۡم ۚ َو ِاۡن 

ِہؕ 
ۡم َغیُۡر ُمۡعِجِزي اللّٰ

ُ
ک

ا اَنَّ ۡیتُۡم فَاۡعلَُمۡوۤ
َّ تََول

 ﴾۳﴿ۙ اٍب  اَلِیٍۡم 
َ

ُرۡوا  بَِعذ
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ِر ال َو بَّشِ

aLihat 9 : 2.   b4 : 139.
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Pernyataan yang terkandung dalam ayat ini dan pernyataan yang berikutnya 
berbeda dengan pernyataan yang terkandung dalam ayat-ayat QS.9:1-2; 
sebab, kalau ayat-ayat QS.9:1-2 bersangkutan dengan pernyataan benarnya 
janji-janji kepada musyrikin oleh Rasulullah Saw telah menjadi genap, 
maka ayat yang sekarang ini bertalian dengan putusnya segala hubungan 
dengan mereka. Pemutusan hubungan ini tidak boleh diartikan bahwa ayat 
ini menyatakan Kaum Muslimin itu bebas dari semua kewajiban dan ikatan 
perjanjian, sebab sebagaimana ayat berikutnya menyatakan dengan jelas, 
perjanjian-perjanjian harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak boleh 
dilanggar.

Sekembali dari Tabuk, pada tahun kesembilan Hijrah, waktu Haj 
Akbar sedang berlangsung, Rasulullah Saw mengirim Hadhrat Ali r.a. ke 
Mekah sebagai wakil beliau membuat proklamasi berisikan pernyataan: (1) 
Hendaknya  jangan ada seorang musyrik menghampiri Baitullah sesudah 
tahun tersebut. (2) Perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang 
telah diadakan Rasulullah Saw dengan kabilah-kabilah musyrik yang tidak 
menyerahkan diri, harus berlaku dan harus dihormati dengan jujur sampai 
perjanjian berakhir. Tetapi untuk selanjutnya tidak ada seorang musyrik dapat 
tinggal di Hijaz kecuali mereka yang telah mengadakan perjanjian dengan 
beliau atau telah mencari perlindungan dari beliau. Perintah itu dibenarkan, 
bukan saja oleh tindakan-tindakan khianat pihak kabilah musyrik yang tak 
kenal jemu itu dan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap perjanjian-
perjanjian serius yang dilakukan secara besar-besaran ketika Rasulullah Saw 
tidak ada di Medinah, saat memimpin gerakan ke Tabuk (QS.8:57), tetapi 
juga oleh pertimbangan-pertimbangan politik dan kebudayaan lainnya 
yang menghendaki perintah itu disebarluaskan, kini Hijaz telah menjadi 
markas agama dan politik Islam, dan kepentingannya menuntut, agar Hijaz 

4. aKecuali orang-orang musy-
rik yang kamu telah mengadakan 
perjanjian dengan mereka kemu-
dian mereka tidak melanggar 
perjanjian dengan kamu sedikit 
pun dan tidak pula membantu 
seseorang melawan kamu,1155 
maka sempurnakanlah kepada 
mereka perjanjian dengan mereka 
sampai batas waktunya, sesung-
guhnya Allah mencintai orang-
orang yang bertakwa.

َن الُۡمۡشِرکِیَۡن ثُّمَ لَۡم  ۡم ّمِ
ُّ ِذیَۡن ٰعَہۡدت

َّ ا ال
َّ ِال

ۡم 
ُ

َعلَۡیک یَُظاِہُرۡوا  لَۡم  ّوَ  َشۡیًئا  ۡم 
ُ
یَۡنُقُصۡوک

 ؕ تِہِۡم  ُمّدَ ِالٰي  ۡم 
ُ
َعۡہَدہ ِالَۡیہِۡم  ا  ۡوۤ تِّمُ

َ
فَا اََحًدا 

ِقیَۡن ﴿۴﴾  َہ ُيِحّبُ  الُۡمّتَ
ِاّنَ اللّٰ

a9 : 7.
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5. Kemudian apabila bulan-
bulan yang dimuliakan1155A itu 
berlalu, maka bunuhlah orang-
orang musyrik1156 itu di mana pun 
kamu menjumpai mereka, dan 
tawanlah mereka, kepunglah 
mereka dalam benteng mereka, 
dan dudukilah setiap tempat 
pengintaian untuk mengintai 
mereka. Tetapi ajika mereka 
bertaubat, senantiasa mendirikan 
shalat dan membayar zakat, maka 
bukalah jalan mereka,1157 sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

حُُرُم فَاۡقُتُلوا الُۡمۡشِرکِیَۡن 
ۡ

فَِاَذا انَۡسلََخ الۡاَۡشُہُر ال

َو  ۡم 
ُ
اۡحُصُرۡوہ َو  ۡم 

ُ
ۡوہ

ُ
ُخذ َو  ۡم 

ُ
ُمۡوہ

ُّ َوَجۡدت َحۡیُث 

اَقَاُموا  َو  تَابُۡوا  فَِاۡن   ۚ مَۡرَصٍد   
َ

ّل
ُ
ک ۡم 

ُ
لَہ اۡقُعُدۡوا 

ِاّنَ   ؕ ۡم 
ُ
َسِبۡیلَہ ۡوا 

ُ
خَّل

َ
ف وَۃ  

ٰ
ک الّزَ تَُوا 

ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ

ِحۡیٌم ﴿۵﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
اللّٰ

dibersihkan dari semua unsur asing dan merugikan yang dapat membahayakan 
keutuhannya serta akan membahayakan masyarakat Islam yang baru mekar 
itu.

1155. Kabilah-kabilah itu ialah Banu Khuza’ah, Banu Mudlij, Banu 
Bakr, Banu Dhamrah, dan bebeapa kabilah dari Banu Sulaim. Secara sambil 
lalu ayat ini menjelaskan dengan cara menarik hati bahwa agama Islam 
memandang perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan itu keramat.

1155A. “Bulan yang dimuliakan” adalah empat bulan yaitu Zulqa‘dah, 
Zulhijah, Muharam dan Rajab, tiga bulan pertama untuk naik haji, sedangkan 
dalam bulan yang disebut terakhir, biasanya orang-orang Arab melakukan 
umrah (QS.2:195 dan QS.2:218). Istilah Asyhur al-Hurum bukan berarti 
“bulan-bulan suci” tetapi “bulan-bulan terlarang,” dan mengisyaratkan 
kepada empat bulan tersebut dalam QS.9:2. 
Dalam bulan-bulan tersebut, orang-orang musyrik diberi perlindungan untuk 
pesiar di seluruh negeri dan melihat sendiri, apakah Islam memperoleh 
kemenangan dan firman Allah menjadi genap atau tidak? Sesudah jangka 
waktu, ketika segala bentuk permusuhan harus ditangguhkan itu berakhir, 
peperangan boleh dimulai kembali memerangi musuh-musuh sengit agama 
Islam, bila mereka itu mengawali lagi permusuhan dan setelah mereka 
itu berulang-ulang melanggar perjanjian mereka. Alasan ultimatum ini 
dikemukakan dalam ayat-ayat QS.9:8-13. Adapun orang-orang musyrik yang 
tidak pernah berkhianat atau curang harus dilindungi (QS.9:4,7). 

1156. Orang-orang musyrik yang telah berperang dengan Kaum Muslimin  

a7 : 157; 9 : 11.



AL-TAUBAH Surah 9Juz 10

684

6. Dan jika salah seorang 
di antara orang-orang musyrik 
meminta perlindungan kepada 
engkau, berilah ia perlindungan 
hingga ia dapat mendengar firman 
Allah, kemudian antarkanlah ia 
ke tempatnya yang aman.1158 Hal 
itu karena mereka kaum yang 
tidak mengetahui.

ِجۡرُہ 
َ
جَاَرَک فَا

َ
َن الُۡمۡشِرکِیَۡن اۡست َو ِاۡن  اََحٌد ّمِ

 ؕ َمَنٗہ 
ْ
َمأ اَبۡلِۡغُہ  ثُّمَ  ِہ 

اللّٰ لَٰم 
َ
ک يَۡسَمَع  ي 

ٰ
َحّت

 ﴾۶﴿٪ ا یَۡعلَُمۡوَن 
َّ ۡم قَۡوٌم ل

ُ
ہ

نَّ
َ
ٰذلَِک بِا 

dan belum meminta perjanjian baru.
1157. Bahkan musuh-musuh Islam yang telah mendatangkan kerugian 

dan penderitaan yang amat pedih kepada Kaum Muslimin pun, harus diberi 
ampun jika mereka bertaubat dan menerima Islam atas kehendak mereka 
sendiri. Pada hakikatnya, terdapat sejumlah besar orang di antara kaum 
musyrikin yang dalam lubuk hati mereka telah yakin mengenai kebenaran 
Islam, tetapi karena kesombongan atau karena takut akan dianiaya atau karena 
pertimbangan-pertimbangan lain, mereka menahan diri untuk mengaku secara 
terbuka keimanan mereka. Ayat ini memberi jaminan kepada orang-orang 
semacam itu. Yakni, jika salah seorang di antara mereka menyatakan beriman 
kepada Islam, sekalipun di tengah peperangan, pengakuannya tidak akan 
dianggap pengakuan munafik atau dianggap usaha menyelamatkan dirinya.

1158. Ayat ini dengan jelas membuktikan kenyataan bahwa perang 
terhadap kaum musyrik dilancarkan, bukan dengan tujuan memaksa mereka 
memeluk Islam; sebab, menurut ayat itu, bahkan di masa berlakunya keadaan 
perang pun, orang-orang musyrik diizinkan datang ke perkemahan atau markas 
kaum Muslimin, jika mereka ingin menyelidiki kebenaran. Kemudian, setelah 
kebenaran itu diajarkan kepada mereka dan mereka telah mengenal ajaran 
Islam, mereka harus diantarkan ke tempat keamanan mereka, seandainya 
mereka tidak merasa cenderung untuk memeluk Islam. Di hadapan ajaran-
ajaran yang begitu jelas, sangatlah tidak adilnya melancarkan tuduhan bahwa 
Islam tidak toleran atau mempergunakan kekerasan atau membiarkan seolah-
olah tidak melihat kekerasan dipakai sebagai alat tablighnya.
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7. Bagaimana bisa ada per-
janjian bagi orang-orang musyrik 
dengan Allah dan dengan Rasul-
Nya, akecuali orang-orang yang 
kamu telah mengadakan per-
janjian dengan mereka di dekat 
Masjidil Haram? Maka selama 
mereka bersikap lurus terhadap-
mu, hendaklah kamu bersikap 
lurus pula terhadap mereka.1159 

Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertakwa.

ِہ َو ِعۡنَد 
ُمۡشِرکِیَۡن َعۡہٌد ِعۡنَد اللّٰ

ۡ
ۡوُن لِل

ُ
ۡیَف یَک

َ
ک

الَۡمۡسِجِد  ِعۡنَد  ۡم 
ُّ ٰعَہۡدت ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال َرُسۡولِٖہۤ 

ۡمؕ  
ُ
مَا اۡسَتَقاُمۡوا لَُکۡم فَاۡسَتِقۡیُمۡوا لَہ

َ
حََراِمۚف

ۡ
ال

ِقیَۡن ﴿۷﴾  َہ  ُيِحّبُ  الُۡمّتَ
ِاّنَ اللّٰ

8. Bagaimana mungkin mem-
beri kelonggaran kepada orang-
orang musyrik seperti itu, padahal 
jika mereka menang terhadapmu, 
bmereka tidak akan menghiraukan 
tali kekeluargaan1160 dan tidak 
pula perjanjian.1161 Mereka mem-
buatmu senang dengan mulut 
mereka, sedangkan hati mereka 
menyangkal apa yang dikatakan 
itu dan kebanyakan mereka 
orang-orang durhaka.

ۡم  
ُ

ۡم لَا یَۡرقُُبۡوا ِفۡیک
ُ

ۡیَف َو ِاۡن یَّۡظَہُرۡوا َعلَۡیک
َ
ک

بٰي  
ۡ
تَا َو  َواِہہِۡم 

ۡ
ف

َ
بِا ۡم  

ُ
یُۡرُضۡونَک  ؕ   

ً
ۃ ِذّمَ لَا  ّوَ  ا 

ًّ ِال

 ﴾۸﴿ۚ ِسُقۡوَن 
ٰ
ۡم  ف

ُ
ُرہ

َ
ۡمۚ  َو اَۡکث

ُ
قُُلۡوبُہ

 1159. Ayat ini menunjukkan bahwa perang diizinkan hanya terhadap 
orang-orang non-Muslimyang telah berulang-ulang melanggar perjanjian 
yang amat serius dan telah menyerang Kaum Muslimin dengan khianat. 
Adapun terhadap yang lain, Kaum Muslimin diperintah agar memenuhi 
perjanjian dengan mereka secara cermat dan jujur. Seperti QS.9:4, ayat ini 
pun menyatakan bahwa memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian-
perjanjian merupakan amal takwa yang diridhai Allah Swt. Al-Qur’an 
berkali-kali menekankan kepada Kaum Muslimin dengan tegas, supaya setia 
terhadap perjanjian-perjanjian mereka.

1160. Ill berarti: hubungan atau keakraban yang bertalian dengan 
kekeluargaan; asal-usul yang baik; persetujuan atau perjanjian; janji atau 
jaminan keselamatan atau keamanan (Lane dan Mufradāt).

a9 : 4.   b9 : 10.

R. 2
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9. aMereka telah menjual ayat-
ayat Allah dengan harga yang 
rendah, dan menghalangi orang-
orang dari jalan-Nya, sungguh 
sangat buruk apa yang mereka 
kerjakan.

َعۡن  ۡوا  فََصّدُ قَلِۡیلًا  ثََمًنا  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا َرۡوا 

َ
ِاۡشت

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۹﴾ 
َ
ۡم َسٓاَء َما ک

ُ
ہ

َسِبۡیِلٖہ ؕ ِانَّ

10. bMereka tidak memelihara 
ikatan kekeluargaan terhadap 
orang beriman1162 dan tidak pula 
perjanjian, dan mereka itulah 
orang-orang yang melampaui 
batas.

ِٰٓئَک   اُول َو   ؕ  
ً

ۃ ِذّمَ لَا  ّوَ  ا 
ًّ ِال ُمۡؤِمٍن  فِۡي  یَۡرقُُبۡوَن  لَا 

ُم  الُۡمۡعَتُدۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ُ
ہ

1161. Dzimmah berarti: kesepakatan; perjanjian; persetujuan; ikatan; 
kewajiban atau pertanggungjawaban; hak atau kewajiban, yang pengabaian 
terhadapnya patut dicela (Lane). Sebutan Ahl al-Dzimmah dipergunakan 
untuk kaum non-Muslim yang dengan mereka Negara Islam telah 
mengadakan perjanjian, mereka membayar uang Jizyah dan sebagai 
imbalannya Negara Islam bertanggung jawab atas keselamatan dan 
kebebasan mereka (Lane). 

Ayat ini lebih menjelaskan lagi bahwa perintah untuk mengadakan perang 
hanya berlaku terhadap orang-orang kafir yang bukan saja menjadi pihak yang 
memulai permusuhan terhadap Islam, tetapi juga yang mengkhianati dan 
sedikit pun tidak menghargai ikatan-ikatan persaudaraan atau kesepakatan-
kesepakatan dan perjanjian-perjanjian.

1162. Ayat ini bersama dengan dua ayat sebelumnya, mengemukakan 
alasan, mengapa Kaum Muslimin diperintahkan melancarkan peperangan 
terhadap orang-orang musyrik semacam itu (QS.9:5). Alasan-alasannya 
sebagai berikut: (1) Mereka berlaku khianat; mereka pura-pura mengaku 
bersahabat dengan kaum Muslimin, tetapi begitu mereka memperoleh 
kesempatan untuk memudaratkan umat Islam, mereka melanggar ikrar 
mereka, dan mereka berbuat demikian, sekalipun umat Islam memberikan 
kepercayaan kepada mereka. (2) Ikatan-ikatan kekeluargaan pun mereka 
abaikan dan membunuh sanak-saudara sendiri yang hanya semata-mata 
karena telah masuk Islam (QS.9:8). (3) Tujuan mereka melancarkan 
peperangan ialah menghalang-halangi orang-orang memeluk Islam (QS.9:9). 
(4) Merekalah yang pertama-tama menyerang Kaum Muslimin (QS.9:13).

a2 : 175;  3 : 78, 188;  16 : 96.   b9 : 8.
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11. Akan tetapi ajika mereka 
bertobat, mendirikan shalat dan 
membayar zakat, maka mereka 
saudara-saudaramu seagama. 
Dan Kami menjelaskan ayat-ayat 
bagi kaum yang berilmu.

وَۃ  
ٰ

ک الّزَ تَُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَقَاُموا  َو  تَابُۡوا  فَِاۡن 

ٰیِت  لَِقۡوٍم  
ٰ

ُل  الۡا یِۡنؕ  َو نَُفّصِ ۡم فِي الّدِ
ُ

فَِاۡخَوانُک

یَّۡعلَُمۡوَن  ﴿۱۱﴾ 

12. Dan jika mereka melang-
gar sumpahnya setelah perjanjian 
mereka, dan menyerang1163 agama-
mu maka bperangilah pemimpin-
pemimpin kafir itu,1164 sesung-
guhnya mereka tidak menghirau-
kan sumpah-sumpah-nya, supaya 
mereka berhenti dari amal buruk.

َعۡہِدہِۡم  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡم 
ُ
اَیَۡمانَہ ا  ُثۡوۤ

َ
ک

نَّ ِاۡن  َو 

رِ � 
ۡ
 الُۡکف

َ
ۃ ا اَئِّمَ ۡم  فََقاتُِلۡوۤ

ُ
َو َطَعُنۡوا فِۡي ِدیِۡنک

یَۡنَتُہۡوَن ﴿۱۲﴾  ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل ۡم 
ُ
لَہ اَیَۡماَن  لَاۤ  ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ

1163. Kata-kata “menyerang agamamu” tidak hanya mengisyaratkan 
kepada cercaan-cercaan dan celaan-celaan mereka dengan lisan, tetapi juga 
kepada serangan-serangan sungguh-sungguh yang dimaksudkan untuk 
merugikan kepentingan-kepentingan Islam yang bersifat asasi, kata Ta‘ana 
secara harfiah berarti “menusuk dengan lembing.”

1164. Kata-kata “pemimpin-pemimpin kafir” di sini tidak dikenakan 
kepada beberapa pemuka saja, melainkan kepada seluruh kaum yang 
terhadapnya Kaum Muslimin diperintahkan berperang. Mereka disebut 
“pemimpin-pemimpin kekafiran” sebab mereka termasuk di antara yang 
pertama-tama bentrok dengan Kaum Muslimin dan contoh yang mereka 
berikan menjadikan pendorong kepada yang lainnya, dan juga oleh karena 
permusuhan mereka terhadap Islam, telah begitu mendalam serta tak bisa 
diajak damai sehingga mereka seolah-olah merupakan model-model 
kejahatan dalam hal ini.

a7 : 154;  9 : 5.   b2 : 191;  4 : 92.
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13. Tidakkah kamu akan me-
merangi suatu kaum yang telah 
melanggar sumpah mereka dan 
yang telah bertekad mengusir 
Rasul,1165 dan mereka pula yang 
pertama-tama mulai memerangi 
kamu?1166 Takutkah kamu kepada 
mereka? Padahal Allah-lah yang 
lebih berhak untuk kamu takuti, 
jika kamu orang-orang beriman.

ۡوا  ۡم َو َہّمُ
ُ
ا اَیَۡمانَہ ُثۡوۤ

َ
ک

اَلَا تَُقاتُِلۡوَن قَۡوًما نَّ

 ؕ مَّرٍَۃ  َل  اَّوَ ۡم 
ُ
بََدُءۡوک ۡم 

ُ
ہ َو  ُسۡوِل  الّرَ بِِاۡخَراِج 

ۡنتُۡم  
ُ
ۡخَشۡوُہ  ِاۡن  ک

َ
 اَۡن ت

ُ
ُہ  اََحّق

ۡم ۚ فَاللّٰ
ُ
ۡخَشۡونَہ

َ
اَت

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۳﴾  ّمُ

14. Perangilah mereka, Allah 
akan mengazab mereka dengan 
perantaraan tanganmu, akan 
menghinakan mereka, akan 
menolong kamu terhadap mereka 
dan Dia akan menenteramkan 
hati orang-orang beriman.

ُيۡخِزہِۡم  َو  ۡم 
ُ

یِۡدیۡک
َ
بِا ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
بۡہ ِ

ّ
یَُعذ ۡم 

ُ
قَاتُِلۡوہ

قَۡوٍم   ُصُدۡوَر  يَۡشِف  َو  َعلَۡیہِۡم  ۡم 
ُ
یَۡنُصۡرک َو 

 ﴾۱۴ۙ ۡؤِمِنیَۡن ﴿ ّمُ

15. Dan, agar Dia menghilang-
kan kegusaran hati mereka, Allah 
menerima tobat siapa yang Dia 
kehendaki, dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

ُہ َعلٰي 
ِہۡب َغۡیَظ قُُلۡوبِہِۡم ؕ َو یَُتۡوُب اللّٰ

ۡ
َو یُذ

ُہ َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۱۵﴾ 
َمۡن  يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

1165. Ketika Rasulullah Saw memimpin pasukan perang (ghazwah) 
ke Tabuk, kabilah-kabilah di Medinah atau sekelilingnya telah berkomplot 
hendak menjatuhkan beliau dengan jalan menghasut berbagai kabilah Arab 
untuk bangkit melawan beliau.

1166. Kata-kata ini pun tidak mengacu kepada kaum musyrikin Mekah, 
tetapi kepada orang-orang kafir yang berdiam, secara terang-terangan atau 
sembunyi-sembunyi, di Medinah dan di sekitarnya. Mereka memberikan 
kesaksian yang jelas mengenai kenyataan bahwa Islam bukan pihak pelanggar, 
bahkan telah menjadi korban agresi. Adalah sesuatu yang tabu bagi kaum 
Muslimin menjadi pelanggar.
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16. aApakah kamu mengira 
bahwa kamu akan dibiarkan 
padahal Allah belum mengetahui 
siapa di antaramu yang telah 
berjihad dan btidak menjadikan 
seseorang sebagai sahabat selain 
Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang beriman?1167 Dan Allah 
Maha Mengawasi apa yang ka-
mu kerjakan.

ِذیَۡن 
َّ ُہ ال

ا یَۡعلَِم اللّٰ ۡوا َو لَّمَ
ُ
َرک

ۡ
اَۡم َحِسۡبتُۡم  اَۡن تُت

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 

ُ
ِخذ

َّ
یَت لَۡم  َو  ۡم 

ُ
ِمۡنک ٰجَہُدۡوا 

ُہ  
اللّٰ َو   ؕ  

ً
َولِۡيجَۃ الُۡمۡؤِمِنیَۡن   لَا  َو  َرُسۡولِٖہ  لَا  َو 

َخِبیٌۡر  ۭ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۱۶﴾  

17. Tidak layak bagi orang-
orang musyrik memakmurkan 
masjid-masjid Allah, sedangkan 
mereka menjadi saksi atas 
kekafiran1168 diri mereka sendiri. 
Mereka itulah orang-orang yang 
amalnya sia-sia dan mereka akan 
tinggal lama di dalam Api.

ِہ 
اللّٰ َمٰسِجَد  یَّۡعُمُرۡوا  اَۡن  ُمۡشِرکِیَۡن 

ۡ
لِل اَن 

َ
ک َما 

ِٰٓئَک  رِؕ  اُول
ۡ
ٰۤي اَنُۡفِسہِۡم بِالُۡکف ِہِدیَۡن َعل

ٰ
ش

ۡم  ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۷﴾ 
ُ
اِر ہ ۡم ۚ َو فِي الّنَ

ُ
َحِبَطۡت اَۡعمَالُہ

1167. Ayat ini mengisyaratkan bahwa cobaan-cobaan bagi umat Islam 
ketika itu belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi bahaya yang 
lebih hebat lagi.

1168. Ayat ini berkenaan dengan peziarah-peziarah musyrik yang 
berziarah dan merupakan pengantar untuk maklumat yang tersebut dalam 
QS.9:28 di bawah ini. Untuk seterusnya tidak ada seorang musyrik akan 
diizinkan menghampiri Ka’bah seperti diumumkan oleh Hadhrat Ali r.a. 
kepada para peziarah yang berkumpul di Mekah pada saat Haji Akbar pada 
tahun 9 Hijrah. 

Ayat ini mengemukakan alasan atas larangan tersebut. Oleh karena 
Ka’bah merupakan Rumah yang telah diwakafkan untuk beribadah kepada 
Tuhan Yang Mahaesa, maka orang-orang musyrik tidak mempunyai 
hubungan apa-apa dengan Ka’bah. Mereka dinyatakan sebagai musuh-
musuh yang nyata terhadap Tauhid Ilahi, dan seakan-akan mereka dicela 
oleh pengakuan-pengakuan mereka sendiri.

a3 : 143, 180;  20 : 3 - 4.  b3 : 29; 4 : 140, 145;  9 : 23.
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18. Sesungguhnya yang me-
makmurkan masjid-masjid 
Allah1169 hanyalah orang yang 
beriman kepada Allah, Hari 
Kemudian, dan yang mendirikan 
shalat, membayar zakat, dan ia 
tidak takut kecuali kepada Allah, 
maka mudah-mudahan mereka 
itu termasuk golongan orang-
orang yang mendapat petunjuk.

ِہ َو الَۡیۡوِم 
َمَن بِاللّٰ ٰ

ِہ َمۡن ا
َما یَۡعُمُر َمٰسِجَد اللّٰ

ِانَّ

وَۃ َو لَۡم َيۡخَش 
ٰ

ک ي الّزَ
َ

ت
ٰ
ٰلوَۃ  َو ا ِخِر َو اَقَاَم الّصَ

ٰ
الۡا

ِمَن  ۡونُۡوا 
ُ

یَّک اَۡن  ِٰٓئَک  اُول ي  فََعسٰۤ  ؕ َہ 
اللّٰ ا 

َّ ِال

الُۡمۡہَتِدیَۡن ﴿۱۸﴾ 

19. Apakah kamu menganggap 
memberi minum orang-orang 
yang melaksanakan haji dan 
memelihara Masjidilharam itu 
sama seperti orang yang beriman 
kepada Allah, Hari Kemudian, 
dan yang berjihad pada jalan 
Allah? Mereka tidak sama di sisi 
Allah1170 dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum yang 
aniaya.

الَۡمۡسِجِد  ِعمَاَرَۃ  َو  حَٓاّجِ 
ۡ

ال  
َ

ِسَقایَۃ تُۡم 
ۡ
اََجَعل

ِخِر  
ٰ

ِہ َو الَۡیۡوِم الۡا
َمَن بِاللّٰ ٰ

َمۡن ا
َ
حََراِم ک

ۡ
ال

ِہؕ  لَا  يَۡسَتٗوَن ِعۡنَد 
َو ٰجَہَد  فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

 ﴾۱۹� لِِمیَۡن ﴿
ٰ

ُہ  لَا  یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الّظ
ِہ ؕ َو اللّٰ

اللّٰ

ثلاثۃ ارباع
الحزب  19

وقف
لازم

20. aOrang-orang yang beriman, 
berhijrah, dan berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan 
jiwa mereka, memiliki derajat 
yang tertinggi di sisi Allah. Dan 
mereka itulah orang-orang yang 
mendapat kemenangan.

َسِبۡیِل  فِۡي  ٰجَہُدۡوا  َو  َہاَجُرۡوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ اَل

  
ً

َدَرَجۃ اَۡعَظُم   � اَنُۡفِسہِۡم  َو  ۡمَوالِہِۡم 
َ
بِا ِہ 

اللّٰ

ُم  الَۡفٓائُِزۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ ِہ ؕ َو اُول

ِعۡنَد  اللّٰ

1169. Kata-kata “masjid-masjid Allah” merujuk kepada Masjidilharam 
dalam ayat 19, sebab Masjidilharam atau Ka’bah merupakan pusat segala 
masjid di dunia ini.

1170. Pengkhidmatan lahiriah terhadap Ka’bah, sekalipun merupakan 
satu perbuatan terpuji, sedikit pun tidak ada artinya bila dibandingkan 
dengan pengkhidmatan rohaniah yang hanya dapat dijalankan oleh seorang 
Muslim sejati. Ayat ini mengandung arti bahwa Islam lebih mengutamakan 
semangat yang menjiwai peraturan-peraturannya daripada bentuk 

a4 : 96; 57 : 11.
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a3 : 16;  5 : 13;  9 : 72;  10 : 10;  57 : 21.  b3 : 29;  4 : 140, 145;  9 : 16;  58 : 23.

21. aTuhan mereka memberi 
kabar suka kepada mereka 
mengenai rahmat dan keridhaan 
dari-Nya, dan surga-surga, di 
dalamnya mereka akan mem-
peroleh nikmat yang abadi.

ِرۡضَواٍن  َو  ۡنُہ  ّمِ بَِرۡحَمٍۃ  ۡم 
ُ
َربُّہ ۡم 

ُ
ُرہ یَُبّشِ

 ﴾۲۱ۙ ِقۡیٌم ﴿ ۡم  ِفۡیَہا نَِعۡیٌم ّمُ
ُ
ہ

َّ ٍت  ل ّوَ َجّنٰ

22. Mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Sesungguhnya 
Allah di sisi-Nya terdapat gan-
jaran yang besar.

اَۡجٌر     
ۤ
ِعۡنَدٗہ َہ 

اللّٰ ِاّنَ   ؕ اَبًَدا    
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن 

َعِظۡیٌم ﴿۲۲﴾ 

23. Hai orang-orang yang 
beriman, bjanganlah kamu 
mengambil bapak-bapakmu dan 
saudara-saudara laki-lakimu 
menjadi sahabat jika mereka lebih 
mencintai kekafiran daripada 
keimanan.1171 Dan barangsiapa di 
antara kamu bersahabat dengan 
mereka, maka mereka itulah 
orang-orang yang aniaya.

ۡم 
ُ
بَٓاَءک

ٰ
ا ا 

ۤ
ۡو

ُ
ِخذ

َّ
تَت لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َر َعلَي 
ۡ
وا الُۡکف حَّبُ

َ
ۡم اَۡولَِیٓاَء ِاِن اۡست

ُ
َو ِاۡخَوانَک

ُم 
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
ۡم فَا

ُ
ۡنک ۡم ّمِ

ُ
ہ

َّ الِۡایَۡماِنؕ  َو َمۡن یََّتَول

لُِمۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ٰ

الّظ

24. Katakanlah, “Jika bapak-
bapakmu, anak-anak lelakimu, 
saudara-saudara lelakimu, istri-
istrimu, kerabatmu, harta yang 
kamu telah mengupayakannya, 
perniagaan yang kamu khawatir-
kan kerugiannya dan tempat

ۡم 
ُ

ِاۡخَوانُک َو  ۡم 
ُ
اَبَۡنٓاُؤک َو  ۡم 

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا اَن 

َ
ک ِاۡن  قُۡل 

ُل   ا اَۡمَو َو  ۡم 
ُ

تُک َعِشیَۡر َو  ۡم 
ُ

ُجک ا َو اَۡز َو 

َساَدَہا
َ
ک ۡخَشۡوَن 

َ
ت ِتجَاَرٌۃ  َو  ُتُمۡوَہا 

ۡ
َرف

َ
ۡقت ا�

lahiriahnya. Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda bahwa jiwa seorang 
mukmin jauh lebih suci dari Ka’bah (Mājah). 

1171. Ayat ini mengisyaratkan kepada segolongan orang-
orang kafir yang aktif memusuhi Islam dan berupaya keras untuk 
memusnahkannya.
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tinggal yang kamu menyukainya, 
kesemuanya lebih kamu cintai 
dari pada Allah dan Rasul-Nya, 
serta berjihad di jalan-Nya,1172 
maka tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya. 
Dan Allah tidak memberi pe-
tunjuk kepada kaum yang 
durhaka.

َن  ۡم ّمِ
ُ

  اََحّبَ  ِالَۡیک
ۤ
 َو َمٰسِکُن  تَۡرَضۡونََہا

َربَُّصۡوا 
َ
فَت َسِبۡیِلٖہ  فِۡي  ِجَہاٍد  َو  َرُسۡولِٖہ   َو  ِہ 

اللّٰ

ُہ  لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  
ۡمِرٖہ ؕ َو اللّٰ

َ
ُہ بِا

تَِي اللّٰ
ۡ
ي یَا

ٰ
َحّت

الٰۡفِسِقیَۡن ﴿٪۲۴﴾  

25. Sungguh aAllah telah me-
nolongmu di banyak medan pe-
perangan dan khususnya pada 
hari Hunain, ketika banyaknya 
bilanganmu telah membuatmu 
sombong, tetapi itu tidak pernah 
memberi manfaat kepadamu se-
dikit pun, dan bumi dengan ke-
luasannya menjadi sempit bagi-
mu, kemudian kamu berbalik 
mundur.1173

ِثیَۡرٍۃ � ّوَ یَۡوَم 
َ
ُہ فِۡي َمَواِطَن ک

ُم اللّٰ
ُ
لََقۡد نََصَرک

ۡم فَلَۡم تُۡغِن 
ُ

َرتُک
ۡ
ث

َ
ۡم  ک

ُ
جََبۡتک

ۡ
ُحَنیٍۡن � ِاۡذ  اَع

الۡاَۡرُض  ُم 
ُ

َعلَۡیک َضاقَۡت  ّوَ  َشۡیًئا  ۡم 
ُ

َعۡنک

 ﴾۲۵ۚ ۡدبِِریَۡن ﴿ ۡیتُۡم  ّمُ
َّ بَِما َرُحَبۡت ثُّمَ َول

1172. Ikatan-ikatan kekeluargaan dan kecintaan kepada kaum kerabat 
serta pertimbangan-pertimbangan duniawi lainnya seperti kekayaan, 
perdagangan dan harta, hendaknya jangan dibiarkan menjadi penghalang, bila 
ada suatu hubungan yang lebih berharga dan suatu tujuan yang lebih mulia 
dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting menuntut pengorbanan 
mereka.

1173. Setelah Mekah jatuh, kabilah-kabilah Hawazin dan Tsaqif 
bergabung dan bergerak maju menyerang umat Islam. Rasulullah Saw 
bertemu dengan mereka di Hunain, kurang-lebih limabelas mil ke sebelah 
barat-daya Mekah. Beliau diiringi oleh duabelas ribu orang, termasuk dua 
ribu orang yang baru masuk Islam dan telah bergabung dengan lasykar Islam 
di Mekah. Berlawanan dengan kebiasaan Rasulullah Saw, mereka ini secara 
tergopoh-gopoh menyerang musuh, tetapi dengan cepat terpukul mundur 
dan melarikan diri dari medan perang dalam keadaan amat kocar-kacir dan 
mengacau-balaukan pasukan Islam yang ketika itu sedang melalui suatu 
celah-bukit yang sempit. Sebagai akibat dari kepanikan itu Rasulullah Saw 
tertinggal di medan perang dengan hanya seratus orang di sekitar beliau. 
Panah-panah dari pasukan pemanah musuh menghujani beliau dengan 

a3 : 124.

R. 4
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26. Kemudian aAllah me-
nurunkan ketenteraman-Nya 
kepada Rasul-Nya dan kepada 
orang-orang yang beriman, Dia 
menurunkan lasykar-lasykar 
yang kamu tidak melihatnya dan 
Dia mengazab orang-orang yang 
kafir. Dan itulah balasan bagi 
orang-orang kafir.

َعلَي  َو  َرُسۡولِٖہ  َعلٰي  َسِکۡیَنَتٗہ  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل  ثُّمَ 

َب 
َّ

ۡم تََرۡوَہا َو َعذ
َّ الُۡمۡؤِمِنیَۡن َو اَنَۡزَل ُجُنۡوًدا ل

ُرۡوا ؕ َو ٰذلَِک َجَزٓاُء  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲۶﴾ 
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ال

27. Kemudian setelah itu Allah 
menerima tobat dari siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ُہ ِمۡن  ۭ بَۡعِد ٰذلَِک َعلٰي َمۡن يََّشٓاُءؕ  
ثُّمَ  یَُتۡوُب اللّٰ

ِحۡیٌم ﴿۲۷﴾  ُہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
َو اللّٰ

28. Wahai orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya orang-
orang musyrik itu najis,* karena 
itu janganlah mereka mendekati 
Masjidilharam sesudah tahun 
mereka ini. Dan jika kamu 
khawatir menjadi miskin maka

جٌَس 
َ

ن ۡوَن 
ُ
الُۡمۡشِرک َما 

ِانَّ ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

حََراَم بَۡعَد َعاِمہِۡم 
ۡ

فَلَا یَۡقَربُوا الَۡمۡسِجَد ال

ُم
ُ

 فََسۡوَف یُۡغِنۡیک
ً

ا ۚ َو ِاۡن ِخۡفتُۡم َعۡیلَۃ
َ

ٰہذ

deras dan bertubi-tubi. Saat itu merupakan saat yang sangat genting, tetapi 
Rasulullah Saw, seraya memacu bagal beliau dengan gagah-berani, maju dan 
berseru: “Sesungguhnya aku Rasul Allah, bukan pendusta. Aku anak-cucu 
Abdul Muthalib.” Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, yang memiliki suara 

a9 : 40; 48 : 27.

* Yang dimaksud, bahwa orang-orang musyrik itu najis adalah dari segi akidah, bukannya najis 
secara jasmani. Maka maksud dilarangnya orang-orang musyrik untuk berhaji ialah karena 
orang-orang Musrik melakukan haji dengan mengerjakan adat-istiadat sebagai orang-orang 
musyrik, karena di jaman jahiliyah pun mereka melakukan haji dengan telanjang dan membawa 
patung berhala. Imam Abu Hanifah dan para ahli fikih Hanafiah lainnya berpendapat, bahwa 
orang-orang musyrik boleh masuk masjid bahkan boleh masuk Masjidilharam. Tapi mereka 
tidak diizinkan untuk berhaji atau umrah dengan adat istiadat musyrik. Ada tertulis :
النّه ليس المراد ِمن آية  » انّما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام » النّهى عن دخول المسجد الحرام وانّما المراد 
النّهى ان يحّج المشركون او يعتمروا كما كانوا يعملون فى الجاهلية  ( الفقه االسالمى وادلّته تاليف الدكتور وهبة الزحيلى 

جلد نمبر 6 صفحات 234 , 235 دارالفكر دمشق )
(karena maksud dari ayat; “Sesungguhnya orang-orang Musyrik itu najis, karena itu janganlah 
mereka mendekati Masjidilharam”, bukan melarang masuk ke Masjidilharam, maksud ayat itu 
adalah larangan bagi orang-orang musyrik berhaji atau berumrah sebagaimana yang mereka 
lakukan pada jaman jahiliyah) Fiqh Islam, Dr. Wahbah az-Zuhaily Jilid VI, h. 434,435 Darul 
Fikr, Damaskus.
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Allah segera akan memperkayamu 
dengan karunia-Nya1174 jika Dia 
menghendaki, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.

َعلِۡیٌم   َہ  
اللّٰ ِاّنَ    ؕ َشٓاَء  ِاۡن  فَۡضِلٖہۤ   ِمۡن  ُہ 

اللّٰ

َحِکۡیٌم ﴿۲۸﴾ 

29. aPerangilah orang-orang 
yang tidak beriman kepada 
Allah dan tidak pula kepada 
Hari Kemudian dan tidak 
mengharamkan apa yang telah 
diharamkan Allah dan Rasul-
Nya, dan tidak mengikuti agama 
yang benar, dari antara orang-
orang yang telah diberi Kitab, 
hingga mereka membayar pajak 
dengan senang hati dan mereka 
tunduk.1175

ِہ َو لَا بِالَۡیۡوِم  
ِذیَۡن لَا یُۡؤِمنُۡوَن بِاللّٰ

َّ قَاتُِلوا ال

ُہ  َو َرُسۡولُٗہ  
َم  اللّٰ ُمۡوَن َما َحّرَ ِخِر َو لَا ُيحَّرِ

ٰ
الۡا

اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ِمَن  حَّقِ 

ۡ
ال ِدیَۡن  یَِدیُۡنۡوَن  لَا  َو 

ۡم  
ُ
  َعۡن یٍَّد  ّوَ ہ

َ
ِجۡزیَۃ

ۡ
ي یُۡعُطوا  ال

ٰ
الِۡکٰتَب  َحّت

ٰصِغُرۡوَن ﴿٪۲۹﴾  

nyaring, memanggil Kaum Muslimin yang sedang melarikan diri supaya 
berhenti dan kembali ke Junjungan mereka yang memerlukan mereka. 
Panggilan yang nyaring ini menggetarkan jiwa kaum Muslimin, seperti bunyi 
nafiri pada Hari Pembalasan, dengan susah-payah mereka berkumpul dan 
berlari kembali ke tempat Junjungan mereka, lalu menyerang musuh dengan 
hebatnya sehingga menimbulkan ketakutan pada hati musuh dan membuat 
mereka melarikan diri tunggang-langgang. Gelagat pun menjadi dan hari itu 
berakhir dengan kemenangan yang nyata bagi umat Islam dan tidak kurang 
dari enam ribu orang kafir telah tertawan (Thabārī dan Hisyām).

1174. Ketika itu Mekah merupakan pusat perdagangan yang besar dan 
musim ibadah haji merupakan kesempatan menyelenggarakan kegiatan 
perniagaan yang besar dan merupakan sumber penghasilan yang besar 
bagi orang-orang Mekah. Sudah tentu larangan tersebut menimbulkan 
kekhawatiran bahwa hal itu akan memberi dampak yang tidak baik terhadap 
mata pencaharian mereka.

1175. Kata-kata ‘An Yadin berarti: (1) Atas kemauan sendiri dan sebagai 
pengakuan atas kekuasaan Islam yang lebih unggul. (2) Dengan uang tunai 
dan bukan berupa angsuran. (3) Menganggapnya sebagai suatu anugerah dari 
kaum Muslimin; ‘An berarti oleh sebab; dan kata Yad menunjukkan kekuasaan 
dan anugerah (Lane). Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum Ahlulkitab yang 
berdiam di negeri Arab. Seperti halnya orang-orang musyrik, mereka ini 
pun telah memusuhi Islam secara aktif dan merencanakan serta mengadakan 

a2 : 191.
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30. Dan aorang-orang Yahudi 
berkata, “Uzair1176 adalah anak 
Allah” dan orang-orang Nasrani 
berkata, “Al-Masih adalah anak 
Allah.” Ini hanya perkataan 
mereka dengan mulut mereka, 
mereka meniru-niru perkataan 
orang-orang kafir yang terdahulu. 
Allah membinasakan mereka. 
Betapa jauh mereka dipalingkan.*

قَالَِت  َو  ِہ 
اللّٰ ا� بُۡن  ُعَزیُۡر   الَۡیُہۡوُد  قَالَِت  َو 

ۡم 
ُ
ِہ ؕ ٰذلَِک قَۡولُہ

ٰصَري الَۡمِسۡیُح  ابُۡن  اللّٰ الّنَ
ُرۡوا ِمۡن 

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َواِہہِۡم ۚ یَُضاِہـُۡٔوَن  قَۡوَل ال
ۡ
ف

َ
بِا

ۡوَن ﴿۳۰﴾ 
ُ

ي  یُۡؤفَک
ّٰ

ُہ ۚ اَن
ُم اللّٰ

ُ
َتلَہ

ٰ
قَۡبُل ؕ ق

persekongkolan untuk memusnahkan Islam. Oleh sebab itu Kaum Muslimin 
telah diperintahkan untuk berperang dengan mereka, kecuali jika mereka 
menyetujui untuk hidup sebagai rakyat yang setia dan suka damai.

Jizyah adalah semacam pajak yang dikenakan kepada orang-orang yang 
bukan-Muslim sebagai warganegara yang bebas dalam Negara Islam, sebagai 
imbalan terhadap perlindungan yang mereka nikmati. Dapat dicatat, bahwa 
kebalikan dari Jizyah yang dikenakan kepada orang-orang non-Muslim, 
ada pajak yang jauh lebih berat ialah Zakat yang dikenakan kepada kaum 
Muslimin, dan di samping membayar zakat, mereka harus pula menjalani 
tugas kemiliteran. Sedangkan orang-orang non-Muslim dibebaskan dari 
kewajiban itu. Dengan demikian, dari satu segi orang-orang non-Muslim 
menerima perlakuan lebih baik, sebab mereka hanya diwajibkan membayar 
pajak yang lebih ringan dan mereka bebas pula dari kewajiban kemiliteran. 

Kata Sāghirūn mengungkapkan bahwa kedudukan mereka secara politis  
ada di bawah, tetapi selain itu mereka menikmati semua hak kemasyarakatan 
yang setaraf dengan kaum Muslimin. Musyrikin Arab, orang-orang Yahudi, 
dan Nasrani yang hidup bertetangga dengan mereka, merupakan musuh-
musuh Islam yang utama. Sesudah membahas hubungan orang-orang 
beriman dengan kaum musyrikin, dengan ayat ini surah At-Taubah membahas 
hubungan mereka dengan para Ahlulkitab, khususnya berkaitan dengan 
kepercayaan-kepercayaan dan akidah-akidah mereka.

1176. ‘Uzair atau Ezra hidup pada abad kelima sebelum Masehi. Ia adalah 
keturunan Seraya, imam agung, dan karena ia sendiri pun anggota Dewan 
Imam dan dikenal sebagai Imam Ezra. Ia termasuk seorang tokoh terpenting di 
masanya dan mempunyai pengaruh yang luas sekali dalam mengembangkan 
agama Yahudi. Ia mendapat kehormatan khas di antara nabi-nabi Israil. 
Orang-orang Yahudi di Medinah dan suatu mazhab Yahudi di Hadramaut, 
mempercayainya sebagai anak Allah. Para Rabbi (pendeta-pendeta Yahudi) 
menghubungkan namanya dengan beberapa lembaga-lembaga penting. 
Renan mengemukakan dalam mukadimah bukunya “History of the People 

a2 : 117;  5 : 18;  10 : 69.

R. 5
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31. Mereka telah menjadikan 
para ulama mereka dan para rahib 
mereka1177 sebagai tuhan-tuhan 
selain Allah. Dan begitu juga 
mereka memperlakukan Al-Masih 
ibnu Maryam, padahal amereka 
tidak diperintahkan kecuali su-
paya mereka menyembah Tuhan 
Yang Tunggal. Tidak ada Tuhan 
kecuali Dia. Mahasuci Dia dari 
apa yang mereka persekutukan.

ۡن  ّمِ اَۡربَابًا  ۡم 
ُ
ُرۡہَبانَہ َو  ۡم 

ُ
اَۡحَباَرہ ا 

ۡوۤ
ُ

خَذ
َّ
ِات

ا  
  اُِمُرۡوۤ

ۤ
ِہ َو الَۡمِسۡیَح ابَۡن مَۡریََم ۚ َو َما

ُدۡوِن اللّٰ

ا ُہَوؕ  
َّ اِحًداۚ  لَاۤ ِالَٰہ  ِال ا  ِالٰـًہا  ّوَ

ا  لَِیۡعُبُدۡوۤ
َّ ِال

ۡوَن ﴿۳۱﴾ 
ُ
ُسۡبٰحَنٗہ َعمَّا یُۡشِرک

32. bMereka hendak memadam-
kan cahaya Allah dengan mulut 
mereka, tetapi Allah menolak 
bahkan menyempurnakan ca-
haya-Nya, walaupun orang-orang 
kafir tidak menyukai.1178

بَي 
ۡ
یَا َو  َواِہہِۡم 

ۡ
ف

َ
بِا ِہ 

اللّٰ نُۡوَر  یُّۡطِفـُۡٔوا  اَۡن  یُِریُۡدۡوَن 

ِرَہ  الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۳۲﴾ 
َ
ۤ  اَۡن  یُّتِّمَ  نُۡوَرٗہ َو لَۡو  ک ا

َّ ُہ  ِال
اللّٰ

33. cDia-lah Yang telah me-
ngutus Rasul-Nya dengan 
petunjuk dan agama yang benar, 
supaya Dia memenangkannya 
di atas semua agama walaupun 
orang-orang musyrik tidak me-
nyukainya.1179

حَّقِ 
ۡ

ُہٰدي َو ِدیِۡن ال
ۡ
ِذۡيۤ  اَۡرَسَل َرُسۡولَٗہ  بِال

َّ ُہَو ال

ۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ُ
ِرَہ  الُۡمۡشِرک

َ
ِٖہ � َو لَۡو ک

ّ
ل

ُ
یِۡن ک لُِیۡظِہَرٗہ َعلَي الّدِ

الحزب   20

of Israel” bahwa bentuk agama Yahudi yang-pasti dapat dianggap berwujud 
semenjak masa Ezra. Dalam kepustakaan golongan Rabbi, ia dianggap patut 
jadi wahana pengemban syariat seandainya syariat itu tidak dibawa oleh Nabi 
Musa As. Ia bekerjasama dengan Nehemya dan wafat pada usia 120 tahun di 
Babil (Yew. Enc. & Enc. Bib). 

1177. Ahbar adalah ulama-ulama Yahudi dan Ruhbān adalah para rahib 
agama Nasrani.

1178. Orang-orang Nasrani yang berdiam di tanah Arab telah menghasut 
orang-orang kuat seagama mereka di Siria, dan dengan pertolongan mereka 
mencoba untuk memadamkan cahaya Islam yang telah dinyalakan Tuhan di 
tanah Arab. Orang-orang Yahudi pun pernah berupaya semacam itu, dengan 
menghasut orang-orang Parsi untuk bangkit melawan Rasulullah Saw.

1179. Para mufassir Al-Qur’an sepakat bahwa, seperti dikemukakan 

a12 : 41;  17 : 24;  98 : 6.  b61 : 9.   c48 : 29;  61 : 10.
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34. Wahai orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya ake-
banyakan para ulama dan para 
rahib itu makan harta orang 
dengan cara tidak benar, dan 
mereka bmenghalangi dari jalan 
Allah. Dan orang-orang yang 
menimbun emas, perak dan tidak 
membelanjakannya di jalan 
Allah, maka berilah mereka kabar 
gembira tentang azab yang pedih.

َن الۡاَۡحَباِر  ِثیًۡرا ّمِ
َ
ا ِاّنَ ک َمنُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

بِالَۡباِطِل  اِس  الّنَ اَۡمَواَل  ُلۡوَن 
ُ
ک

ۡ
لََیا ۡہَباِن  الّرُ َو 

ِنُزۡوَن 
ۡ

ِذیَۡن یَک
َّ ِہؕ  َو ال

ۡوَن َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ َو یَُصّدُ

ِہ � 
 َو لَا یُۡنِفُقۡونََہا فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

َ
ۃ

َ
َہَب َو الِۡفّض

َّ
الذ

 ﴾۳۴ۙ اٍب اَلِۡیٍم ﴿
َ

ۡم  بَِعذ
ُ
ۡرہ فََبّشِ

35. Pada hari ketika emas dan 
perak akan dipanaskan di dalam 
Api Jahanam, lalu dahi mereka, 
lambung mereka dan punggung 
mereka akan dicap-bakar dengan-
nya,1180 dan akan dikatakan ke-
pada mereka, “Inilah apa yang 
telah kamu timbun untuk dirimu, 
karena itu rasakanlah apa yang 
telah kamu timbun!”

بَِہا  ٰوي 
ۡ

فَُتک َم 
َجَہنَّ نَاِر  فِۡي  َعلَۡیَہا  ُيۡحٰمي  یَّۡوَم 

َما  ا 
َ

ۡم ٰؕہذ
ُ
ُظُہۡوُرہ َو  ۡم 

ُ
ُجُنۡوبُہ َو  ۡم 

ُ
ِجَباُہہ

ُکۡنتُۡم  َما  ۡوقُۡوا 
ُ

فَذ ۡم 
ُ

لِاَنُۡفِسک ۡزتُۡم 
َ
ن

َ
ک

ِنُزۡوَن ﴿۳۵﴾ 
ۡ

تَک

dalam sebuah hadis Rasulullah Saw, kemenangan Islam pada akhirnya akan 
terjadi di masa Masih Mau’ud As (Jarir), manakala semua agama yang 
beraneka ragam akan bangkit dan akan berusaha sekeras-kerasnya untuk 
menyiarkan ajaran mereka sendiri. Cita-cita dan asas-asas Islam yang luhur 
sudah mulai semakin bertambah diakui, dan hari itu tidak jauh lagi bila Islam 
akan memperoleh kemenangan atas semua agama lainnya dan pengikut-
pengikut agama-agama itu akan masuk ke dalam haribaan Islam dalam 
jumlah besar.

1180. Ungkapan ini nampaknya mengandung arti kiasan. Ketika karena 
bakhil dan sombong seorang yang kaya enggan menolong orang yang 
memerlukan pertolongan, dahinya dikuncupkan sehingga menimbulkan 
kerut-kerut. Kemudian ia berpaling ke samping dan akhirnya dengan nama 
menghina, ia memperlihatkan punggungnya kepada orang yang meminta 
pertolongan kepadanya. Dengan tepat sekali keadaan itu dikemukakan bahwa 
dahi, lambung, dan punggung, akan dicap-bakar.

1181. Baik tahun-tahun Qamariah (perhitungan menurut peredaran 
bulan) maupun Syamsiah (perhitungan menurut peredaran matahari) terdiri 
atas duabelas bulan.

a4 : 162.  b4 : 161.
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36. Sesungguhnya bilangan bu-
lan pada sisi Allah adalah dua 
belas bulan,1181 menurut ketetapan 
Allah sejak hari Dia menciptakan 
seluruh langit dan bumi, di 
antaranya ada empat yang suci.1182 
Itulah agama yang teguh, karena 
itu janganlah kamu menganiaya 
dirimu sendiri pada bulan-bulan 
tersebut. Dan pada bulan-bulan 
lain perangilah orang-orang 
musyrik itu semua sebagaimana 
mereka semua memerangimu, 
dan ketahuilah, bahwasanya Allah 
beserta orang-orang bertakwa.

ِہ اثَۡنا َعَشَر َشۡہًرا 
ُہۡوِر ِعۡنَد اللّٰ

ُ
َۃ الّش ِاّنَ ِعّدَ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ِہ یَۡوَم َخلََق الّسَ
فِۡي  کِٰتِب اللّٰ

الَۡقّیُِمۙ۬   یُۡن  الّدِ ُحُرٌم ٰؕذلَِک    
ٌ

اَۡربََعۃ  
ۤ
ِمۡنَہا

قَاتُِلوا  َو  ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک ِفۡیِہّنَ  تَۡظلُِمۡوا  فَلَا 

 ؕ  
ً

ۃ
ٓافَّ

َ
ک ۡم 

ُ
یَُقاتُِلۡونَک َما 

َ
ک  

ً
ۃ

ٓافَّ
َ
ک الُۡمۡشِرکِیَۡن 

ِقیَۡن ﴿۳۶﴾  َہ  َمَع الُۡمّتَ
ا اَّنَ  اللّٰ َو اۡعلَُمۡوۤ

37. Sesungguhnya penang-
guhan1183 bulan suci itu meru-
pakan tambahan dalam kekafiran, 
dengan itu orang-orang yang 
kafir disesatkan. Setahun mereka 
menghalalkannya dan di tahun 
yang lain mereka mengharam-

بِِہ   
ُ

یَُضّل رِ  
ۡ
الُۡکف فِي  ِزیَاَدٌۃ  ِسۡيُٓء  الّنَ َما 

ِانَّ

ُمۡونَٗہ َعاًما  ۡونَٗہ َعاًما ّوَ ُيحَّرِ
ُ

ُرۡوا ُيِحّل
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ال

َما ۡوا 
ُ

فَُيِحّل ُہ 
اللّٰ َم  َحّرَ َما  َۃ  ِعّدَ لُِّیَواِطـُۡٔوا 

1182. Empat bulan suci itu ialah Zulqa’dah, Zulhijah, Muharram dan 
Rajab.

1183. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, suatu kebiasaan lama bangsa 
Arab sebelum Islam. Masa tiga bulan yang berturut-turut ialah Zulka’dah, 
Zulhijjah, dan Muharram adakalanya dirasakan oleh mereka sebagai 
suatu masa yang terlalu panjang untuk menahan diri dari gerakan-gerakan 
militer mereka yang buas itu. Oleh karenanya dengan tujuan membebaskan 
diri mereka dari pembatasan bulan-bulan suci itu, adakalanya mereka 
memperlakukan salah satu bulan suci, seperti bulan biasa dan suatu bulan 
biasa, seperti bulan suci.
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kannya, supaya mereka dapat 
menyesuaikan dengan bilangan 
bulan yang dinyatakan suci 
oleh Allah, dengan demikian 
mereka menghalalkan apa yang 
diharamkan Allah. aPerbuatan 
mereka yang buruk itu ditampak-
kan indah kepada mereka. Dan 
Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum kafir.*

ُہ  لَا 
ۡم ُسۡوُٓء  اَۡعمَالِہِۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
ُہ ؕ ُزیَِّن لَہ

َم اللّٰ َحّرَ

یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿٪۳۷﴾  

38. Wahai orang-orang yang 
beriman, apa yang terjadi atas diri 
kamu sehingga ketika dikatakan 
kepadamu, “Berangkatlah untuk 
berjihad di jalan Allah”, kamu 
lebih berat ke bumi?1184 Apakah 
kamu blebih mencintai kehidupan 
dunia dari pada akhirat? Padahal 
ckesenangan hidup di dunia ini 
hanya sedikit dibandingkan de-
ngan di akhirat.

ِقۡیَل  ِاَذا  لَُکۡم   َما  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ي 
َ

ِال تُۡم  
ۡ
اقَل

اثَّ ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  انۡفُِرۡوا  لَُکُم 

ِمَن  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

بِال الۡاَۡرِضؕاََرِضۡیتُۡم 

ِخَرِۃ  
ٰ

نَۡیا فِي الۡا حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

مَا َمَتاُع ال
َ

ِخَرِۃۚ  ف
ٰ

الۡا

ا قَلِۡیٌل ﴿۳۸﴾ 
َّ ِال

39. Jika kamu tidak berangkat 
untuk berjihad, Dia akan meng-
azabmu dengan azab yang pedih 
dan akan menggantimu dengan 
kaum lain dan kamu tak akan 
merugikan Dia sedikit pun, 
dan Allah berkuasa atas segala 
sesuatu.

ابًا اَلِۡيمًا�ّوَ يَۡسَتۡبِدۡل 
َ

ۡم َعذ
ُ

بۡک ِ
ّ

ا تَۡنفُِرۡوا یَُعذ
َّ ِال

ُہ  َعلٰي  
ۡوُہ َشۡیًئا ؕ َو اللّٰ ۡم َو لَا تَُضّرُ

ُ
قَۡوًما َغیَۡرک

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۳۹﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ک

1184. Yang dimaksudkan ialah gerakan militer ke Tabuk, sebuah kota 
kecil yang terletak hampir di pertengahan jalan antara Medinah dan Damsyik. 
Telah disampaikan berita kepada Rasulullah Saw bahwa orang-orang Yunani 
dari Kerajaan Romawi Timur, yang dikenal sebagai orang-orang Romawi, 
telah berhimpun di perbatasan Syria. Dengan memimpin suatu pasukan 

aLihat 6 : 44;  13 : 34;  16 : 64;  27 : 25;  29 : 49;  35 : 9.  b13 : 27.   cLihat 3 : 15.

* Yang dimaksud dengan `nasī’` (penangguhan) adalah, bahwa sebelum Islam, orang-orang Arab 
gemar merubah-rubah bulan-bulan yang dimuliakan sesuka hati, agar mereka dapat melakukan 
perbuatan yang dilarang pada bulan-bulan yang dimuliakan itu seperti berperang dan lain-lainnya. 
Sesudah itu mereka menetapkan beberapa bulan lain sebagai bulan-bulan yang dimuliakan.

R. 6
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40. Jika kamu tidak meno-
longnya, maka sungguh Allah 
telah menolongnya ketika ia 
diusir oleh orang-orang kafir, 
sedangkan ia adalah yang kedua 
dari yang dua ketika keduanya 
berada dalam gua, lalu ia berkata 
kepada temannya, “Janganlah 
engkau sedih sesungguhnya 
Allah beserta kita”, lalu aAllah 
menurunkan ketenteraman-Nya 
kepadanya1185 dan menolongnya 
dengan lasykar-lasykar yang 
kamu tidak melihatnya, dan 
Dia menjadikan perkataan 
orang-orang yang kafir itu ren-
dah sedangkan Kalimah Allah 
itulah yang tertinggi, dan Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.1186

ِذیَۡن  
َّ ُہ  ِاۡذ اَۡخَرَجُہ ال

ا تَۡنُصُرۡوُہ فََقۡد  نََصَرُہ  اللّٰ
َّ ِال

یَُقۡوُل  ِاۡذ  الَۡغاِر  فِي  ُہَما  ِاۡذ  اثَۡنیِۡن  ثَانَِي  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک

ُہ 
نَۡزَل اللّٰ

َ
َہ َمَعَنا ۚ فَا

ۡحَزۡن ِاّنَ اللّٰ
َ
لَِصاِحِبٖہ لَا ت

تََرۡوَہا  ۡم 
َّ ل ِبجُُنۡوٍد  اَیََّدٗہ   َو  َعلَۡیِہ  َسِکۡیَنَتٗہ 

  
ُ

لَِمۃ
َ
َو ک ۡفلٰي ؕ  ُروا الّسُ

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ   ال
َ

لَِمۃ
َ
َجَعَل ک َو 

ُہ  َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم  ﴿۴۰﴾ 
َیاؕ  َو اللّٰ

ۡ
ِہ ِہَي الُۡعل

اللّٰ

a9 : 26; 48 : 27.

yang berjumlah sekitar tiga puluh ribu orang, Rasulullah Saw meninggalkan 
Medinah pada tahun kesembilan Hijrah. Oleh sebab banyak kesusahan yang 
harus diderita oleh tentara Islam dalam perjalanan yang jauh lagi sulit itu, 
maka tentara itu mendapat julukan Jaisy ul-’Usrah, yaitu  pasukan yang 
menderita.

1185. Kata pengganti nama hī (nya) dalam anak kalimat “ketenteraman-
Nya kepadanya” dapat mengisyaratkan kepada Hadhrat Abubakar 
r.a.,   karena selama itu Rasulullah Saw sendiri senantiasa dalam keadaan 
setenang-tenangnya. Sedangkan kata pengganti “nya” dalam anak kalimat 
“menolongnya” bagaimanapun juga mengisyaratkan kepada Rasulullah Saw. 
Dipergunakannya kata-kata pengganti nama dengan cara berpencaran ini, 
dikenal sebagai Intisyar al-Damā’ir dan sudah lazim dalam bahasa Arab. 
Lihat QS.48:10.

1186. Yang dimaksud oleh ayat ini ialah hijrah Rasulullah Saw dari Mekah 
ke Medinah ketika beliau didampingi oleh Hadhrat Abubakar r.a. berlindung 
di sebuah gua yang disebut Tsaur. Ayat ini menjelaskan martabat rohani amat 
tinggi Hadhrat Abubakar r.a., yang telah disebut sebagai “salah satu di antara 
dua orang” dengan disertai Allah Swt dan Allah Swt sendiri meredakan rasa 
ketakutannya. Telah tercatat dalam sejarah bahwa ketika berada dalam gua 
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41. Berangkatlah baik ringan 
maupun berat1187 dan aberjihadlah 
dengan hartamu dan jiwamu di 
jalan Allah. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.

ۡمَوالُِکۡم 
َ
بِا َجاِہُدۡوا  ّوَ  ثَِقالًا  ّوَ  ِخَفافًا  ِانۡفُِرۡوا 

َخیٌۡر  ٰذلُِکۡم   ؕ ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  ۡم 

ُ
اَنُۡفِسک َو 

ۡنتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۱﴾ 
ُ
لَُّکۡم ِاۡن  ک

42. Seandainya itu merupakan 
keutungan yang dekat dan per-
jalanan yang pendek, niscaya 
mereka akan mengikuti engkau, 
akan tetapi perjalanan berat itu 
terasa amat jauh1188 bagi mereka. 
Dan mereka akan bersumpah 
dengan nama Allah seraya me-
ngatakan, “Seandainya kami 
mampu, niscaya kami pun akan 
keluar untuk berangkat bersama 
kamu.” Mereka membinasakan 
diri sendiri; dan Allah mengeta-
hui bahwa sesungguhnya mereka 
benar-benar pendusta.

قَاِصًدا  ًرا 
َ
َسف ّوَ  قَِریًۡبا  َعَرًضا  اَن 

َ
ک لَۡو 

 ؕ 
ُ

ۃ
َ
ّق

ُ
َبُعۡوَک َو لِٰکۡن  ۭ بَُعَدۡت َعلَۡیہُِم الّش

َّ ات
َّ ل

خََرۡجَنا 
َ
ل اۡسَتَطۡعَنا  لَِو  ِہ 

بِاللّٰ َسَيۡحلُِفۡوَن  َو 

یَۡعلَُم   ُہ 
اللّٰ َو   ۚ ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ یُۡہلُِکۡوَن   ۚ ۡم 

ُ
َمَعک

لَٰکِذبُۡوَن ﴿٪۴۲﴾  ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ 

43. Allah akan menghilang-
kan1189 akibat-akibat buruk 
kesalahan engkau. Mengapa eng-
kau mengizinkan mereka tinggal 
di belakang sebelum nyata ke-
pada engkau orang-orang yang 
benar dan engkau mengetahui 
orang-orang yang berdusta?

َن 
ي یََتَبیَّ

ٰ
ۡم َحّت

ُ
ُہ َعۡنَک ۚ لَِم اَِذنَۡت لَہ

َعَفا اللّٰ

ِذیَۡن َصَدقُۡوا َو تَۡعلََم الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۴۳﴾ 
َّ لََک ال

a8 : 75;  9 : 88, 111;  61 : 12.

Hadhrat Abubakar r.a. mulai menangis, dan ketika ditanya oleh Rasulullah 
Saw mengapa ia menangis, ia menjawab: “Aku tidak menangisi hidupku, ya 
Rasulullāh, sebab jika aku mati, ini hanya menyangkut satu jiwa saja, tetapi 
jika engkau mati, ini akan merupakan kematian Islam dan kematian seluruh 
umat Islam.”(Zurqānī). 

1187. Kata-kata “ringan maupun berat” dapat berarti: muda atau tua; 
seorang diri atau dalam rombongan; berjalan kaki atau menunggang kuda; 
dengan persenjataan dan perbekalan yang memadai atau dengan perlengkapan 

R. 7
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44. Orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari Kemudian 
tidak akan meminta izin kepada 
engkau agar dikecualikan dari 
berjihad dengan harta mereka dan 
jiwa mereka. Dan Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang 
bertakwa.

ِہ َو الَۡیۡوِم 
ِذیَۡن یُۡؤِمنُۡوَن بِاللّٰ

َّ ِذنَُک ال
ۡ
لَا يَۡسَتا

ۡمَوالِہِۡم َو  اَنُۡفِسہِۡم ؕ 
َ
جَاِہُدۡوا  بِا

ُ
ِخِر  اَۡن  ّي

ٰ
الۡا

ِقیَۡن ﴿۴۴﴾  ُہ  َعلِۡیٌم  ۭ بِالُۡمّتَ
َو اللّٰ

45. Sesungguhnya yang me-
minta izin kepada engkau agar 
dikecualikan hanyalah orang-
orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan Hari Kemudian, dan 
hati mereka ragu-ragu hingga 
mereka bimbang dalam keraguan 
mereka.

ِہ 
بِاللّٰ یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 

َّ ال ِذنَُک 
ۡ
يَۡسَتا َما 

ِانَّ

ۡم فِۡي  
ُ
ۡم  فَہ

ُ
ِخِر َو اۡرتَابَۡت قُُلۡوبُہ

ٰ
َو الَۡیۡوِم الۡا

ُدۡوَن ﴿۴۵﴾  َرّدَ
َ
َریِۡبہِۡم  یَت

ربع 
الحزب

20

46. Dan seandainya mereka ber-
maksud pergi untuk berperang, 
niscaya mereka akan menyiapkan 
perlengkapan untuk itu; tetapi 
Allah tidak menyukai  keberang-
katan mereka. Karena itu Dia 
menahan mereka dan dikatakan 
kepada mereka, “Duduklah di ru-
mah bersama-sama orang-orang 
yang duduk.”

ًۃ ّوَ لِٰکۡن   ۡوا لَٗہ ُعّدَ خُُرۡوَج لَاََعّدُ
ۡ

َو لَۡو اََراُدوا ال

ۡم َو ِقۡیَل  اۡقُعُدۡوا 
ُ
َطہ ۡم  فََثّبَ

ُ
ِۢۡبَعاثَہ ُہ  ان

ِرَہ  اللّٰ
َ
ک

َمَع  الٰۡقِعِدیَۡن ﴿۴۶﴾ 

yang tidak memadai dan perbekalan yang sangat minim, dan sebagainya.
1188. Perjalanan itu amat susah dan memayahkan. Lasykar Islam harus 

berjalan di tengah cuaca panas terik, sejauh kurang lebih dua ratus mil ke 
tapal batas Siria, untuk menghadang satu kekuatan musuh yang besar. Saat itu 
pun sedang musim panen dan pohon-pohon pun mengandung buah-buahan 
yang lebat lagi ranum.

1189. Ungkapan bahasa Arab ‘Afā Allāh ‘anka bukan berarti ada 
tindakan ampunan terhadap sesuatu dosa yang diperbuat oleh Rasulullah Saw, 
melainkan ini menunjukkan betapa cinta dan kasih Tuhan terhadap beliau.
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47. Seandainya mereka keluar 
bersamamu, amereka tidak akan 
menambah bagimu selain ke-
rusakan, dan niscaya mereka akan 
bergegas mondar-mandir di tengah-
tengahmu menginginkan timbul-
nya fitnah di antaramu. Sementara 
di kalangan kamu pun ada yang 
suka mencuri dengar berita-
berita mereka lalu menyampai-
kannya kepada pihaknya, dan 
Allah Maha Mengetahui orang-
orang yang aniaya.

ّوَ  َخَبالًا  ا 
َّ ِال ۡم  

ُ
َزاُدۡوک ا  ّمَ ۡم 

ُ
ِفۡیک َخَرُجۡوا  لَۡو 

 ۚ  
َ

الِۡفۡتَنۃ ُم 
ُ

یَۡبُغۡونَک ِخلٰلَُکۡم  لَ۠ااَۡوَضُعۡوا 

لِِمیَۡن ﴿۴۷﴾ 
ٰ

ُہ  َعلِۡیٌم  ۭ بِالّظ
ۡمؕ  َو اللّٰ

ُ
ُعۡوَن لَہ ۡم َسّمٰ

ُ
َو ِفۡیک

48. Sungguh mereka meng-
hendaki timbulnya fitnah 
sebelumnya dan mereka memutar-
balikkan perkara terhadap engkau 
hingga datanglah kebenaran 
dan menanglah keputusan 
Allah sedangkan mereka tidak 
menyukai-nya.

لََک  ُبۡوا 
َّ قَل َو  قَۡبُل  ِمۡن     

َ
الِۡفۡتَنۃ ابَۡتَغُوا  لََقِد 

ۡم  
ُ
ہ َو  ِہ  

اللّٰ اَۡمُر   َظَہَر   َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال َجٓاَء  ي 
ٰ
َحّت الۡاُُمۡوَر 

ِرُہۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ٰ

ک

49. Dan di antara mereka ada 
orang yang berkata, “Izinkanlah 
aku tinggal di belakang dan 
janganlah engkau mengujiku.” 
Perhatikanlah, mereka telah jatuh 
ke dalam ujian, dan sesungguhnya 
Jahanam meliputi orang-orang 
kafir.

ۡي ؕ  ِۡي َو لَا تَۡفِتّنِ
ّ

ل ۡن 
َ

ۡن یَُّقۡوُل ائۡذ ۡم ّمَ
ُ
َو ِمۡنہ

    ۭ  
ٌ

َم  لَُمِحۡیَطۃ
َ اَلَا فِي الِۡفۡتَنِۃ َسَقُطۡواَؕو ِاّنَ َجَہنّ

بِالٰۡکفِرِیَۡن ﴿۴۹﴾ 

a3 : 119.
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50. Jika engkau mendapat su-
atu kebaikan hal itu menyedihkan 
mereka, tetapi jika engkau di-
timpa suatu musibah, mereka 
berkata, “Sungguh Kami sebelum-
nya telah melakukan tindakan 
pencegahan lebih dahulu”, dan 
mereka berpaling seraya ber-
gembira.

ۡم ۚ َو ِاۡن تُِصۡبَک 
ُ
 تَُسۡؤہ

ٌ
ِاۡن تُِصۡبَک َحَسَنۃ

قَۡبُل  ِمۡن  اَۡمَرنَا   
ۤ
نَا

ۡ
اََخذ قَۡد  یَُّقۡولُۡوا   

ٌ
ُمِصۡیَبۃ

ۡم  فَِرُحۡوَن ﴿۵۰﴾ 
ُ
ۡوا  ّوَ ہ

َّ َو یََتَول

51. Katakanlah kepada mereka, 
“Tidak akan ada sesuatu pun 
menimpa kami kecuali apa yang 
telah Allah tetapkan bagi kami. 
Dia Pelindung kami. Dan kepada 
Allah-lah hendaknya orang-orang 
mukmin bertawakal.”

ُہ  لََنا ۚ 
ا َما َکَتَب اللّٰ

َّ  ِال
ۤ
ۡن یُِّصۡیَبَنا

َّ قُۡل ل

ِل  الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿۵۱﴾ 
َّ
َیَتَوک

ۡ
ِہ  فَل

ُہَو َمۡولٰىَناۚ  َو َعلَي اللّٰ

52. Katakanlah, “Tidak ada 
sesuatu yang kamu nantikan bagi 
kami kecuali salah satu dari dua 
kebaikan,1190 sementara kami 
pun menanti bagimu agar Allah 
menimpakan azab kepadamu dari 
sisi-Nya atau dengan tangan kami, 
maka tunggulah; sesungguhnya 
kami pun besertamu termasuk 
orang-orang yang menunggu.”

حُۡسَنَییِۡنؕ  
ۡ

ۤ ِاۡحَدي ال ا
َّ  ِال

ۤ
قُۡل َہۡل تََربَُّصۡوَن بَِنا

اٍب 
َ

ُہ بَِعذ
ُم اللّٰ

ُ
ۡم اَۡن یُِّصۡیَبک

ُ
َربَُّص بِک

َ
ۡحُن نَت

َ
َو ن

ۡم 
ُ

ا َمَعک
ا ِانَّ َربَُّصۡوۤ

َ
یِۡدیَۡناۖ  فَت

َ
ۡن ِعۡنِدٖہۤ  اَۡو بِا ّمِ

َربُِّصۡوَن ﴿۵۲﴾ 
َ
ت ّمُ

1190. Hanya ada satu kemungkinan bagi seorang Muslim sejati: mati di 
medan perang atau memperoleh kemenangan. Tidak ada pilihan lain baginya.
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53. Katakanlah, “Belanjakanlah 
dengan rela atau pun dengan 
terpaksa, ini sama sekali tidak 
akan pernah diterima1191 darimu. 
Sesungguhnya kamu adalah kaum 
yang durhaka.”

ۡم ؕ 
ُ

َل ِمۡنک ۡن یَُّتَقّبَ
َّ ۡرًہا ل

َ
قُۡل اَنِۡفُقۡوا َطۡوًعا اَۡو ک

ِسِقیَۡن ﴿۵۳﴾ 
ٰ
ۡنتُۡم قَۡوًما ف

ُ
ۡم ک

ُ
ک

ِانَّ

54. Dan tidak ada yang meng-
halangi diterimanya sumbangan 
dari mereka, kecuali karena se-
sungguhnya mereka tidak ber-
iman kepada Allah dan Rasul-
Nya, dan amereka tidak mendiri-
kan shalat kecuali dengan malas, 
dan mereka tidak membelanja-
kan harta di jalan Allah kecuali 
dengan enggan.

ۡم 
ُ
ہ

ۤ  اَنَّ ا
َّ ۡم  ِال

ُ
ۡم نََفٰقُتہ

ُ
ۡم  اَۡن تُۡقَبَل ِمۡنہ

ُ
َو َما َمَنَعہ

ا 
َّ ٰلوَۃ  ِال تُۡوَن الّصَ

ۡ
ِہ َو بَِرُسۡولِٖہ َو لَا یَا

ُرۡوا بِاللّٰ
َ
ف

َ
ک

ِرُہۡوَن ﴿۵۴﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ا َو ہ

َّ َسالٰي َو لَا یُۡنِفُقۡوَن  ِال
ُ
ۡم ک

ُ
َو ہ

55. Maka bjanganlah menak-
jubkan engkau harta mereka dan 
jangan pula anak-anak mereka. 
Sesungguhnya Allah hanya hen-
dak mengazab mereka dengan 
itu1192 dalam kehidupan di dunia 
ini dan supaya jiwa mereka me-
layang selagi mereka dalam 
keadaan kafir.

َما یُِریُۡد 
ۡمؕ  ِانَّ

ُ
ۤ اَۡولَاُدہ ۡم َو لَا

ُ
فَلَا تُۡعِجۡبَک اَۡمَوالُہ

نَۡیا َو تَۡزَہَق  حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

ۡم بَِہا فِي ال
ُ
بَہ ِ

ّ
ُہ  لُِیَعذ

اللّٰ

فُِرۡوَن ﴿۵۵﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ۡم َو ہ

ُ
اَنُۡفُسہ

1191. Jenis hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang munafik 
patut diperhatikan secara khusus. Tidak ada denda yang dikenakan kepada 
mereka, mereka tidak dipenjarakan, dan tidak pula dikenai hukuman yang 
biasa diberikan kepada pelanggar-pelanggar semacam itu. Kepada mereka 
hanya diberitahukan bahwa zakat, yang merupakan sarana untuk mensucikan 
jiwa mereka itu, tidak akan diterima dari mereka. Hal itu menunjukkan bahwa 
perlakuan Rasulullah Saw terhadap orang-orang munafik tidak didorong oleh 
pertimbangan-pertimbangan dari sisi keuangan atau pertimbangan duniawi.

a4 : 143.  b9 : 85.
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56. Dan mereka bersumpah 
dengan nama Allah bahwasanya 
mereka dari golongan kamu, 
padahal mereka bukan dari 
golongan kamu tetapi mereka itu 
kaum yang pengecut.

ۡم  
ُ

ۡنک ۡم ّمِ
ُ
ۡمؕ  َو َما ہ

ُ
ۡم  لَِمۡنک

ُ
ہ

ِہ  ِانَّ
َو َيۡحلُِفۡوَن بِاللّٰ

َرقُۡوَن ﴿۵۶﴾ 
ۡ
ۡم  قَۡوٌم  یَّف

ُ
ہ َو  لِٰکّنَ

57. Seandainya mereka mene-
mukan suatu tempat berlindung 
atau gua-gua atau lubang-lubang 
yang dapat dimasuki, niscaya 
mereka akan berpaling kepadanya 
dan mereka lari tunggang lang-
gang.

ۡوا  
َّ َول

َّ ل َخلًا  ُمّدَ اَۡو   َمٰغٰرٍت  اَۡو    
ً
جَا

ۡ
َمل َيِجُدۡوَن  لَۡو  

ۡم  َيۡجَمُحۡوَن ﴿۵۷﴾ 
ُ
ِالَۡیِہ  َو ہ

58. Dan di antara mereka ada 
ayang mencela engkau tentang 
pembagian sedekah-sedekah. Jika 
diberikan kepada mereka seba-
gian darinya mereka bergembira, 
tetapi jika mereka tidak diberi 
bagian darinya serta-merta me-
reka menjadi marah.

ِت ۚ فَِاۡن اُۡعُطۡوا 
ٰ
َدق ِمُزَک فِي الّصَ

ۡ
ۡن یَّل ۡم ّمَ

ُ
َو ِمۡنہ

ۡم  
ُ
  ِاَذا ہ

ۤ
ۡم یُۡعَطۡوا ِمۡنَہا

َّ ِمۡنَہا َرُضۡوا َو ِاۡن ل

يَۡسَخُطۡوَن ﴿۵۸﴾ 

59. Dan seandainya mereka 
senang hati dengan apa yang telah 
diberikan Allah dan Rasul-Nya 
kepada mereka dan berkata, 
“Cukuplah Allah bagi kami, Allah 
akan memberikan kepada kami 
sebagian dari karunia-Nya dan 
begitu pula Rasul-Nya; sesung-
guhnya hanya kepada Allah-lah 
kami berharap.”

ُہ َو َرُسۡولُٗہ � 
ُم اللّٰ

ُ
ٰتىہ

ٰ
  ا

ۤ
ۡم َرُضۡوا َما

ُ
ہ

َو لَۡو اَنَّ

ُہ ِمۡن فَۡضِلٖہ 
ُہ َسُیۡؤتِۡیَنا اللّٰ

َو قَالُۡوا َحۡسُبَنا اللّٰ

ِہ  ٰرِغُبۡوَن ﴿٪۵۹﴾ 
ي  اللّٰ

َ
  ِال

ۤ
ا

َ   � ِانّ
ۤ
َو َرُسۡولُٗہ 

a9 : 79.

1192. Orang-orang munafik diperingatkan bahwa kekayaan mereka dan 
anak-anak mereka, yang menjadi penyebab mereka tidak ikut berperang, akan 
menjadi sumber siksaan rohani yang amat sangat bagi mereka. Anak-anak 
mereka itu akan memeluk agama yang dibenci oleh mereka (yaitu agama 
Islam) dan anak-anak mereka akan membelanjakan kekayaan mereka untuk 
memajukan dan memperkuat agama itu.
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60. Sesungguhnya sedekah-
sedekah1193 itu adalah untuk 
orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, petugas-petugas dalam 
urusan itu, orang-orang yang 
dipikat hatinya, untuk membe-
baskan hamba sahaya, mereka 
yang terlilit hutang, para mujahid 
di jalan Allah, dan musafir, yang 
demikian itu ketetapan dari Allah. 
Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

الَۡمٰسِکیِۡن  َو  ُفَقَرٓاِء 
ۡ
لِل ُت 

ٰ
َدق الّصَ َما 

ِانَّ

فِي  َو  ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ َفِۃ 

َّ الُۡمَؤل َو  َعلَۡیَہا  الٰۡعِملِیَۡن  َو 
ابِۡن  َو  ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  َو  الٰۡغِرِمیَۡن  َو  الّرِقَاِب 

َعلِۡیٌم   ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ِہ 

اللّٰ َن   ّمِ  
ً

فَِریَۡضۃ  ؕ ِبۡیِل  الّسَ

َحِکۡیٌم ﴿۶۰﴾ 

نصف 
الحزب

20

61. Dan di antara mereka ada 
yang menyakiti Nabi dengan me-
ngatakan, “Ia hanyalah kuping.”1194 
Katakanlah, “Ya, Ia kuping untuk

یَُقۡولُۡوَن  َو  ِبّيَ  الّنَ یُۡؤُذۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ُم 

ُ
ِمۡنہ َو 

ِہ  
بِاللّٰ یُۡؤِمُن  لَُّکۡم  َخیٍۡر  اُُذُن  قُۡل   ؕ اُُذٌن  ُہَو 

1193. Sadaqat di sini berarti sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ayat ini 
memberi batasan tentang tujuan-tujuan zakat dan tentang orang-orang yang 
untuk mereka zakat itu harus diberikan, yaitu: (a) Fuqarā’ (dari akar kata 
faqara yang berarti, sesuatu mematahkan tulang belakangnya – Lane) yaitu 
mereka yang menderita kemiskinan atau penyakit. (b) Masākin ialah mereka 
yang mempunyai kesanggupan bekerja, tetapi tidak mempunyai sarananya, (c) 
mereka yang diberi tugas mengumpulkan zakat atau menangani pembukuan 
atau menjalankan tugas yang berhubungan dengan itu; (d) orang-orang yang 
baru masuk Islam (mualaf) yang memerlukan santunan; (e) hamba-sahaya, 
tawanan-tawanan perang, dan orang-orang lain semacam itu, yang harus 
membayar uang diat (tebusan) untuk memperoleh kebebasan; (f) mereka 
yang tidak mampu membayar hutang mereka, atau telah menderita kerugian 
luar biasa dalam perniagaan mereka dan sebagainya; (g) suatu amal bakti 
mulia; (h) mereka yang menjadi terlantar waktu mengadakan perjalanan oleh 
karena kekurangan uang, atau mereka yang menempuh perjalanan untuk 
mencari ilmu pengetahuan atau untuk memperkokoh hubungan-hubungan 
kemasyarakatan. 

1194. Udzun (secara harfiah berarti telinga) mengandung pengertian orang 
yang mendengarkan dan mempercayai segala yang dikatakan kepadanya. 
Salah satu di antara sekian banyak sebutan menghina dan merendahkan 
Rasulullah Saw dilontarkan oleh mereka yang memfitnah beliau, yaitu bahwa 
beliau mendengarkan dan mempercayai sebagai benar semua laporan yang 
disampaikan kepada beliau, seolah-olah beliau menjadi alat dengar belaka. 

R. 8
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kebaikan kamu, ia beriman kepada 
Allah dan mempercayai orang-
orang mukmin, dan arahmat bagi 
orang-orang yang telah beriman 
di antaramu.” Dan orang-orang 
yang menyakiti Rasul Allah bagi 
mereka azab yang pedih.

َمنُۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ  لِّل
ٌ

ُمۡؤِمِنیَۡن َو َرۡحَمۃ
ۡ
َو یُۡؤِمُن لِل

ۡم 
ُ
لَہ ِہ 

اللّٰ َرُسۡوَل  یُۡؤُذۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ۡم َؕو 

ُ
ِمۡنک

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۶۱﴾ 
َ

َعذ

62. bMereka bersumpah kepa-
damu dengan nama Allah untuk 
menyenangkanmu, padahal Allah 
dan Rasul-Nya lebih berhak agar 
mereka menyenangkan-Nya, se-
andainya mereka orang-orang 
yang beriman.

 
ۤ
ُہ َو َرُسۡولُٗہ

ۡمۚ  َو اللّٰ
ُ
ِہ لَُکۡم لِیُۡرُضۡوک

َيۡحلُِفۡوَن بِاللّٰ

انُۡوا  ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۶۲﴾ 
َ
 اَۡن یُّۡرُضۡوُہ ِاۡن ک

ُ
اََحّق

63. Apakah mereka tidak me-
ngetahui bahwa cbarangsiapa me-
nentang Allah dan Rasul-Nya, 
maka sungguh baginya ada api 
Jahanam, mereka akan tinggal 
lama di dalamnya, itulah kehina-
an yang besar.

َرُسۡولَٗہ   َو  َہ 
اللّٰ حَاِدِد 

ُ
ّي َمۡن  ٗہ 

اَنَّ ا  یَۡعلَُمۡوۤ اَلَۡم 

ِخۡزُي  
ۡ

َم َخالًِدا ِفۡیَہا ؕ ٰذلَِک ال
ّنَ لَٗہ نَاَر َجَہنَّ

َ
فَا

الَۡعِظۡیُم ﴿۶۳﴾ 

64. Orang-orang munafik kha-
watir1195 kalau suatu Surah diturun-
kan mengenai mereka menga-
barkan kepada mereka tentang 
apa yang ada dalam hati mereka. 
Katakanlah, “Teruslah kamu ber-
olok-olok, sesungguhnya Allah 
akan me-nampakkan apa yang 
kamu khawatirkan itu.”

ُسۡوَرٌۃ   َعلَۡیہِۡم  َل  ّزَ
َ
تُن اَۡن  الُۡمٰنِفُقۡوَن  ُر 

َ
َيۡحذ

 ۚ اۡسَتۡہِزُءۡوا  قُِل   ؕ قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  بَِما  ۡم 
ُ
ُئہ تَُنّبِ

ُرۡوَن ﴿۶۴﴾ 
َ

ۡحذ
َ
ا ت َہ  ُمۡخِرٌج ّمَ

ِاّنَ اللّٰ

a9 : 128; 21 : 108.  b9 : 96.  c58 : 6, 21.

1195. Sebenarnya orang-orang munafik tidak menaruh kekhawatiran 
semacam itu sedikit pun sebab mereka tidak mempercayai beliau sebagai 
penerima wahyu dari Allah Swt. Ayat ini hanya mengisyaratkan kepada olok-
olok dan ejekan mereka.
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65. Dan jika engkau mena-
nyakan kepada mereka niscaya 
amereka akan menjawab, “Se-
sungguhnya kami hanyalah be-
rsenda-gurau dan bermain-main.” 
Katakanlah, “Apakah terhadap 
Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-
Nya kamu berolok-olok?”

خُۡوُض 
َ

ن ا  ُکّنَ َما 
ِانَّ لََیُقۡولُّنَ  ۡم 

ُ
لَۡتہ

َ
َسا لَِئۡن  َو 

ۡنتُۡم  
ُ
ک َرُسۡولِٖہ   َو  ٰیِتٖہ 

ٰ
ا َو  ِہ 

بِاللّٰ اَ  قُۡل   ؕ َعُب 
ۡ
نَل َو 

تَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۶۵﴾ 

66. bJanganlah kamu menge-
mukakan dalih, sungguh kamu 
ingkar setelah kamu beriman. 
Jika Kami memaafkan suatu 
golongan dari antaramu, Kami 
akan mengazab golongan lain 
karena sesungguhnya mereka 
orang-orang yang berdosa.

ۡم ؕ 
ُ

ِایَۡمانِک بَۡعَد  ۡرتُۡم 
َ
ف

َ
ک قَۡد  تَۡعَتِذُرۡوا  لَا 

ۡب  ِ
ّ

نَُعذ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ َطٓائَِفٍۃ  َعۡن  ۡعُف 
نَّ ِاۡن 

انُۡوا  ُمۡجِرِمیَۡن ﴿٪۶۶﴾ 
َ
ۡم  ک

ُ
ہ

نَّ
َ
  ۭ بِا

ً
َطٓائَِفۃ 

67. Orang-orang munafik1196 

laki-laki dan orang-orang mu-
nafik perempuan itu sebagian 
mereka sama dengan sebagian 
lainnya, mereka menyuruh me-
ngerjakan keburukan, melarang 
kebaikan, dan mereka menahan 
tangan mereka dari infaq di jalan 
Allah.  aMereka melupakan Allah 
karena itu Dia pun melupakan1197 
mereka. Sesungguhnya orang-
orang munafik itu merekalah 
orang-orang durhaka.

ۡن  ۭ بَۡعٍض ۘ  ۡم ّمِ
ُ
اَلُۡمٰنِفُقۡوَن َو الُۡمٰنِفٰقُت بَۡعُضہ

الَۡمۡعُرۡوِف  َعِن  یَۡنَہۡوَن  َو  ِر 
َ

بِالُۡمۡنک مُُرۡوَن 
ۡ
یَا

 ؕ ۡم 
ُ
فَنَِسَیہ َہ  

اللّٰ نَُسوا   ؕ ۡم 
ُ
اَیِۡدیَہ یَۡقِبُضۡوَن  َو 

ُم  الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۶۷﴾ 
ُ
ِاّنَ  الُۡمٰنِفِقیَۡن ہ

وقف
لازم

a2 : 45.  b56 : 8. c59 : 20.  

1196. Kata Munāfiq berasal dari al-Nafaq yang berarti, lubang atau lorong 
di dalam tanah yang menjurus ke suatu tempat keluar melalui suatu mulut 
liang pada ujung yang lain dan kata al-Nifāq berarti, memasuki keimanan dari 
satu pintu dan meninggalkannya melalui pintu yang lain (Aqrab).

R. 9
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68. aAllah menjanjikan kepada 
orang-orang munafik laki-laki, 
orang-orang munafik perempuan, 
dan kepada orang-orang kafir api 
Jahanam, mereka akan tinggal 
lama di dalamnya. Itu cukup bagi 
mereka, Allah melaknat mereka, 
dan bagi mereka azab yang sangat 
lama.

اَر 
َ
ُہ الُۡمٰنِفِقیَۡن َو الُۡمٰنِفٰقِت َو الُۡکّف

َوَعَد اللّٰ

ُم 
ُ
ۡمۚ  َو لََعَنہ

ُ
َم ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاؕ  ِہَي َحۡسُبہ

نَاَر َجَہنَّ

 ﴾۶۸ۙ ِقۡیٌم ﴿ اٌب  ّمُ
َ

ۡم َعذ
ُ
ُہ ۚ َو لَہ

اللّٰ

69. Seperti orang-orang se-
belummu, mereka itu lebih kuat 
dari kamu dan lebih banyak 
dalam harta-benda serta anak-
anak. Mereka telah menikmati 
bagian mereka, dan kamu pun 
telah menikmati bagianmu se-
bagaimana orang-orang yang 
sebelummu telah menikmati 
bagian mereka. Dan kamu asyik 
bercakap kosong sebagaimana 
mereka asyik bercakap kosong. 
bMereka itulah orang-orang yang 
telah sia-sia amalnya di dunia dan 
akhirat. Dan mereka itulah orang-
orang yang rugi.

ًۃ   ۡم  قُّوَ
ُ

ا اََشّدَ ِمۡنک انُۡوۤ
َ
ِذیَۡن ِمۡن قَۡبلُِکۡم ک

َّ ال
َ
ک

َر اَۡمَوالًا ّوَ اَۡولَاًداؕ  فَاۡسَتۡمَتُعۡوا ِبخَلَاِقہِۡم 
َ
ّوَ اَۡکث

ِذیَۡن 
َّ ال اۡسَتۡمَتَع  َما 

َ
ک ۡم  

ُ
ِبخَلَاِقک فَاۡسَتۡمَتۡعتُۡم 

ِذۡي 
َّ ال

َ
ک ُخۡضتُۡم  َو  ِبخَلَاِقہِۡم  قَۡبلُِکۡم  ِمۡن 

نَۡیا  ۡم  فِي الّدُ
ُ
ِٰٓئَک َحِبَطۡت اَۡعمَالُہ َخاُضۡوا ؕ اُول

ٰخِسُرۡوَن ﴿۶۹﴾ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ِٰٓئَک ہ ِخَرِۃۚ  َو اُول

ٰ
َو الۡا

a4 : 146.  b15 : 106.

1197. Kata Nis-yān yang pada umumnya berarti “kelupaan”, sebenarnya 
berarti tidak lagi memikirkan seseorang atau suatu barang, baik karena 
hilangnya ingatan atau karena kelalaian atau melupakannya dengan sengaja. 
Bila dipakai untuk Tuhan kata itu berarti pemutusan hubungan-Nya dengan 
seorang hamba-Nya dengan jalan menghukum atau tidak lagi mengingatnya 
dengan perasaan cinta dan kasih-sayang (Mufradāt). 
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70. aApakah tidak sampai 
kepada mereka berita mengenai 
orang-orang sebelum mereka, 
yaitu kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud, 
Ibrahim, penduduk Madyan, 
dan negeri-negeri yang telah 
dibinasakan?1198 Telah datang 
kepada mereka Rasul-rasul me-
reka dengan tanda-tanda yang 
nyata. Maka bbukanlah Allah 
Yang telah menganiaya mereka, 
melainkan merekalah yang meng-
aniaya diri mereka sendiri.

نُۡوٍح  قَۡوِم  قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال  

ُ
نََبا تِہِۡم 

ۡ
یَا اَلَۡم 

ّوَ َعاٍد ّوَ ثَُمۡوَد ۙ۬ َو قَۡوِم ِابٰۡرِہۡیَم َو اَۡصٰحِب  َمۡدیََن  

ٰنِت ۚ  ۡم بِالَۡبّیِ
ُ
ۡم ُرُسلُہ

ُ
ِت ؕ اَتَۡتہ

ٰ
َو الُۡمۡؤتَِفک

ۡم  
ُ
ا اَنُۡفَسہ انُۡوۤ

َ
ۡم َو لِٰکۡن ک

ُ
ُہ لَِیۡظلَِمہ

اَن اللّٰ
َ
مَا ک

َ
ف

یَۡظلُِمۡوَن ﴿۷۰﴾ 

71. Dan, orang-orang mukmin 
laki-laki dan orang-orang mukmin 
perempuan satu sama lain ber-
sahabat. cMereka menyuruh ke-
pada kebaikan, mencegah dari 
kejahatan, dmendirikan shalat, 
emembayar zakat, dan fmenaati 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka 
itulah orang-orang yang akan 
dikasihi Allah. Sesungguhnya 
Allah Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.

اَۡولَِیٓاُء  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ الُۡمۡؤِمٰنُت  َو  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َو 

ِر 
َ

مُرُۡوَن بِالَۡمۡعرُۡوِف َو یَۡنَہۡوَن َعِن الُۡمۡنک
ۡ
بَۡعٍض ۘ یَا

وَۃ َو یُِطۡیُعۡوَن 
ٰ

ک ٰلوَۃ َو یُۡؤتُۡوَن الّزَ َو یُِقۡیُمۡوَن الّصَ

ُہ ؕ ِاّنَ 
ُم اللّٰ

ُ
ِٰٓئَک َسیَۡرَحُمہ َہ َو َرُسۡولَٗہ ؕ اُول

اللّٰ

َہ َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۷۱﴾ 
اللّٰ

وقف
لازم

72. gAllah telah menjanjikan 
kepada orang-orang mukmin laki-
laki dan orang-orang mukmin 
perempuan, kebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya, 
dan tempat-tempat tinggal yang 
baik di dalam kebun-kebun 
abadi. Dan, hkeridhaan Allah-lah 
yang paling besar. Hal demikian 
itu kemenangan yang amat besar.

ٍت  َجّنٰ الُۡمۡؤِمٰنِت  َو  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ُہ 
اللّٰ َوَعَد 

ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت

َن  ِت َعۡدٍنؕ  َو ِرۡضَواٌن  ّمِ  فِۡي َجّنٰ
ً

َبۃ َو َمٰسِکَن َطّیِ

ِہ اَۡکبَُرؕ  ٰذلَِک ُہَو  الَۡفۡوُز  الَۡعِظۡیُم ﴿٪۷۲﴾ 
اللّٰ 

a14 : 10; 50 : 13 - 15.  b10 : 45; 29 : 41; 30 : 10.  c3 : 105, 111; 7 : 158; 9 : 112; 31 : 18.
dLihat 2 : 4.  eLihat 2 : 44.  fLihat 8 : 2. gLihat 2 : 26. h3 : 16; 5 : 3; 9 : 22; 57 : 21. 
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73. aHai Nabi! Berjihadlah 
terhadap1199 orang-orang kafir 
dan orang-orang munafik serta 
bersikap keraslah terhadap 
mereka. Tempat tinggal mereka 
adalah Jahanam dan seburuk-
buruk tempat kembali.

الُۡمٰنِفِقیَۡن  َو  اَر 
َ
الُۡکّف َجاِہِد  ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

َس 
ۡ
بِئ َو   ؕ ُم 

َجَہنَّ ۡم 
ُ
ٰوىہ

ۡ
َما َو   ؕ َعلَۡیہِۡم   

ۡ
اۡغلُظ َو 

الَۡمِصیُۡر ﴿۷۳﴾ 

74. Mereka bersumpah dengan 
nama Allah bahwa mereka tidak 
mengatakan sesuatu, padahal 
sebenarnya mereka telah me-
ngatakan perkataan ingkar dan 
mereka telah ingkar sesudah 
memeluk Islam. Dan mereka 
sangat menginginkan sesuatu 
seperti ini yang tidak dapat 
mereka capai. Dan mereka itu 
tidaklah menaruh dendam ke-
pada orang-orang yang beriman 
kecuali karena Allah dan Rasul-
Nya telah menjadikan mereka 
kaya1200 dengan karunia-Nya. 
Maka, jika mereka bertobat, itu 
lebih baik bagi mereka, tetapi 
jika mereka berpaling, Allah akan 
mengazab mereka dengan azab 
yang pedih di dunia maupun di 
akhirat, dan tidak akan ada bagi 
mereka di bumi ini seorang 
sahabat dan tidak pula penolong.

  
َ

لَِمۃ
َ
ِہ َما قَالُۡوا ؕ َو لََقۡد قَالُۡوا ک

َيۡحلُِفۡوَن بِاللّٰ

بَِما  ۡوا  َہّمُ َو  ِاۡسلَاِمہِۡم  بَۡعَد  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک َو  رِ 

ۡ
الُۡکف

ُہ 
ُم اللّٰ

ُ
اۤ  اَۡن اَۡغٰنہ

َّ ا  ِال لَۡم  یََنالُۡوا ۚ َو َما نََقُمۡوۤ

َخیًۡرا  یَُک  یَُّتۡوبُۡوا  فَِاۡن   ۚ فَۡضِلٖہ  ِمۡن  َرُسۡولُٗہ   َو 

ابًا اَلِۡيمًا  فِي 
َ

ُہ َعذ
ُم اللّٰ

ُ
بۡہ ِ

ّ
ۡوا یَُعذ

َّ ۡم ۚ َو ِاۡن یََّتَول
ُ
ہ

َّ ل
ِمۡن   الۡاَۡرِض   فِي  ۡم 

ُ
لَہ َما  َو   ۚ ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا َو  نَۡیا  الّدُ

لِّيٍ  ّوَ لَا  نَِصیٍۡر ﴿۷۴﴾  ّوَ

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب   20

1198. Sodom dan Gomora (Kejadian 19:24-25). Situsnya (letaknya) 
diduga berada di Laut Mati (Jew. Enc. pada kata Sodom). Al-Qur’an 
mengemukakan bahwa tempat itu terletak pada atau di dekat “jalan yang 
tetap” (QS.15:75-77).

1199. Jihād (kata masdar dari Jahada yang berarti: ia berusaha keras 
atau berjuang dengan segala kemampuan yang ada padanya untuk mencapai 
sesuatu tujuan) pada umumnya dipergunakan dalam Al-Qur’an dalam 

R. 10
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75. Dan di antara mereka ada 
yang berjanji kepada Allah de-
ngan berkata, “Seandainya Dia 
memberikan sebagian karunia-
Nya kepada kami, pasti kami 
akan bersedekah dan pasti kami 
akan menjadi orang-orang yang 
saleh.”

فَۡضِلٖہ   ِمۡن  ٰتىَنا 
ٰ
ا لَِئۡن  َہ  

اللّٰ ٰعَہَد  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
ِمۡنہ َو 

 ﴾۷۵﴿ ِلِحیَۡن  الّصٰ ِمَن  نَّنَ  ۡو
ُ

لََنک َو  قَّنَ  ّدَ لََنّصَ

76. Tetapi tatkala Dia mem-
berikan kepada mereka sebagian 
dari karunia-Nya mereka menjadi 
bakhil dengannya dan mereka 
berpaling dengan benci.

ۡم  
ُ
ہ ّوَ  ۡوا 

َّ تََول َو  بِٖہ  َبِخُلۡوا  فَۡضِلٖہ  ۡن   ّمِ ۡم 
ُ
ٰتہ

ٰ
ا   

ۤ
ا فَلَّمَ

ۡعِرُضۡوَن ﴿۷۶﴾  ّمُ

77. Maka Dia mengakibatkan 
mereka mengidap kemunafikan 
di dalam hati mereka sampai 
hari ketika mereka bertemu 
dengan-Nya, karena mereka telah 
menyalahi janji kepada Allah 
dengan apa yang mereka janjikan 
kepada-Nya dan karena mereka 
telah berdusta.

َقۡونَٗہ  
ۡ
ۡم نَِفاقًا فِۡي قُُلۡوبِہِۡم ِالٰي یَۡوِم یَل

ُ
ۡعَقَبہ

َ
فَا

انُۡوا  
َ
ک بَِما  َو  َوَعُدۡوُہ  َما  َہ 

اللّٰ اَۡخلَُفوا   
ۤ
بَِما

ِذبُۡوَن ﴿۷۷﴾ 
ۡ

یَک

78. Apakah mereka tidak me-
ngetahui bahwa aAllah menge-
tahui rahasia mereka serta per-
undingan rahasia mereka dan 
bahwasanya Allah Maha Menge-
tahui segala yang gaib?

ۡم  
ُ
ۡجٰوىہ

َ
ن َو  ۡم 

ُ
ہ ِسّرَ یَۡعلَُم  َہ 

اللّٰ اَّنَ  ا  یَۡعلَُمۡوۤ اَلَۡم 

اُم الُۡغُیۡوِب ﴿۷۸﴾ 
َّ َہ  َعل

َو  اَّنَ اللّٰ

arti ini. Tidak disebutkan bagaimana seharusnya Rasulullah Saw berjuang 
menghadapi orang-orang munafik. Tetapi tidak ada hal yang mengisyaratkan 
bahwa kata Jihād di sini berarti berperang dengan pedang (atau senjata). Pada 
hakikatnya Rasulullah Saw tidak pernah mengadakan perang terhadap orang-
orang munafik.  

1200. Dengan kedatangan Rasulullah Saw di Medinah, kemakmuran 
kota itu meningkat sekali, perdagangannya berkembang, dan penduduknya 
menjadi kaya-raya.

a6 : 4; 11 : 6; 25 : 7; 28 : 70.
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79. Orang-orang munafik ialah 
ayang mencela orang-orang muk-
min yang memberi sedekah 
dengan suka rela, dan juga men-
cela orang-orang yang tidak 
mendapatkan apa pun untuk di-
berikan selain hasil jerih payah 
mereka.1201 Lalu mereka mence-
moohkan mereka itu. Allah akan 
membalas cemoohan mereka, dan 
bagi mereka azab yang pedih.

ِعیَۡن ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ّوِ
َ

ِمُزۡوَن الُۡمّط
ۡ
ِذیَۡن یَل

َّ اَل

ۡم 
ُ
ُجۡہَدہ ا 

َّ ِال َيِجُدۡوَن   لَا  ِذیَۡن 
َّ ال َو  ِت 

ٰ
َدق الّصَ فِي 

ۡم 
ُ
ۡم ۪ َو لَہ

ُ
ُہ  ِمۡنہ

ۡم ؕ َسِخَر  اللّٰ
ُ
فَيَۡسَخُرۡوَن ِمۡنہ

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۷۹﴾ 
َ

َعذ

80. Baik engkau bmemintakan 
ampunan bagi mereka atau pun 
engkau tidak memintakan am-
punan bagi mereka; sekalipun 
engkau memintakan ampunan 
bagi mereka tujuh puluh kali, 
Allah tidak akan pernah meng-
ampuni mereka.1202 Hal demikian 
itu karena mereka ingkar kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada 
kaum yang durhaka.

ۡم ؕ ِاۡن تَۡسَتۡغفِۡر 
ُ
ۡم اَۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَہ

ُ
ِاۡسَتۡغفِۡر لَہ

ٰذلَِک   ؕ ۡم 
ُ
لَہ ُہ  

اللّٰ یَّۡغفَِر  فَلَۡن  مَّرًَۃ   َسۡبِعیَۡن  ۡم 
ُ
لَہ

ُہ  لَا یَۡہِدي 
ِہ َو َرُسۡولِٖہ ؕ َو اللّٰ

ُرۡوا بِاللّٰ
َ
ف

َ
ۡم ک

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا

الَۡقۡوَم الٰۡفِسِقیَۡن ﴿٪۸۰﴾  

1201. Seorang orang Islam yang miskin bernama Abu ‘Aqil mendermakan 
hanya beberapa butir korma saja dari hasil pekerjaannya sepanjang hari, ia 
dicemoohkan oleh orang-orang munafik atas pemberiannya yang amat sedikit 
itu.

1202. Bilangan “tujuh puluh” tidak berarti satu jumlah tertentu, 
melainkan dipergunakan di sini untuk menekankan bahwa orang-orang 
munafik yang telah ditadirkan akan binasa itu sekali-kali tidak akan diberi 
ampun, betapapun banyaknya Rasulullah Saw memohonkan ampunan bagi 
mereka.
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81. aOrang-orang yang di-
biarkan tinggal di belakang 
duduk-duduk di rumah mereka, 
merasa gembira, bertentangan 
dengan perintah Rasul Allah 
karena mereka tidak suka 
berjihad di jalan Allah dengan 
harta mereka dan jiwa mereka. 
Dan mereka berkata, “Janganlah 
kamu berangkat dalam panas 
terik.” Katakanlah, “Api Jahan-
nam lebih hebat panasnya!” 
seandainya mereka mengerti.

ِہ 
ُفۡوَن بَِمۡقَعِدہِۡم ِخلَٰف َرُسۡوِل اللّٰ

َّ فَِرَح الُۡمَخل

فِۡي  اَنُۡفِسہِۡم  َو  ۡمَوالِہِۡم 
َ
بِا جَاِہُدۡوا 

ُ
ّي اَۡن  ا  ِرُہۡوۤ

َ
ک َو 

حَّرِ ؕ قُۡل 
ۡ

ِہ َو قَالُۡوا لَا تَۡنفُِرۡوا فِي ال
َسِبۡیِل اللّٰ

انُۡوا یَۡفَقُہۡوَن ﴿۸۱﴾ 
َ
ا ؕ لَۡو ک َم اََشّدُ َحّرً

َ نَاُر َجَہنّ

82. Maka hendaklah mereka 
sedikit tertawa dan banyak 
menangis,1203 sebagai balasan 
atas apa yang senantiasa mereka 
usahakan.

 ۚ َکِثیًۡرا  ۡوا 
ُ

لَۡیۡبک ّوَ  قَلِۡیلًا  ۡوا 
ُ

َیۡضَحک
ۡ
فَل

ِسُبۡوَن ﴿۸۲﴾ 
ۡ

انُۡوا یَک
َ
َجَزٓاًء  ۭ بَِما ک

83. Maka jika Allah mengem-
balikan engkau kepada segolong-
an di antara mereka, dan mereka 
meminta izin kepada engkau 
untuk keluar berperang bersama 
engkau maka katakanlah kepada 
mereka, “Kamu sekali-kali tidak 
boleh keluar bersamaku dan 
kamu sekali-kali tidak boleh 
memerangi musuh bersamaku 
untuk berjihad. Sesungguhnya 
kamu menyukai duduk di rumah 
sejak awal, karena itu duduklah 
kamu bersama-sama orang-orang 
yang tinggal di belakang.”

ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ َطٓائَِفٍۃ  ِالٰي  ُہ 

اللّٰ َجَعَک  ّرَ فَِاۡن 

َمِعَي  ۡخُرُجۡوا 
َ
ت ۡن 

َّ ل فَُقۡل  خُُرۡوِج 
ۡ
لِل َذنُۡوَک 

ۡ
فَاۡسَتا

ۡم َرِضۡیتُۡم 
ُ

ک
اؕ  ِانَّ اَبًَدا ّوَ لَۡن تَُقاتُِلۡوا َمِعَي َعُدّوً

ٰخلِِفیَۡن ﴿۸۳﴾ 
ۡ

َل مَّرٍَۃ فَاۡقُعُدۡوا َمَع  ال بِالُۡقُعۡوِد اَّوَ

1203. Ternyata ayat ini tidak mengandung suatu perintah. Ayat ini hanya 
berisi nubuatan bahwa waktu akan segera tiba manakala orang-orang munafik 
akan “sedikit tertawa dan banyak menangis.”

 a9 : 87, 93.
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84. Dan janganlah engkau 
sekali-kali menyalatkan jenazah 
seseorang yang mati di antara 
mereka dan jangan pula engkau 
berdiri berdoa di atas kuburannya. 
Sesungguhnya mereka kafir 
kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan mereka mati dalam keadaan 
durhaka.

اَت اَبًَدا ّوَ لَا تَُقۡم  ۡم ّمَ
ُ
ۡنہ ٰۤي اََحٍد ّمِ َو لَا تَُصّلِ َعل

ِہ َو َرُسۡولِٖہ  َو َما تُۡوا 
ُرۡوا بِاللّٰ

َ
ف

َ
ۡم ک

ُ
ہ

َعلٰي قَبِۡرٖہ ؕ ِانَّ

ِسُقۡوَن ﴿۸۴﴾ 
ٰ
ۡم  ف

ُ
َو ہ

85. aDan janganlah harta me-
reka dan anak mereka membuat 
engkau takjub. Allah hanya ingin 
mengazab mereka dengan itu di 
dunia dan supaya jiwa mereka 
melayang sedang mereka dalam 
keadaan kafir.

یُِریُۡد  َما 
ِانَّ  ؕ ۡم 

ُ
اَۡولَاُدہ َو  ۡم  

ُ
اَۡمَوالُہ تُۡعِجۡبَک  لَا  َو 

تَۡزَہَق   َو  نَۡیا  الّدُ فِي  بَِہا  ۡم 
ُ
بَہ ِ

ّ
یَُّعذ اَۡن  ُہ 

اللّٰ

فُِرۡوَن ﴿۸۵﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ۡم  َو ہ

ُ
اَنُۡفُسہ

86. Dan apabila suatu surah 
diturunkan yang memerintah-
kan supaya, “Berimanlah kamu 
kepada Allah dan berjihadlah 
bersama Rasul-Nya” maka orang-
orang kaya di antara mereka 
meminta izin kepada engkau dan 
berkata, “Tinggalkanlah kami 
bersama orang-orang yang duduk 
di belakang.”1204

َو  ِہ 
بِاللّٰ ِمنُۡوا 

ٰ
ا اَۡن  ُسۡوَرٌۃ  اُنِۡزلَۡت   ۤ ِاَذا َو 

ۡوِل  
َ

َذنََک اُولُوا الّط
ۡ
َجاِہُدۡوا َمَع َرُسۡولِِہ  اۡسَتا

َع  الٰۡقِعِدیَۡن ﴿۸۶﴾  ۡن  ّمَ
ُ

ۡم َو قَالُۡوا َذۡرنَا نَک
ُ
ِمۡنہ

1204. Kata-kata itu tidak perlu diartikan benar-benar diucapkan oleh 
orang-orang munafik. Kata-kata ini hanya menyatakan satu keadaan yang 
menyiratkan bahwa mereka datang kepada Rasulullah Saw dengan berbagai 
alasan supaya dapat tinggal di belakang (tidak ikut perang -pent).
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87. aMereka menyukai berada 
bersama yang tinggal duduk-
duduk di belakang1205 dan bhati 
mereka dimeterai1206 sehingga 
mereka tidak mengerti.

خََوالِِف َو ُطِبَع  َعلٰي  
ۡ

ۡونُۡوا َمَع ال
ُ

ۡن یَّک
َ
َرُضۡوا بِا

ۡم لَا یَۡفَقُہۡوَن ﴿۸۷﴾ 
ُ
قُُلۡوبِہِۡم فَہ

88. cTetapi Rasul itu dan orang-
orang beriman yang besertanya 
telah berjihad di jalan Allah 
dengan harta mereka dan jiwa 
mereka; dan mereka itulah orang-
orang yang akan memperoleh 
segala kebaikan, dan mereka 
itulah orang-orang yang akan 
menang.

َمنُۡوا َمَعٗہ ٰجَہُدۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ُسۡوُل َو ال لِٰکِن الّرَ

خَیٰۡرُت ۪ 
ۡ

ُم ال
ُ
ِٰٓئَک لَہ ۡمَوالِہِۡم َو اَنُۡفِسہِۡمؕ  َو اُول

َ
بِا

ُم الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۸۸﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ َو اُول

89. dAllah telah menyediakan 
bagi mereka kebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai, mereka akan kekal di 
dalamnya, inilah kemenangan 
yang besar.

الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن   ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ۡم  

ُ
لَہ ُہ  

اللّٰ اََعّدَ 

ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاؕ  ٰذلَِک الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿٪۸۹﴾  

90. Dan telah datang orang-
orang yang mengemukakan ber-
bagai alasan1207 dari antara orang-
orang Arab gurun, seraya me-
mohon supaya mereka diizinkan 
tinggal di belakang, Dan demikian 
juga orang-orang yang mendusta-
kan Allah dan Rasul-Nya duduk 
di rumah. Orang-orang yang ing-
kar di antara mereka pasti akan 
ditimpa azab yang pedih.

َن  َذ لُِیۡؤ ِب  ا لۡاَۡعَر ا ِمَن  َن  ۡو ُر ِ
ّ

لُۡمَعذ ا َء  َجٓا َو 

 ؕ لَٗہ  ُسۡو َر َو  َہ 
للّٰ ا ا  بُو

َ
ذ

َ
ک یَۡن   ِذ

َّ ل ا قََعَد  َو  ۡم 
ُ
لَہ

اٌب  
َ

َعذ ۡم 
ُ
ِمۡنہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َسُیِصۡیُب 

 ﴾۹۰﴿ اَلِۡیٌم 

1205. Khawālif berarti juga, yang tinggal di belakang waktu perang, 
perempuan-perempuan (ataupun anak-anak) yang tinggal di rumah atau di 
kemah. Kata-kata ini berarti pula orang-orang jahat atau yang rusak akhlaknya 
(Lane).

1206. Lihat catatan no. 27.

a9 : 81, 93.  b6 : 26; 63 : 4.  c8 : 75; 9 : 41, 111; 61 : 12. dLihat 2 : 26.  
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91. aTidak ada celaan terhadap 
orang-orang yang lemah, tidak 
pula terhadap orang-orang yang 
sakit, dan tidak pula terhadap 
orang-orang yang tidak terdapat 
sesuatu pada dirinya yang dapat 
mereka belanjakan, apabila 
mereka ikhlas terhadap Allah 
dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan 
untuk mencela orang-orang yang 
berbuat baik, dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

َعَفٓاِء َو لَا َعلَي الَۡمۡرٰضي َو لَا 
ُ

لَيَۡس َعلَي الّض

ِاَذا  َحَرٌج   یُۡنِفُقۡوَن  َما  َيِجُدۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي 

الُۡمۡحِسِنیَۡن  َعلَي  َما   ؕ َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 
لِلّٰ نََصُحۡوا 

 ﴾۹۱ۙ ِحۡیٌم ﴿ ُہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
ِمۡن َسِبۡیٍل ؕ َو اللّٰ

92. Dan tidak ada pula celaan 
terhadap orang-orang yang apa-
bila mereka datang kepada eng-
kau agar engkau dapat menyedia-
kan kendaraan bagi mereka untuk 
sama-sama berjihad, engkau 
menjawab, “Aku tidak memiliki 
sesuatu yang dapat mengang-
kutmu”, mereka kembali dengan 
mata berlinang oleh air mata 
karena sedih disebabkan mereka 
tidak memperoleh apa-apa yang 
dapat mereka belanjakan di jalan 
Allah.1208

َت 
ۡ
قُل ۡم 

ُ
ۡحِملَہ

َ
لِت اَتَۡوَک     

ۤ
َما ِاَذا   ِذیَۡن  

َّ َعلَي ال لَا  ّوَ 

ۡم 
ُ
ۡوا ّوَ اَۡعُیُنہ

َّ  اَۡحِملُُکۡم َعلَۡیِہ۪  تََول
ۤ
ۤ اَِجُد َما لَا

َما   َيِجُدۡوا  ا 
َّ اَل َحَزنًا  ۡمِع  الّدَ ِمَن  تَِفۡیُض 

 ﴾۹۲ؕ یُۡنِفُقۡوَن ﴿

1207. Kata Mu‘adzdzir diambil dari ‘Adzdzara yang berarti ia berdalih 
atau ia mencari-cari alasan untuk membebaskan diri dari tuduhan (atau dari 
kewajiban), tetatidak dapat mengemukakan alasan yang benar; ia lengah atau 
mempunyai kekurangan atau keaiban dalam suatu perkara, lalu membuat 
dalih akan hal itu. Jadi kata itu berarti, orang yang melalaikan kewajibannya, 
tetapi kemudian mengelak tanpa mengemukakan alasan yang tegas (Lane).

1208. Ayat ini dapat dikenakan kepada umum (siapa saja yang keadaannya 
sesuai dengan isi ayat, Peny). Tetapi orang-orang yang dimaksudkan secara 
khusus, ialah tujuh orang Islam miskin yang berkeinginan keras untuk ikut 
dalam jihad, tetapi tidak memiliki syarat-syarat dan sarana-sarana untuk 
memenuhi hasrat mereka.
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93. Sesungguhnya jalan untuk 
mencela itu hanya terhadap 
orang-orang yang meminta izin 
kepada engkau, padahal mereka 
orang-orang kaya. aMereka lebih 
suka berada bersama orang-
orang yang tinggal di belakang. 
Dan bAllah telah mematerai hati 
mereka sehingga mereka tidak 
mengetahui.

ۡم 
ُ
ہ َو  ِذنُۡونََک 

ۡ
يَۡسَتا ِذیَۡن 

َّ ال َعلَي  ِبۡیُل  الّسَ َما 
ِانَّ

خََوالِِف � 
ۡ

ۡونُۡوا َمَع ال
ُ

ۡن یَّک
َ
اَۡغِنَیٓاُء ۚ َرُضۡوا بِا

ۡم  لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۹۳﴾�  
ُ
ُہ  َعلٰي قُُلۡوبِہِۡم  فَہ

َو َطَبَع اللّٰ

الحزب  21

JUZ XI

94. Mereka akan menge-
mukakan bermacam-macam 
alasan kepadamu apabila kamu 
kembali kepada mereka dari 
medan perang. Katakanlah 
kepada mereka, “Janganlah 
kamu berdalih; kami tidak akan 
mempercayaimu. Sesungguhnya 
Allah telah memberitahukan 
kepada kami tentang hal-
ihwalmu yang sebenarnya. Allah 
dan Rasul-Nya akan melihat 
amalmu; kemudian kamu akan 
dikembalikan kepada Tuhan 
Yang Mengetahui yang gaib 
dan yang nyata, lalu Dia akan 
memberitahukan kepadamu 
apa-apa yang senantiasa kamu 
kerjakan.1209

ا 
َّ ل قُۡل   ؕ ِالَۡیہِۡم  َرَجۡعتُۡم  ِاَذا  ۡم 

ُ
ِالَۡیک یَۡعَتِذُرۡوَن 

ُہ ِمۡن  
نَا اللّٰ

َ
ا ۡؤِمَن  لَُکۡم  قَۡد نَّبَ

تَۡعَتِذُرۡوا لَۡن  نُّ

َعَملَُکۡم   ُہ 
اللّٰ َسیََري  َو   ؕ ۡم 

ُ
اَۡخَباِرک

الَۡغۡیِب  ٰعلِِم  ِالٰي  ۡوَن   تَُرّدُ ثُّمَ  َرُسۡولُٗہ   َو 

ۡم بَِما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۴﴾ 
ُ

ُئک َہاَدِۃ فَُیَنّبِ
َ

َو الّش

الجزء  11

1209.  Ayat ini diwahyukan ketika Rasulullah Saw masih belum kembali 
ke Medinah dari gerakan militer beliau ke Tabuk.

1210. Oleh karena mereka yang tinggal di belakang terdiri atas golongan 
yang bermacam-macam keadaannya, maka mereka diperlakukan dengan cara 

a9 : 19, 87.  b6 : 26; 9 : 87; 63 : 4.
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95. Mereka akan bersumpah 
kepadamu dengan nama Allah 
apabila kamu akan kembali 
kepada mereka, supaya kamu 
berpaling dari mereka. Maka, 
berpalinglah dari mereka. 
Sesungguhnya mereka itu kotor 
dan tempat tinggal mereka 
Jahannam, suatu balasan yang 
setimpal bagi apa-apa yang telah 
mereka usahakan.1210

ِالَۡیہِۡم  انَۡقلَۡبتُۡم  ِاَذا  لَُکۡم  ِہ 
بِاللّٰ َسَيۡحلُِفۡوَن 

ۡم  
ُ
ہ

ِانَّ  ؕ ۡم 
ُ
َعۡنہ ۡعِرُضۡوا 

َ
فَا  ؕ ۡم 

ُ
َعۡنہ لُِتۡعِرُضۡوا 

انُۡوا 
َ
ُم ۚ َجَزٓاًء  ۭ بَِما ک

َ ۡم  َجَہنّ
ُ
ٰوىہ

ۡ
ِرۡجٌس � ّوَ َما

ِسُبۡوَن ﴿۹۵﴾ 
ۡ

یَک

96. aMereka akan bersumpah 
kepadamu supaya kamu senang 
kepada mereka. Tetapi sekalipun 
kamu senang kepada mereka, 
maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai kaum yang durhaka.

فَِاۡن   ۚ ۡم 
ُ
َعۡنہ ۡرَضۡوا 

َ
لِت لَُکۡم  َيۡحلُِفۡوَن 

َہ لَا یَۡرٰضي َعِن الَۡقۡوِم  
ۡم فَِاّنَ اللّٰ

ُ
تَۡرَضۡوا َعۡنہ

 ﴾۹۶﴿ الٰۡفِسِقیَۡن 

97. Orang-orang Arab gurun 
itu amat keras dalam kekufuran 
dan kemunafikan dan oleh karena 
kejahilan mereka pantaslah me-
reka tidak dapat mengetahui 
batas-batas hukum yang telah 
Allah turunkan kepada Rasul-
Nya, dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

ا یَۡعلَُمۡوا 
َّ ًرا ّوَ نَِفاقًا ّوَ اَۡجَدُر اَل

ۡ
ف

ُ
اَلۡاَۡعَراُب اََشّدُ ک

ُہ  َعلِۡیٌم  
ُہ َعلٰي َرُسۡولِٖہ ؕ َو اللّٰ

  اَنَۡزَل اللّٰ
ۤ
ُحُدۡوَد  َما

َحِکۡیٌم ﴿۹۷﴾ 

yang berlainan pula.
1211. Al-Qur’an tak pernah mengutuk satu kaum seluruhnya tanpa 

memilah-milah. Ayat ini bertujuan hendak melenyapkan salah paham bahwa 
semua orang Arab dusun itu jahat.

1212. Secara sambil lalu, ayat ini merupakan bantahan keras terhadap 
tuduhan-tuduhan kaum Syi’ah yang ditujukan kepada ketiga Khalifah 
Rasulullah Saw terdahulu sebelum Hadhrat Ali dan terhadap para sahabat 
terkemuka Rasulullah Saw lainnya.

a9 : 62.  
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a48 : 7. b58 : 23; 98 : 9.

98. Dan di antara orang-orang 
Arab gurun itu ada yang meng-
anggap apa yang diinfakkan di 
jalan  Allah sebagai denda dan ia 
menantikan bencana-bencana me-
nimpa dirimu. aAtas merekalah 
akan menimpa bencana yang bu-
ruk. Dan Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui.

َرًما 
ۡ
َمغ یُۡنِفُق  َما   

ُ
ِخذ

َّ
یَّت َمۡن  الۡاَۡعَراِب  ِمَن  َو 

َوٓائَِر ؕ َعلَۡیہِۡم َدٓائَِرُۃ   ُم الّدَ
ُ

َربَُّص بِک
َ
ّوَ یَت

ُہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۹۸﴾ 
ۡوِء ؕ َو اللّٰ الّسَ

99. Dan, di antara orang-orang 
Arab gurun itu ada yang beriman 
kepada Allah dan Hari Kemudi-
an1211 dan menganggap apa yang 
diinfakkannya di jalan Allah itu 
sebagai sarana untuk mendekat-
kan diri kepada Allah dan untuk 
meraih doa-doa Rasul. Ketahuilah, 
sesungguhnya itulah salah satu 
sarana bagi mereka untuk men-
dekatkan diri kepada Allah. Allah 
akan segera memasukkan mereka 
ke dalam rahmat-Nya. Sesungguh-
nya Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

ِہ َو الَۡیۡوِم 
َو ِمَن الۡاَۡعَراِب َمۡن یُّۡؤِمُن بِاللّٰ

ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  قُُرٰبٍت  یُۡنِفُق  َما   

ُ
ِخذ

َّ
یَت َو  ِخِر 

ٰ
الۡا

ۡم ؕ 
ُ
ہ

َّ  ل
ٌ

َہا قُۡربَۃ
ِانَّ ُسۡوِل ؕ اَلَاۤ  َو َصَلٰوِت الّرَ

َہ  َغُفۡوٌر  
ُہ  فِۡي َرۡحَمِتٖہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُم اللّٰ
ُ
َسُیۡدِخلُہ

ِحۡیٌم  ﴿٪۹۹﴾  ّرَ 

100. Dan, mengenai orang-orang 
dahulu yang  pertama-tama beriman 
di antara kaum Muhajirin dan 
Anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan cara 
yang baik, bAllah ridha kepada 
mereka1212 dan mereka pun ridha 
kepada-Nya dan Dia telah me-
nyediakan bagi mereka kebun-
kebun yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai. Mereka akan tinggal 
di dalamnya untuk selama-lama-
nya. Itulah kemenangan yang besar.

الُۡمٰہِجِریَۡن  ِمَن  لُۡوَن  الۡاَّوَ ِبُقۡوَن  الّسٰ َو 

 � بِِاۡحَساٍن  ۡم 
ُ
َبُعۡوہ

َّ ات ِذیَۡن 
َّ ال َو  الۡاَنَۡصاِر  َو 

ۡم 
ُ
لَہ اََعّدَ  َو  َعۡنُہ  َرُضۡوا  َو  ۡم 

ُ
َعۡنہ ُہ 

اللّٰ ِضَي  ّرَ

  
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحَتَہا 

َ
ت ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ

اَبًَدا ؕ ٰذلَِک الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿۱۰۰﴾ 

R. 13
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101. Dan, di antara orang-orang 
Arab gurun di sekitarmu ada orang-
orang munafik dan juga di antara 
penduduk Medinah. Mereka itu 
bersikukuh dalam kemunafikan.1213 
Engkau tidak mengetahui mereka 
tetapi Kami mengetahui mereka. 
Kami segera akan mengazab me-
reka dua kali;1214 kemudian mereka 
akan dikembalikan kepada azab 
yang besar. 

َن الۡاَۡعَراِب ُمٰنِفُقۡوَن ؕ  َو ِممَّۡن َحۡولَُکۡم ّمِ

لَا   َفاِق�  الّنِ َعلَي  مََرُدۡوا  الَۡمِدیَۡنِۃ  اَۡہِل  ِمۡن  َو 

ّرَتَیِۡن 
َ
ّم ۡم 

ُ
بُہ ِ

ّ
َسُنَعذ  ؕ ۡم 

ُ
نَۡعلَُمہ ۡحُن 

َ
ن  ؕ ۡم 

ُ
تَۡعلَُمہ

اٍب  َعِظۡیٍم ﴿۱۰۱﴾ۚ  
َ

ۡوَن  ِالٰي  َعذ ثُّمَ  یَُرّدُ

102. Dan, ada orang-orang lain 
yang telah mengakui dosa-dosa 
mereka, mencampur-baurkan amal 
yang baik dengan amal lain yang 
buruk.1215 Mudah-mudahan Allah 
akan menerima tobat mereka. Se-
sungguhnya Allah Maha Pengam-
pun, Maha Penyayang.

َعَملًا  َخلَُطۡوا  نُۡوبِہِۡم 
ُ

بِذ َرفُۡوا 
َ
اۡعت َخُرۡوَن 

ٰ
ا َو 

یَُّتۡوَب  اَۡن  ُہ 
اللّٰ َعَسي   ؕ ًئا  َسّیِ َخَر  

ٰ
ا ّوَ  َصاِلحًا 

ِحۡیٌم ﴿۱۰۲﴾  َہ َغُفۡوٌر ّرَ
َعلَۡیہِۡم ؕ ِاّنَ اللّٰ

1213. Isyarat ini pada khususnya mengacu kepada lima kabilah gurun yang 
berdiam di dekat Medinah – Juhainah, Muzainah, Asyja’, Aslam dan Ghifar 
(Ma’ani, iii 361). Sesudah Rasulullah Saw wafat, orang-orang munafik dari 
antara kabilah-kabilah tersebut berhimpun dan mengadakan serangan terhadap 
Medinah (Khaldun, ii. 66).

1214. “Dua kali” boleh jadi tidak memberi isyarat kepada macamnya 
hukuman, tetapi kepada jangka waktunya yang telah dijelaskan dalam 
QS.9:126. Kata ini dapat diartikan bahwa orang-orang munafik akan dihukum 
dalam jangka waktu yang berkisar antara satu sampai dua tahun, yakni, jika 
hukuman itu datang dua kali setahun, mereka akan mendapatnya dalam satu 
tahun, jika datang hanya satu kali, mereka akan mendapatnya dalam jangka 
dua tahun.

1215. Ayat ini boleh diisyaratkan kepada Kaum Muslimin yang memang 
mempunyai alasan, namun alasan itu tidak cukup kuat guna membenarkan 
ketidak-ikutsertaan mereka. Jumlah mereka menurut berbagai riwayat berkisar 
antara 7 dan 10 orang. Sebagai hukuman yang dijatuhkan atas diri mereka 
sendiri karena pelanggaran mereka, orang-orang tersebut mengikatkan diri 
mereka kepada tiang-tiang masjid di Medinah, dan ketika Rasulullah Saw 
memasuki masjid itu untuk menjalankan shalat, mereka memohon kepada 
beliau agar memaafkan mereka. Dijawab oleh beliau bahwa beliau tidak dapat 
berbuat demikian sebelum diperintahkan Tuhan. Ketika ayat ini diwahyukan, 
mereka diperintahkan untuk dibebaskan.
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103. Ambillah sedekah dari 
harta mereka agar engkau dapat 
membersihkan mereka dan men-
sucikan mereka dengannya. Dan 
berdoalah untuk mereka; sesung-
guhnya doa engkau adalah sum-
ber ketenteraman bagi mereka. 
Dan, Allah itu Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui.

ۡیہِۡم 
ّ
تَُزکِ َو  ۡم 

ُ
ُرہ تَُطّہِ   

ً
َصَدقَۃ اَۡمَوالِہِۡم  ِمۡن   

ۡ
ُخذ

ۡم ؕ 
ُ
ہ

َّ ٌن ل
َ

بَِہا َو َصّلِ َعلَۡیہِۡم ؕ ِاّنَ َصٰلوتََک َسک

ُہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۱۰۳﴾ 
َو اللّٰ

104. Tidakkah mereka menge-
tahui bahwa aAllah-lah Yang 
menerima tobat dari hamba-
hamba-Nya dan mengambil se-
dekah-sedekah dan bahwa Allah-
lah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang?

َعۡن   
َ

ۡوبَۃ الّتَ یَۡقَبُل  ُہَو   َہ 
اللّٰ اَّنَ  ا  یَۡعلَُمۡوۤ اَلَۡم 

ُہَو   َہ 
اللّٰ اَّنَ  َو  ِت 

ٰ
َدق الّصَ  

ُ
ُخذ

ۡ
یَا َو  ِعَباِدٖہ 

ِحۡیُم ﴿۱۰۴﴾  اُب  الّرَ ّوَ الّتَ

105. Dan katakanlah, “Beramal-
lah, maka bAllah, Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman pasti 
akan melihat amalmu. Dan kamu 
akhirnya akan dikembalikan ke-
pada Yang Mengetahui yang gaib 
dan yang nyata; kemudian Dia 
akan memberitahukan kepada-
mu tentang apa-apa yang telah 
kamu kerjakan.”

َو  َعَملَُکۡم  ُہ 
اللّٰ فََسیََري  اۡعَمُلۡوا  قُِل  َو 

ۡوَن  ِالٰي ٰعلِِم  َرّدُ
ُ
َرُسۡولُٗہ  َو الُۡمۡؤِمنُۡوَن ؕ َو َست

ۡم بَِما ُکۡنتُۡم  
ُ

ُئک َہاَدِۃ فَُیَنّبِ
َ

الَۡغۡیِب َو الّش

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۰۵﴾ۚ  

106. Dan, ada pula corang-
orang lain yang ditunda1216 per-
karanya sampai ada keputusan 
Allah. Boleh jadi Dia akan meng-
azab mereka atau akan menerima 
tobat mereka. Dan Allah itu Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

ا  ِاّمَ َو  ۡم 
ُ
بُہ ِ

ّ
یَُعذ ا  ِاّمَ ِہ 

اللّٰ لِاَۡمِر  مُۡرَجۡوَن  َخُرۡوَن 
ٰ
ا َو 

ُہ َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۱۰۶﴾ 
یَُتۡوُب َعلَۡیہِۡم ؕ َو اللّٰ

1216. Mereka itu Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi’ah dan Ka’b bin 
Mālik. Rasulullah Saw menunda pengumuman keputusan beliau mengenai 
mereka sesuai dengan perintah Allah. (Bukhari).

a42 : 26.  b9 : 94. c9 : 118.  
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107. Dan, di antara orang-
orang munafik ada1217 yang telah 
membuat masjid untuk kemuda-
ratan Islam dan membantu ke-
kufuran dan menyebabkan per-
pecahan dikalangan orang-orang 
yang beriman, dan melakukan 
pengintaian bagi orang-orang 
yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya sebelum ini. Dan, mereka 
pasti akan bersumpah dengan 
mengatakan, “Kami bermaksud 
tiada lain kecuali kebaikan.” 
Padahal aAllah menyaksikan, 
sesungguhnya mereka itu para 
pendusta.*

ًرا 
ۡ
ف

ُ
ک ّوَ  ِضَراًرا  َمۡسِجًدا  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال َو 

لَِّمۡن  ِاۡرَصاًدا  َو  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  رِیًۡقا  ۭ بَیَۡن 
ۡ
تَف ّوَ 

َہ َو َرُسۡولَٗہ ِمۡن قَۡبُل َؕو لََيۡحلُِفّنَ 
َحاَرَب اللّٰ

ۡم  
ُ
ہ

ِانَّ يَۡشَہُد  ُہ 
اللّٰ حُۡسٰني َؕو 

ۡ
ال ا 

َّ ِال  
ۤ
اََرۡدنَا ِاۡن 

 ﴾۱۰۷﴿ لَٰکِذبُۡوَن 

1217. Ayat ini dapat mengacu kepada suatu komplotan yang 
direncanakan oleh seorang bernama Abu ‘Amir, seorang rahib Nasrani, 
musuh Islam berkaliber besar. Sesudah gagal total dalam rencana-rencana 
jahatnya melawan Islam, dan dilihatnya Islam telah berdiri kokoh di tanah 
Arab sesudah Perang Hunain, ia melarikan diri ke Siria lalu merencanakan 
untuk memperoleh bantuan orang-orang Bizantina untuk melawan 
Rasulullah Saw. Dari sana ia mengirim pesan kepada orang-orang munafik di 
Medinah agar mereka mendirikan sebuah masjid di pinggiran kota Medinah 
yang bakal merupakan tempat persembunyian bagi dia dan di sana mereka 
memikirkan siasat-siasat serta merencanakan komplotan-komplotan. Tetapi 
Abu ‘Amir tidak cukup lama hidupnya untuk melihat rencananya terwujud 
dalam bentuk kenyataan, dan ia mati di Kunnisrin sebagai orang malang 
yang patah hati. Kakitangan-kakitangannya mendirikan suatu masjid 
seperti direncanakan olehnya dan mengundang Rasulullah Saw untuk 
memberkatinya dengan melakukan shalat di dalamnya. Rasulullah Saw 
dilarang, dengan perantaraan wahyu Ilahi, memenuhi undangan mereka. 
Beliau menyuruh supaya masjid yang mendapat nama Masjid Dhirar itu 
dibakar dan diratakan dengan tanah.

a63 : 2.

* Perintah merobohkan Masjid Dhirar di atas dikarenakan, tempat itu dijadikan pusat oleh 
orang-orang musyrik untuk membuat rencana dalam melawan Islam.
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108. Janganlah engkau berdiri 
shalat di dalamnya untuk selama-
lamanya. Sesungguhnya masjid 
yang didirikan atas dasar takwa 
semenjak hari permulaan,1218 eng-
kau lebih berhak  berdiri shalat 
di dalamnya. Di dalamnya ada 
orang-orang yang berkeinginan 
untuk mensucikan diri, dan Allah 
mencintai orang-orang yang men-
sucikan diri.

ۡقٰوي  َس َعلَي الّتَ لَا تَُقۡم  ِفۡیِہ اَبًَداؕ  لََمۡسِجٌد اُّسِ

  اَۡن تَُقۡوَم ِفۡیِہؕ  ِفۡیِہ  ِرَجاٌل 
ُ

ِل  یَۡوٍم اََحّق ِمۡن اَّوَ

ِریَۡن ﴿۱۰۸﴾  ّہِ
َ

ُہ ُيِحّبُ الُۡمّط
ُرۡواؕ  َو اللّٰ ۡوَن اَۡن یََّتَطّہَ ِحّبُ

ُ
ّي

109. Maka, apakah orang yang 
telah mendirikan bangunannya 
atas dasar takwa kepada Allah 
dan keridhaan-Nya itu yang baik 
ataukah orang yang mendirikan 
bangunannya di atas tebing yang 
terkikis air dan mau runtuh, lalu 
jatuh besertanya ke dalam Api 
Jahannam? Dan, Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaum 
yang aniaya.

ِہ 
اللّٰ ِمَن  تَۡقٰوي  َعلٰي  بُۡنَیانَٗہ  َس  اَّسَ مَۡن 

َ
اَف

َعلٰي  بُۡنَیانَٗہ  َس  اَّسَ ۡن  ّمَ اَۡم  َخیٌۡر  ِرۡضَواٍن  َو 

َم ؕ 
َشَفا ُجُرٍف َہاٍر فَانَۡہاَر بِٖہ فِۡي نَاِر َجَہنَّ

لِِمیَۡن ﴿۱۰۹﴾ 
ٰ

ُہ  لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الّظ
َو اللّٰ

1218. Dikatakan bahwa yang dimaksudkan ialah masjid di Quba, yang 
telah didirikan di tempat Rasulullah Saw pernah singgah sebelum memasuki 
Medinah pada hari beliau tiba dari Mekah. Tetapi, menurut beberapa sumber, 
yang dimaksudkan ialah masjid yang dibangun Rasulullah Saw sendiri di 
Medinah dan kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi.
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110. Bangunan mereka yang 
telah mereka dirikan ini senantiasa 
akan menjadi sumber keraguan 
dalam hati mereka, kecuali bila 
hati mereka itu terpotong-potong, 
dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

 فِۡي قُُلۡوبِہِۡم  
ً

ِذۡي بََنۡوا ِریَۡبۃ
َّ ُم ال

ُ
لَا یََزاُل بُۡنَیانُہ

ُہ َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۱۱۰﴾٪ 
ۡمؕ  َو اللّٰ

ُ
َع قُُلۡوبُہ

َ
ۤ  اَۡن تََقّط ا

َّ ِال 

111. Sesungguhnya, aAllah 
telah membeli dari orang-orang 
mukmin jiwa mereka dan harta 
mereka dan sebagai gantinya 
bagi mereka tersedia surga; sebab 
bmereka berperang pada jalan 
Allah, dan mereka membunuh 
atau terbunuh, janji yang pasti 
dari-Nya sebagaimana dijelaskan 
pula dalam Taurat, Injil1219 dan Al-
Qur’an. Dan siapakah yang lebih 
setia menepati janjinya lebih dari 
pada Allah? Maka bergembiralah 
kamu dengan jual-beli yang telah 
kamu lakukan dengan-Nya, dan 
itulah kemenangan yang besar.

ۡم 
ُ
اَنُۡفَسہ الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِمَن  ٰري 

َ
اۡشت َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

 ؕ یَُقاتُِلۡوَن فِۡي 
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ُم ال
ُ
ّنَ لَہ

َ
ۡم بِا

ُ
َو اَۡمَوالَہ

َوۡعًدا  یُۡقَتُلۡوَن  َو  فََیۡقُتُلۡوَن  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل 

ِن ؕ 
ٰ
ِجۡیِل َو الُۡقۡرا

ۡ
ۡوٰرىِۃ َو الِۡان ا فِي الّتَ

ً
َعلَۡیِہ َحّق

فَاۡسَتۡبِشُرۡوا  ِہ 
اللّٰ ِمَن  بَِعۡہِدٖہ  ي 

ٰ
اَۡوف َمۡن  َو 

ِذۡي بَایَۡعتُۡم بِٖہ ؕ َو  ٰذلَِک ُہَو الَۡفۡوُز  
َّ ُم ال

ُ
بَِبۡیِعک

الَۡعِظۡیُم ﴿۱۱۱﴾ 

ربع 
الحزب

21

a4 : 75; 61 : 11 - 12.  b3 : 196; 61 : 5.

1219. Taurat (Ulangan 6: 3-5) dan Injil (Matius 19: 21 dan 27-29).

R. 14
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112. Orang-orang yang ber-
tobat, ayang beribadah, yang 
memuji Allah, yang bepergian 
pada jalan Allah, yang ruku’, 
yang sujud, byang menyuruh 
kepada kebaikan dan melarang 
keburukan dan yang menjaga 
batas-batas yang ditetapkan Allah. 
Dan sampaikanlah kabar suka 
kepada orang-orang yang ber-
iman.

ٓائُِحۡوَن  ٰحِمُدۡوَن الّسَ
ۡ

ٓائُِبۡوَن الٰۡعِبُدۡوَن ال اَلّتَ

بِالَۡمۡعُرۡوِف  ِمُرۡوَن 
ٰ

الۡا ِجُدۡوَن  الّسٰ کُِعۡوَن  الّرٰ

ٰحِفُظۡوَن ِلحُُدۡوِد 
ۡ

ِر َو ال
َ

اُہۡوَن َعِن الُۡمۡنک َو الّنَ

ِر  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۲﴾  ِہ ؕ َو بَّشِ
اللّٰ

113. Tidak patut bagi Nabi 
dan orang-orang yang beriman 
memohonkan ampunan dari Allah 
untuk orang-orang musyrik, mes-
kipun mereka kaum kerabat, se-
telah jelas kepada mereka bahwa 
mereka itu penghuni Jahanam.

ا اَۡن يَّۡسَتۡغفُِرۡوا  َمنُۡوۤ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِبّيِ َو ال اَن لِلّنَ
َ
َما ک

ا  اُولِۡي  قُۡربٰي ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما  انُۡوۤ
َ
ُمۡشِرکِیَۡن َو لَۡو  ک

ۡ
لِل

جَِحۡیِم ﴿۱۱۳﴾ 
ۡ

ۡم اَۡصٰحُب  ال
ُ
ہ

ۡم اَنَّ
ُ
َن لَہ

تََبیَّ

114. Dan permohonan ampun 
Ibrahim untuk bapaknya tidak 
lain hanyalah karena perjanjian 
yang telah dijanjikannya kepada-
nya,1220 maka ketika telah nyata 
baginya bahwa bapaknya itu 
musuh Allah, maka ia berlepas 
diri darinya. cSesungguhnya 
Ibrahim sangat lembut hati lagi 
penyantun.*

ا َعۡن 
َّ اَن اۡسِتۡغَفاُر  ِابٰۡرِہۡیَم لِاَبِۡیِہ  ِال

َ
َو َما ک

ٗہ 
  اَنَّ

ۤ
َن لَٗہ

ا تََبیَّ  ِایَّاُہ ۚ فَلَّمَ
ۤ
َعَدَہا ۡوِعَدٍۃ  ّوَ ّمَ

اٌہ   لَاَّوَ ِابٰۡرِہۡیَم   ِاّنَ   ؕ ِمۡنُہ  اَ   تَبَّرَ ِہ  
لِّلّٰ َعُدّوٌ  

َحلِۡیٌم ﴿۱۱۴﴾ 

a33 : 36.  b3 : 105, 111, 115; 7 : 158; 9 : 71; 31 : 18.  c19 : 48; 26 : 87; 60 : 5.

1220. Lihat QS.19: 48.

* Seorang nabi atau orang beriman tidak diperbolehkan untuk memohon pengampuanan untuk 
orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Sepanjang yang berhubungan dengan doa Nabi 
Ibrahim As untuk ayah beliau As, Allah Swt memberi peluang untuk menyempurnakannya 
karena beliau As sudah berjanji kepada ayahnya untuk memohonkan pengampunan, dengan 
kata-kata “aku akan meminta pengampunan untuk engkau.” Tetapi ketika sudah jelas, bahwa 
ia seorang musuh Allah Swt, Nabi Ibrahim As bertobat dari mendoakannya.
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115. Dan Allah tidak akan me-
nyesatkan suatu kaum setelah Dia 
memberi petunjuk kepada me-
reka, sebelum Dia menjelaskan 
kepada mereka, apa-apa yang 
harus mereka hindari. Sesungguh-
nya, Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

ۡم 
ُ
 قَۡوًما  ۭ بَۡعَد ِاۡذ َہٰدىہ

َ
ُہ لُِیِضّل

اَن اللّٰ
َ
َو َما ک

ّلِ  
ُ
بِک َہ 

اللّٰ ُقۡوَن ِؕاّنَ   یَّتَ ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ َن  ِ

یَُبیّ ي 
ٰ
َحّت

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۱۱۵﴾ 
َ

ش

116. Sesungguhnya, aAllah 
Yang mempunyai kerajaan 
seluruh langit dan bumi. Dia 
menghidupkan dan mematikan. 
Dan tak ada bagimu seorang 
pun sahabat dan penolong selain 
Allah.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ یُۡحٖي  ُک الّسَ
ۡ
َہ لَٗہ  ُمل

ِاّنَ اللّٰ

لِّيٍ   ِہ  ِمۡن  ّوَ
ۡن ُدۡوِن اللّٰ َو یُِمۡیُتؕ  َو َما لَُکۡم ّمِ

ّوَ لَا  نَِصیٍۡر ﴿۱۱۶﴾ 

117. Sesungguhnya Allah telah 
kembali dengan kasih sayang1221 
kepada Nabi, para Muhajirin dan 
Anshar  yang telah mengikutinya 
di saat kesusahan,1222 yaitu setelah 
hati segolongan di antara mereka 
hampir berpaling. Lalu Dia kem-
bali lagi dengan kasih sayang 
kepada mereka. Sesungguhnya, 
Dia Maha Penyantun, Maha Penya-
yang kepada mereka.

ِبّيِ َو الُۡمٰہِجِریَۡن َو الۡاَنَۡصاِر  ُہ َعلَي الّنَ
اَب اللّٰ

َّ لََقۡد ت

َبُعۡوُہ فِۡي َساَعِۃ الُۡعۡسَرِۃ ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما 
َّ ِذیَۡن ات

َّ ال

ۡم ثُّمَ  تَاَب َعلَۡیہِۡمؕ  
ُ
ۡنہ اَد یَِزیُۡغ قُُلۡوُب فَِریٍۡق ّمِ

َ
ک

ِحۡیٌم ﴿۱۱۷﴾ۙ   ٗہ بِہِۡم َرُءۡوٌف  ّرَ
ِانَّ

1221. Kata Tāba berarti pula “memberi anugerah kepada seseorang atau 
berlaku kasih-sayang kepadanya,” sebab bagi Rasulullah Saw dan pengikut-
pengikut beliau yang setia, tiada persoalan untuk diberi ampunan, bahkan 
seyogianya diberi pahala.

1222. Oleh sebab saat itu adalah “saat kesusahan” untuk Kaum Muslimin 
maka ekspedisi ke Tabuk dengan tepat, dikenal sebagai Ghazwat al-‘Usrah 
yaitu ekspedisi kesengsaraan.

a11 : 76; 39 : 45; 57 : 3.
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118. Dan begitu pula kepada 
tiga orang1223 yang tertinggal adi 
belakang Dia kembali dengan 
kasih sayang, sehingga ketika 
bumi dengan segala keluasannya 
itu menjadi amat sempit bagi 
mereka dan jiwa mereka pun 
menjadi sempit bagi mereka sen-
diri dan mereka menjadi yakin 
bahwa tak ada tempat berlindung 
dari kemurkaan Allah kecuali 
kepada-Nya saja; kemudian Allah 
kembali dengan kasih sayang 
kepada mereka supaya mereka 
bertobat. Sesungguhnya, Allah 
Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang.*

ي ِاَذا َضاقَۡت 
ٰۤ
ُِفۡواَؕحّت

ّ ِذیَۡن ُخل
َّ لَٰثِۃ ال

َ
ّوَ َعلَي الّث

َعلَۡیہُِم الۡاَۡرُض بَِما َرُحَبۡت َو َضاقَۡت َعلَۡیہِۡم 

اۤ  ِالَۡیِہ ؕ 
َّ ِہ ِال

 ِمَن اللّٰ
َ
جَا

ۡ
ا َمل

َّ ا اَۡن ل ۡوۤ ۡم َو َظّنُ
ُ
اَنُۡفُسہ

اُب   ّوَ َہ ُہَو الّتَ
ثُّمَ تَاَب َعلَۡیہِۡم لَِیُتۡوبُۡواِؕاّنَ اللّٰ

ِحۡیُم ﴿۱۱۸﴾٪   الّرَ 

119. Hai orang-orang yang 
beriman! bBertakwalah kamu ke-
pada Allah dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang benar.

َمَع   ۡونُۡوا 
ُ
ک َو  َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِدِقیَۡن ﴿۱۱۹﴾  الّصٰ

1223. Ka’ab bin Mālik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi‘ah 
(QS.9:106). Mereka itu Kaum Muslimin yang mukhlis, tetapi tidak ikut-
serta dalam gerakan militer ke Tabuk dan oleh karena itu sekembalinya 
ke Medinah, Rasulullah Saw memerintahkan untuk memutuskan segala 
hubungan sosial dengan mereka, sehingga mereka bahkan dipisahkan dari 
istri-istri mereka. Mereka tetap berada dalam hukuman ini untuk masa tidak 
kurang dari lima puluh hari, dan sesudah itu, oleh karena sungguh-sungguh 
bertobat, mereka diberi ampun. Mereka mengakui kesalahan mereka dengan 
terus-terang, dan tidak membuat-buat alasan apa pun. Sebagai orang-orang 

a9 : 106.  b3 : 103; 5 : 36; 39 : 11; 57 : 29.

* Disini diterangkan tentang tiga Sahabah r.a. yang tertinggal dibelakang waktu perang Tabuk, dan 
ketika mereka ditanya sebabnya, mereka menjawab secara jujur, sedangkan banyak orang-orang 
munafik yang mengemukakan alasan-alasan palsu. Oleh karena itu mereka (orang-orang munafik) 
bebas dari hukuman. Hanya tiga Sahabah ini yang mendapat hukuman boikot. Kemudian mereka 
dimaafkan atas perintah Allah Swt. Melalui penelitian yang dalam, dari ayat ini dapat diketahui, 
Rasulullah Saw begitu yakin atas Wujud Allah Swt dan atas adanya hari Kiamat, padahal orang-
orang munafik dibandingkan dengan tiga Sahabah r.a. lebih layak untuk mendapat hukuman, 
karena mereka telah berani berdusta dengan mengemukakan alasan palsu. Tapi beliau Saw tidak 
menghukum mereka, melainkan melepaskan mereka untuk mendapat hukuman di hari Akhirat.

R. 15
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120. Tidak patut bagi penduduk 
Medinah dan orang-orang Arab 
gurun di sekitarnya tertinggal 
dibelakang Rasul Allah dalam 
peperangan dan tidak patut pula 
untuk mementingkan diri mereka 
sendiri di atas diri Rasul. Hal 
demikian karena mereka tidak 
akan ditimpa dahaga, kelelahan 
dan tidak pula kelaparan di 
jalan Allah, serta mereka tidak 
akan berjalan di jalan yang akan 
menimbulkan kemarahan orang-
orang kafir dan mereka tidak akan 
meraih suatu kemenangan dari 
musuh, melainkan akan ditulis 
bagi mereka hal itu sebagai suatu 
amal saleh. Sesungguhnya, 
Allah tidak akan menyia-nyiakan 
ganjaran orang-orang yang 
berbuat kebajikan,

َن  ۡم ّمِ
ُ
اَن لِاَۡہِل الَۡمِدیَۡنِۃ َو َمۡن َحۡولَہ

َ
َما ک

ِہ  َو لَا 
ُسۡوِل اللّٰ ُفۡوا َعۡن ّرَ

َّ خَل
َ

الۡاَۡعَراِب اَۡن یَّت

ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ۡفِسٖہ ٰؕذلَِک 

نَّ َعۡن  نُۡفِسہِۡم 
َ
بِا یَۡرَغُبۡوا 

  
ٌ

َمۡخَمَصۃ لَا  ّوَ  نََصٌب  لَا  ّوَ   
ٌ
َظَما ۡم 

ُ
یُِصۡیُبہ لَا 

ِہ َو لَا یََطـُۡٔوَن َمۡوِطًئا یَِّغۡیُظ 
فِۡي َسِبۡیِل اللّٰ

ا 
َّ ۡیلًا ِال

اَر َو لَا یََنالُۡوَن ِمۡن َعُدّوٍ نَّ
َ
الُۡکّف

یُِضۡیُع   لَا  َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َصالٌِح  َعَمٌل  بِٖہ  ۡم 

ُ
لَہ ِتَب 

ُ
ک

اَۡجَر  الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۲۰﴾ۙ  

121. Dan, mereka tidak akan 
membelanjakan suatu nafkah 
yang kecil maupun besar, dan 
mereka tidak pula melintasi 
suatu lembah melainkan akan 
dituliskan bagi mereka, sehingga 
aAllah memberi mereka ganjaran 
yang terbaik untuk apa-apa yang 
telah mereka kerjakan.

َکِبیَۡرًۃ   لَا  ّوَ  َصِغیَۡرًۃ   
ً

نََفَقۃ یُۡنِفُقۡوَن  لَا  َو 

ُم 
ُ
ۡم لَِيۡجِزیَہ

ُ
ا ُکِتَب لَہ

َّ ّوَ لَا یَۡقَطُعۡوَن َواِدیًا ِال

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۲۱﴾ 
َ
ُہ  اَۡحَسَن َما ک

اللّٰ

نصف 
الحزب

21

a16 : 97 - 98;  24 : 39;  39 : 36.

mukmin yang mukhlis serta jujur, mereka merasakan hukuman ini amat 
berat dalam hati mereka. Mereka bersedih dan merana sehingga ketika 
bumi ini dengan segala keluasannya itu menjadi amat sempit bagi mereka 
(Bukhari, Kitab Maghazi).

1224. Oleh sebab kelemahan dalam iman dan dalam beramal saleh 
merupakan akibat dari kurangnya ilmu yang hakiki dan kurangnya 
pendidikan dan gemblengan maka ayat ini mengemukakan jalan keluar untuk 
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122. Dan, atidak mungkin 
orang-orang mukmin keluar 
semuanya. Karena itu, mengapa 
tidak keluar satu kelompok 
dari setiap golongan mereka 
supaya mereka memperdalam 
ilmu agama,1224 dan supaya 
mereka memperingatkan kaum 
mereka, apabila mereka kembali 
kepada kaum mereka sehingga 
mereka dapat menjaga diri dari 
keburukan.

 ؕ  
ً

ۃ
ٓافَّ

َ
ک لَِیۡنفُِرۡوا  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  اَن 

َ
ک َما  َو 

  
ٌ

َطٓائَِفۃ ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ ِفۡرقٍَۃ  ّلِ 

ُ
ک ِمۡن  َر 

َ
نَف لَا  فََلۡو 

ۡم ِاَذا 
ُ
یِۡن َو لُِیۡنِذُرۡوا قَۡوَمہ ُہۡوا فِي الّدِ

َ
لَِّیَتَفّق

ُرۡوَن ﴿۱۲۲﴾٪  
َ

ۡم  َيۡحذ
ُ
ہ

َّ ا ِالَۡیہِۡم لََعل َرَجُعۡوۤ 

123. Hai orang-orang yang 
beriman! bPerangilah orang-
orang kafir yang tinggal di dekat-
mu1225 dan chendaklah mereka 
mendapatkan keteguhan dalam 
dirimu dan ketahuilah bahwa 
Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.

ۡم 
ُ

ِذیَۡن یَُلۡونَک
َّ َمنُۡوا قَاتُِلوا ال

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

 ؕ 
ً

َظۃ
ۡ
ِغل ۡم 

ُ
ِفۡیک لَۡيِجُدۡوا  َو  اِر 

َ
الُۡکّف َن  ّمِ

ِقیَۡن ﴿۱۲۳﴾  َہ  َمَع الُۡمّتَ
ا  اَّنَ اللّٰ َو اۡعلَُمۡوۤ

menanggulangi kelemahan semacam itu. Orang-orang Arab gurun pasir sama 
sekali jahil mengenai ajaran Islam (QS.9: 97). Ayat ini menyarankan satu cara 
yang praktis untuk mengajarkan kepada mereka itikad-’itikad dan asas-asas 
agama.

1225. Kata-kata ini menunjuk kepada orang-orang munafik yang tinggal 
di tengah-tengah orang Islam dan bercampur-baur dengan mereka. Kaum 
Muslimin diperintahkan untuk memerangi mereka secara golongan dan bukan 
tiap-tiap orang di antara mereka secara perseorangan, dan diperintahkan 
memerangi mereka dengan menelanjangi ulah-ulah buruk serta perbuatan-
perbuatan munafik mereka dengan memberitahukan segala hal itu kepada 
Rasulullah Saw.

a3 : 105.  b2 : 191.  c48 : 30.

R. 16
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124. Dan apabila suatu surah 
diturunkan, maka di antara mereka 
ada yang berkata, “Siapakah di 
antaramu yang dengan surah ini 
bertambah keimanannya?” Tetapi 
bagi aorang-orang yang beriman 
ini telah menambah keimanan 
mereka dan mereka bergembira.

ۡم 
ُ

ۡن یَُّقۡوُل اَیُّک ۡم ّمَ
ُ
مِۡنہ

َ
  اُنِۡزلَۡت ُسۡوَرٌۃ  ف

ۤ
َو ِاَذا َما

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  ّمَ
َ
فَا  ۚ ِایَۡمانًا  ٰہِذٖہۤ  َزاَدتُۡہ 

ۡم  يَۡسَتۡبِشُرۡوَن ﴿۱۲۴﴾ 
ُ
ۡم  ِایَۡمانًا ّوَ ہ

ُ
فََزاَدتۡہ

125. Tetapi bagi borang-orang 
yang dalam hatinya ada penyakit, 
maka surah itu telah menambah 
kekotoran pada kekotoran mereka 
yang sudah ada, dan mereka mati 
dalam keadaan kafir.

ۡم ِرۡجًسا 
ُ
َرٌض فََزاَدتۡہ

َ
ِذیَۡن فِۡي قُُلۡوبِہِۡم ّم

َّ ا ال َو اَّمَ

فُِرۡوَن ﴿۱۲۵﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ِالٰي ِرۡجِسہِۡم َو َما تُۡوا َو ہ

126. Apakah mereka tidak 
melihat bahwa mereka itu diuji 
setiap tahun sekali atau dua 
kali?1226 Namun demikian mereka 
tidak bertobat dan tidak pula 
mengambil pelajaran.

ّرًَۃ  اَۡو 
َ
ّلِ َعاٍم ّم

ُ
ۡم یُۡفَتُنۡوَن فِۡي  ک

ُ
ہ

اََو لَا  یََرۡوَن اَنَّ

ُرۡوَن ﴿۱۲۶﴾ 
َّ
ک

َ ّ
ۡم یَذ

ُ
مَّرَتَیِۡن ثُّمَ لَا یَُتۡوبُۡوَن َو لَا ہ

127. Dan apabila suatu surah 
diturunkan, csebagian mereka me-
mandang kepada sebagian lainnya 
dan berkata, “Adakah  seseorang 
melihat kamu?” Kemudian mereka 
berpaling. aAllah telah memaling-
kan hati mereka karena sesungguh-
nya mereka adalah kaum yang 
tidak mau mengerti.

ۡم ِالٰي بَۡعٍضؕ 
ُ
َظَر  بَۡعُضہ

  اُنِۡزلَۡت ُسۡوَرٌۃ  نَّ
ۤ
َو  ِاَذا َما

ُہ  
ۡن اََحٍد ثُّمَ انَۡصَرفُۡواَؕصَرَف اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
َہۡل یَٰرىک

ا یَۡفَقُہۡوَن ﴿۱۲۷﴾ 
َّ ۡم قَۡوٌم  ل

ُ
ہ

نَّ
َ
ۡم بِا

ُ
قُُلۡوبَہ

1226. Ayat ini membantu menjelaskan QS.9: 101.

a8 : 3.  b2 : 11.  c24 : 64.
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128. Sungguh telah datang 
kepadamu seorang Rasul dari 
antaramu; berat terasa olehnya 
penderitaan yang kamu alami, ia 
sangat mendambakan kesejah-
teraan bagimu dan terutama 
bterhadap orang-orang mukmin 
ia sangat penyantun dan penya-
yang.1227

َعلَۡیِہ  َعِزیٌۡز  ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک ۡن  ّمِ َرُسۡوٌل  ۡم 
ُ
َجٓاَءک لََقۡد 

بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن  ۡم 
ُ

َعلَۡیک َحِریٌۡص  ۡم 
ُ
َعِنّت َما 

ِحۡیٌم ﴿۱۲۸﴾  َرُءۡوٌف ّرَ

129. Tetapi jika mereka ber-
paling, maka katakanlah, “Cukup-
lah cAllah bagiku, tiada tuhan 
selain Dia, kepada-Nya aku ber-
tawakkal, dan Dia-lah Tuhan 
‘Arasy yang agung.

ا ُہَوؕ  
َّ ُہ  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

ۡوا فَُقۡل َحۡسِبَي اللّٰ
َّ فَِاۡن تََول

ُت َو ُہَو َرّبُ الۡعَۡرِش  الَۡعِظۡیِم ﴿۱۲۹﴾٪
ۡ
ل

َّ
َعلَۡیِہ  تََوک 

1227. Ayat ini boleh dikenakan kepada orang-orang mukmin maupun 
kepada orang-orang kafir, tapi terutama kepada orang-orang mukmin; 
bagian permulaannya mengenai orang-orang kafir dan bagian terakhir 
mengenai orang-orang mukmin. Kepada orang-orang kafir nampaknya 
ayat ini mengatakan, “Rasulullah Saw merasa sedih melihat kamu 
mendapat kesusahan, yaitu sekalipun kamu mendatangkan kepadanya 
segala macam keaniayaan dan kesusahan, namun hatinya begitu sarat 
dengan rasa kasih-sayang kepada umat manusia, sehingga tiada tindakan 
yang datang dari pihak kamu dapat membuatnya menjadi keras hati 
terhadap kamu dan membuat ia menginginkan keburukan bagimu. Ia 
begitu penuh kasih-sayang dan belas kasihan terhadap kamu, sehingga 
ia tidak tega hati melihat kamu menyimpang dari jalan kebenaran hingga 
mendatangkan kesusahan kepadamu.” Kepada orang-orang mukmin, ayat 
ini berkata, “Rasulullah Saw penuh dengan kecintaan, kasih-sayang, dan 
rahmat bagi kamu, yaitu ia dengan riang dan gembira ikut dengan kamu 
dalam menanggung kesedihan dan kesengsaraan kamu. Lagi pula, seperti 
seorang ayah yang penuh dengan kecintaan, ia memperlakukan kamu, 
dengan sangat murah hati dan kasih-sayang.”

a61 : 6.  b9 : 61.  c21 : 23; 23 : 117; 27 : 27; 39 : 39;  40 : 16.
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Surah 10
YUNUS

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 110, dengan basmalah

Rukuknya : 11

Waktu dan Tempat Diturunkan

Surah ini diturunkan di Mekah pada akhir masa Mekah, ialah 
dalam empat atau lima tahun terakhir masa tinggalnya Rasulullah Saw 
di sana. Sebagian ahli tafsir beranggapan, bahwa beberapa ayatnya 
turun di masa Medinah, tetapi pendapat mereka tidak didasarkan 
pada keterangan-keterangan sejarah. Mereka agaknya mengambil 
kesimpulan itu hanya dari pokok masalah yang dikandung oleh ayat-
ayat yang dianggap turun di Medinah. Surah ini mendapatkan namanya 
dari ayat no. 99.

Ikhtisar Surah
Bila kita merenungkan isi Al-Qur’an, maka nampak kepada kita, 

bahwa bukan saja ayat-ayatnya itu sendiri mempunyai hubungan antara 
satu sama lain, tetapi bahkan setiap Surah mempunyai perhubungan 
yang halus dengan Surah sebelumnya maupun dengan sesudahnya. 
Tambahan pula, beberapa kelompok Surah Al-Qur’an mempunyai 
perhubungan pula dengan kelompok-kelompok lainnya. Dengan 
demikian dalam Al-Qur’an, dari awal sampai akhir, terdapat suatu 
tertib yang sempurna. Surah-surahnya yang bermacam-macam itu, satu 
sama lain mempunyai pertalian yang beraneka-ragam coraknya, dan 
apabila tertib dan susunannya diperhatikan, maka tiada ragu-ragu lagi 
bahwa Al-Qur’an itu dalam gubahan kata-katanya sungguh-sungguh 
merupakan mukjizat besar.

Surah ini mempunyai tiga macam hubungan dengan Surah 
sebelumnya. Pertama, Surah ini merupakan kelanjutan dari Surah yang 
mendahuluinya. Dua masalah telah disebutkan dalam bagian-bagian 
terakhir dari Surah yang sebelumnya: (a) Turunnya Al-Qur’an dan 
penolakan terhadapnya (QS.9: 127); (b) Kedatangan utusan Ilahi dan 
faedah yang dapat diambil dengan jalan mengikuti ajarannya (QS. 
9 : 128). Masalah itu pula dilanjutkan dalam Surah ini, yaitu, mula 
pertama membahas pentingnya kitab suci itu (QS.10: 2) dan selanjutnya 
membicarakan tentang utusan Ilahi (QS.10 : 3).
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Kedua Surah ini melengkapkan pokok pembahasan Surah 
sebelumnya. Dalam Surah tersebut (yang sesungguhnya bukan 
merupakan Surah yang terpisah melainkan bagian Surah ke-8) telah 
disinggung, bahwa masa kesejahteraan dan keunggulan Islam telah 
datang, dan bahwa janji-janji Tuhan tidak lama lagi akan menjadi 
sempurna dengan segala kemuliaan dan kebesarannya. Maka orang-
orang yang beriman dianjurkan untuk berusaha mensucikan hatinya 
agar tobatnya dapat diterima. Karena mungkin pula timbul keraguan 
dalam hati sebagian orang, bahwa dikarenakan besarnya dosa-dosa 
mereka, tobat mereka tidak akan diterima, maka Surah ini melenyapkan 
keraguan itu dan menekankan, bahwa rahmat Tuhan meliputi dan 
mengatasi segala sesuatu, meskipun untuk menarik rahmat itu 
diperlukan corak tobat yang setinggi-tingginya.

Ketiga, semua Surah Al-Qur’an, dari Surah ke-2 sampai dengan 
Surah ke-9 (yang sesungguhnya hanya tujuh jumlahnya, sebab seperti 
dinyatakan di atas, Surah ke-9 itu bukan Surah yang berdiri sendiri, 
melainkan bagian Surah ke-8 dan tercantum secara terpisah hanya 
disebabkan oleh amat pentingnya masalah pembahasannya) membahas 
satu kelompok masalah, sedang dengan Surah ini mulailah kelompok 
Surah-surah baru, yang berakhir dengan Surah ke-18.

Kelompok kedua ini membahas persoalan yang lain dan tersendiri, 
namun pokok pembahasannya erat hubungannya dengan pokok 
pembahasan kelompok pertama. Dalam kelompok pertama kebenaran 
Islam dibuktikan dengan menunjuk kepada Rasulullah Saw beserta 
hasil usaha beliau, dan diserukan kepada umat manusia agar menerima 
Islam berdasarkan keunggulan asas-asasnya, kesempurnaan ajarannya, 
keluasaan ilmu rohani yang diberikannya kepada para pencari 
kebenaran, hikmah-kebijaksanaan yang mendasari ajarannya, dan 
pengaruhnya yang luar biasa hebatnya. Dalam kelompok kedua, yang 
meliputi Surah ke-10 sampai dengan Surah ke-18, tekanan diberikan 
pada perlunya kenabian, penting dan perlunya agama, dan tujuan 
diutusnya Rasulullah Saw dengan menunjuk secara khusus kepada 
ukuran-ukuran dan ciri-ciri khusus kenabian, kepada dakwa dan 
riwayat para nabi terdahulu, dan kepada dalil-dalil yang berdasar pada 
dan ditunjang oleh pertimbangan akal sehat manusia.

Jadi masalah yang dibahas oleh kedua kelompok itu sangat erat 
hubungannya dan bertalian satu sama lain, hanya bedanya ialah, bahwa 
kelompok pertama mengisyaratkan kepada nubuatan-nubuatan yang 
dibuat pada waktu Rasulullah Saw diutus, atau yang telah disampaikan 
oleh para nabi terdahulu dan telah menjadi sempurna tepat pada 
waktunya, yang dengan demikian menjadi saksi atas kebenaran 
Rasulullah Saw, sedang dalam kelompok kedua ini, kebenaran Islam 
telah dijelaskan menurut kemanfaatannya dan atas dasar peraturan dan 
kaidah-kaidah kenabian.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ المنزل

3

2. bAlif Laam Ra.1228 cInilah1229 
Ayat-ayat Kitab yang penuh 
hikmah.1230

حَِکۡیِم ﴿۲﴾ 
ۡ

ٰیُت الِۡکٰتِب  ال
ٰ
َک ا

ۡ
ٰر � تِل

ٓ
ال

3. dApakah hal ini meng-
herankan bagi manusia, bahwa 
Kami telah mewahyukan kepada 
seorang laki-laki di antara 
mereka dengan mengatakan, 
“Peringatkanlah manusia dan 
sampaikanlah khabar suka kepada 
orang-orang yang beriman, 
bahwasanya bagi mereka ada 
martabat yang sempurna1231 di 
sisi Tuhan mereka?” Berkatalah 
orang-orang kafir, “Sesungguhnya 
ini tukang sihir1231A yang nyata.”

َرُجٍل  ِالٰي   
ۤ
اَۡوَحۡیَنا اَۡن  جًَبا 

َ
ع اِس  لِلّنَ اَن 

َ
اَک

ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ِر ال اَس َو بَّشِ ۡم اَۡن اَنِۡذِر الّنَ
ُ
ۡنہ ّمِ

ۡم قََدَم ِصۡدٍق ِعۡنَد َربِّہِۡمؕ  قَاَل الٰۡکفُِرۡوَن  
ُ
اَّنَ لَہ

ِبیٌۡن ﴿۳﴾ ا لَٰسِحٌر  ّمُ
َ

ِاّنَ ٰہذ

1228. Lihat catatan no. 16.
1229. Tilka adalah kata petunjuk yang dipakai untuk menunjuk 

kepada sesuatu yang jauh. Kata ini menurut beberapa sumber telah dipakai 
untuk mengisyaratkan kepada ayat-ayat pada kitab-kitab terdahulu, yang 
mengandung nubuatan-nubuatan mengenai Al-Qur’an dan telah menjadi 
sempurna dengan turunnya Al-Qur’an. Menurut beberapa ahli tafsir, Allah 
mempunyai kitab lengkap yang telah tertulis sebelumnya (di lauhil-mahfuzh) 
dan dari kitab itulah Allah menurunkan ayat-ayat dari waktu ke waktu, dan 
kata penunjuk itu menunjuk kepada kitab asli yang ada pada Allah, sedang 
menurut ahli-ahli tafsir lainnya, kata itu menunjuk kepada jauhnya Al-Qur’an 
dari segi kedudukannya yang luhur itu dan dimaksudkan untuk menyatakan, 
bahwa ayat-ayat Al-Qur’an itu sangat mulia.

1230. Kata al-Hakīm (yang penuh hikmah) menunjuk kepada tiga sifat 
Al-Qur’an yang menonjol: (a) Ia penuh dengan hikmah; oleh karena ia 
meliputi dasar-dasar segala ilmu rohani dan mengandung segala kebenaran; 
(b) Ia mengandung ajaran-ajaran yang cocok untuk segala keadaan dan 
suasana; dan (c) memberikan  putusan yang tepat dalam segala perselisihan 
mengenai keagamaan.

1231. Qadam berarti pengutamaan; martabat yang sempurna, kedudukan. 

a1 : 1.  b11 : 2; 12 : 2; 13 : 2; 14 : 2; 15 : 2.  c26 : 3; 27 : 2; 31 : 3.   d7 : 64, 70; 50 : 3.
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Orang mengatakan Lahū ‘Indī Qadamun, artinya ia mempunyai kekuatan 
atau martabat padaku  (Lane).

1231A. Ayat ini membukakan satu kenyataan penting, bahwa orang-
orang yang sudah rusak budi pekertinya, mereka itu telah kehilangan segala 
rasa harga diri, pula kehilangan segala kepercayaan kepada diri sendiri, 
sebab di sini orang-orang kafir dilukiskan telah begitu merosot keadaannya, 
sehingga mereka tidak dapat membayangkan, bahwa seseorang dari antara 
mereka dapat bangkit dan menyelamatkan mereka dari lumpur kemunduran, 
yang ke dalamnya mereka telah terjerumus, dan bahwa hanya seseorang dari 
luar saja yang dapat memperbaiki nasib mereka.

1232. Lihat catatan no. 984.
1232A. Lihat catatan no. 54.
1233. Kata ‘Arsy merepresentasikan sifat-sifat Tuhan yang merupakan 

keistimewaan Tuhan semata-mata (yang disebut sifat-sifat Tanzīhiyah). Sifat-
sifat itu diwujudkan melalui sifat-sifat Tuhan, yang serupa dengan sifat-sifat 
makhluk (disebut sifat-sifat Tasybīhiyah) yang dijelaskan dalam QS.69: 18 
sebagai “pendukung singgasana Tuhan.” Lihat catatan no. 986.

1234. Kata-kata, “Dia mengatur segala sesuatu,” menunjuk kepada cara 
bekerjanya alam semesta dan kepada cara-cara yang dipergunakan Tuhan 
untuk menyempurnakan takdir-Nya dan mewujudkan kehendak-Nya.

1235. Bukan sesudah mati saja manusia akan diberi kehidupan baru – 

4. Sesungguhnya Tuhan-mu 
ialah Allah, Yang telah men-
ciptakan seluruh alangit dan bumi 
dalam enam masa,1232 kemudian 
bDia bersemayam1232A di atas 
‘Arsy.1233 cDia mengatur segala 
sesuatu.1234 Tidak ada seorang 
pun dpemberi syafaat kecuali 
dengan izin-Nya. Demikian Allah 
Tuhan-mu; maka sembahlah Dia. 
Apakah kamu tidak akan meng-
ambil pelajaran?

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ِذۡي َخلََق الّسَ
َّ ُہ ال

ُم اللّٰ
ُ

ِاّنَ َربَّک

یَُدبُِّر  الۡعَۡرِش  َعلَي  اۡسَتٰوي  ثُّمَ  اَیَّاٍم  ِۃ  ِسّتَ فِۡي 

ا ِمۡن  ۭ بَۡعِد ِاۡذنِٖہؕ  ٰذلُِکُم 
َّ الۡاَۡمرَ َؕما ِمۡن َشِفۡیٍع ِال

ُرۡوَن ﴿۴﴾ 
َّ
ک

َ
ۡم فَاۡعُبُدۡوُہ ؕ اَفَلَا تَذ

ُ
ُہ َربُّک

اللّٰ

5. eKepada Dia-lah tempat 
kembali kamu semuanya. Janji 
Allah itu benar. Sesungguhnya 
fDia Yang memulai penciptaan, 

ٗہ 
 ِؕانَّ

ً
ِہ َحّق

ۡم َجِمۡیًعاَؕوۡعَد اللّٰ
ُ

ِالَۡیِہ مَۡرِجُعک

َمنُۡوا
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َق ثُّمَ یُِعۡیُدٗہ لَِيۡجِزَي ال
ۡ
خَل

ۡ
یَۡبَدُؤا ال

a7 : 55; 11 : 8; 25 : 60; 32 : 5;  b13 : 3; 20 : 6; 32 : 5;  c32 : 6.  d2 : 256; 32 : 5.
e6 : 165; 11 : 5; 39 : 8.  f10 : 35; 27 : 65; 29 : 20; 30 : 12, 28.
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di mana kelak amal perbuatannya yang dilakukan di dunia akan diadili dan 
dibalas – tetapi dalam kehidupan sekarang ini juga suatu generasi manusia 
diganti oleh yang lain, sehingga amal perbuatan baik generasi yang terdahulu 
tidak akan sia-sia, dan akan membawa faedah bagi generasi kemudian. Sālihāt 
itu kecuali mengandung arti amal perbuatan yang baik dan saleh, berarti pula 
perbuatan yang sesuai dengan keadaan suasana yang tertentu. 

1236. Diyā’ berarti cahaya; cahaya terang benderang atau cahaya 
cemerlang. Kata itu searti dengan Nūr, meskipun menurut sebagian ahli, 
kata itu mempunyai arti yang lebih kuat daripada Nūr. Menurut pandangan 
beberapa ahli loghat, Diyā’ berarti berkas sinar yang dipancarkan oleh apa 
yang disebut Nūr. Menurut ahli-ahli loghat lain lagi Diyā’ berarti cahaya asli, 
seperti cahaya matahari atau api, dan Nūr ialah cahaya pantulan (Lane & 
Aqrab). Nampaknya hakikat yang sebenar-nya ialah, bahwa Diyā’ berarti 
cahaya yang kuat, dan Nūr adalah suatu istilah yang lebih umum sifatnya, 
yang berarti “cahaya” sebagai lawan “kegelapan.” Itulah sebabnya mengapa 
Nūr itu merupakan salah satu nama Allah Swt. Nūr itu pun mengandung arti 
lebih luas lebih mantap, dan lebih kekal (Muhith).

1237. Ayat ini mengisyaratkan kepada suatu hukum alam yang penuh 
hikmah. Kita dapat memperkirakan jarak yang ditempuh oleh sesuatu 
benda, hanya dengan memperhatikan perubahan tempat benda itu bertalian 
dengan benda-benda lainnya. Tuhan telah menetapkan tingkat-tingkat dalam 

kemudian Dia mengulanginya1235 
supaya Dia memberi ganjaran 
kepada orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh dengan 
adil. Dan orang-orang kafir, bagi 
mereka ada minuman air men-
didih dan azab yang pedih di-
sebabkan mereka senantiasa kafir.

ُرۡوا 
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ِلٰحِت بِالِۡقۡسِطَؕو ال َو َعِمُلوا الّصٰ

انُۡوا  
َ
اٌب اَلِۡیٌم  ۭ بَِما  ک

َ
ۡن َحِمۡیٍم ّوَ َعذ ۡم َشَراٌب ّمِ

ُ
لَہ

ُرۡوَن ﴿۵﴾ 
ُ
ف

ۡ
یَک

6. aDia-lah Yang menjadikan 
matahari bercahaya1236 dan bulan 
bersinar; dan Dia tetapkan bagi-
nya tempat-tempat peredaran, 
supaya bkamu dapat mengetahui 
bilangan tahun dan perhitungan1237 
waktu. Allah tidak menjadikan 
yang demikian itu melainkan 
dengan benar; Dia menjelaskan 
tanda-tanda itu bagi kaum yang 
mengetahui. 

ۡمَس ِضَیٓاًء ّوَ الَۡقَمَر نُۡوًرا 
َ

ِذۡي َجَعَل الّش
َّ ُہَو ال

ِنیَۡن  الّسِ َعَدَد  لَِتۡعلَُمۡوا  َمَناِزَل  َرٗہ   قَّدَ ّوَ 

حَّقِ �   
ۡ

ا بِال
َّ ُہ  ٰذلَِک ِال

ِحَساَب ؕ َما َخلََق اللّٰ
ۡ

َو ال

ٰیِت لَِقۡوٍم  یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۶﴾
ٰ

ُل الۡا یَُفّصِ

a25 : 62; 71 : 17.  b17 : 13.
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7. Sesungguhnya adalam 
pertukaran malam dan siang dan 
apa-apa yang telah Allah ciptakan 
di  seluruh langit dan bumi pasti 
ada tanda-tanda bagi kaum yang 
bertakwa.1238

َہاِر َو َما َخلََق  ۡیِل َو الّنَ
َّ ِاّنَ فِي اۡخِتلَاِف ال

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت 
ٰ

لَا الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  ُہ 
اللّٰ

ُقۡوَن ﴿۷﴾  یَّّتَ

8. Sesungguhnya borang-
orang yang tidak meng-
harapkan1239 pertemuan dengan

َرُضۡوا   َو  نَا  َء لَِقٓا َن  یَۡرُجۡو لَا  ِذیَۡن 
َّ ل ا ّنَ  ِا

perjalanan matahari dan bulan, supaya kita dapat membuat perhitungan waktu. 
Dengan kata lain Tuhan telah menyebabkan benda-benda langit itu bergerak 
dan telah menetapkan tingkat-tingkat untuk gerakannya, sehingga dengan 
mengamat-amati gerakan itu kita dapat mengetahui, bahwa jumlah waktu 
tertentu telah lewat, dan bahwa kita telah bergerak maju dari kedudukan kita 
semula. Segala perhitungan waktu dan kalender atau penanggalan bergantung 
pada gerakan matahari dan bulan. Bulan mengitari bumi dan dengan itu kita 
dapat mengetahui perhitungan bulan penanggalan. Bumi mengitari matahari 
dan berputar pula pada porosnya sendiri, dan dengan demikian memberikan 
kepada kita kemampuan untuk mengukur tahun dan juga hari.

1238. Dalam ayat sekarang ini kata-kata “bagi kaum yang bertakwa” 
telah menggantikan ungkapan “bagi kaum yang mengetahui” dalam ayat 
sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh kenyataan, bahwa meskipun gejala alam 
mengenai pergantian siang dan malam itu diketahui oleh orang jahil sekalipun, 
hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dapat mengambil faedah rohani 
yang sejati dari penyelidikan yang mendalam dan takzim terhadap gejala alam 
ciptaan Tuhan itu. Demikian juga, ditentukannya berbagai tingkatan dalam 
perjalanan matahari dan bulan seperti dinyatakan oleh ayat sebelumnya, 
bukan suatu hal yang mudah ditangkap dan dipahami oleh setiap orang; 
maka oleh karena itu hanya mereka yang mendapat karunia ilmu saja yang 
dapat mengambil faedah dari kejadian itu. Tambahan pula gejala pergantian 
siang dan malam menyerupai timbul-tenggelamnya bangsa-bangsa. Hari-hari 
kemuliaan dan kesejahteraannya diikuti oleh malam-malam kemunduran dan 
kemerosotan. Tiada kaum yang menikmati kejayaan dan kesejahteraan abadi, 
demikian pula tiada kaum yang selama-lamanya tenggelam tergapai-gapai di 
dalam kegelapan kemerosotan dan kemunduran akhlak. Suatu kaum dapat 
membuat hari kesejahteraannya menjadi panjang dan malam kemundurannya 
menjadi pendek. Begitu pula ada dalam kemampuan kaum itu sendiri untuk 
menangguhkan datangnya malam mereka.

1239. Penyelidikan tentang fitrat manusia membuka kenyataan penting, 
bahwa semua kemajuan manusia itu berhubungan erat dengan naluri-naluri 
harapan dan ketakutan. Usaha kita yang terbaik diilhami oleh salah satu 

a2 : 165; 3 : 191; 23 : 81.  b10 : 12, 46; 25 : 22.
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Kami dan telah merasa senang 
dengan kehidupan dunia dan 
merasa puas dengannya dan 
orang-orang yang lalai terhadap 
Tanda-tanda Kami,

ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن  

َّ ال َو  بَِہا  ۡوا 
نُّ

َ
اۡطَما َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 

ۡ
بِال

 ﴾۸﴿ۙ ٰیِتَنا ٰغِفُلۡوَن 
ٰ
َعۡن  ا

9. Mereka itulah yang tempat 
tinggalnya Api, disebabkan apa 
yang telah mereka usahakan.

ِسُبۡوَن ﴿۹﴾ 
ۡ

انُۡوا یَک
َ
اُر بَِما ک ُم الّنَ

ُ
ٰوىہ

ۡ
ِٰٓئَک َما اُول

10. Sesungguhnya orang-orang 
ayang beriman dan beramal saleh, 
Mereka akan diberi petunjuk 
oleh Tuhan mereka disebabkan 
keimanan mereka. Sungai-sungai 
mengalir di bawah1240 mereka 
dalam kebun-kebun kenikmatan.

یَۡہِدیۡہِۡم  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

فِۡي   الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتہِمُ 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت  ۚ بِِایَۡمانِہِۡم  ۡم 

ُ
َربُّہ

ِعۡیِم ﴿۱۰﴾  ِت  الّنَ َجّنٰ

11. Seruan mereka di dalamnya, 
“Mahasuci Engkau, ya Allah!”1241 
Dan ucapan penghormatanb me-
reka satu sama lain di dalamnya, 
“Selamat sejahtera.” Dan akhir 
seruan mereka, “Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam.”

ۡم 
ُ
ُتہ ِحّیَ

َ
ت َو  ُہّمَ 

ّٰ
الل ُسۡبٰحَنَک  ِفۡیَہا  ۡم 

ُ
َدۡعٰوىہ

ِہ  
حَۡمُد  لِلّٰ

ۡ
ۡم اَِن  ال

ُ
ِخُر  َدۡعٰوىہ

ٰ
ِفۡیَہا َسلٌٰم ۚ َو ا

َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿٪۱۱﴾  

dari kedua naluri itu. Sebagian orang bekerja dan memeras keringat karena 
didorong oleh harapan akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan, sebagian 
lain oleh rasa takut. Ayat ini berseru kepada kedua-dua golongan manusia itu 
dengan menggunakan kata Rajā, yang sekaligus berarti, ia mengharapkan, ia 
takut (Lane).

1240. Kata Taht (di bawah) digunakan di sini dalam arti kiasan, yang 
menyatakan pembawahan atau penguasaan. Dalam pengertian ini ungkapan 
“di bawah mereka” akan berarti bahwa para penghuni surga akan menjadi 
penguasa dan pemilik sungai-sungai itu, dan bukan hanya semata-mata 
menggunakannya sebagai penyewa atau pemakai.

1241. Di surga itu orang-orang akan bertasbih kepada Tuhan atas 
kemauannya sendiri dan secara naluri, sebab di sana hakikat benda-benda 
itu akan nampak kepada manusia dan mereka akan menyadari, bahwa setiap 
pekerjaan Tuhan dialasi oleh kebijaksanaan yang mendalam. Kesadaran itu 
akan menyebabkan mereka secara naluri dan dengan serta merta berseru, 

a2 : 278; 4 : 176; 13 : 30; 14 : 24; 20 : 15, 24.  b14 : 24; 36 : 59.
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12. Dan asekiranya Allah mem-
percepat keburukan bagi manusia 
sebagai akibat perbuatan mereka 
seperti keinginan mereka untuk 
segera memperoleh yang baik,1242 
niscaya akhir jangka hidup mereka 
sudah diputuskan atas mereka. 
Akan tetapi orang-orang yang 
tidak mengharapkan pertemuan 
dengan Kami, bKami biarkan 
mereka berkelana bingung dalam 
kedurhakaan mereka.

ۡم 
ُ
اۡسِتۡعَجالَہ ّرَ 

َ
الّش اِس  لِلّنَ ُہ 

اللّٰ ُل  یَُعّجِ لَۡو  َو 
ِذیَۡن 

َّ ال ُر 
َ

فََنذ  ؕ ۡم 
ُ
اََجلُہ ِالَۡیہِۡم  لَُقِضَي  خَیِۡر 

ۡ
بِال

لَا یَۡرُجۡوَن لَِقٓاَءنَا فِۡي  ُطۡغَیانِہِۡم  یَۡعَمُہۡوَن ﴿۱۲﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  12

13. Dan capabila kesusahan 
menimpa manusia, ia berseru 
kepada Kami dalam keadaan 
berbaring pada sisinya, duduk 
atau berdiri, tetapi setelah Kami 
singkirkan darinya kesusahannya 
itu, maka berlalulah ia seolah-
olah tidak pernah berseru kepada 
Kami untuk menyingkirkan ke-
susahan yang telah menimpa-nya. 
Demikianlah ditampakkan indah 
bagi orang-orang yang melampaui 
batas itu apa yang mereka 
kerjakan.

اَۡو  ِبٖہۤ  ِلجَنۢۡ َدَعانَا  ّرُ 
ُ

الّض الِۡانَۡساَن  َمّسَ  ِاَذا  َو 

ٗہ   ا َکَشۡفَنا َعۡنُہ ُضّرَ قَاِعًدا اَۡو قَٓائًِما ۚ فَلَّمَ
لَِک ُزیَِّن  

ٰ
ذ

َ
ٗہؕ   ک ّسَ   ِالٰي ُضّرٍ ّمَ

ۤ
ۡم  یَۡدُعَنا

َّ ۡن  ل
َ
ا

َ
مَّرَ ک

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۳﴾ 
َ
ُمۡسِرِفیَۡن َما  ک

ۡ
لِل

“Mahasuci Engkau, ya Allah!” Ayat ini menegaskan juga, bahwa kesudahan 
orang-orang mukmin itu senantiasa senang-bahagia. Mereka itu melahirkan 
kegembiraannya dengan menyanjung kemuliaan Tuhan. 

1242. Berhubung kata Khair berarti pula kekayaan (Lane), maka ayat ini 
berarti bahwa manusia mencurahkan segala kekuatannya untuk memperoleh 
kekayaan dan mereka mengabaikan Tuhan sama sekali. Kelakuan mereka 
menuntut agar mereka ditimpa kemalangan. Tetapi Tuhan sangat lambat dalam 
menjatuhkan hukuman. Jika Tuhan menghukum mereka secepat kelayakan 
perilaku mereka untuk dihukum, niscaya mereka telah lama binasa. Jika kata 
Khair diambil dalam arti “kebaikan” seperti tersebut dalam teks maka ayat 
ini akan berarti, bahwa jika Tuhan sama cepatnya menurunkan hukuman 

a17 : 12.  b10 : 8.  c30 : 34; 39 : 9, 50.
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14. Dan sungguh telah aKami 
binasakan generasi  demi 
generasi1243 sebelum kamu mana-
kala mereka berbuat aniaya, 
padahal telah datang kepada 
mereka rasul-rasul mereka 
dengan keterangan-keterangan 
yang nyata, dan mereka tidak 
akan beriman. Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada kaum 
yang berdosa.

قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  الُۡقُرۡوَن  اَۡہلَۡکَنا  لََقۡد  َو 

ٰنِت  ۡم بِالَۡبّیِ
ُ
ۡم ُرُسلُہ

ُ
ا َظلَُمۡوا � َو َجٓاَءتۡہ لَّمَ

الَۡقۡوَم  ۡجِزي 
َ
ن لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک  ؕ لُِیۡؤِمنُۡوا  انُۡوا 

َ
ک َما  َو 

الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۱۴﴾ 

15. Kemudian, bKami jadikan 
kamu pengganti-pengganti me-
reka di muka bumi ini sesudah 
mereka, supaya Kami menyaksi-
kan bagaimana kamu beramal.

ِٰٓئَف فِي الْاَ ْرِض ِمْن  ۭ بَۡعِدہِۡم   ۡم َخل
ُ

ٰنک
ۡ
ثُّمَ َجَعل

ۡیَف تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۵﴾ 
َ
لَِنۡنُظَر ک

16. Dan apabila dibacakan ke-
pada mereka ayat-ayat Kami yang 
jelas, maka berkatalah corang-
orang yang tidak mengharapkan 
pertemuan dengan Kami, d”Datang-
kanlah Al-Qur’an yang lain selain 
ini, atau gantilah ia.” Katakanlah, 
“Tidak patut bagiku menggantinya 
dari diriku sendiri, aku hanya 
emengikuti apa yang diwahyukan  

ِذیَۡن 
َّ ٰنٍت � قَاَل ال یَاتَُنا بَّیِ

ٰ
َو  ِاَذا تُۡتلٰي َعلَۡیہِۡم  ا

اَۡو    ۤ ا
َ

ٰہذ َغیِۡر   ٍن 
ٰ
بُِقۡرا ائِۡت  لَِقٓاَءنَا  یَۡرُجۡوَن  لَا 

َقٓاِئ  
ۡ
لَٗہ  ِمۡن تِل ۡوُن لِۡيۤ اَۡن اُبَّدِ

ُ
لُۡہ ؕ قُۡل َما یَک بَّدِ

ِۡيۤ اََخاُف
ّ

ّيَ ۚ ِان
َ

ي ِال ا َما یُۡوحٰۤ
َّ ِبُع ِال

َّ نَۡفِسۡي ۚ ِاۡن  اَت

kepada orang-orang kafir atas perbuatannya yang jahat seperti cepatnya Dia 
menurunkan kebaikan, maka mereka telah lama binasa.

1243. Hukuman itu ada dua macam: (1) Hukuman sebagai akibat 
pelanggaran terhadap hukum-hukum alam dan (2) hukuman yang datang 
bila hukum syairat dicemarkan (dengan perkataan atau perbuatan). Hukuman 
terakhir ini akan menimpa suatu kaum, bila mereka menjalani kehidupan 
jahat, atau bila di antara mereka bangkit seorang nabi dan mereka menolak 
serta merintangi usaha nabi itu. Hukuman terakhir itu dikenal dari ciri-cirinya 
tertentu. Hukuman-hukuman lainnya, seperti timbul tenggelamnya bangsa-
bangsa, datangnya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum alam 
biasa.

a6 : 7; 20 : 129; 32 : 27.  b2 : 31; 7 : 130.  c10 : 8.  d17 : 74.  e6 : 51; 7 : 204; 46 : 10.
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kepadaku; sesungguhnya aku 
takut pada azab Hari yang  
besar.1244 Jika aku mendurhakai 
Tuhan-ku.”

اَب  یَۡوٍم  َعِظۡیٍم ﴿۱۶﴾ 
َ

ِاۡن َعَصۡیُت َربِّۡي  َعذ

17. Katakanlah, “Jika Allah 
menghendaki yang demikian, 
tentu tidak akan kubacakan ini 
kepadamu dan tidak pula Dia 
akan memberitahukannya kepada 
kamu. Sesungguhnya aku telah 
tinggal bersamamu dalam masa 
yang panjang sebelum ini; 
tidakkah kamu mempergunakan 
akal?”1245*

لَاۤ  َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک تََلۡوتُٗہ  َما  ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  ۡو 

َّ ل قُۡل 
ۡن   ّمِ ُعُمًرا  ۡم 

ُ
ِفۡیک لَِبۡثُت  فََقۡد   ۖ بِٖہ  ۡم 

ُ
اَۡدٰرىک

قَۡبِلٖہ ؕ اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۷﴾ 

18. Maka asiapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang mengada-
adakan kedustaan terhadap Allah 
atau mendustakan ayat-ayat-Nya? 
Sesungguhnya orang-orang yang 
berdosa itu tidak akan ber-
hasil.”1246

َب 
َّ

ذ
َ
ِذبًا اَۡو ک

َ
ِہ  ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
مَۡن  اَۡظلَُم  ِممَِّن اف

َ
ف

ٗہ  لَا یُۡفِلُ� الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۱۸﴾ 
ٰیِتٖہ ؕ ِانَّ

ٰ
بِا

1244. “Azab Hari yang besar” mengandung arti malapetaka nasional.
1245. Ayat ini mengandung batu ujian yang amat jitu untuk menguji 

kebenaran seseorang yang mengaku dirinya seorang nabi. Bila kehidupan 
seorang nabi sebelum dakwa kenabiannya menampakkan kejujuran dan ketulusan 
hati yang bertaraf luar biasa tingginya, dan di antara masa itu dengan dakwa 
kenabiannya tiada masa-antara yang dapat memberikan kesan, bahwa beliau telah 
jatuh dari keutamaan akhlak yang tinggi tarafnya itu, maka dakwa kenabiannya 
harus diterima sebagai dakwa orang yang tinggi akhlaknya, orang jujur, dan benar. 
Tentu saja seseorang, yang terbiasa kepada suatu sikap atau tingkah-laku tertentu 
disebabkan adat-kebiasaannya atau tabiatnya, akan memerlukan waktu yang lama 
untuk mengadakan perubahan besar dalam dirinya untuk menjadi orang baik atau 
orang buruk. Maka bagaimanakah Rasulullah Saw tiba-tiba dapat berubah menjadi 
seorang penipu, padahal sepanjang kehidupan beliau sebelum dakwa kenabian, 
beliau adalah orang yang tiada taranya dalam kejujuran dan kelurusannya?

a6 : 22; 11 : 19; 61 : 8.

* Orang-orang musyrik menuduh Rasulullah Saw membuat sendiri Al-Qur’an dengan cara 
berdusta atas nama Allah Swt. Anak kalimat ‘  فقد لبثت فيكم عموًرا’, telah menjauhkan keraguan 
bahwa Rasul yang sebelum mendakwakan kenabiannya selama 40 tahun biasa dipanggil 
sebagai ‘Al-Amin’ (orang yang benar), bagaimana mungkin secara tiba-tiba bisa berdusta atas 
nama Allah Swt?
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19. Dan amereka menyembah 
selain Allah apa yang tidak dapat 
merugikan mereka dan tidak 
pula menguntungkan mereka dan 
mereka berkata, “Mereka inilah 
pemberi syafaat kepada kami 
di sisi Allah.”1247 Katakanlah, 
b”Apakah kamu memberitahukan 
kepada Allah apa yang Dia 
tidak ketahui di seluruh langit 
dan di bumi? Mahasuci Dia dan 
Mahatinggi dari apa yang mereka 
persekutukan.

لَا  َو  ۡم 
ُ
ہ یَُضّرُ لَا  َما  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡعُبُدۡوَن  َو 

ِعۡنَد  ُشَفَعٓاُؤنَا  ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ یَُقۡولُۡوَن  َو  ۡم 

ُ
یَۡنَفُعہ

فِي  یَۡعلَُم  لَا  بَِما   َہ 
اللّٰ ـُۡٔوَن  اَتَُنّبِ قُۡل   ؕ ِہ 

اللّٰ

تَٰعلٰي  َو   ُسۡبٰحَنٗہ    ؕ الۡاَۡرِض  فِي  لَا  َو  ٰمٰوِت  الّسَ

ۡوَن ﴿۱۹﴾ 
ُ
َعمَّا یُۡشِرک

20. Dan cmanusia dahulunya 
hanyalah satu umat,1247A lalu 
mereka berselisih.1248 dDan

اِحَدًۃ فَاۡخَتلَُفۡواؕ    ّوَ
ً

ۃ ۤ  اُّمَ ا
َّ اُس ِال اَن الّنَ

َ
َو َما ک

لَُقِضَي بَِّک  ّرَ ِمۡن  َسَبَقۡت   
ٌ

لَِمۃ
َ
ک لَا  لَۡو  َو 

1246. Ayat ini menjelaskan dua kebenaran yang kekal (a) Orang-orang yang 
mengada-adakan dusta mengenai Tuhan dan orang-orang yang menolak dan 
menentang utusan-utusan Tuhan sekali-kali tidak akan luput dari hukuman Tuhan; 
(b) Pendusta-pendusta dan nabi-nabi palsu tidak dapat berhasil dalam tujuannya. 

1247. Sebab sebenarnya Syirk ialah, bahwa orang-orang musyrik tidak dapat 
menangkap maksud dan tujuan untuk apa mereka itu dijadikan. Orang musyrik 
mempunyai tanggapan palsu mengenai Dzat Tuhan dan sifat-sifat-Nya, dan 
pula tentang kemampuan dan kesanggupan besar yang Tuhan telah tanamkan 
dalam diri manusia. Ia berpegang kepada kepercayaan yang tidak masuk akal, 
bahwa ia tidak dapat mencapai kedekatan kepada Tuhan tanpa bantuan seorang 
perantara, dan pula bahwa Tuhan tidak sudi turun kepadanya, kecuali melalui 
perantaraan mereka yang telah mencapai kedekatan kepada-Nya. Islam sangat 
tegas menentang kedua paham itu.

1247A. Mereka bersatu-padu dalam keburukan dan dalam menentang nabi-
nabi. Lihat pula catatan no. 254.

1248. Kata-kata itu dapat mempunyai salah satu atau semua arti berikut: (a) 
Tuhan telah menganugerahi manusia kemampuan untuk menemukan jalan yang 
lurus dan pula membimbingnya kepada jalan itu dengan petunjuk yang bersumber 
pada wahyu, tetapi mereka mengabaikan jalan itu dan jatuh ke jurang kesesatan. 
(b) Mereka senantiasa ditunjuki jalan yang benar dengan perantaraan utusan-
utusan Ilahi, tetapi mereka terus-menerus berselisih di antara mereka sendiri. 
(c) Dalam mereka menentang utusan-utusan Ilahi, orang-orang kafir senantiasa 
menempuh jalan yang sama, dan dengan demikian mereka merupakan satu kaum. 
Sepanjang masa mereka selalu menentang nabi-nabi Allah dan berselisih dengan 

a16 : 74; 22 : 72; 29 : 18.  b49 : 17.  c2 : 214.  d11 : 111; 20 : 130; 41 : 46.
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jika bukan karena sebuah 
kalimat1248A yang telah ada dari 
Tuhan engkau, niscaya telah 
lama diberi keputusan di antara 
mereka tentang apa yang mereka 
perselisihkan.

ۡم ِفۡيمَا ِفۡیِہ  َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ُ
بَۡیَنہ

21. Dan mereka berkata, 
a”Mengapa tidak diturunkan ke-
padanya suatu ayat dari Tuhan-
nya?” Maka katakanlah, “Sesung-
guhnya ilmu yang gaib itu hanya 
kepunyaan Allah; maka tunggulah 
dan aku pun bersamamu termasuk 
orang-orang yang menunggu.”1249

 ۚ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ  
ٌ

یَۃ
ٰ
ا َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  لَاۤ   لَۡو  یَُقۡولُۡوَن  َو 

ۡم  
ُ

ِۡي  َمَعک
ّ

ِہ فَانَۡتِظُرۡوا ۚ ِان
َما الَۡغۡیُب لِلّٰ

فَُقۡل  ِانَّ

َن  الُۡمۡنَتِظِریَۡن ﴿٪۲۱﴾  ّمِ 

22. Dan bapabila Kami membuat 
manusia merasakan suatu rahmat 
setelah kesusahan menimpa 
mereka, tiba-tiba cmereka mulai 
membuat rencana terhadap ayat-
ayat Kami.1250 Katakanlah 
kepada mereka, “Allah lebih 
cepat dalam membuat rencana; 
sesungguhnya malaikat utusan-
utusan Kami menuliskan apa 
yang kamu rencanakan.”

ٓاَء   َضّرَ ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ   
ً

َرۡحَمۃ اَس  الّنَ اََذۡقَنا  ِاَذاۤ   َو 

ُہ  
اللّٰ قُِل   ؕ یَاتَِنا 

ٰ
ا فِۡيۤ   ٌر  

ۡ
ک ّمَ ۡم  

ُ
لَہ ِاَذا  ۡم  

ُ
ۡتہ َمّسَ

َما  ُتُبۡوَن 
ۡ

یَک ُرُسلََنا  ًرا ِؕاّنَ 
ۡ

َمک اَۡسَرُع 

ُرۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ُ

تَۡمک

23. Dia-lah Yang memper-
jalankan kamu di daratan dan ي

ٰۤ
الَۡبۡحِرَؕحّت َو  الۡبَّرِ  فِي  ۡم 

ُ
ُرک ِ

يَُسیّ ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

mereka. Lihat catatan no. 225.
1248A. Isyarat itu tertuju kepada “Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu”  

(QS.7: 157).
1249. Ayat ini mengandung jawaban yang jitu terhadap permintaan kaum 

kufar supaya hukuman turun dengan cepat. Rasulullah Saw disuruh menjawab 
mereka, bahwa beliaulah dan bukan mereka itu yang pantas memperlihatkan 
kegelisahan atas kelambatan datangnya hukuman yang mengancam itu, sebab 
beliaulah yang menjadi sasaran ejekan atas kelambatan itu; dan jika beliau dengan 
penuh kesabaran menunggu keputusan Ilahi itu, maka mengapakah mereka tidak 
mau berbuat demikian pula?

1250. Rahmat turun dari Tuhan, tetapi kemalangan itu datang sebagai akibat 
dari perbuatan-perbuatan buruk manusia sendiri.

a6 : 38. b30 : 37; 41 : 51, 52; 42 : 49.  c8 : 31; 35 : 44.
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a17 : 67; 29 : 66; 31 : 33.  b17 : 68; 31 : 33.  c35 : 44.  d18 : 46.

lautan sehingga aapabila kamu 
telah berada di kapal, dan ber-
layar kapal-kapal itu membawa 
mereka dengan angin yang baik 
dan mereka pun bergembira 
karenanya, tiba-tiba datanglah 
angin badai melanda mereka 
dan datang pula pada mereka 
ombak dari segala penjuru dan 
mereka menduga bahwa mereka 
telah terkepung oleh itu, mereka 
berseru kepada Allah dengan 
setulus ketaatan kepada-Nya 
seraya berkata, “Jika Engkau 
selamatkan kami dari bahaya 
ini, niscaya kami akan termasuk 
orang-orang yang bersyukur.”1251

بِِریٍۡح  بِہِۡم  َجَریَۡن  َو   ۚ ِک 
ۡ
الُۡفل فِي  ُکۡنتُۡم  ِاَذا 

َعاِصٌف  ِریٌۡح  َجٓاَءتَۡہا  بَِہا  فَِرُحۡوا  ّوَ  َبٍۃ  َطّیِ

ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ا  ۡوۤ َظّنُ ّوَ  اٍن 
َ
َمک ّلِ 

ُ
ک ِمۡن  الَۡمۡوُج  ُم 

ُ
َجٓاَءہ ّوَ 

یَۡنۚ۬  الّدِ لَُہ  ُمۡخلِِصیَۡن  َہ  
اللّٰ �َدَعُوا  بِہِۡم  اُِحۡیَط 

ِمَن   ۡونَّنَ 
ُ

لََنک ٰہِذٖہ  ِمۡن  جَۡیَتَنا 
ۡ

اَن لَِئۡن 
ِکِریَۡن ﴿۲۳﴾ 

ٰ
الّش

24. Tetapi bsetelah Dia sela-
matkan mereka, tiba-tiba mereka 
berbuat durhaka di muka bumi 
tanpa hak. Hai manusia! Sesung-
guhnya ckedurhakaanmu itu akan 
menimpa dirimu akibat kese-
nangan hidup di dunia, kemudian 
kepada Kami tempat kembalimu, 
lalu Kami beritahukan kepadamu 
apa yang senantiasa kamu kerja-
kan.

بَِغیِۡر  الۡاَۡرِض  فِي  یَۡبُغۡوَن  ۡم 
ُ
ہ ِاَذا  ۡم 

ُ
ٰجہ

ۡ
اَن  

ۤ
ا فَلَّمَ

ٰۤي  َعل ۡم 
ُ

بَۡغُیک َما 
ِانَّ اُس  الّنَ یَُّہا 

َ
ؕیٰۤا حَّقِ

ۡ
ال

ِالَۡیَنا  ثُّمَ    ۪ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال َتاَع   ّمَ  � ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک

ۡم بَِما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۴﴾ 
ُ

ُئک ۡم فَُنَنّبِ
ُ

مَۡرِجُعک

25. Sesungguhnya dperum-
pamaan kehidupan dunia itu 
seperti air yang Kami turunkan 
dari awan, lalu bercampurlah

اَنَۡزلٰۡنُہ  َکَمٓاٍء  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال َمَثُل  َما 
ِانَّ

الۡاَۡرِض  نََباُت  بِٖہ  فَاۡخَتلََط  َمٓاِء  الّسَ ِمَن 

1251. Seperti angin sepoi-sepoi basah kadang-kadang berubah menjadi taufan 
yang dahsyat dan membawa kehancuran yang sangat luas jangkauannya, begitu 
pula kelonggaran dan penangguhan yang diberikan kepada orang-orang kafir 
mungkin dapat merupakan pendahuluan dari kehancurannya. Untuk menyadarkan 
orang-orang kafir mengenai kebenaran yang nyata ini, maka perhatian mereka 
ditarik kepada kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan maupun bahaya dalam 
perjalanan di laut.
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tumbuh-tumbuhan bumi dengan-
nya, diantaranya ada yang 
dimakan manusia dan binatang 
ternak, sehingga apabila bumi 
telah memakai perhiasannya 
serta tampak indah, dan pemilik-
pemiliknya menduga bahwa 
mereka berkuasa penuh atasnya, 
amaka datanglah kepadanya ke-
putusan Kami di waktu malam 
atau siang, dan Kami menjadikan-
nya seperti ladang yang telah 
disabit, seolah-olah btidak pernah 
ada sampai kemarin.1252 Demi-
kianlah Kami menjelaskan tanda-
tanda Kami bagi kaum yang 
berpikir.

ِت 
َ

ۤ اََخذ ي ِاَذا
ٰۤ
اُس َو الۡاَنَۡعاُم ؕ َحّت ُل الّنَ

ُ
ک

ۡ
 ِممَّا یَا

  
ۤ
اَۡہلَُہا َظّنَ  َو  یََّنۡت 

َ
اّز َو  ُزۡخُرفََہا  الۡاَۡرُض 

اَۡو  لَۡیلًا  اَۡمُرنَا   
ۤ
اَٰتَہا  �  

ۤ
َعلَۡیَہا ِدُرۡوَن 

ٰ
ق ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ

بِالۡاَۡمِسؕ  تَۡغَن  ۡم 
َّ ل ۡن 

َ
ا

َ
ک َحِصۡیًدا  ٰنَہا 

ۡ
جََعل

َ
ف نََہاًرا 

ُرۡوَن ﴿۲۵﴾ 
َّ

ٰیِت لَِقۡوٍم یََّتَفک
ٰ

ُل الۡا لَِک نَُفّصِ
ٰ

ذ
َ
ک

26. Dan cAllah menyeru ke 
tempat keselamatan1253 dan mem-
beri petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki kepada jalan yang 
lurus.

لِٰم ؕ َو یَۡہِدۡي َمۡن  ا ِالٰي َداِر الّسَ ُہ یَۡدُعۡوۤ
َو اللّٰ

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۲۶﴾  يََّشٓاُء  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ

27. dBagi orang-orang yang 
berbuat baik ada balasan untuk-
nya yang lebih baik1254 dan 
tambahan yang lebih baik dari 
itu.1255 Dan emuka mereka tidak 
akan ditutupi debu hitam dan 
tidak pula kehinaan, mereka itu 
penghuni surga, mereka akan 
kekal di dalamnya.

حُۡسٰني َو ِزیَاَدٌۃ َؕو لَا یَۡرَہُق 
ۡ

ِذیَۡن اَۡحَسُنوا ال
َّ لِل

ِۃۚ   جَّنَ
ۡ

ِٰٓئَک اَۡصٰحُب ال  ؕاُول
ٌ

ۃ
َّ ٌر ّوَ لَا ِذل

َ
ۡم قَت

ُ
ُوُجۡوَہہ

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۷﴾
ُ
ہ

الحزب  22

1252. Maksud perumpamaan itu ialah, bahwa bila bangsa-bangsa menjadi 
congkak serta manja, dan hidup di dunia ini dipandang mudah dan ringan, maka 
detik-detik kemunduran mulai tiba kepada bangsa-bangsa itu dan mereka ditimpa 
oleh nasib yang malang.

1253. Salām berarti keselamatan, keamanan, kekekalan atau kebebasan dari 
kesalahan-kesalahan kekurangan-kekurangan cacat-cacat noda-noda keburukan-
keburukan; atau berarti pula kedamaian, kepatuhan; surga. Salām adalah salah 
satu nama sifat Tuhan juga (Lane).

a3 : 118.  b11 : 69.  c6 : 128.  d50 : 36.  e75 : 23, 24.
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28. Dan mengenai orang-orang 
yang mengerjakan keburukan, 
abalasan keburukan mereka 
adalah semisal dengan itu; dan 
bkehinaan akan menutupi mereka. 
Tidak ada pelindung bagi mereka 
dari Allah; wajah mereka seolah-
olah telah ditutupi dengan lapisan 
malam yang gelap.1256 Mereka 
itulah penghuni api, mereka akan 
tinggal lama di dalamnya.

َئٍۃ  َسّیِ َجَزٓاُء  ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ َسُبوا 

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 
َن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ َؕما   

ٌ
ۃ

َّ ِذل ۡم 
ُ
تَۡرَہُقہ �َو  بِِۢمۡثلَِہا 

ۡم 
ُ
ُوُجۡوُہہ اُۡغِشَیۡت    

ۤ
َما

نَّ
َ
ا

َ
ک  ۚ َعاِصٍم  ِہ  ِمۡن 

اللّٰ

اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک  ُمۡظلًِماؕاُول ۡیِل 
َّ ال َن  ّمِ ِقَطًعا 

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ُ
اِر ۚ ہ الّنَ

29. Dan ingatlah hari itu cketika 
Kami akan mengumpulkan 
mereka semuanya, lalu Kami 
akan berkata kepada orang-orang 
yang mempersekutukan Kami 
dengan tuhan lain, “Tetaplah 
di tempatmu, kamu beserta 
sekutu-sekutumu.” Lalu Kami 
akan memisahkan mereka, maka 
berkatalah sekutu-sekutu mereka, 
d”Sesungguhnya bukanlah kami 
yang kamu sembah.”

ِذیَۡن 
َّ لِل نَُقۡوُل  ثُّمَ  َجِمۡیًعا  ۡم 

ُ
ۡحُشُرہ

َ
ن یَۡوَم  َو 

َنا 
ۡ
فََزیَّل  ۚ ۡم 

ُ
ٓاُؤک

َ
ُشَرک َو  اَنۡتُۡم  ۡم 

ُ
انَک

َ
َمک ۡوا 

ُ
َرک

ۡ
اَش

ِایَّانَا  ُکۡنتُۡم   ا  ّمَ ۡم 
ُ
ٓاُؤہ

َ
ُشَرک قَاَل  َو  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ

تَۡعُبُدۡوَن ﴿۲۹﴾ 

30. “Maka kini cukuplah 
Allah sebagai saksi di antara 
kami dan kamu, sesungguhnya 
ekami tidak tahu-menahu tentang 
penyembahanmu.”

ِاۡن   ۡم 
ُ

بَۡیَنک َو  َشِہۡیًدا  ۭ بَۡیَنَنا  ِہ 
بِاللّٰ ي 

ٰ
ف

َ
فَک

ۡم  لَٰغِفلِیَۡن ﴿۳۰﴾ 
ُ

ا َعۡن ِعَباَدتِک ّنَ
ُ
ک

1254. Berhubung al-Husnā berarti kesudahan yang menggembirakan, 
kemenangan; kecerdasan dan kegesitan, maka anak kalimat Lilladzīna Ahsanul-
Husnā berarti: (1) bahwa orang-orang beriman akan sampai kepada kesudahan 
yang menyenangkan; (2) bahwa mereka akan mencapai sukses dan (3) bahwa 
Tuhan akan menjadikan mereka cerdas dan terampil.

1255. Kata Ziyādah (tambahan lebih banyak lagi) mengandung arti, bahwa 
orang-orang beriman akan mendapatkan Tuhan sendiri sebagai ganjarannya, 
dan kata al-Husnā (yang berarti juga penglihatan kepada Tuhan) menguatkan 
kesimpulan itu.

1256. Ayat ini mengandung beberapa kebenaran yang penting: (a) Di 

a42 : 41.  b68 : 44; 75 : 25; 80 : 41, 42; 88 : 3, 4.  c6 : 23; 46 : 7.
d16 : 87; 28 : 64.  e46 : 6.
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31. aDi sanalah tiap-tiap jiwa 
akan menyadari1257 apa yang telah 
dikerjakannya dahulu dan mereka 
akan dikembalikan kepada 
Allah, Pelindung mereka yang 
sebenarnya; dan akan lenyaplah 
dari mereka apa yang mereka 
telah ada-adakan.

ا 
ۡوۤ ُرّدُ َو  اَۡسلََفۡت    

ۤ
ا ّمَ نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک تَۡبُلۡوا  ُہَنالَِک 

انُۡوا  
َ
ا  ک ۡم ّمَ

ُ
 َعۡنہ

َ
حَّقِ َو َضّل

ۡ
ُم ال

ُ
ِہ َمۡولٰىہ

ي اللّٰ
َ

ِال

ُرۡوَن ﴿٪۳۱﴾ 
َ
یَۡفت 

32. Katakanlah, b”Siapakah 
yang memberimu rezeki dari 
langit dan bumi? Atau siapakah 
yang menguasai telinga dan mata? 
Dan csiapakah yang mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati, dan 
yang mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup? Dan dsiapakah 
yang mengatur1258 semua urusan? 
Mereka akan berkata, “Allah.” 
Maka katakanlah, “Apakah kamu 
tidak bertakwa?”

الۡاَۡرِض  َو  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ ۡم 
ُ

یَّۡرُزقُک َمۡن  قُۡل 

ۡخِرُج 
ُ
ّي َمۡن  َو  الۡاَبَۡصاَر  َو  ۡمَع  الّسَ یَّۡملُِک  ۡن  اَّمَ

َت ِمَن الَۡحّيِ َو  ِت َو ُيۡخِرُج الَۡمِیّ الَۡحّيَ ِمَن الَۡمّیِ

ُہ ۚ فَُقۡل  اَفَلَا  
َمۡن یَُّدبُِّر الۡاَۡمرَ ؕفََسَیُقۡولُۡوَن اللّٰ

ُقۡوَن ﴿۳۲﴾  تَّتَ

mana ganjaran kebaikan itu berlipat-ganda (lihat ayat sebelumnya), pembalasan 
terhadap keburukan itu hanya setimpal, (b) mereka yang melanggar hukum-
hukum Tuhan, kehilangan dorongan untuk mencapai cita-cita tinggi  dan hasrat-
hasrat mulia dan hanya menjadi peniru kelakuan orang-orang lain belaka, lalu 
mereka kehilangan segala prakarsa dan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi 
pemimpin manusia. (c) Sesudah demikian rupa jatuhnya dan memperoleh 
kemurkaan Tuhan, mereka kehilangan dan terluput dari pertolongan Ilahi. (d) 
Ketidak-adilan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku 
keburukan itu tak mungkin tersembunyi untuk selama-lamanya; cepat atau lambat 
akan terbuka juga.

1257. Di dunia, manusia tidak diberi kemampuan sepenuhnya untuk 
memahami dan mengetahui hakikat yang sebenarnya mengenai segala sesuatu. 
Hanya nanti di akhiratlah segala  Hijāb (tirai) akan sepenuhnya disingkapkan, dan 
hakikat yang sebenarnya mengenai segala sesuatu akan menjadi terang dan jelas.

1258. Dalam ayat ini terdapat tertib yang indah dan sangat bijaksana. Ayat ini 
mulai dengan menyebut rezeki, yang merupakan sarana pemeliharaan kehidupan 
jasmani. Kemudian dibicarakannya indera penglihatan dan pendengaran yang 
merupakan alat untuk memperoleh kebijaksanaan dan keilmuan. Sesudah itu 
dibahasnya soal hidup dan mati, yang menunjuk kepada kekuatan manusia untuk 
bertindak, hal mana dengan sendirinya berlaku sesudah memperoleh hikmah dan 

a86 : 10.  b27 : 65; 34 : 25; 35 : 4.  c3 : 28; 6 : 96;  d10 : 4.
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33. Maka demikianlah Allah, 
Tuhan-mu Yang sebenarnya; 
maka tidak ada kebenaran 
sesudah itu selain kesesatan? 
Maka bagaimanakah kamu 
dipalingkan dari kebenaran?”

حَّقِ  
ۡ

مَا َذا بَۡعَد ال
َ

 ۚ ف
ُ

حَّق
ۡ

ُم ال
ُ

ُہ  َربُّک
لُِکُم  اللّٰ

ٰ
فَذ

ي تُۡصَرفُۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ّٰ

ن
َ
لُٰل ۖ فَا

َ
ا الّض

َّ ِال

34. aDemikianlah telah terbukti 
kebenaran firman Tuhan engkau 
mengenai orang-orang yang 
durhaka, bahwa mereka tidak 
akan beriman.

ا   فََسُقۡوۤ ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  َربَِّک  لَِمُت 

َ
ک ۡت 

َ
َحّق لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

ۡم  لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۳۴﴾ 
ُ
ہ

اَنَّ

35. Katakanlah, “Adakah di 
antara sekutu-sekutumu itu byang 
memulai penciptaan, kemudian 
mengulanginya kembali?” 
Katakanlah kepada mereka, 
“Hanya Allah-lah yang memulai 
penciptaan, lalu mengulanginya 
kembali.1259 Maka bagaimanakah 
kamu telah dipalingkan?”

َق ثُّمَ 
ۡ
خَل

ۡ
ۡن یَّۡبَدُؤا ال ۡم ّمَ

ُ
ٓائِک

َ
قُۡل َہۡل ِمۡن ُشَرک

یُِعۡیُدٗہ   ثُّمَ   َق 
ۡ
خَل

ۡ
ال یَۡبَدُؤا  ُہ 

اللّٰ قُِل   ؕ یُِعۡیُدٗہ 

ۡوَن ﴿۳۵﴾ 
ُ

ي تُۡؤفَک
ّٰ

ن
َ
فَا

36. Katakanlah, “Apakah di 
antara sekutu-sekutumu itu ada 
yang memberi petunjuk kepada 
kebenaran?” Katakanlah, “Allah 
yang memberi petunjuk kepada 
kebenaran.” Apakah yang dapat 
memberi petunjuk kepada 
kebenaran itu lebih patut diikuti, 

حَّقِ ؕ 
ۡ

ي ال
َ

ۡن یَّۡہِدۡيۤ  ِال ۡم ّمَ
ُ

ٓائِک
َ
قُۡل َہۡل ِمۡن ُشَرک

حَّقِ
ۡ

ي ال
َ

مَۡن یَّۡہِدۡيۤ ِال
َ

حَّقِ ؕ اَف
ۡ
ُہ یَۡہِدۡي لِل

قُِل اللّٰ

pengertian. Paling akhir dibicarakannya pengaturan dan pelaksanaan urusan-
urusan yang sangat diperlukan jika orang mulai menggunakan kekuatannya untuk 
berbuat, sebab Tadbīr mengandung arti menyelenggarakan suatu perkara dengan 
cara tertib dan teratur, dan menjaga keseimbangan yang tepat antara berbagai 
perbuatan. Pendek kata, keempat cara yang semuanya perlu untuk mencapai 
tujuan hidup manusia ini di sini disebut dengan tertibnya yang wajar.

1259. Ujian sesungguhnya untuk menentukan apakah seseorang itu pencipta, 
ialah kemampuannya untuk menciptakan kembali apa yang pernah ia ciptakan; jika 
tidak demikian, maka pengakuannya itu akan menimbulkan kecaman-kecaman 
yang hebat, dan  pengakuan demikian dapat dikemukakan oleh setiap penipu dan 

a10 : 97; 40 : 7.  b10 : 5.



YUNUS Surah 10Juz 11

751

ataukah yang tak dapat memberi 
petunjuk kecuali jika ia diberi 
petunjuk. Apakah yang terjadi 
denganmu? Bagaimanakah kamu 
mengambil keputusan?

اۤ  اَۡن یُّۡہٰدي ۚ 
َّ ۡيۤ  ِال ا یَِہّدِ

َّ ۡن ل َبَع  اَّمَ  اَۡن یُّّتَ
ُ

اََحّق

ُمۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ

ۡحک
َ
ۡیَف  ت

َ
مَا  لَُکۡم  ک

َ
ف

37. aDan kebanyakan mereka 
hanyalah mengikuti dugaan; 
sesungguhnya dugaan itu tidak 
berguna terhadap kebenaran 
sedikit pun.1260 Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan.

لَا  ّنَ 
َ

الّظ ِاّنَ   ؕ ا  َظّنً ا 
َّ ِال ۡم 

ُ
ُرہ

َ
اَۡکث ِبُع  یَّتَ َما  َو 

َعلِۡیٌم  ۭ بَِما  َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َشۡیًئا  حَّقِ 

ۡ
ال ِمَن  یُۡغِنۡي 

یَۡفَعُلۡوَن ﴿۳۷﴾ 

38. Dan tidaklah mungkin Al-
Quran ini diada-adakan oleh 
selain Allah; tetapi bmembenar-
kan wahyu yang sebelumnya dan 
menjelaskan Kitab yang tak ada 
keraguan di dalamnya dari Tuhan 
semesta alam.1261

ُدۡوِن  ِمۡن  ٰري 
َ
یُّۡفت اَۡن  ُن 

ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ اَن 

َ
ک َما  َو 

َو  یََدیِۡہ  بَیَۡن  ِذۡي 
َّ ال تَۡصِدیَۡق  لِٰکۡن  َو  ِہ 

اللّٰ

ّبِ   ّرَ ِمۡن   ِفۡیِہ   َریَۡب  لَا  الِۡکٰتِب  تَۡفِصۡیَل 

 ﴾۳۸۟ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿
39. Apakah mereka mengata-

kan, “Ia Muhammad, telah meng-
ada-adakannya?” Katakanlah, 
c“Datangkanlah sebuah surah 

ۡثِلٖہ   تُۡوا بُِسۡوَرٍۃ ّمِ
ۡ
ٰرىُہ ؕ قُۡل فَا

َ
ت

ۡ
اَۡم یَُقۡولُۡوَن اف

ِاۡن ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ اۡسَتَطۡعتُۡم  َمِن  اۡدُعۡوا  َو 

pendusta. Setelah ditetapkan batu ujian Ilahi itu, ayat ini bertanya kepada para 
penyembah berhala, bahwa di antara wujud-wujud yang mereka anggap Tuhan 
itu siapakah yang menjadi arsitek bagi sistem cipta menciptakan kembali, seperti 
telah berlaku sejak awal kejadian alam ini?

1260. Kepercayaan dan pandangan yang orang-orang musyrik pegang itu 
hanyalah hayalan dan prasangka belaka, sebab wujud-wujud yang mereka sebut 
tuhan itu tidak pernah menurunkan petunjuk kepada mereka.

1261. Ayat ini memberikan lima alasan yang sangat jelas untuk 
memperlihatkan, bahwa Al-Qur’an itu firman Allah yang diwahyukan: (a) Al-
Qur’an membahas masalah-masalah yang ada di luar kemampuan manusia untuk 
mengetahuinya, dan hanya mungkin diwahyukan oleh Tuhan saja. (b) Nubuatan-
nubuatan nabi-nabi terdahulu membuktikan, bahwa asal-muasal Al-Qur’an itu 
dari Tuhan. (c) Al-Qur’an menerangkan dan menguraikan ajaran kitab-kitab suci 
terdahulu dengan cara yang begitu jelas dan luas, sehingga tidak ada kitab suci 
lain mana pun yang pernah melakukannya dengan cara demikian. (d) Al-Qur’an 

a6 : 117; 10 : 67; 53 : 29.  b12 : 112; 16 : 90.  c2 : 24; 11 : 14; 17 : 89; 52 : 34, 35.
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yang semisalnya,1262 dan panggil-
lah siapa pun yang kamu anggap 
mampu selain Allah, jika kamu 
orang-orang yang benar.

ۡنتُۡم  ٰصِدِقیَۡن ﴿۳۹﴾ 
ُ
    ک

40. aBahkan mereka telah men-
dustakan tentang apa-apa yang 
mereka belum menguasai ilmu-
nya, dan belum datang kepada 
mereka penjelasannya yang benar. 
Demikianlah orang-orang sebelum 
mereka telah mendustakan kebe-
naran, maka perhatikanlah bagai-
mana akibat orang-orang aniaya 
itu.

تِہِۡم 
ۡ
ا یَا ِمٖہ َو لَّمَ

ۡ
بُۡوا بَِما لَۡم ُيِحۡیُطۡوا بِِعل

َّ
ذ

َ
بَۡل  ک

قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َب  

َّ
ذ

َ
ک لَِک  

ٰ
ذ

َ
ک   ؕ ٗہ 

ُ
ِویۡل

ۡ
تَا

لِِمیَۡن ﴿۴۰﴾ 
ٰ

  الّظ
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف ک

َ
فَانُۡظۡر ک

41. Dan di antara mereka bada 
yang beriman pada-nya itu dan 
diantara mereka ada pula yang 
tidak beriman kepadanya. Dan 
Tuhan engkau lebih mengetahui 
tentang orang-orang yang berbuat 
kerusakan.

ا یُۡؤِمُن 
َّ ۡن ل ۡم ّمَ

ُ
ۡن یُّۡؤِمُن بِٖہ َو  ِمۡنہ ۡم ّمَ

ُ
َو ِمۡنہ

بِٖہ ؕ َو َربَُّک اَۡعلَُم  بِالُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿٪۴۱﴾  

42. Dan jika mereka men-
dustakan engkau, maka katakan-
lah, c”Bagiku amalanku dan 
bagimu amalanmu. Kamu tidak 
bertanggung jawab terhadap apa 
yang aku kerjakan, dan aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa 
yang kamu kerjakan.”

ِۡي َعَملِۡي َو لَُکۡم  َعَملُُکۡم ۚ 
ّ

بُۡوَک فَُقۡل ل
َّ

ذ
َ
َو ِاۡن ک

مَّا  ّمِ ٌء  بَِرۡيٓ اَنَا�  َو  اَۡعَمُل   
ۤ
ِممَّا بَِریٓۡـــُۡٔوَن  اَنۡتُۡم 

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۴۲﴾ 

mengandung segala alasan dan dalil yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 
asal-muasalnya dari Tuhan, dan tidak memerlukan pertolongan atau dukungan 
dari orang luar atau dari kitab lain mana pun untuk tujuan itu. (e) Berbeda dengan 
kitab-kitab suci lainnya Al-Qur’an memenuhi kepentingan dan keperluan akhlak 
seluruh umat manusia dalam segala keadaan.

1262. Ayat-ayat ini memberi tantangan kepada orang-orang kafir, bahwa 
seandainya sebuah kitab dengan keindahannya seperti yang dimiliki Al-Qur’an, 
dapat saja dibuat oleh manusia, maka mengapakah mereka tidak membuat sendiri 
kitab semacam itu? Tantangan ini berlaku untuk sepanjang masa. Lihat pula 
catatan no. 44.

a27 : 85.  b2 : 254; 4 : 56.  c2 : 140; 109 : 7.
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43. Dan di antara mereka ada 
aorang yang mendengarkan eng-
kau. bTetapi dapatkah engkau 
membuat orang-orang tuli men-
dengar, walaupun mereka tidak 
mau mempergunakan akal?

نَۡت تُۡسِمُع 
َ
ۡن يَّۡسَتِمُعۡوَن ِالَۡیَک ؕ اَفَا ۡم ّمَ

ُ
َو ِمۡنہ

انُۡوا لَا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۴۳﴾ 
َ
ّمَ َو لَۡو ک الّصُ

44. Dan cdi antara mereka ada 
orang yang memandang kepada 
engkau. Tetapi dapatkah engkau 
memberi petunjuk kepada orang-
orang buta, walaupun mereka 
tidak melihat?1263

تَۡہِدي  نَۡت 
َ
اَفَا  ؕ ِالَۡیَک  یَّۡنُظُر  ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو 

انُۡوا لَا یُۡبِصُرۡوَن ﴿۴۴﴾ 
َ
الُۡعۡمَي َو لَۡو ک

45. Sesungguhnya dAllah tidak 
berbuat aniaya terhadap manusia 
sedikit pun, akan tetapi manusia 
itulah yang berbuat aniaya ter-
hadap dirinya sendiri.

اَس  اَس َشۡیًئا ّوَ لِٰکّنَ الّنَ َہ لَا یَۡظلُِم الّنَ
ِاّنَ اللّٰ

ۡم یَۡظلُِمۡوَن ﴿۴۵﴾ 
ُ
اَنُۡفَسہ

46. Dan ingatlah pada hari Dia 
akan mengumpulkan mereka, 
eakan nampak kepada mereka 
seolah-olah mereka tidak pernah 
tinggal di dunia kecuali sesaat1264 
saja di siang hari, mereka 
akan mengenal satu sama lain. 
Sungguh merugilahf orang-orang 
yang mendustakan pertemuan 
dengan Allah dan mereka tidak 
akan mendapat petunjuk.

َن   ّمِ
ً

ا َساَعۃ
َّ ا ِال َبُثۡوۤ

ۡ
ۡم یَل

َّ ۡن ل
َ
ا

َ
ۡم ک

ُ
َو یَۡوَم َيۡحُشُرہ

ِذیَۡن  
َّ ال َخِسَر  قَۡد   ؕ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ یََتَعاَرفُۡوَن  َہاِر  الّنَ

 ﴾۴۶﴿ ُمۡہَتِدیَۡن  انُۡوا 
َ
ک َما   َو  ِہ  

اللّٰ بِلَِقٓاِء  بُۡوا 
َّ

ذ
َ
ک

1263. Orang-orang kafir tidak memiliki pengertian dan daya pengamatan. 
Dalam ayat sebelum ini, selain mereka disebut sebagai Mahrūm dari “daya 
mendengar” juga sebagai “kosong dari pengertian” dan dalam ayat ini mereka itu 
disebut buta dan juga hampa dari “daya pengamatan.”

1264. Beberapa kali kaum kufar disebut dalam Al-Qur’an sebagai tinggal di 
bumi hanya untuk sesaat saja dalam sehari. Dalam semua ayat demikian, apa yang 
dimaksudkannya itu bukanlah berapa lamanya mereka sungguh-sungguh tinggal 
di bumi, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah kutukan terhadap kesibukan 
mereka dalam urusan duniawi dan pengejaran cita-cita yang sia-sia. Karena mereka 
membuang-buang waktu kehidupan mereka secara percuma untuk mengejar hal-

a6 : 26; 17 : 48.  b27 : 81.  c7 : 199.  d4 : 41; 9 : 70; 18 : 50; 30 : 10.
e30 : 56; 46 : 36.  f6 : 32; 30 : 9; 32 : 11.
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47. Dan ajika Kami perlihat-
kan kepada engkau sebagian 
dari yang telah Kami ancamkan 
kepada mereka, atau jika Kami 
wafatkan engkau sebelum itu, 
maka kepada Kami juga tempat 
kembali mereka; dan engkau 
akan mengetahuinya di alam 
akhirat,1265 dan Allah menjadi 
saksi atas segala yang mereka 
kerjakan.*

اَۡو  ۡم 
ُ
نَِعُدہ ِذۡي 

َّ ال بَۡعَض  َک  نُِریَّنَ ا  ِاّمَ َو 

َشِہۡیٌد  ُہ 
اللّٰ ثُّمَ  ۡم 

ُ
مَۡرِجُعہ فَِالَۡیَنا  َک  َیّنَ

نََتَوفَّ

َعلٰي َما یَۡفَعُلۡوَن ﴿۴۷﴾ 

48. Dan buntuk setiap umat ada 
seorang rasul.1266 Maka apabila 
rasul mereka datang, keputusan 
akan dijatuhkan di antara mereka 
dengan adil, dan mereka tidak di 
aniaya.

ۡم قُِضَي 
ُ
ُسۡوٌل ۚ فَِاَذا َجٓاَء َرُسۡولُہ ٍۃ  ّرَ ّلِ  اُّمَ

ُ
َو  لِک

ۡم لَا یُۡظلَُمۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ُ
ۡم بِالِۡقۡسِط َو ہ

ُ
بَۡیَنہ

49. Dan cmereka berkata, 
“Kapankah janji itu akan 
sempurna, jika memang kamu 
orang yang benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡوۡعُد  ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  یَُقۡولُۡوَن  َو 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۴۹﴾ 
50. Katakanlah, d”Aku tidak 

berkuasa atas kemudaratan dan 
tidak pula kemanfaatan1267 bagi

ا
َّ ل ا ّوَ لَا  نَۡفًعا ِا ۤ  اَۡملُِک لَِنۡفِسۡي َضّرً ا

َّ قُۡل ل

hal yang sia-sia, maka tepat sekali disebut telah hidup di bumi untuk sehari saja, 
meskipun seandainya mereka pernah hidup untuk bertahun-tahun lamanya.

1265. Ayat ini meletakkan suatu asas yang penting, bahwa nubuatan-
nubuatan yang mengandung peringatan tentang akan turunnya azab itu dapat 
dibatalkan, sedang nubuatan-nubuatan yang mengandung janji-janji secara 
umum, yang tidak dikenakan kepada seorang nabi yang tertentu – tetapi 
merupakan peraturan umum yang dapat dikenakan kepada semua nabi – tidak 
dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Ayat ini selanjutnya mengandung arti, 
bahwa tidak seharusnya semua nubuatan itu mempunyai batas waktu tertentu 
untuk menjadi sempurna.

a13 : 41; 40 : 78.  b16 : 37; 35 : 25.  c21 : 39; 27 : 72; 34 : 30;

36 : 49.  d7 : 189.

* Dari ayat ini dapat diketahui, bukan suatu keharusan bahwa semua nubuatan sempurna di masa 
kehidupan seorang nabi. Sehubungan dengan Rasulullah Saw, yang pasti ada sebagian nubuatan yang 
sempurna di masa hidup beliau. Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw, terus menerus 
sampai hari Kiamat menerangkan tentang nubuatan-nubuatan yang sesudah wafat Rasulullah Saw 
mulai sempurna, sampai sekarang sempurna dan akan terus sempurna sampai hari Kiamat.
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diriku, kecuali apa yang Allah 
kehendaki. aBagi setiap umat ada 
jangka waktu yang ditetapkan. 
Apabila jangka waktu mereka 
datang, maka mereka tidak akan 
dapat mengundurkannya sesaat 
pun dan tidak pula dapat men-
dahulukannya.

ۡم 
ُ
ٍۃ  اََجٌلؕ  ِاَذا  َجٓاَء اََجلُہ ّلِ  اُّمَ

ُ
ُہؕ  لِک

 َما َشٓاَء  اللّٰ

 ّوَ لَا  يَۡسَتۡقِدُمۡوَن ﴿۵۰﴾ 
ً

ِخُرۡوَن َساَعۃ
ۡ
فَلَا يَۡسَتا

51. Katakanlah, “Bagaimana-
kah pendapatmu, bjika azab-Nya 
datang kepadamu di waktu malam 
atau siang hari, bagaimana orang-
orang yang berdosa itu akan me-
larikan diri1268 darinya?

ابُٗہ بََیاتًا اَۡو نََہاًرا 
َ

ۡم َعذ
ُ

قُۡل اََرَءیۡتُۡم ِاۡن اَٰتىک

اَذا يَۡسَتۡعِجُل ِمۡنُہ الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۵۱﴾  ّمَ

52. Apakah bila azab itu telah 
terjadi, barulah pada waktu itu 
kamu akan mempercayainya? 
“ cApakah sekarang kamu 
percaya, padahal sebelum ini 
kamu senantiasa meminta 
kedatangannya dipercepat.”

ۡنتُۡم  
ُ
لۡـَٰٔن  َو قَۡد ک

ٰٓ
َمۡنتُۡم  بِٖہ ؕ ا

ٰ
اَثُّمَ  ِاَذا َما َوقََع ا

بِٖہ  تَۡسَتۡعِجُلۡوَن ﴿۵۲﴾ 

53. dKemudian akan dikatakan 
kepada orang-orang yang berbuat 
aniaya, “Rasakanlah olehmu azab 
yang tetap itu,1269 Kamu tidak 
dihukum melainkan karena apa-
apa yang telah kamu kerjakan.”

ِد ۚ 
ۡ
خُل

ۡ
اَب ال

َ
ِذیَۡن َظلَُمۡوا ُذۡوقُۡوا َعذ

َّ ثُّمَ  ِقۡیَل  لِل

ِسُبۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ۡ

ا بَِما ُکۡنتُۡم تَک
َّ ۡجَزۡوَن ِال

ُ
َہۡل ت

a7 : 35; 16 : 62; 35 : 46.  b6 : 48; 7 : 98, 99.  c10 : 92.  d34 : 43.

1266. Ayat ini agaknya menunjuk kepada nabi-nabi pembawa syariat 
(nabi syar’i), sebab semua agama didirikan oleh nabi syar’i.

1267. Ayat ini berisikan jawaban terhadap tuntutan orang-orang kafir 
untuk kedatangan azab (yang tersebut dalam ayat sebelumnya). Rasulullah 
Saw disuruh bertanya kepada mereka, betapa beliau dapat mengabulkan 
tuntutan mereka untuk diberi azab, padahal beliau tidak berdaya untuk 
mendatangkan kebaikan kepada diri beliau sendiri ataupun menjauhkan 
keburukan dari diri beliau.

1268. Ayat ini dapat merupakan celaan terhadap orang-orang kafir, bahwa 
mereka sebaiknya tidak melibatkan diri dalam perbincangan-perbincangan 
yang tidak berguna mengenai kapan waktunya dan bagaimana bentuknya 
azab yang dijanjikan itu, tetapi berusaha menyelamatkan diri dari azab itu 
dengan mengadakan perubahan yang sehat dalam kehidupan mereka.
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54. Dan mereka bertanya 
kepada engkau, “Apakah itu 
benar?” aKatakanlah, “Ya, demi 
Tuhan-ku, itu sungguh benar, 
dan kamu tidak akan dapat 
menggagalkannya.”1269A

ٗہ  
َ  ُہَو ؔؕ قُۡل ِاۡي َو َربِّۡيۤ  ِانّ

ٌ
ِبُئۡونََک اََحّق َو يَۡسَتنۢۡ

  اَنۡتُۡم بُِمۡعِجِزیَۡن ﴿٪۵۴﴾ 
ۤ
 ؕ َو َما

ٌ
حَّق

َ
ل

ربع 
الحزب

22


55. Dan bjika setiap jiwa yang 
berbuat aniaya memiliki segala 
yang ada di bumi ini, niscaya ia 
akan menebus dirinya dengan itu. 
cDan mereka akan menyembu-
nyikan1270 penyesalannya, ketika 
mereka melihat azab itu; dan 
keputusan akan dijatuhkan di 
antara mereka dengan adil, dan 
mereka tidak akan dianiaya.

الۡاَۡرِض  فِي  َما  َظلََمۡت  نَۡفٍس  ّلِ 
ُ
لِک اَّنَ  لَۡو  َو 

ا َراَُوا    لَّمَ
َ

َداَمۃ وا الّنَ َتَدۡت بِٖہ ؕ َو اََسّرُ
ۡ
لَاف

لَا   ۡم  
ُ
ہ َو  بِالِۡقۡسِط  ۡم  

ُ
بَۡیَنہ قُِضَي  َو   ۚ اَب 

َ
الَۡعذ

یُۡظلَُمۡوَن ﴿۵۵﴾ 

56. Ingatlah! Sesungguhnya 
dkepunyaan Allah apa yang ada di 
seluruh langit dan bumi. Ingatlah! 
Sungguh janji Allah memang 
benar, akan tetapi kebanyakan 
dari mereka itu tidak mengetahui.

الۡاَۡرِضؕاَلَاۤ   َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ ِاّنَ  اَلَاۤ 

لَا   ۡم 
ُ
َرہ

َ
اَۡکث لِٰکّنَ  ّوَ   

ٌ
َحّق ِہ 

اللّٰ َوۡعَد  ِاّنَ 

یَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۶﴾ 

57. eDia-lah yang menghidup-
kan dan mematikan, dan kepada-
Nya kamu akan dikembalikan.

ُہَو  یُۡحٖي َو یُِمۡیُت َو ِالَۡیِہ تُۡرَجُعۡوَن ﴿۵۷﴾ 

58. Hai manusia! Sesungguh-
nya telah datang kepadamu suatu 
nasihat1271 dari Tuhan-mu, dan

ۡن   ّمِ
ٌ

ۡوِعَظۃ ۡم ّمَ
ُ

اُس قَۡد َجٓاَءتۡک یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

ُہًدي ُدۡوِر�َو  الّصُ فِي  لَِّما  ِشَفٓاٌء  َو  ۡم 
ُ

بِّک ّرَ
a11 : 18.  b39 : 48.  c34 : 34.  d2 : 285; 10 : 67; 31 : 27.

e3 : 157; 7 : 159; 44 : 9; 57 : 3.

1269. ‘Adzāb al-Khuld berarti azab yang akan menimpa orang-orang 
kafir untuk masa yang panjang, dan bukan azab yang tak ada habisnya dan 
(bukan pula) yang tidak dapat dilenyapkan dengan cara apa pun. 

1269A. Kamu tidak dapat menyelamatkan diri dari azab itu.
1270. Asarrū dapat berarti juga: “Mereka akan mengemukakan atau 

menyatakan penyesalannya.” Kata itu mempunyai arti-arti yang saling 
berlawanan.

1271. Al-Qur’an itu Mau‘izah (nasihat), sebab (a) Al-Qur’an mengandung 
ajaran-ajaran yang bertolak dari keinginan-keinginan murni untuk memberi 

R. 6
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juga penyembuh bagi penyakit 
apa pun yang ada di dalam dada, 
dan apetunjuk serta rahmat bagi 
orang-orang yang beriman.

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۵۸﴾ 
ۡ
  لِّل

ٌ
ّوَ َرۡحَمۃ

59. Katakanlah, “Kesemuanya 
ini dengan karunia Allah dan 
dengan rahmat-Nya, maka 
karena itu mereka hendaknya 
bergembira. bYang demikian itu 
lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan!” 

َرُحۡواؕ  
ۡ
َیف

ۡ
لَِک فَل

ٰ
ِہ َو بَِرۡحَمِتٖہ فَِبذ

قُۡل بَِفۡضِل اللّٰ

مَّا  َيۡجَمُعۡوَن ﴿۵۹﴾  ُہَو  َخیٌۡر  ّمِ

60. Katakanlah, “Apakah kamu 
pernah memperhatikan, bahwa 
Allah telah menurunkan rezeki 
untukmu, clalu sebagian darinya 
kamu jadikan haram dan sebagian 
lagi halal?1272 Katakanlah, 
“Apakah Allah telah memberi izin 
untuk itu kepadamu, atau kamu 
mengada-adakan dusta terhadap 
Allah?” 

ۡزٍق  ّرِ ۡن  ّمِ لَُکۡم  ُہ  
اللّٰ اَنَۡزَل    

ۤ
ا ّمَ اََرَءیۡتُۡم  قُۡل 

ُہ  اَِذَن 
للّٰ

ٰٓ
ّوَ َحلٰلًا ؕ قُۡل ا ۡنُہ َحَراًما  تُۡم ّمِ

ۡ
جََعل

َ
ف

ُرۡوَن ﴿۶۰﴾ 
َ
ِہ تَۡفت

لَُکۡم اَۡم َعلَي اللّٰ

61. Dan apakah dugaan  orang-
orang yang mengada-adakan 
dusta terhadap   Allah   tentang   
Hari Kiamat? dSesungguhnya  
Allah mempunyai karunia untuk 
manusia, akan tetapi kebanyakan 
mereka tidak bersyukur.

الَۡکِذَب  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ُرۡوَن 

َ
یَۡفت ِذیَۡن 

َّ ال َظّنُ  َما  َو 

اِس   ۡو فَۡضٍل َعلَي الّنَ
ُ

َہ  لَذ
یَۡوَم  الِۡقٰیَمِۃ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

ُرۡوَن ﴿٪۶۱﴾ 
ُ

ۡم  لَا  يَۡشک
ُ
َرہ

َ
َو لِٰکّنَ  اَۡکث 

nasihat yang baik, (b) Ajaran Al-Qur’an itu telah diperhitungkan akan 
mempengaruhi dan menyentuh hati sanubari manusia sedalam-dalamnya dan 
(c) Al-Qur’an telah mengemukakan dengan cara yang indah segala dasar dan 
kaidah mengenai amal perbuatan, yang menuju kepada perubahan akhlak dan 
sukses dalam kehidupan. 

1272. Makan dan minum itu adalah keperluan manusia yang utama, dan 
telah menjadi kewajiban pertama bagi sesuatu agama untuk membimbing 
manusia mengenai hal ini. Tetapi pikiran yang sehat menuntut adanya alasan-
alasan dari segi kesehatan, akhlak atau keagamaan untuk menyatakan berbagai 
benda itu halal dan benda-benda lainnya haram. Islam telah menyediakan 
ajaran-ajaran yang perlu dalam urusan ini.

a12 : 112; 27 : 3.  b43 : 33.  c5 : 104. d27 : 74; 40 : 62.  
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a57 : 5; 58 : 8.  b34 : 4.  c2 : 63.  d41 : 31.

62. Dan tidaklah engkau sibuk 
dalam suatu urusan dan tidak 
pula engkau membaca dari pada-
nya sebagian dari Al-Qur’an dan 
tidak pula akamu melakukan 
suatu pekerjaan, melainkan Kami 
menjadi saksi atasmu ketika kamu 
tekun di dalam melakukannya. 
Dan btidaklah tersembunyi dari 
Tuhan engkau sebesar zarrah 
pun di bumi dan di langit, dan 
tiada yang lebih kecil1273 dari itu 
dan tidak pula yang lebih besar, 
melainkan tertulis dalam kitab 
yang nyata.

ٍن ّوَ َما تَۡتُلۡوا ِمۡنُہ ِمۡن 
ۡ
ۡوُن فِۡي َشا

ُ
َو َما تَک

ا  ُکّنَ ا 
َّ ِال َعَمٍل  ِمۡن  تَۡعَمُلۡوَن  لَا  ّوَ  ٍن 

ٰ
قُۡرا

ۡم ُشُہۡوًدا  ِاۡذ تُِفۡیُضۡوَن ِفۡیِہ ؕ َو َما 
ُ

َعلَۡیک

ٍۃ فِي الۡاَۡرِض  ۡثَقاِل  َذّرَ بَِّک ِمۡن ّمِ یَۡعُزُب َعۡن ّرَ

َر ِمۡن ٰذلَِک َو لَاۤ اَۡکبََر  
َ
َمٓاِء َو لَاۤ اَۡصغ َو لَا فِي الّسَ

ِبیٍۡن ﴿۶۲﴾  ا  فِۡي  کِٰتٍب  ّمُ
َّ ِال

63. Ingatlah! Sesungguhnya 
wali-wali Allah itu ctidak akan ada 
ketakutan atas mereka dan tidak 
pula mereka akan bersedih.1274

ۡم  
ُ
ہ لَا  َو  َعلَۡیہِۡم  َخۡوٌف  لَا  ِہ 

اللّٰ اَۡولَِیٓاَء  ِاّنَ  اَلَاۤ 

 ﴾۶۳ۚۖ َيۡحَزنُۡوَن ﴿

64. Orang-orang yang beriman 
dan senantiasa bertakwa.

 ﴾۶۴ؕ ُقۡوَن ﴿ انُۡوا  یَّتَ
َ
َمنُۡوا  َو ک

ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ ال
65. dBagi mereka ada khabar 

suka dalam kehidupan di dunia 
dan juga di akhirat, tak ada peru-
bahan pada firman-firman Allah, 
itulah kemenangan yang besar.

ِخَرِۃ ؕ 
ٰ

نَۡیا َو فِي الۡا حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

ُم الُۡبۡشٰري فِي ال
ُ
لَہ

الَۡفۡوُز   ُہَو  ٰذلَِک   ؕ ِہ 
اللّٰ لِٰمِت 

َ
لِک تَۡبِدیَۡل  لَا 

 ﴾۶۵ؕ الَۡعِظۡیُم ﴿

1273. Kalau beberapa benda tetap tersembunyi karena kecilnya, maka 
ada pula benda-benda yang bagiannya tetap tersembunyi karena besarnya 
benda itu. Pandangan Tuhan itu begitu tajam dan menembus, sehingga tiada 
sesuatu yang betapapun kecilnya, dapat tersembunyi dari pandangan-Nya 
dan pandangan itu begitu luas jangkauannya, sehingga tiada bagian benda, 
betapapun besarnya, dapat tersembunyi dari pandangan Dia.

1274. Perasaan “takut” itu bertalian dengan amal perbuatan manusia di 
masa yang akan datang, dan perasaan “sedih” dengan amal perbuatan yang 
sudah lampau.

R. 7
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66. Dan ajanganlah perkataan 
mereka itu menyedihkan1275 eng-
kau. Sesungguhnya kekuasaan 
itu kepunyaan Allah seluruhnya. 
Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

ِہ َجِمۡیًعا ؕ 
َۃ لِلّٰ ۡم ۘ ِاّنَ الِۡعّزَ

ُ
َو لَا َيۡحُزنَۡک قَۡولُہ

ِمۡیُع  الَۡعلِۡیُم ﴿۶۶﴾  ُہَو  الّسَ

وقف
لازم

67. Ingatlah! bSesungguhnya 
kepunyaan Allah semua yang 
ada di langit dan semua yang ada 
di bumi. Dan orang-orang yang 
menyeru yang lain selain Allah 
sebenarnya tidaklah mengikuti 
sekutu-sekutu ini; cmereka hanya 
mengikuti persangkaan belaka 
dan mereka hanya menduga-
duga.

ٰمٰوِت َو َمۡن فِي الۡاَۡرِضؕ  ِہ َمۡن فِي الّسَ
اَلَاۤ ِاّنَ لِلّٰ

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِبُع  یَّتَ َما  َو 

ا  
َّ ۡم  ِال

ُ
ّنَ  َو  ِاۡن  ہ

َ
ا  الّظ

َّ ِبُعۡوَن  ِال ٓاَء ؕ ِاۡن یَّـّتَ
َ
ُشَرک

َيۡخُرُصۡوَن ﴿۶۷﴾ 

68. dDia-lah yang telah men-
jadikan malam gelap untukmu, 
supaya kamu dapat beristirahat 
di dalamnya, dan siang hari 
terang-benderang,1276 agar kamu 
dapat mencari kesibukanmu. Se-
sungguhnya dalam hal itu ada 
Tanda-tanda bagi kaum yang mau 
mendengar amanat Allah.

ُنۡوا ِفۡیِہ 
ُ

ۡیَل لِتَۡسک
َّ ِذۡي َجَعَل لَُکُم ال

َّ ُہَو ال

ٰیٍت  لَِّقۡوٍم  
ٰ

َہاَر  ُمۡبِصًراؕ  ِاّنَ فِۡي  ٰذلَِک  لَا َو الّنَ

يَّۡسَمُعۡوَن ﴿۶۸﴾ 

1275. Dalam ayat 63 dikatakan, bahwa sahabat-sahabat Tuhan tak 
pernah bersedih hati, sedangkan menurut ayat ini, bahwa Rasulullah Saw pun 
suka bersedih hati, makanya beliau disuruh agar jangan bersedih hati. Perlu 
diperhatikan, bahwa sesungguhnya kesedihan Rasulullah Saw bukan memikirkan 
nasib beliau sendiri, melainkan memikirkan nasib orang lain. Beliau mengeluh, 
menangis, dan bersedih memikirkan nasib seluruh umat manusia. Lihat catatan 
no. 1664.

1276. Seperti halnya malam hari memberikan kepada anggota jasmani 
manusia – yang sudah letih dan lesu itu – waktu yang diperlukan untuk 
memulihkan kembali tenaganya kepada keadaan semula, dan memberikan 
kepadanya kemampuan untuk menyelenggarakan pekerjaan keesokan harinya, 
demikian pula masa-masa antara, yang ditandai oleh tidak adanya kegiatan dan 
adanya kebekuan dalam kehidupan bangsa-bangsa, merupakan waktu istirahat 
dan pemulihan kembali kekuatan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk 

a36 : 77.  b10 : 56.  c10 : 37.  d17 : 13; 27 : 87; 28 : 74; 30 : 24.
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69. aMereka berkata, “Allah 
telah mengangkat anak.” Maha-
suci Dia. Dia Mahakaya. Kepu-
nyaan Dia-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. 
Kamu tidak mempunyai wewenang 
untuk ini. Patutkah kamu me-
ngatakan terhadap Allah apa yang 
tidak kamu ketahui?1277

لَٗہ   ؕ الَۡغِنّيُ  ُہَو   ؕ ُسۡبٰحَنٗہ  َولًَدا  ُہ 
اللّٰ  

َ
خَذ

َّ
ات قَالُوا 

ۡم 
ُ
ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِضِؕاۡن ِعۡنَدک َما فِي الّسَ

لَا  َما  ِہ 
اللّٰ َعلَي  اَتَُقۡولُۡوَن   ؕ ا 

َ
بِٰہذ ٰطنٍۭ 

ۡ
ُسل ۡن  ّمِ

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۹﴾ 

70. Katakanlah, “Sesungguh-
nya borang-orang yang mengada-
adakan dusta terhadap Allah, 
tidak akan menang.

لَا   الَۡکِذَب   ِہ 
اللّٰ َعلَي  ُرۡوَن 

َ
یَۡفت ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ  قُۡل 

 ﴾۷۰ؕ یُۡفِلحُۡوَن ﴿

71. cMereka akan memperoleh 
sedikit kesenangan di dunia 
ini. Kemudian kepada Kami-
lah tempat kembali mereka. 
Kemudian Kami akan membuat 
mereka merasakan azab yang 
keras, disebabkan mereka 
senantiasa ingkar.

ُم 
ُ
ۡم ثُّمَ نُِذیُۡقہ

ُ
نَۡیا ثُّمَ ِالَۡیَنا مَۡرِجُعہ َمَتاٌع فِي الّدُ

ُرۡوَن ﴿٪۷۱﴾ 
ُ
ف

ۡ
انُۡوا یَک

َ
ِدیَۡد بَِما ک

َ
اَب الّش

َ
الَۡعذ

نصف 
الحزب

22


72. Dan bacakanlah kepada 
mereka kisah Nuh,1278 ketika ia 
berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku! dJika kamu keberatan 
terhadap kedudukanku di sisi 
Allah  dan peringatan dariku me-
ngenai kewajiban kamu melalui 
Tanda-tanda Allah, maka hanya 
kepada Allah aku bertawakkal; 
kemudian himpunlah semua ren-
canamu dan sekutu-sekutumu 
juga; sehingga urusanmu se-
dikit pun tidak menjadi kabur 
bagimu, kemudian laksanakan-
lah rencanamu terhadapku dan 
janganlah aku diberi tangguh.”

 نُۡوٍح ۘ ِاۡذ قَاَل لَِقۡوِمٖہ ٰیَقۡوِم  
َ
َو اتُۡل َعلَۡیہِۡم نََبا

ٰیِت 
ٰ
کِیِۡرۡي بِا

ۡ
َقاِمۡي َو تَذ ۡم ّمَ

ُ
بَُر َعلَۡیک

َ
اَن ک

َ
ِاۡن ک

ۡم 
ُ
اَۡمَرک ا  ۡجِمُعۡوۤ

َ
فَا ُت 

ۡ
ل

َّ
تََوک ِہ 

اللّٰ فََعلَي  ِہ 
اللّٰ

 
ً

ۃ ۡم ُغّمَ
ُ

ۡم َعلَۡیک
ُ
ۡن اَۡمُرک

ُ
ۡم ثُّمَ لَا یَک

ُ
ٓاَءک

َ
َو ُشَرک

ّيَ َو لَا تُۡنِظُرۡوِن ﴿۷۲﴾ 
َ

ا ِال ثُّمَ اۡقُضۡوۤ

وقف
لازم

a2 : 117; 4 : 172; 9 : 31; 17 : 112; 18 : 5, 6.  b4 : 51; 16 : 117.
c3 : 15, 198; 9 : 38; 16 : 118; 28 : 61; 40 : 40. d71 : 8.  
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73. “Dan jika kamu berpaling,  
amaka ingatlah bahwa aku tidak 
meminta kepada kamu ganjaran 
apa pun.1279 Ganjaranku hanyalah 
pada Allah dan aku disuruh 
supaya aku termasuk orang-orang 
yang sepenuhnya menyerahkan 
diri kepada-Nya.”

ا 
َّ ۡن اَۡجٍرؕ  ِاۡن اَۡجِرَي ِال ۡم ّمِ

ُ
لُۡتک

َ
مَا َسا

َ
ۡیتُۡم ف

َّ فَِاۡن تََول

ِہ �َو اُِمۡرُت اَۡن اَُکۡوَن  ِمَن  الُۡمۡسلِِمیَۡن ﴿۷۳﴾ 
َعلَي اللّٰ

74. Tetapi mereka telah men-
dustakannya,  la lu  bKami 
selamatkan dia dan orang-orang 
yang besertanya dalam bahtera, 
dan Kami jadikan mereka sebagai 
pewaris karunia-karunia Kami, 
dan Kami tenggelamkan orang-
orang yang mendustakan Tanda-
tanda Kami. Maka lihatlah, betapa 
buruknya kesudahan orang-orang 
yang diberi peringatan.

ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
ِک َو َجَعل

ۡ
َعٗہ فِي الُۡفل ّجَۡیٰنُہ َو َمۡن ّمَ

َ
بُۡوُہ  فَن

َّ
ذ

َ
فَک

ٰیِتَناۚ  فَانُۡظۡر 
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ ِٰٓئَف َو اَۡغَرۡقَنا ال َخل
ِریَۡن ﴿۷۴﴾ 

َ
  الُۡمۡنذ

ُ
اَن َعاِقَبۃ

َ
ۡیَف ک

َ
ک

a6 : 91; 11 : 30.  b29 : 16.

melakukan pekerjaan di kemudian hari dengan menyegarkan semangat mereka 
dan menimbulkan gairah baru dalam diri mereka.

1277. (a) Tuhan itu kebal terhadap hukum kehancuran dan kematian, dan 
oleh karena itu tidak memerlukan anak untuk meneruskan pekerjaan-Nya. (b) 
Karena Tuhan itu bersifat Ghani – tidak menghajatkan sesuatu – Dia tidak 
memerlukan anak untuk membantu Dia dalam mengatur alam semesta. (c) 
Paham bahwa Tuhan itu mempunyai anak, tidak mempunyai dasar yang sehat 
dan tidak lebih dari dugaan-dugaan dan prakiraan-prakiraan yang bersumber 
pada falsafah yang kosong. Itulah maksud yang dikandung oleh ayat ini.

1278. Jika kita mengikuti dengan teliti riwayat ketiga nabi Nuh As, Musa 
As, dan Yunus As – yang disebut dalam ayat-ayat berikut, maka akan nampak, 
bahwa riwayat hidup mereka telah menjelma dalam bentuk kecil pada kehidupan 
Rasulullah Saw. Beliau memainkan peranan Nabi Nuh As di Mekah, peranan 
Nabi Musa As di Medinah, dan peranan Nabi Yunus As pada waktu beliau 
kembali ke Mekah. Hal ini sudah cukup menjelaskan, bahwa riwayat nabi-nabi 
yang disebut dalam Al-Qur’an bukan hanya sekedar ceritera belaka, melainkan 
merupakan nubuatan-nubuatan agung tentang peristiwa-peristiwa penting yang 
akan terjadi dalam kehidupan Rasulullah Saw.

1279. Adalah merupakan satu tuduhan umum yang biasa dilancarkan 
orang terhadap nabi-nabi Allah, bahwa mereka berusaha untuk memperoleh 
keunggulan terhadap kaumnya dengan membangkitkan pemberontakan terhadap 
tatanan yang berlaku dengan tujuan menegakkan tatanan baru di bawah pimpinan 
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75. Kemudian Kami utus se-
sudah dia beberapa rasul kepada 
kaum mereka masing-masing, 
ayang datang kepada mereka 
dengan bukti-bukti yang nyata. 
Akan tetapi mereka tidak mau 
beriman kepadanya disebabkan 
mereka itu telah mendustakan-
nya sebelum itu. Demikianlah 
Kami mencap1280 hati orang-
orang yang melampaui batas.

ۡم 
ُ
جَٓاُءۡوہ

َ
ثُّمَ بََعۡثَنا ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ ُرُسلًا ِالٰي قَۡوِمہِۡم ف

بُۡوا 
َّ

َکذ بَِما  لُِیۡؤِمنُۡوا  انُۡوا 
َ
ک مَا 

َ
ف ٰنِت  بِالَۡبّیِ

ُلۡوِب  قُ َعلٰي  نَۡطَبُع  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ قَۡبُل  ِمۡن  بِٖہ 

الُۡمۡعَتِدیَۡن ﴿۷۵﴾ 

76. bKemudian sesudah me-
reka, Kami utus Musa dan Harun 
kepada Fir‘aun dan pembesar-
pembesarnya dengan Tanda-tanda 
Kami, tetapi mereka berlaku 
sombong, dan mereka itu kaum 
yang berdosa.

ِالٰي  ٰہُرۡوَن  َو  ۡوٰسي  ّمُ ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم  بََعۡثَنا  ثُّمَ 

بَُرۡوا 
ۡ

فَاۡسَتک ٰیِتَنا 
ٰ
بِا َملَ۠ائِٖہ  َو  ِفۡرَعۡوَن 

ۡجِرِمیَۡن ﴿۷۶﴾ 
ُ

انُۡوا قَۡوًما ّم
َ
َو ک

77. Maka ctatkala datang kepada 
mereka kebenaran dari sisi Kami, 
mereka berkata, “Sesungguhnya 
ini adalah sihir yang nyata.”1281

ا  
َ

ا ِاّنَ ٰہذ  ِمۡن ِعۡنِدنَا قَالُۡوۤ
ُ

حَّق
ۡ

ُم ال
ُ
ا َجٓاَءہ فَلَّمَ

ِبیٌۡن ﴿۷۷﴾  لَِسۡحٌر  ّمُ

a30 : 48; 40 : 24.  b7 : 104.  c40 : 26.

mereka sendiri. Tuduhan yang tidak beralasan itulah yang dibantah dalam ayat 
ini. Nabi-nabi Allah tidak pernah berusaha untuk memperoleh kebesaran bagi 
diri mereka sendiri. Kebalikannya mereka itu memilih jalan penderitaan dan 
darma bakti.

1280. Tuhan tidak semau-maunya menyegel (mencap) hati orang-orang 
kafir; orang-orang kafir itu sendirilah yang dengan penolakan yang degil untuk 
mendengarkan Kalamullah itu, telah memahrumkan diri dari kemampuan melihat 
dan menerima kebenaran. Mereka sendirilah pencipta nasibnya yang buruk itu.

1281. Dalam dua patah kata Sihr dan Mubīn yang sederhana itu tersembunyi 
hampir semua tipu-daya dan siasat licik yang dipergunakan oleh musuh-musuh 
untuk mengalahkan dan melumpuhkan kekuatan para nabi Allah. Orang-orang 
dengan alam pikiran yang cenderung kepada keagamaan dihasut oleh musuh-
musuh kebenaran, bahwa ajaran baru itu tiada lain melainkan Sihr atau tipu 
muslihat yang dapat merusak agama negeri itu, sedang para nasionalis yang 
mengaku sangat menaruh perhatian kepada kesejahteraan mengenai kebendaan 
dari negeri mereka, dibuat takut dan menjauhi agama itu karena diberitakan, 
bahwa dengan menerima ajaran baru itu akan timbul perpecahan dan kekacauan di 
antara berbagai golongan dalam negeri, dan dengan demikian akan memberikan 
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78. Musa berkata, “Apakah 
kamu berkata demikian itu 
mengenai hak, ketika ia telah 
datang kepadamu? Apakah ini 
sihir? Padahal atukang-tukang 
sihir itu tidak akan mendapat 
kemenangan.”

ۡمؕ  
ُ
ا َجٓاَءک حَّقِ لَّمَ

ۡ
ي اَتَُقۡولُۡوَن لِل قَاَل ُمۡوسٰۤ

ِحُرۡوَن ﴿۷۸﴾  ا ؕ َو لَا یُۡفِلُ� الّسٰ
َ

اَِسۡحٌر ٰہذ

79. Mereka berkata, “Apakah 
engkau datang kepada kami 
supaya engkau membelokkan 
kami dari apa yang telah kami 
dapati pada bapak-bapak kami 
dan kamu berdua memperoleh 
kebesaran di bumi ini? Tetapi 
bkami tidak akan percaya kepada 
kamu berdua.”

ِفَتَنا َعمَّا َوَجۡدنَا َعلَۡیِہ 
ۡ
ا اَِجۡئَتَنا لَِتل قَالُۡوۤ

ۡوَن لَُکَما الِۡکبِۡریَٓاُء فِي الۡاَۡرِضؕ 
ُ

بَٓاَءنَا َو تَک
ٰ
ا

ۡحُن لَُکَما بُِمۡؤِمِنیَۡن ﴿۷۹﴾ 
َ
َو َما ن

80. cDan berkata Fir‘aun, 
“Datangkanlah kepadaku setiap 
tukang sihir yang mahir.”

ّلِ ٰسِحٍر َعلِۡیٍم ﴿۸۰﴾ 
ُ
َو قَاَل ِفۡرَعۡوُن ائُۡتۡونِۡي بِک

81. Maka setelah datang 
tukang-tukang sihir itu, berkata-
lah Musa kepada mereka, 
d”Lemparkanlah apa yang 
hendak kamu lemparkan.”

  
ۤ
ي اَلُۡقۡوا  َما ۡوسٰۤ ۡم ّمُ

ُ
َحَرُۃ قَاَل لَہ ا َجٓاَء الّسَ فَلَّمَ

ُقۡوَن ﴿۸۱﴾ 
ۡ
ل اَنۡتُۡم  ّمُ

82. Maka ketika mereka telah 
melemparkan, berkatalah eMusa, 
“Apa yang telah kamu bawa itu 
adalah sihir belaka. Sesungguh-
nya Allah akan membatalkannya. 
Sesungguhnya Allah tidak akan 
membiarkan pekerjaan orang-
orang yang berbuat kerusakan itu 
berhasil.

ۡحُرؕ     اَلَۡقۡوا قَاَل ُمۡوٰسي َما ِجۡئتُۡم  بِِہ � الّسِ
ۤ
ا فَلَّمَ

َہ  لَا یُۡصِلُ�  َعَمَل  
ٗہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

ُ
َہ  َسُیۡبِطل

ِاّنَ  اللّٰ

الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿٪۸۲﴾  

a20 : 70.  b7 : 133.  c7 : 113; 26 : 37, 38.  d7 : 117; 20 : 67; 26 : 44.
e7 : 119; 20 : 70.

pukulan maut kepada persatuan dan kesatuan nasional; Mubīn berarti sesuatu 
yang merusak persatuan atau mencerai-beraikan (Lane).

1281A. Perkara yang benar tidak memerlukan bantuan dan cara-cara yang 
tidak benar untuk menyiarkannya. “tujuan menghalalkan cara” tidak pernah 
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83. Dan aAllah akan menegak-
kan kebenaran dengan firman-
firman-Nya,1281A walaupun orang-
orang yang berdosa tidak me-
nyukai.”

ِرَہ الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۸۳﴾ 
َ
لِٰمِتٖہ َو لَۡو ک

َ
 بِک

َ
حَّق

ۡ
ُہ ال

 اللّٰ
ُ

َو ُيِحّق

84. Maka tiada yang beriman 
kepada Musa kecuali beberapa 
pemuda dari kaumnya, karena 
takut kepada bFiraun dan pe-
muka-pemuka mereka, karena ia 
akan menganiaya mereka. Dan 
sesungguhnya Fir‘aun berbuat 
sewenang-wenang di muka bumi 
dan sesungguhnya ia termasuk 
orang-orang yang melampaui 
batas.

َعلٰي  قَۡوِمٖہ  ۡن  ّمِ  
ٌ

یَّۃ ُذّرِ ا 
َّ ِال ي  لُِمۡوسٰۤ َمَن  ٰ

ا  
ۤ
مَا

َ
ف

 ؕ ۡم 
ُ
یَّۡفِتَنہ اَۡن  َملَ۠ائِہِۡم   َو  ِفۡرَعۡوَن  ۡن  ّمِ َخۡوٍف 

لَِمَن   ٗہ  
ِانَّ َو    ۚ الۡاَۡرِض  فِي  لََعاٍل  ِفۡرَعۡوَن  ِاّنَ  َو 

الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿۸۴﴾ 

85. Dan Musa berkata, “Hai 
kaumku! Jika kamu telah beriman 
kepada Allah, maka kepada Dia-
lah kamu hendaknya bertawakkal, 
jika kamu sungguh-sungguh 
patuh kepada kehendak-Nya.1282

ِہ 
َمۡنتُۡم بِاللّٰ

ٰ
ۡنتُۡم ا

ُ
َو قَاَل ُمۡوٰسي ٰیَقۡوِم  ِاۡن  ک

ۡسلِِمیَۡن ﴿۸۵﴾  ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ا  ِاۡن ک ُلۡوۤ

َّ
فََعلَۡیِہ تََوک

86. Maka mereka berkata, “Ke-
pada Allah kami bertawakkal. Ya 
Tuhan kami! Janganlah Engkau 
jadikan kami sasaran fitnah bagi 
kaum yang aniaya.

َنا 
ۡ
ۡجَعل

َ
َنا ۚ َربََّنا لَا ت

ۡ
ل

َّ
ِہ تََوک

فََقالُۡوا َعلَي اللّٰ

لِِمیَۡن ﴿۸۶﴾ 
ٰ

َقۡوِم الّظ
ۡ
  لِّل

ً
ِفۡتَنۃ

87. Dan selamatkanlah kami 
dengan rahmat Engkau dari 
keaniayaan orang-orang kafir.”

ّجَِنا بَِرۡحَمِتَک ِمَن الَۡقۡوِم الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۸۷﴾ 
َ
َو ن

a8 : 9.  b28 : 5.

menjadi semboyan para nabi Allah dan para pengikutnya yang sejati. Kebenaran 
itu menjadi tersebar dan mendapat keunggulan oleh kekuatannya sendiri yang 
ada di dalamnya dan bukan karena kepalsuan.

1282. Īmān berarti penyerahan diri secara mental, dan Islām berarti 
kepatuhan secara lahir. Kepercayaan batin harus diikuti oleh perubahan lahir 
yang sungguh-sungguh dalam amal perbuatan orang yang beriman. 

R. 9
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88. Dan Kami wahyukan ke-
pada Musa dan saudaranya de-
ngan berkata, “Ambillah olehmu 
berdua beberapa rumah di Kota 
untuk kaummu,1283 dan bangunlah 
rumah-rumahmu berhadap-
hadapan1284 dan dirikanlah shalat. 
Dan sampaikanlah khabar suka 
kepada orang-orang beriman.”*

َما 
ُ

 لَِقۡوِمک
ٰ
ا  ِالٰي ُمۡوٰسي َو اَِخۡیِہ اَۡن تََبّوَ

ۤ
َو اَۡوَحۡیَنا

ّوَ   
ً

ِقۡبلَۃ ۡم 
ُ

بُُیۡوتَک اۡجَعُلۡوا  ّوَ  بُُیۡوتًا  بِِمۡصَر 

ِر  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۸۸﴾  ٰلوَۃؕ  َو بَّشِ اَِقۡیُموا الّصَ

89. Dan berkata Musa, “Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya Eng-
kau telah memberikan kepada 
Fir‘aun dan pembesar-pembesar-
nya kemegahan dan kekayaan 
dalam kehidupan dunia, ya Tuhan 
kami, akibatnya mereka menye--
satkan orang dari jalan Engkau. 
Ya Tuhan kami! Musnahkan-
lah1284A kekayaan mereka dan 
keraskan-lah1284B hati mereka; 
maka amereka tidak akan ber-
iman, sehingga mereka melihat 
azab yang pedih.”

َو  ِفۡرَعۡوَن  تَۡیَت 
ٰ
ا َک 

ِانَّ  
ۤ
َربََّنا ُمۡوٰسي  قَاَل  َو 

 ؕ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  اَۡمَوالًا  ّوَ    
ً

ِزیَۡنۃ َملَاَٗہ  

ۡوا َعۡن َسِبۡیلَِک ۚ َربََّنا اۡطِمۡس  
ُ

َربََّنا لُِیِضّل

یُۡؤِمنُۡوا  فَلَا  قُُلۡوبِہِۡم  َعلٰي  اۡشُدۡد  َو  اَۡمَوالِہِۡم  ٰۤي  َعل

اَب  الۡاَلِۡیَم ﴿۸۹﴾
َ

ي  یََرُوا  الَۡعذ
ٰ
َحّت

1283. Perintah untuk hidup di kota tidak berarti bahwa kaum Bani Israil 
sebelum itu hidup di padang belantara. Ayat ini menekankan perlunya dan 
gunanya kehidupan yang beradab dan bermasyarakat. Ada kecenderungan umum 
pada para anggota minoritas yang lemah untuk hidup bersama di kota-kota besar.

1284. Kata-kata, “supaya berhadap-hadapan,” berarti bahwa (1)  orang-
orang Bani Israil diperintahkan untuk hidup berdampingan akrab, sehingga 
dapat tolong-menolong satu sama lain pada waktu kesusahan, sebab tujuan ini 
hanya dapat dicapai bila orang-orang mendirikan rumah mereka berdekatan atau 
berhadap-hadapan. (2) Mereka hendaknya mengusahakan agar mereka semuanya 
menghadap ke satu arah, yang secara kiasan berarti bahwa mereka hendaknya 
mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama. (3) Semua rumah mereka hendaknya 
sama martabatnya, dalam pengertian bahwa rasa persaudaraan yang sungguh-
sungguh antara si kaya dan si miskin harus tercapai, sehingga semuanya bersatu-
padu dan merupakan satu kesatuan; sebab tidak mungkin ada rasa persaudaraan 

* Di ayat ini diterangkan suatu hal, yang di benak Rasulullah Saw sendiri tidak mungkin 
terlintas, dan tidak juga ada keterangan di dalam Bibel, tapi para ahli purbakala telah 
menemukan perumahan Bani Israil yang terkubur di Mesir yang darinya terbukti dengan jelas, 
bahwa rumah-rumah Bani Israil mengarah ke satu kiblat.
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a10 : 97, 98.  b7 : 139; 20 : 78.  c20 : 79; 26 : 61; 44 : 25.  d10 : 52.

90. Dia berfirman, “Sesungguh-
nya telah dikabulkan doa kamu 
berdua, maka berteguh hatilah 
kamu berdua dan janganlah kamu 
ikuti jalan orang-orang yang tidak 
mengetahui.”

لَا  َو  فَاۡسَتِقۡيمَا  َما 
ُ

ۡعَوتُک ّدَ اُِجۡیَبۡت  قَۡد  قَاَل 

ِذیَۡن لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۹۰﴾ 
َّ ّنِ َسِبۡیَل  ال ِبعٰٓ تَّتَ

91. Dan bKami telah membuat 
Bani Israil menyeberangi 
lautan, lalu cFir‘aun dan lasykar-
lasykarnya mengejar mereka se-
cara durhaka dan aniaya, sehing-
ga ketika ia hampir tenggelam, ia 
berkata, “Aku beriman, bahwa 
tiada Tuhan selain yang diimani 
oleh Bani Israil,1285 dan aku 
termasuk orang-orang yang 
menyerahkan diri kepada-Nya.”

ۡم 
ُ
تَۡبَعہ

َ
فَا الَۡبۡحَر  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِبِنۡيۤ   ٰجَوۡزنَا  َو 

ي 
ٰۤ
َعۡدًواَؕحّت ّوَ  بَۡغًیا  ُجُنۡوُدٗہ  َو  ِفۡرَعۡوُن 

ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ  ٗہ  

اَنَّ َمۡنُت 
ٰ
ا قَاَل  َرُق  

َ
الۡغ ُہ 

َ
اَۡدَرک   ۤ ِاَذا

ِمَن  اَنَا�   َو  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ا  بَُنۡوۤ بِٖہ  َمَنۡت 
ٰ
ا ِذۡيۤ 

َّ ال

الُۡمۡسلِِمیَۡن ﴿۹۱﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  22

92. d”Apa, baru sekarang!? 
Padahal engkau telah mem-
bangkang sebelum ini, dan telah 
termasuk orang-orang yang 
berbuat kerusakan.

ۡنَت ِمَن الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۹۲﴾ 
ُ
لۡـَٰٔن َو قَۡد َعَصۡیَت قَۡبُل َو ک

ٰٓ
ا

93. “Maka pada hari ini Kami 
akan menyelamatkan jasadmu 
saja, supaya engkau menjadi 
suatu pelajaran1286 bagi orang-
orang sesudah engkau. Dan 
sesungguhnya kebanyakan ma-
nusia lengah terhadap Tanda-
tanda Kami.”*

لَِمۡن  ۡوَن 
ُ

لَِتک بَِبَدنَِک  ّجِۡیَک 
َ

نُن فَالَۡیۡوَم 

اِس َعۡن   َن الّنَ ِثیًۡرا ّمِ
َ
 ؕ َو ِاّنَ ک

ً
یَۃ

ٰ
َفَک ا

ۡ
َخل

ٰیِتَنا  لَٰغِفُلۡوَن ﴿٪۹۳﴾
ٰ
ا 

yang sungguh-sungguh, bila beberapa anggota masyarakat diam di tempat-tempat 
tinggal yang bagaikan istana, sedang yang lainnya tinggal di gubuk-gubuk hina. 

1284A. Tamasa ‘alaihi berarti ia membinasakan orang atau benda itu; ia 
melenyapkan jejaknya (Lane).

1284B. Syadda al-Syai ’a berarti ia membuat benda itu keras, Syadda 
‘alaihi berarti ia menyerang orang itu (Lane).

* Di ayat ini pun terbukti, bahwa Al-Qur’an diturunkan dari Dzat yang Maha Mengetahui yang 
gaib, karena dimasa Rasulullah Saw sedikit pun tidak ada isyarat tentang mayat Fir’aun. Tapi 
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94. Dan sesungguhnya Kami 
tempatkan Bani Israil di tempat 
yang istimewa dan aKami rezeki-
kan mereka barang-barang yang 
baik, maka mereka tidak ber-
selisih sebelum datang kepada 
mereka ilmu. Sesungguhnya 
Tuhan engkau bakan memberi 
keputusan di antara mereka pada 
hari kiamat tentang apa yang 
mereka perselisihkan.

ِصۡدٍق  اَ  ُمَبّوَ ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ   اۡنَا  بَّوَ لََقۡد  َو 

ي 
ٰ
مَا اۡخَتلَُفۡوا َحّت

َ
ٰبِت ۚ ف ّیِ

َ
َن الّط ۡم ّمِ

ُ
ّوَ َرَزۡقٰنہ

یَۡوَم  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ یَۡقِضۡي  َربََّک  ِاّنَ   ؕ ُم 

ۡ
الِۡعل ُم 

ُ
َجٓاَءہ

انُۡوا ِفۡیِہ  َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۹۴﴾ 
َ
الِۡقٰیَمِۃ ِفۡيمَا ک

95. Sekiranya engkau ada dalam 
keraguan tentang apa yang telah 
Kami turunkan kepada engkau, 
tanyalah orang-orang yang 
membaca Kitab sebelum engkau. 
Sesungguhnya ckebenaran telah 
datang kepada engkau dari 
Tuhan engkau; karena itu sekali-
kali janganlah engkau termasuk 
orang-orang yang meragu.1287

فَۡسـَِٔل  ِالَۡیَک    
ۤ
اَنَۡزلَۡنا   

ۤ
مَّا ّمِ َشّکٍ  فِۡي  ۡنَت 

ُ
ک فَِاۡن 

لََقۡد  قَۡبلَِک ۚ  ِمۡن  الِۡکٰتَب  یَۡقَرُءۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

ِمَن   ۡونَّنَ 
ُ

تَک فَلَا  بَِّک  ّرَ ِمۡن   
ُ

حَّق
ۡ

ال َجٓاَءَک 

 ﴾۹۵ۙ ِریَۡن ﴿
َ
الُۡمۡمت

1285. Kata-kata ini melukiskan kedalaman lembah kehinaan yang si 
congkak Fir‘aun telah terjerumus ke dalamnya.

1286. Sangat menarik perhatian kita, bahwa hanya Al-Qur’an sajalah dari 
semua kitab keagamaan dan buku-buku sejarah, yang menceritakan kenyataan 
yang disinggung oleh ayat ini. Bibel tak menyebutkannya dan tidak pula kitab 
sejarah mana pun. Tetapi dengan cara yang alangkah ajaibnya firman Tuhan 
itu telah terbukti kebenarannya. Setelah lewat lebih dari 3000 tahun, mayat 
Fir‘aun itu telah ditemukan orang kembali dan sekarang tersimpan dalam 
keadaan terpelihara di museum di Kairo. Nampak dari mayat itu, bahwa 
Fir‘aun itu orangnya kurus dan pendek dengan wajah yang mencerminkan 
kebengisan campur kebodohan. Nabi Musa As dilahirkan di jaman Ramses 
II dan dibesarkan olehnya (Keluaran 2: 2-10), tetapi pada pemerintahan 
putranya, ialah Merneptah (Meneptah), beliau diserahi tugas kenabian (Jew. 
Enc. jilid 9 hlm. 500 dan Enc. Bib. pada kata “Pharaoh”  dan pada “Egypt”).

a45 : 17.  b45 : 18.  c2 : 148; 10 : 95; 11 : 18.

R. 10

para ahli purbakala telah mendapatkan mayat Fir’aun yang menentang Nabi Musa As. Dari 
mayat ini diketahui, bahwa Fir’aun ini diselamatkan dari tenggelam dalam keadaan hidup. 
Dan orang yang tak berdaya ini tergeletak di tempat tidur selama 60 tahun setelahnya. Jadi, 
umurnya secara keseluruhan adalah 90 tahun. (Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di Jan 
Wilson : Exodus Enigma 1985).
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96. Dan sekali-kali janganlah 
engkau termasuk di antara orang-
orang yang mendustakan Tanda-
tanda Allah, atau engkau akan 
termasuk di antara orang-orang 
yang rugi.

ِہ  
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال ِمَن  ۡونَّنَ 
ُ

تَک لَا  َو 

ٰخِسِریَۡن ﴿۹۶﴾ 
ۡ

ۡوَن  ِمَن  ال
ُ

فََتک

97. aSesungguhnya orang-
orang yang terhadap mereka telah 
berlaku ketetapan Tuhan engkau, 
mereka tidak akan beriman.

لَا   َربَِّک  لَِمُت 
َ
ک َعلَۡیہِۡم  ۡت 

َ
َحّق ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۹۷﴾ 
98. bWalaupun datang kepada 

mereka setiap Tanda, mereka 
tidak akan beriman, hingga 
mereka menyaksikan azab yang 
pedih.

اَب  
َ

الَۡعذ یََرُوا  ي 
ٰ
َحّت یٍَۃ 

ٰ
ا  

ُ
ّل

ُ
ک ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡہ لَۡو  َو 

الۡاَلِۡیَم ﴿۹۸﴾  

99. Maka mengapa tak ada 
suatu kota1287A pun yang beriman, 
lalu keimanannya itu akan ber-
faedah baginya ckecuali kaum 
Yunus?1288 Ketika mereka 
beriman, Kami singkirkan dari 
mereka azab yang menghinakan 
dalam kehidupan dunia, dan Kami 
berikan mereka perbekalan 
untuk sementara waktu.

  
ۤ
 ِایَۡمانَُہا

ۤ
َمَنۡت فََنَفَعَہا

ٰ
 ا

ٌ
انَۡت قَۡریَۃ

َ
فََلۡو لَا ک

ۡم 
ُ
َمنُۡوا َکَشۡفَنا َعۡنہ

ٰ
  ا

ۤ
ا ا قَۡوَم یُۡونَُسؕ  لَّمَ

َّ ِال

ۡم 
ُ
ۡعٰنہ نَۡیا َو َمّتَ حَٰیوِۃ الّدُ

ۡ
ِخۡزِي  فِي ال

ۡ
اَب ال

َ
َعذ

ِالٰي ِحیٍۡن ﴿۹۹﴾ 

100. Dan dsekiranya Tuhan 
engkau memaksakan kehendak- ۡم

ُ
ہ

ُّ ل
ُ
ک الۡاَۡرِض  فِي  َمۡن  َمَن  ٰ

لَا َربَُّک  َشٓاَء  لَۡو  َو 

1287. Seruan ini ditujukan bukan kepada Rasulullah Saw, tetapi kepada 
setiap pembaca Al-Qur’an; tidak pula kata-kata “telah Kami turunkan kepada 
engkau” menunjukkan, bahwa seruan itu tertuju kepada beliau, sebab di 
berbagai tempat dalam Al-Qur’an disebutkan, bahwa Al-Qur’an diturunkan 
kepada semua orang (QS. 2:137; dan QS.21:11). Ayat yang langsung menyusul 
berikutnya pun mendukung pandangan ini, sebab tak mungkin Rasulullah 
Saw termasuk golongan orang-orang “yang mendustakan tanda-tanda dari 
Allah.”

1287A. Maksud “kota” di sini adalah warga kota.
1288. Nabi Yunus As disebut pada enam tempat yang berlainan dalam 

a10 : 34; 40 : 7.  b10 : 89.  c37 : 149.  d6 : 150; 16 : 10.
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Nya, niscaya semua orang yang 
ada di bumi akan beriman semua-
nya. aApakah engkau akan me-
maksa1289 manusia hingga men-
jadi orang-orang beriman?”

ۡونُۡوا 
ُ

ي  یَک
ٰ
اَس َحّت ِرُہ الّنَ

ۡ
نَۡت تُک

َ
َجِمۡیًعا ؕ اَفَا

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۰۰﴾ 

101. Dan tak seorang pun dapat 
beriman, kecuali dengan izin1290 
Allah. Dan bDia menimpakan 
kemurkaan-Nya kepada orang-
orang yang tidak menggunakan 
akal.

 ؕ ِہ 
اللّٰ بِِاۡذِن  ا 

َّ ِال تُۡؤِمَن  اَۡن  لَِنۡفٍس  اَن 
َ
ک َما  َو 

ِذیَۡن لَا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۰۱﴾ 
َّ َو َيۡجَعُل الّرِۡجَس َعلَي ال

102. Katakanlah, c”Renung-
kanlah apa yang sedang terjadi 
di seluruh langit dan bumi.”1291 
dTetapi ayat-ayat dan peringatan-
peringatan itu tidak akan ber-
faedah bagi kaum yang tidak mau 
beriman.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضؕ  َو َما  قُِل انُۡظُرۡوا َماَذا فِي الّسَ

ا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۰۲﴾ 
َّ ُر َعۡن قَۡوٍم ل

ُ
ذ ٰیُت َو الّنُ

ٰ
تُۡغِني الۡا

103. Maka eapakah yang 
mereka tunggu-tunggu, kecuali 
semisal hari-hari siksaan yang 
dialami oleh orang-orang yang 
telah berlalu sebelum mereka? 
Katakanlah, “Maka ftunggulah, 
dan sesungguhnya aku pun 
bersamamu termasuk orang-
orang yang menunggu.”

ِذیَۡن َخَلۡوا 
َّ ا ِمۡثَل اَیَّاِم ال

َّ فََہۡل یَۡنَتِظُرۡوَن ِال

َن  ۡم ّمِ
ُ

ِۡي َمَعک
ّ

ِان ا 
ۤ
ِمۡن قَۡبلِہِۡم ؕ قُۡل فَانَۡتِظُرۡو

الُۡمۡنَتِظِریَۡن ﴿۱۰۳﴾ 

Al-Qur’an (QS.4:164; 6:87; 21:88; 37:140; 68:49 dan dalam ayat ini). 
Dalam Bibel beliau disebut sebagai nabi Bani Israil (2 Raja-raja, 14:25), 
yang diperintahkan pergi ke Ninewe, ibukota Asyir dan memberi peringatan 
kepada penghuninya. Tetapi menurut Al-Qur’an beliau diutus kepada 
kaumnya sendiri. Beliau bukan dari Bani Israil atau beliau tidak diutus ke 
Ninewe, melainkan kepada sebagian dari kaumnya. Para ahli Bibel sendiri 
tidak sepakat, bahwa Nabi Yunus As itu seorang dari Bani Israil.

1289. Dari ayat ini jelas tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Islam tidak 
mengizinkan mempergunakan kekerasan dalam menyebarkan ajarannya. 
Lihat pula catatan no. 319.

1290. Tidak mungkin dapat dicapai iman sejati hanya dengan menganut 

a2 : 257; 18 : 30.  b6 : 126.  c7 : 186.  d54 : 6.  e35 : 44.  f11 : 123.
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104. Kemudian akan Kami 
selamatkan rasul-rasul Kami dan 
orang-orang yang telah beriman. 
aDemikianlah menjadi kewajiban 
atas Kami untuk menyelamatkan  
orang-orang yang beriman.

لَِک ۚ 
ٰ

َمنُۡوا َکذ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ۡي ُرُسلََنا َو ال ثُّمَ نَُنّجِ

ا َعلَۡیَنا نُۡنِج الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۰۴﴾٪  
ً
َحّق 

105. Katakanlah, “Hai manu-
sia, jika kamu dalam keraguan 
tentang agamaku, bmaka ketahui-
lah, bahwa aku tidak menyembah 
wujud-wujud yang kamu sembah 
selain Allah, akan tetapi aku 
hanya menyembah Allah, Yang 
akan mematikan kamu, dan caku 
diperintahkan supaya termasuk di 
antara orang-orang yang beriman.

ۡن ِدیِۡنۡي  ۡنتُۡم  فِۡي  َشّکٍ ّمِ
ُ
اُس ِاۡن  ک یَُّہا الّنَ

َ
قُۡل یٰۤا

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال اَۡعُبُد  فَلَاۤ 

ۡم ۖ 
ُ

ىک
ِذۡي یََتَوفّٰ

َّ َہ ال
َو لِٰکۡن اَۡعُبُد اللّٰ

َو اُِمۡرُت اَۡن اَُکۡوَن  ِمَن  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۰۵﴾ۙ  

106. Dan daku telah pula di-
perintahkan untuk menyampai-
kan firman Tuhan kepadamu, 
“Hadapkanlah perhatianmu ke-
pada agama dengan selurus-
lurusnya, edan jangan sekali-kali 
engkau termasuk di antara orang-
orang musyrik.

لَا   َو   ۚ َحِنۡیًفا  یِۡن  لِلّدِ َوۡجَہَک  اَِقۡم  اَۡن  َو 

ۡونَّنَ  ِمَن  الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۰۶﴾ 
ُ

تَک

107. fDan janganlah engkau 
seru selain Allah apa yang tak 
dapat memberimu manfaat dan 
tak dapat memberimu mudarat. 
Dan jika engkau berbuat 
demikian, maka sesungguhnya 
engkau pasti akan termasuk di 
antara orang-orang yang aniaya.”

َک ۚ  ِہ َما لَا یَۡنَفُعَک َو لَا یَُضّرُ
َو لَا تَۡدُع ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

لِِمیَۡن ﴿۱۰۷﴾ 
ٰ

َن الّظ َک ِاًذا ّمِ
َت فَِانَّ

ۡ
فَِاۡن فََعل

paham-paham tertentu dengan lidah saja. Iman sejati itu hanya mungkin 
dengan izin Tuhan, artinya, dengan menjalankan hukum-hukum Tuhan yang 
tertentu, pasti, dan tetap.

1291. Kata-kata “renungkanlah apa yang (sedang terjadi) di seluruh 
langit dan bumi” berarti, bahwa faktor-faktor yang ditakdirkan membawa 
perjuangan Rasulullah Saw kepada kemenangan dan kesejahteraan itu telah 

a30 : 48; 40 : 52; 58 : 22.  b109 : 3.  c6 : 164.  d30 : 31, 44.  e28 : 88.  f28 : 89.

R. 11
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108. aDan jika Allah menim-
pakan suatu mudarat kepada 
engkau, maka tak ada yang dapat 
menghilangkannya selain Dia. 
Dan jika Dia menghendaki 
suatu kebaikan bagi engkau, 
maka tak ada yang dapat menolak 
karunia-Nya.1292 Dia menganu-
gerahkannya kepada siapa yang 
Dia kehendaki di antara hamba-
hamba-Nya, dan Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ا ُہَو ۚ 
َّ   ِال

ۤ
اِشَف لَٗہ

َ
ُہ بُِضّرٍ فَلَا ک

َو ِاۡن یَّۡمَسۡسَک اللّٰ

یُِصۡیُب   ؕ لَِفۡضِلٖہ  َرٓاّدَ  فَلَا  ِبخَیٍۡر  یُِّرۡدَک  ِاۡن  َو 

الَۡغُفۡوُر   ُہَو  َو   ؕ ِعَباِدٖہ  ِمۡن  يََّشٓاُء  َمۡن  بِٖہ 

ِحۡیُم ﴿۱۰۸﴾  الّرَ

109. Katakanlah, “Hai manusia! 
Sesungguhnya  kebenaran 
sekarang telah datang kepadamu 
dari Tuhan-mu. Dan bbarangsiapa 
mengikuti petunjuk, maka 
sesungguhnya petunjuk itu bagi 
dirinya sendiri. Dan barangsiapa 
sesat, maka sesungguhnya 
kesesatan itu akan menimpa 
dirinya. Dan aku bukanlah penjaga 
atas dirimu.”

 ۚ ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ِمۡن   
ُ

حَّق
ۡ

ال ُم 
ُ
َجٓاءَک قَۡد  اُس  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا قُۡل 

 
َ

َضّل َمۡن  َو  لَِنۡفِسٖہۚ  یَۡہَتِدۡي  َما 
فَِانَّ اۡہَتٰدي  مَِن 

َ
ف

  ؕ﴾۱۰۹﴿ بَِوکِۡیٍل  ۡم 
ُ

َعلَۡیک اَنَا�    
ۤ
َما َو   ۚ َعلَۡیَہا   

ُ
یَِضّل َما 

فَِانَّ

110. Dan cikutilah apa yang 
diwahyukan kepada engkau 
dan bersabarlah, hingga Allah 
memberi keputusan. Dan Dia 
adalah sebaik-baik Hakim.

َم  
ُ

َيۡحک ي 
ٰ
َحّت اۡصِبۡر   َو  ِالَۡیَک  ي  یُۡوحٰۤ َما  ِبۡع 

َّ ات َو 

ٰحِکِمیَۡن ﴿۱۱۰﴾٪
ۡ

ُہ ۚ َو ُہَو َخیُۡر ال
اللّٰ 

jelas nampak di langit maupun di bumi, dan oleh karena itu tidak perlu ada 
paksaan untuk membantu perjuangan, yang dapat tumbuh dengan suburnya 
berkat keindahan ajarannya sendiri.

1292. Ada sejenis karunia yang tunduk kepada hukum alam dan dapat 
dicapai oleh manusia dengan usahanya sendiri. Tetapi ada pula semacam 
karunia yang turun kepada manusia melalui rahmat khusus dari Tuhan.

a6 : 18; 39 : 39.  b27 : 93; 39 : 42.  c7 : 204.
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Surah 11
H Ū D

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 124, dengan basmalah

Rukuknya : 10

Waktu Diturunkan

Menurut Ibn ‘Abbas, Al-Hasan, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan 
Jabir bin Zaid, Surah ini diturunkan di Mekah; dan menurut Muqatil 
seluruhnya turun di periode Mekah, kecuali ayat-ayat 13, 18, dan 115, 
yang dianggap diturunkan di Medinah.

Ikhtisar Surah 

Surah yang sebelumnya telah menggolongkan musuh-musuh para 
rasul Tuhan dalam tiga golongan: (a) mereka yang dibinasakan sama 
sekali; (b) mereka yang seluruhnya terpelihara; dan (c) mereka yang 
sebagian terbinasa dan sebagian lagi terpelihara. Dalam Surah ini Al-
Qur’an membicarakan golongan pertama dan menyatakan, bahwa 
Tuhan membinasakan kaum Nabi Hud As sedemikian rupa, sehingga 
tiada jejak mereka yang tertinggal, dan bahwa sebagai gantinya, Allah 
telah membangkitkan kaum lain, yang dengan perantaraan mereka 
mulailah suatu jaman baru dalam kegiatan umat manusia.

Surah ini menjelaskan pula, bahwa Allah mengawasi manusia 
dan memperlakukan mereka sesuai dengan amal-perbuatannya dan 
menyediakan sarana-sarana petunjuk bagi mereka selaras dengan apa 
yang dikehendaki oleh keadaan. Karena sarana itu diadakan untuk 
kebaikan diri mereka, maka mereka yang tidak mau mengambil faedah 
dari sarana itu menderita kematian rohani. Dengan cara demikian 
proses itu berjalan terus. Dan sebagaimana bila suatu generasi manusia 
lenyap, maka generasi lain menggantikannya, demikian pula bila suatu 
gerakan agama hancur, maka kedudukannya akan diambil alih oleh 
agama lain.

Surah ini selanjutnya menyatakan, bahwa di mana kemajuan 
duniawi mungkin terjadi untuk sementara waktu tanpa mengindahkan 
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perintah-perintah Tuhan, sukses yang kekal hanya dianugerahkan 
kepada suatu kaum yang setia lagi benar terhadap Tuhan dan manusia; 
mereka akan tetap hidup dalam lembaran sejarah dunia.

Sesudah itu diberikan alasan-alasan mengapa orang-orang yang 
beriman memperoleh keunggulan atas orang-orang kafir dan mengapa 
orang-orang kafir gagal dalam perjuangannya terhadap kebenaran. 
Surah ini melukiskan sunnah Ilahi tersebut dengan menceriterakan 
contoh kaum-kaum yang memperoleh kekuasaan dan kekuatan serta 
keunggulan dalam jumlah, tetapi mengalami kehancuran, ketika mereka 
bangkit melawan para pengikut utusan-utusan Tuhan yang nampaknya 
lemah, seperti kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, Luth, dan Syu’aib As. 
Nabi Ibrahim As yang agung itu pun disebut-sebut juga, tetapi secara 
sekilas, dalam jalan cerita mengenai Nabi Luth As. Penyebutan tentang 
Nabi Ibrahim As diikuti oleh riwayat singkat tentang Nabi Musa As, 
tidak dalam hubungan dengan Bani Israil, tetapi dengan Fir‘aun, yang 
bersama-sama dengan kaumnya yang congkak itu dibinasakan karena 
menolak amanat Ilahi.

Kemudian orang-orang beriman diperingatkan agar jangan 
bercampur gaul dengan kaum yang telah ditakdirkan akan ditimpa 
azab Ilahi, sebab dapat diperhitungkan, bahwa hubungan dengan kaum 
demikian, dengan sendirinya akan melibatkan diri mereka (kaum 
Muslimin) dalam azab yang diperuntukkan bagi kaum itu. Sesudah 
itu kepada Rasulullah Saw diberitahukan agar tidak cemas mengenai 
kehancuran yang mengancam golongan dari antara kaum beliau yang 
tidak mau beriman, sebab banyak sekali kaum nabi-nabi sebelum 
beliau telah mengalami nasib yang sama, ketika mereka itu menentang 
dan menolak kebenaran. 

Begitu banyak contoh mengenai azab Ilahi diceritakan dalam surah 
ini, dan begitu besar penekanan diberikan kepada tanggung-jawab 
Rasulullah Saw yang berat itu, sehingga beliau diriwayatkan pernah 
bersabda, “Surah Hud telah menjadikan aku tua sebelum waktunya” 
(Mansur), maksudnya bahwa isi surah ini begitu berat menekan 
pikiran beliau, sehingga sebagai akibatnya beliau menjadi tua sebelum 
waktunya. Tetapi akhirnya Rasulullah Saw dihibur dan ditenteramkan 
oleh khabar gaib, bahwa kemajuan dan kesejahteraan agung menunggu 
para pengikut beliau.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Ra.1293 cIni ada-
lah Kitab yang ayat-ayatnya telah 
dibuat kokoh1293A dan bebas dari 
cacat, kemudian dijelaskan se-
cara terperinci1294 dari Tuhan 
Yang Mahabijaksana, Mahateliti.

ِمۡن   لَۡت  فُّصِ ثُّمَ   ٰیُتٗہ 
ٰ
ا اُۡحِکَمۡت  کِٰتٌب    ؕ ٰر 

ٓ
ال

 ﴾۲﴿ۙ ُدۡن  َحِکۡیٍم  َخِبیٍۡر 
َّ ل

3. Kitab ini mengajarkan, agar 
kamu tidak menyembah selain 
Allah. dSesungguhnya aku bagi-
mu pemberi peringatan dan pem-
bawa khabar suka dari-Nya.

ۡنُہ   ّمِ لَُکۡم  ِنۡي 
َہ ِؕانَّ

اللّٰ ا 
َّ ِال ا 

ۤ
تَۡعُبُدۡو ا 

َّ اَل

 ﴾۳﴿ۙ نَِذیٌۡر  ّوَ بَِشیٌۡر 

4. Dan supaya kamu eme-
mohon ampunan kepada Tuhan-
mu, kemudian kembalilah1295 ke-
pada-Nya. Dia akan menyediakan

ِالَۡیِہ   ا  تُۡوبُۡوۤ ثُّمَ  ۡم 
ُ

َربَّک اۡسَتۡغفُِرۡوا  اَِن  ّوَ 

ي َسّمً ّمُ اََجٍل  ٰۤي  ِال َحَسًنا  َتاًعا  ّمَ ۡم 
ُ

ۡعک یَُمّتِ

1293. Aku Allah Yang Maha Melihat. Lihat catatan no. 16.
1293A. Ahkama hū berarti ia membuatnya kokoh, sehat, teguh atau 

bebas dari cacat dan ketidak-sempurnaan. Ahkamat hu al-Tajāribu berarti 
pengalaman-pengalaman menjadikan dia bijaksana dan cakap dalam memberi 
pertimbangan dan keputusan (Lane).

1294. Di sini kata Fussilat, yang mengandung arti perincian tentang ajaran 
Al-Qur’an, dipakai untuk menggantikan Mutasyābihat dalam QS.3: 8. Ajaran 
pokok Islam itu begitu jelas dan tepat, sehingga tidak dapat ditentang. Tetapi 
untuk mengetahui seluruh kebenaran mengenai Islam, maka mempelajari 
ajaran-ajarannya, baik yang pokok maupun yang terperinci, kedua-duanya 
sangat perlu; akan tetapi perincian-perinciannya itu harus tunduk kepada 
ajaran-ajaran yang bersifat pokok.

1295. Ayat ini menunjukkan, bahwa taraf taubat itu datang kemudian dan 
lebih tinggi daripada istighfar dalam perkembangan rohani manusia. Taubat 
itu merupakan perbuatan untuk menghadap kembali kepada Allah dengan 
ikhlas dan sepenuh hati, setelah memohon perlindungan Allah terhadap 

a1 : 1.  b10 : 2; 12 : 2; 13 : 2; 14 : 2; 15 : 2.  c3 : 8; 10 : 2.  d2 : 120; 5 : 20;

7 : 189; 25 : 57; 34 : 29; 35 : 25.  e11 : 53, 62; 71 : 11.
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akibat-akibat buruk dan dosa-dosa yang sudah-sudah. Cara apakah yang 
dapat diperkirakan lebih baik daripada cara ini untuk mencapai Qurb Ilahi 
(kedekatan kepada Tuhan)?

1296. Orang-orang kafir menyembunyikan keragu-raguan dan keberatan-
keberatan yang menghinggapi pikiran mereka, dan tidak membukakan 
keraguan mereka itu kepada orang lain supaya dapat dihilangkan. Yang 
menjadi sebab bagi mereka terhalang untuk menerima kebenaran, ialah 
penolakan mereka untuk membuka hati supaya keraguan mereka dapat 
dihilangkan.

perbekalan yang baik kepadamu 
sampai saat yang ditentukan dan 
Dia akan memberikan karunia-
Nya kepada setiap orang yang 
berhak menerima karunia. Dan 
jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya aku takut kamu 
akan ditimpa azab pada hari yang 
besar.

ِۡيۤ  
ّ

ۡوا فَِان
َّ ٗہ ؕ َو ِاۡن تََول

َ
 ِذۡي فَۡضٍل فَۡضل

َ
ّل

ُ
ّوَ یُۡؤِت ک

ِبیٍۡر ﴿۴﴾ 
َ
اَب یَۡوٍم  ک

َ
ۡم  َعذ

ُ
اََخاُف َعلَۡیک

5. aKepada Allah tempat 
kembalimu, dan Dia berkuasa 
atas segala sesuatu.

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۵﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ۡم ۚ َو ُہَو  َعلٰي  ک

ُ
ِہ  مَۡرِجُعک

ي اللّٰ
َ

ِال

6. Ingatlah! Sesungguhnya 
mereka memalingkan dadanya 
supaya mereka menyembunyikan 
pikiran-pikiran buruk1296 dari-
Nya. Ingatlah! Bahkan ketika 
mereka menyelimuti dirinya de-
ngan pakaiannya, bDia menge-
tahui apa yang mereka sembunyi-
kan dan yang mereka nyatakan. 
Sesungguhnya Dia Maha Menge-
tahui apa yang terkandung di 
dalam hati.

ۡخُفۡوا ِمۡنُہ ؕ 
َ

ۡم لِيَۡست
ُ
ۡم یَۡثُنۡوَن ُصُدۡوَرہ

ُ
ہ

ۤ ِانَّ اَلَا

ۡوَن  ۡم � یَۡعلَُم َما یُِسّرُ
ُ
اَلَا ِحیَۡن يَۡسَتۡغُشۡوَن ثَِیابَہ

ُدۡوِر ﴿۶﴾�  اِت  الّصُ
َ

ٗہ َعلِۡیٌم  ۭ بِذ
َو َما یُۡعلُِنۡوَن ۚ ِانَّ

JUZ XII

a10 : 5.  b2 : 78; 16 : 24; 27 : 75; 28 : 70; 36 : 77.
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1297. Allah telah menyediakan bagi semua makhluk-Nya, bahkan Dia 
telah menyediakan bahan-bahan kehidupan bagi cacing-cacing dan binatang-
binatang melata yang tinggal di lubang-lubang bumi sekalipun. Akal manusia 
tak sampai untuk memahami, bagaimana dan dari mana cacing dan serangga 
yang begitu banyak terdapat di permukaan dan di dalam bumi, memperoleh 
makanannya. Manusia merasa telah memecahkan rahasia-rahasia alam 
semesta, tetapi sebenarnya masih belum mengenal sepenuhnya segala bentuk 
kehidupan mereka. Tetapi Allah telah memberikan perbekalan hidup lebih 
dari cukup kepada semua makhluk itu.

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah yang telah menyediakan keperluan jasmani 
bagi makhluk-Nya yang paling sederhana itu, pasti tidak akan mengabaikan 
untuk memberikan perbekalan hidup yang sepadan bagi kepentingan akhlak dan 
rohani manusia, yang merupakan pemuncak bagi ciptaan-Nya. Ayat ini bukan 
hanya menunjuk kepada tempat tinggal sementara dan tempat tinggal abadi tiap-
tiap wujud yang hidup, melainkan menunjuk pula kepada batas sejauh mana 
wujud-wujud itu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya.

7. Dan atidak ada satupun 
makhluk yang bergerak di bumi, 
melainkan Allah yang menang-
gung rezeki-nya.1297 Dan Dia 
mengetahui tempat tinggalnya 
yang sementara dan tempat 
tinggalnya yang tetap.1298 Semua-
nya tercatat dalam Kitab yang 
nyata. 

ِہ  ِرۡزقَُہا 
ا َعلَي اللّٰ

َّ َو َما ِمۡن َدٓابٍَّۃ  فِي الۡاَۡرِض  ِال

فِۡي     
ٌ

ّل
ُ
ک  ؕ ُمۡسَتۡوَدَعَہا  َو  َہا  ُمۡسَتَقّرَ یَۡعلَُم  َو 

ِبیٍۡن ﴿۷﴾  کِٰتٍب ّمُ

الجزء  12
الحزب  23

8. Dan bDia yang telah 
menjadikan seluruh langit dan 
bumi dalam enam masa,1299 dan 
‘Arasy-Nya berada di atas air1300 
csupaya Dia mengujimu siapakah 
di antara kamu yang paling baik 
amalannya. Dan jika engkau 
mengatakan, “Sesungguhnya 
kamu akan dibangkitkan setelah 
mati,” niscaya orang yang ingkar 
itu akan berkata, “Ini tidak lain 
hanyalah sihir yang nyata.”*

الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

الَۡمٓاِء  َعلَي  َعۡرُشٗہ  اَن 
َ
ک ّوَ  اَیَّاٍم  ِۃ   ِسّتَ فِۡي 

َت 
ۡ
ۡم اَۡحَسُن َعَملًاؕ  َو لَِئۡن قُل

ُ
ۡم اَیُّک

ُ
لَِیۡبُلَوک

لََیُقۡولَّنَ  الَۡمۡوِت  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ۡبُعۡوثُۡوَن  ّمَ ۡم 
ُ

ک
ِانَّ

 ﴾۸﴿ ِبیٌۡن  ّمُ ِسۡحٌر   ا  
َّ ِال   ۤ ا

َ
ٰہذ ِاۡن   ا 

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال

a11 : 57.  b7 : 55; 10 : 4; 25 : 60.  c5 : 49; 6 : 166; 67 : 3.

 .Maksudnya bukanlah, bahwa naudzubillah Roh Tuhan berenang di air ’ كان عرشه على الماء ‘ *
Melainkan maksudnya adalah Dia telah menjadikan semua kehidupan bergantung pada air, dan 
kehidupan rohani pun tergantung pada air rohani yang diturunkan kepada para nabi dari langit.
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9. aDan jika Kami tangguhkan 
azab dari mereka sampai suatu 
waktu yang telah ditentukan, 
niscaya mereka akan berkata, 
“Apakah gerangan  yang 
menahannya?” Ingatlah, pada 
hari azab itu akan datang kepada 
mereka, tidak ada yang dapat 
dielakkan dari mereka, dan akan 
mengepung mereka apa yang 
mereka perolok-olokan itu.

ۡعُدۡوَدٍۃ   ٍۃ ّمَ ٰۤي اُّمَ اَب ِال
َ

ُم الَۡعذ
ُ
ۡرنَا َعۡنہ

َو لَِئۡن اَّخَ

لَيَۡس  تِۡیہِۡم 
ۡ
یَا یَۡوَم  َيۡحِبُسٗہ ؕاَلَا  َما  َیُقۡولُّنَ 

َّ ل

بِٖہ  انُۡوا 
َ
ک ا  ّمَ بِہِۡم  َحاَق  َو  ۡم 

ُ
َعۡنہ َمۡصُرۡوفًا 

 ﴾۹﴿٪ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن  

10. Dan bjika Kami membuat 
manusia merasakan rahmat Kami, 
kemudian Kami tarik kembali 
darinya, sesungguhnya ia pasti 
berputus asa, tidak bersyukur.

ثُّمَ    
ً

َرۡحَمۃ ا  ِمّنَ الِۡانَۡساَن  اََذۡقَنا  لَِئۡن  َو 

ُفۡوٌر ﴿۱۰﴾ 
َ
ٗہ  لََیـُۡٔوٌس ک

نََزۡعٰنَہا ِمۡنُہ ۚ ِانَّ

11. Dan jika Kami membuat-
nya merasakan kebahagiaan cse-
telah musibah menimpanya, nis-
caya ia akan berkata, “Lenyaplah 
segala kesusahan dariku.” Sesung-
guhnya ia terlampau gembira, 
bangga.

ۡتُہ  لََیُقۡولَّنَ  ٓاَء َمّسَ َو لَِئۡن اََذۡقٰنُہ نَۡعَمٓاَء بَۡعَد َضّرَ

 ﴾۱۱ۙ خُۡوٌر ﴿
َ
رِ ٌح  ف

َ
ٗہ  لَف

ۡي ؕ ِانَّ ُت َعّنِ
ٰ
ا ّیِ َذَہَب الّسَ

12. dKecuali orang-orang yang 
sabar dan beramal saleh. Mereka 
itulah yang akan memperoleh 
ampunan dan ganjaran yang 
besar.

ِٰٓئَک   ِلٰحِت ؕ اُول ِذیَۡن َصبَُرۡوا َو َعِمُلوا  الّصٰ
َّ ا ال

َّ ِال

ِبیٌۡر ﴿۱۲﴾ 
َ
ۡغفَِرٌۃ  ّوَ  اَۡجٌر  ک ۡم  ّمَ

ُ
لَہ

1298. Mustaqarr dan Mustauda‘ bukan saja berarti tempat permukiman 
dan tempat tinggal yang tetap, melainkan batas terakhir atau batas yang 
telah ditetapkan bagi sesuatu benda, bertalian dengan waktu ataupun tempat; 
waktu yang telah ditetapkan; akhir perjalanan seseorang (Lane).

1299. Lihat catatan no. 984.
1300. Karena air telah berulangkali digambarkan dalam Al-Qur’an 

sebagai sumber segala kehidupan (QS.21: 31; 25: 55; 77: 21; 86: 7), kata-
kata “Arasy-Nya (berada) di atas air” berarti bahwa sifat-sifat agung Ilahi 
menjelma dengan perantaraan makhuk hidup, terutama melalui manusia, 
puncak segala kejadian. Kata-kata itu dapat pula berarti bahwa Tuhan 

a21 : 42; 46 : 27.  b41 : 52.  c41 : 51.  d41 : 9; 84 : 26; 95 : 7.

R. 2
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13. Maka aboleh jadi1301 orang-
orang kafir mengharap engkau 
akan dapat dibujuk untuk me-
ninggalkan sebagian dari apa 
yang diwahyukan kepada engkau, 
supaya dada engkau menjadi 
sempit karenanya, mereka ber-
kata, b”Mengapa tidak diturunkan 
kepadanya suatu khazanah atau 
datang bersamanya seorang 
malaikat?”1302 cSesungguhnya 
engkau hanya seorang pemberi 
ingat, dan Allah adalah Penjaga 
atas segala sesuatu.

ي ِالَۡیَک َو َضٓائٌِق  ۭ   َک تَاِرٌک  ۭ بَۡعَض َما یُۡوحٰۤ
َّ فَلََعل

ٌز  اَۡو 
ۡ
ن

َ
ۤ اُنِۡزَل َعلَۡیِہ  ک بِٖہ َصۡدُرَک اَۡن یَُّقۡولُۡوا لَۡو لَا

ُہ َعلٰي 
  اَنَۡت نَِذیٌۡر َؕو اللّٰ

ۤ
َما

َجٓاَء َمَعٗہ َملٌَک ِؕانَّ

 ﴾۱۳ؕ کِۡیٌل ﴿ ۡيٍء ّوَ
َ

ّلِ ش
ُ
ک

14. Apakah mereka mengata-
kan, d”Ia telah membuat-buat-
nya?” Katakanlah, “Maka datang-
kanlah sepuluh surah semisal itu 
yang dibuat-buat; dan serulah 
siapa pun yang dapat kamu seru 
selain Allah, jika memang kamu 
orang yang benar.”

تُۡوا بَِعۡشِر ُسَوٍر 
ۡ
ٰرىُہ ؕ قُۡل فَا

َ
ت

ۡ
اَۡم یَُقۡولُۡوَن اف

ۡن  ّمِ اۡسَتَطۡعتُۡم  َمِن  اۡدُعۡوا  ّوَ  َرٰیٍت 
َ
ُمۡفت ۡثِلٖہ  ّمِ

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۴﴾ 
ُ
ِہ  ِاۡن ک

ُدۡوِن اللّٰ

menampakkan sifat-sifat-Nya dengan perantaraan kalam-Nya, yang di 
berbagai tempat dalam Al-Qur’an telah dibandingkan dengan air. Dengan 
kata-kata, “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati” ditegaskan, 
bahwa tata kejadian itu sendiri menunjukkan manusia pasti akan mengalami 
kehidupan sesudah mati, sebab penciptaan alam semesta yang begitu luas, di 
mana bakal hidup sesuatu wujud yang diberi kehendak dan kemauan yang 
bebas, membuat hal ini jelas, bahwa kejadian wujud itu dimaksudkan untuk 
memenuhi sesuatu tujuan yang agung. Tetapi karena kehidupan di dunia ini 
singkat, sesuatu kehidupan sementara yang ditandai oleh ujian dan cobaan, 
sesudah tinggal di tempat ujian dan cobaan yang bersifat sementara itu, 
manusia harus pindah ke tempat yang kekal-abadi untuk menerima balasan 
bagi amal-perbuatannya.

1301. Kata La‘alla dipakai untuk menyatakan keadaan yang mengandung 
harapan maupun ketakutan, baik keadaan itu berkaitan dengan pembicaraan 
atau orang yang diajak bicara ataupun dengan seorang orang lain.

1302. Adalah suatu keistimewaan dalam diksi (pemilihan kata) dalam 
Al-Qur’an, bahwa kadang-kadang banyak pertanyaan ditinggalkan dan 
hanya jawabannya saja yang diberikan, sedang pertanyaan itu tersimpul 

a17 : 74. b17 : 94; 25 : 9.  c13 : 8.  d2 : 24; 10 : 39; 17 : 89; 52 : 34, 35.
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15. Maka jika mereka tidak 
menerima tantangan kamu1303 

amaka ketahuilah, bahwasanya 
itu diturunkan dengan ilmu 
yang hanya ada pada Allah dan 
bahwa tiada tuhan selain Dia. 
Maka apakah kamu orang yang 
berserah diri?

اُنِۡزَل   
ۤ
َما

اَنَّ ا  فَاۡعلَُمۡوۤ لَُکۡم  ِجۡیُبۡوا 
َ

يَۡست ۡم 
َّ فَِال

ا ُہَو ۚ فََہۡل اَنۡتُۡم  
َّ اۤ  ِالَٰہ  ِال

َّ ِہ َو اَۡن ل
ِم اللّٰ

ۡ
بِِعل

ۡسلُِمۡوَن ﴿۱۵﴾  ّمُ

16. bBarangsiapa menghendaki 
kehidupan dunia dan perhiasan-
nya, Kami akan memberikan 
balasan sepenuhnya kepada me-
reka atas amal-amal mereka di 
dalamnya dan mereka di dunia 
tidak akan dirugikan.

ِزیَۡنَتَہا  َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوَۃ  
ۡ

ال یُِریُۡد  اَن 
َ
ک  َمۡن 

لَا   ِفۡیَہا  ۡم 
ُ
ہ َو  ِفۡیَہا  ۡم 

ُ
اَۡعمَالَہ ِالَۡیہِۡم  نَُوّفِ 

یُۡبخَُسۡوَن ﴿۱۶﴾ 

17. cMereka itulah orang-orang 
yang tidak akan ada bagi mereka 
di akhirat kecuali Api dan sia-
sialah apa yang mereka perbuat 
di dalamnya, dan sia-sia apa yang 
telah mereka kerjakan.

ا 
َّ ِال ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا فِي  ۡم 

ُ
لَہ لَيَۡس  ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ا   اُر ۖ َو  َحِبَط َما َصَنُعۡوا  ِفۡیَہا َو  ٰبِطٌل  ّمَ الّنَ

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۷﴾ 
َ
ک

dalam jawaban itu sendiri. Ayat ini merupakan contoh dari keistimewaan 
semacam itu. Dalam ayat sebelumnya orang-orang yang beriman dijanjikan 
pengampunan dan ganjaran yang besar. Atas janji itu orang-orang kafir 
bertanya kepada Rasulullah Saw dengan nada mengejek, “Mengapa ganjaran 
yang dijanjikan itu, yang tanda-tandanya kami tak dapat melihat sedikit pun? 
Engkau bahkan tak punya uang yang sangat diperlukan, dan tidak pula para 
malaikat turun dari langit untuk menolongmu.” Al-Qur’an menjawab sindiran 
itu dengan sindiran pula, katanya, “Wah, alangkah ‘hebatnya’ keberatan 
yang dikemukakan kaum itu dan barangkali, hai Nabi, karena takut tak 
mampu menjawabnya, engkau akan menyembunyikan sebagian dari wahyu 
Kami, yang mengandung nubuatan-nubuatan mengenai kesejahteraan dan 
keunggulan Islam; itu hanya harapan mereka belaka, harapan kosong yang 
sia-sia. Hal demikian tak akan pernah terjadi.”

1303. Penggunaan kata pengganti “kalian” dalam bentuk jamak dan 
bukan bentuk tunggal “engkau” menunjukkan, bahwa tantangan itu tidak 
seharusnya dari Rasulullah Saw sendiri, tetapi setiap Muslim dalam tiap 
jaman dapat mengajukan tantangan dengan kata-kata seperti ini. Ayat ini 
memberikan jaminan, bahwa Al-Qur’an senantiasa akan tetap tak tertandingi 
karena sifat-sifat keunggulan yang beraneka ragam.

a4 : 167.  b2 : 201; 17 : 19.  c17 : 19.
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18. Maka aapakah orang yang 
berdiri atas dalil yang nyata dari 
Tuhan-nya dan ia bakan disusul 
oleh seorang saksi dari-Nya untuk 
membuktikan kebenarannya, dan 
yang sebelumnya telah didahului 
oleh Kitab Musa sebagai pedo-
man dan rahmat dapat dikatakan 
seorang penipu?1304 Mereka itu 
beriman kepadanya; dan barang-
siapa yang ingkar kepadanya dari 
antara golongan-golongan, maka 
Api akan menjadi tempat yang 
dijanjikan kepadanya. cMaka 
janganlah engkau ragu-ragu me-
ngenainya; sesungguhnya al-
Quran itu adalah kebenaran dari 
Tuhan engkau, akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak 
beriman.

َشاِہٌد  یَۡتُلۡوُہ  َو  بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ َنٍۃ  بَّیِ َعلٰي  اَن 
َ
ک مَۡن 

َ
اَف

 ؕ 
ً

ي ِاَماًما ّوَ  َرۡحَمۃ ۡنُہ َو ِمۡن قَۡبِلٖہ  کِٰتُب ُمۡوسٰۤ ّمِ
ِمَن  بِٖہ  ۡر 

ُ
ف

ۡ
یَّک َمۡن  َو   ؕ بِٖہ  یُۡؤِمنُۡوَن  ِٰٓئَک  اُول

ِمۡریٍَۃ   فِۡي  تَُک  فَلَا   ۚ َمۡوِعُدٗہ  اُر  فَالّنَ الۡاَۡحَزاِب 

َر  
َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  بَِّک  ّرَ ِمۡن   

ُ
حَّق

ۡ
ال ُہ 

ِانَّ ۡنُہ   ّمِ

اِس لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۸﴾  الّنَ

19. Dan dsiapakah yang 
lebih aniaya daripada orang 
yang mengada-adakan dusta

ِٰٓئَک ِذبًاؕ   اُول
َ
ِہ  ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
َو َمۡن اَۡظلَُم  ِممَِّن اف

1304. Tiga dalil telah dikemukakan dalam ayat ini untuk mendukung 
kebenaran Rasulullah Saw dengan kata-kata: (a) “Yang berdiri atas dalil yang 
nyata dari Tuhan-nya, (b) “Ia akan disusul pula oleh seorang saksi dari-Nya 
untuk membuktikan kebenarannya,” dan (c) “Yang sebelumnya telah didahului 
oleh Kitab Musa.” “Dalil yang nyata dari Tuhan-nya” ialah revolusi besar 
dalam akhlak, yang telah diadakan oleh Rasulullah Saw dalam kehidupan 
kaumnya yang sebelum itu rusak dan mundur keadaannya, dan saksi-saksi 
yang membuktikan kebenarannya ialah imam-imam rabbani dari antara 
pengikut beliau, yang dengan ajaran dan perbuatannya akan menegakkan 
kebenaran Islam dan Al-Qur’an di tiap-tiap abad, dan saksi yang paling 
sempurna ialah Hadhrat Masih Mau’ud As, pendiri Jemaat Ahmadiyah; dan 
kata-kata “yang sebelumnya didahului oleh Kitab Musa” menunjuk kepada 
nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam Bibel tentang Rasulullah Saw. Lihat 
catatan no. 2135.

a47 : 15.  b46 : 11; 61 : 7.  c2 : 148; 10 : 95.  d6 : 22; 10 : 18; 61 : 8.
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terhadap Allah? Orang itu akan 
dihadapkan kepada Tuhan-nya, 
dan para saksi1305 semua akan 
berkata, a”Inilah orang-orang 
yang telah berdusta terhadap 
Tuhan-nya.” Ingatlah, laknat 
Allah atas orang yang aniaya.

ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ الۡاَۡشَہاُد   یَُقۡوُل  َو  َربِّہِۡم  َعلٰي  یُۡعَرُضۡوَن 

َعلَي  ِہ 
اللّٰ  

ُ
لَۡعَنۃ اَلَا   ۚ َربِّہِۡم  َعلٰي  بُۡوا 

َ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۱۹ۙ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

الّظ

20. Yaitu mereka byang meng-
halangi orang-orang dari jalan 
Allah dan menginginkannya 
bengkok. Dan mereka itulah yang 
tidak percaya kepada akhirat.

ِہ َو یَۡبُغۡونََہا 
ۡوَن َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ ِذیَۡن یَُصّدُ

َّ ال

فُِرۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ِخَرِۃ ہ

ٰ
ۡم بِالۡا

ُ
ِعَوًجا ؕ َو ہ

21. Mereka itu tidak dapat 
menggagalkan rencana Allah 
di bumi, dan selain Allah tidak 
ada kawan bagi mereka. Akan 
dilipatgandakan1306 bagi mereka 
azab itu. cMereka tidak akan 
dapat mendengar dan tidak pula 
mereka dapat melihat.

الۡاَۡرِض  فِي  ُمۡعِجِزیَۡن  ۡونُۡوا 
ُ

یَک لَۡم  ِٰٓئَک  اُول

 ۘ اَۡولَِیٓاَء  ِمۡن   ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ اَن 

َ
ک َما  َو 

انُۡوا يَۡسَتِطۡیُعۡوَن 
َ
اُب ؕ َما ک

َ
ُم الَۡعذ

ُ
یُٰضَعُف لَہ

انُۡوا  یُۡبِصُرۡوَن ﴿۲۱﴾ 
َ
ۡمَع َو َما ک الّسَ

وقف
لازم

22. dMereka itulah orang-orang 
yang telah merugikan jiwa mereka 
sendiri, dan akan lenyaplah dari 
mereka apa yang selalu mereka 
ada-adakan.

ۡم  
ُ
َعۡنہ  

َ
َضّل َو  ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ ا 

ۤ
َخِسُرۡو ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ُرۡوَن ﴿۲۲﴾ 
َ
انُۡوا  یَۡفت

َ
ا  ک ّمَ

23. eTidak syak lagi bahwa 
mereka itulah yang paling merugi 
di akhirat.

ُم الۡاَۡخَسُرۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
ۡم  فِي الۡا

ُ
ہ

لَا َجَرَم  اَنَّ

24. Sesungguhnya forang-
o r a n g  y a n g  b e r i m a n  d a n 
beramal saleh serta me-
rendahkan diri di hadapan Tuhan

َو  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۚ ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک   اُول  � َربِّہِۡم  ِالٰي  ا  اَۡخَبُتۡوۤ

1305. Saksi-saksi yang dimaksudkan mungkin pula nabi-nabi Allah.
1306. Para pemimpin kaum kafir akan disiksa karena dosa-dosanya 

sendiri dan akibat dosa-dosa orang-orang lain yang mereka sesatkan.

a39 : 61.  b3 : 100; 7 : 46; 14 : 4; 16 : 89.  c26 : 213.  d7 : 54; 10 : 31.
e16 : 110.  f2 : 83; 3 : 58; 4 : 58; 13 : 30; 22 : 57; 29 : 8; 30 : 16; 42 : 23.
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mereka1307 – mereka itulah 
penghuni surga; mereka akan 
kekal di dalamnya.

ۡم  ِفۡیَہا  ٰخلُِدۡوَن ﴿۲۴﴾ 
ُ
ہ

25. aPermisalan kedua golongan 
itu adalah seperti orang buta dan 
tuli dengan orang melihat dan 
mendengar.1308 Apakah keadaan 
keduanya sama? Apakah kamu 
tidak juga mau mengerti?

الۡاَۡعٰمي َو الۡاََصّمِ َو الَۡبِصیِۡر 
َ
رِیَۡقیِۡن ک

َ
َمَثُل الۡف

ُرۡوَن ﴿٪۲۵﴾ 
َّ
ک

َ
ِمۡیِعؕ  َہۡل يَۡسَتِوٰیِن َمَثلًاؕ  اَفَلَا  تَذ َو الّسَ

ربع 
الحزب

23


26. Dan sesungguhnya bKami 
telah mengutus Nuh kepada 
kaumnya, lalu ia berkata, “Se-
sungguhnya aku adalah pemberi 
ingat yang nyata bagimu.

لَُکۡم   ِۡي 
ّ

ِان قَۡوِمٖہۤ   ِالٰي  نُۡوًحا  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

 ﴾۲۶ۙ ِبیٌۡن ﴿ نَِذیٌۡر  ّمُ

27. c”Agar kamu jangan me-
nyembah selain Allah. Sesung-
guhnya aku takut kamu sekalian 
ditimpa azab Hari yang sangat 
pedih.”1309

ۡم  
ُ

ِۡيۤ  اََخاُف َعلَۡیک
ّ

ِان َہ ؕ 
ا اللّٰ

َّ ِال ا 
ۤ
ا تَۡعُبُدۡو

َّ ل اَۡن  

اَب  یَۡوٍم  اَلِۡیٍم ﴿۲۷﴾ 
َ

َعذ

1307. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan kemajuan rohani yang lebih 
tinggi itu, keyakinan yang sempurna, penyerahan diri yang sepenuhnya, dan 
tawakal kepada Tuhan serta cinta yang seikhlas-ikhlasnya kepada-Nya adalah 
sangat penting dan utama di samping keimanan yang sejati dan amal saleh.

1308. Suatu perumpamaan yang indah telah dikemukakan di sini untuk 
menjelaskan perbedaan antara keimanan dan kekafiran. Orang mukmin 
digambarkan sebagai orang yang mempunyai daya melihat dan mendengar 
yang sempurna, sedang orang kafir diibaratkan sebagai orang buta dan tuli.

1309. “Azab yang menyedihkan” itu berbeda dari “azab hari yang 
sangat menyedihkan.” Ungkapan yang kedua mengandung kesangatan yang 
lebih besar. Siksaan-siksaan (azab) tertentu memang sangat pedih, tetapi ada 
“hari-hari tertentu” yang bila teringat bayangannya akan terus menghantui 
dan menyebabkan rasa pedih, sekalipun ratusan tahun telah lewat. Jika “azab” 
hanya menimbulkan rasa sakit pada mereka yang tertimpa olehnya, maka 
bayangan tentang “hari-hari siksaan yang sangat menyedihkan” itu bahkan 
membuat takut mereka yang datang di masa kemudian.

1310. Ungkapan Bādi al-Ra’yi berarti pada lintasan pikiran pertama; 

a13 : 17; 35 : 20, 21.  b7 : 60; 23 : 24; 71 : 3.  c7 : 60; 71 : 4.
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28. Lalu berkata apemuka-
pemuka yang ingkar dari antara 
kaumnya, “Kami tidak meng-
anggap engkau melainkan seorang 
manusia seperti kami juga, dan 
bkami tidak melihat mereka yang 
mengikuti engkau melainkan 
orang-orang yang secara se-
kilas1310 adalah paling hina di 
antara kami. Dan kami tidak lihat 
pada diri-mu suatu kelebihan atas 
kami; bahkan kami yakin bahwa 
kamu adalah pendusta.”

نَٰرىَک  َما  قَۡوِمٖہ  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال الَۡملَاُ  فََقاَل 
ِذیَۡن 

َّ ا ال
َّ َبَعَک ِال

َّ ۡثلََنا َو َما نَٰرىَک ات ا بََشًرا ّمِ
َّ ِال

اِۡيۚ  َو َما نَٰري لَُکۡم   ۡم اََراِذلَُنا بَاِدَي الّرَ
ُ
ہ

ِذبِیَۡن ﴿۲۸﴾ 
ٰ

ۡم  ک
ُ

ک َعلَۡیَنا ِمۡن فَۡضلٍۭ  بَۡل  نَُظّنُ

29. cIa berkata, “Hai kaumku, 
bagaimanakah pendapatmu jika 
aku berdiri di atas sebuah bukti 
yang nyata dari Tuhan-ku, dan 
telah Dia anugerahkan kepadaku 
rahmat yang besar dari sisi-Nya, 
yang tetap samar bagimu, maka 
bagaimana keadaanmu? Apakah 
akan kami paksakan rahmat itu 
kepadamu, sedang kamu tidak 
menyukainya?

ۡن  ّمِ َنٍۃ  بَّیِ َعلٰي  ۡنُت 
ُ
ک ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم  ٰیَقۡوِم  قَاَل 

َیۡت  فَُعّمِ ِعۡنِدٖہ  ۡن  ّمِ  
ً

َرۡحَمۃ ٰتىِنۡي 
ٰ
ا َو  بِّۡي   ّرَ

َہا 
َ
ل اَنۡتُۡم  َو  ُمۡوَہا 

ُ
ِزُمک

ۡ
ۡم ؕاَنُل

ُ
َعلَۡیک

ِرُہۡوَن ﴿۲۹﴾ 
ٰ

ک

30. d”Dan hai kaumku, aku 
tidak minta kepadamu harta benda 
sebagai balasannya. Ganjaranku

َو ٰیَقۡوِم لَاۤ  اَۡسَئلُُکۡم َعلَۡیِہ َمالًا ِؕاۡن

nampaknya; tanpa pertimbangan masak (Lane); kata-kata Arādzilunā 
Bādi al-Ra’yi berarti bahwa para pengikut Nabi Nuh As itu: (a) ditilik dari 
segala keadaan lahirnya paling hina; (b) keimanan mereka tidak tulus; (c) 
keimanannya hanya merupakan akibat pikiran yang dangkal. Sayang sekali 
bahwa orang-orang biasanya menguji pendakwaan seorang rasul Tuhan 
dengan patokan dan ukuran yang mereka rancangkan sendiri; dan bila beliau 
tidak memenuhi patokan dan ukuran itu, mereka menipu diri mereka sendiri 
dengan anggapan, bahwa mereka telah menilai pendakwaan-pendakwaannya 
dengan perasaan dingin serta pikiran terbuka dan memperoleh kesimpulan, 
bahwa pendakwaan-pendakwaan itu palsu.

a23 : 25.  b26 : 112.  c11 : 64; 47 : 15.  d10 : 73; 26 : 110.



H Ū D Surah 11Juz 12

784

a26 : 115.  b6 : 51.  c46  : 23.

hanyalah pada Allah. Dan aaku 
tidak akan mengusir orang yang 
telah beriman. Mereka pasti akan 
bertemu dengan Tuhannya. Akan 
tetapi aku memandang kamu 
sebagai kaum yang bodoh.

ِذیَۡن 
َّ   اَنَا� بَِطاِرِد ال

ۤ
ِہ َو َما

ا َعلَي اللّٰ
َّ ِال اَۡجِرَي  

ۡم 
ُ

ۡيۤ  اَٰرىک لُٰقۡوا َربِّہِۡم َو لِٰکّنِ ۡم ّمُ
ُ
ہ

َمنُۡوا ِؕانَّ
ٰ
ا

ۡجَہُلۡوَن ﴿۳۰﴾ 
َ
قَۡوًما ت

31. “Dan hai kaumku, siapakah 
yang dapat menolongku terhadap 
azab Allah, jika aku mengusir 
mereka? Apakah kamu tidak juga 
mau mengambil pelajaran?

 ؕ ۡم 
ُ
ہ

ُّ َطَرۡدت ِاۡن  ِہ  
اللّٰ ِمَن  یَّۡنُصُرنِۡي  َمۡن  ٰیَقۡوِم  َو 

ُرۡوَن ﴿۳۱﴾ 
َّ
ک

َ
اَفَلَا  تَذ

32. “Dan btidak pula aku ber-
kata kepadamu, ‘Aku memiliki 
khazanah-khazanah Allah,’ dan 
tidak pula aku mengetahui yang 
gaib dan tidak pula kukatakan, 
‘Aku adalah malaikat.’ Dan 
tidak pula kukatakan mengenai 
orang-orang yang dipandang 
hina oleh matamu, ‘Allah tidak 
akan pernah memberi kebaikan 
apa pun kepada mereka.’ Allah 
lebih mengetahui yang ada dalam 
diri mereka. Sesungguhnya jika 
demikian niscaya aku termasuk 
orang-orang yang aniaya.”

لَاۤ   َو  ِہ 
اللّٰ َخَزٓائُِن  ِعۡنِدۡي  لَُکۡم   اَقُۡوُل   لَاۤ   َو 

ِۡي َملٌَک ّوَ لَاۤ  اَقُۡوُل 
ّ

اَۡعلَُم  الَۡغۡیَب َو لَاۤ  اَقُۡوُل  ِان

ُہ 
اللّٰ ُم  

ُ
یُّۡؤتَِیہ لَۡن   ۡم  

ُ
اَۡعُیُنک تَۡزَدِرۡيۤ  ِذیَۡن 

َّ لِل

ِاًذا  ِۡيۤ  
ّ

ِان  ۚ اَنُۡفِسہِۡم  فِۡيۤ   بَِما  اَۡعلَُم   ُہ  
اَللّٰ  ؕ َخیًۡرا 

لِِمیَۡن ﴿۳۲﴾ 
ٰ

ِمَن  الّظ
َّ ل

33. Mereka berkata, “Wahai 
Nuh, csesungguhnya engkau telah 
berbantah dengan kami, berbantah 
sejak lama dan seringkali; maka 
datangkanlah kepada kami azab 
yang telah engkau ancamkan 
kepada kami, jika engkau ter-
masuk orang-orang benar.”

ۡرَت 
َ
ۡکث

َ
فَا ٰجَدلَۡتَنا  قَۡد  ٰیُنۡوُح  قَالُۡوا 

ِمَن   ۡنَت 
ُ
ک ِاۡن   

ۤ
تَِعُدنَا بَِما  تَِنا 

ۡ
فَا ِجَدالََنا 

ِدِقیَۡن ﴿۳۳﴾  الّصٰ
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34. Ia berkata, “Sesungguhnya 
aAllah sendiri yang akan 
mendatangkannya kepadamu 
jika Dia menghendaki, dan 
kamu tidak dapat menggagalkan 
maksud-Nya.1311

اَنۡتُۡم     
ۤ
َما َو  َشٓاَء  ِاۡن  ُہ 

اللّٰ بِِہ  ۡم 
ُ

تِۡیک
ۡ
یَا َما 

ِانَّ قَاَل 

بُِمۡعِجِزیَۡن ﴿۳۴﴾ 

35. “Dan nasihatku tidak 
akan berguna bagimu, sekalipun 
aku bermaksud memberi kamu 
nasihat, jika Allah berkehendak 
membinasakan kamu.1312 Dia 
adalah Tuhan-mu, dan kepada-
Nya-lah kamu akan dikembali-
kan.”

اَنَۡصَح  اَۡن   
ُ

اََرۡدّت ِاۡن  نُۡصِحۡيۤ   ۡم 
ُ

یَۡنَفُعک لَا  َو 

ۡم ؕ ُہَو 
ُ

ُہ یُِریُۡد اَۡن یُّۡغِویَک
اَن اللّٰ

َ
لَُکۡم ِاۡن ک

 ﴾۳۵ؕ ۡم ؕ َو ِالَۡیِہ تُۡرَجُعۡوَن ﴿
ُ

َربُّک

36. bApakah mereka mengata-
kan, “Ia telah mengada-adakan-
nya?” Katakanlah, “Seandainya 
aku telah mengada-adakannya, 
maka akulah yang akan menang-
gung dosaku, dan aku berlepas 
diri dari dosa yang kamu perbuat.”

َریُۡتٗہ فََعلَّيَ  
َ
ت

ۡ
ٰرىُہ ؕ قُۡل  ِاِن اف

َ
ت

ۡ
اَۡم  یَُقۡولُۡوَن اف

ۡجِرُمۡوَن ﴿٪۳۶﴾ 
ُ
مَّا ت ٌء  ّمِ ِاۡجَراِمۡي َو اَنَا� بَِرۡيٓ 

37. Dan telah diwahyukan 
kepada Nuh, “Bahwa sekali-kali 
tidak akan beriman seorang pun

قَۡوِمَک   ِمۡن  یُّۡؤِمَن  لَۡن  ٗہ  
اَنَّ نُۡوٍح  ِالٰي  اُۡوِحَي   َو 

1311. Ayat ini mengandung tiga pokok penting mengenai nubuatan-
nubuatan tentang azab; (a) Pada umumnya tidak dinyatakan bilamana hal-
hal yang dinubuatkan itu akan betul-betul terjadi. (b) Azab itu bersyarat dan 
dapat ditangguhkan atau dibatalkan menurut kehendak Ilahi. (c) Perubahan 
apa pun yang terjadi mengenai nubuatan tentang azab itu, Tuhan tak pernah 
berubah, sebab orang-orang kafir “tidak dapat menggagalkan tujuan-Nya.” 

1312. Ayat ini melenyapkan suatu anggapan umum yang salah, bahwa 
Nabi Nuh As telah berdoa untuk menghancurkan kaumnya (QS.71: 27-28) 
karena sangat marahnya kepada mereka oleh sebab mereka tidak percaya. Ayat 
ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh As telah berdoa untuk kebinasaan mereka, 
bukan atas kehendak sendiri, melainkan Tuhan-lah yang menghendaki supaya 
beliau berbuat demikian.

a46 : 24.  b46  : 9.

R. 4
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dari kaum engkau selain orang 
yang telah beriman sebelumnya, 
maka janganlah engkau bersedih 
mengenai apa yang mereka 
kerjakan.1313

انُۡوا 
َ
ک بَِما  تَۡبَتِئۡس  فَلَا  َمَن  ٰ

ا قَۡد  َمۡن  ا 
َّ ِال

 ﴾۳۷ۖ یَۡفَعُلۡوَن ﴿

38. “Dan abuatlah bahtera itu 
di bawah pengawasan Kami1314 
dan  sesuai dengan wahyu Kami. 
Dan janganlah engkau bicarakan 
dengan Aku mengenai orang yang 
berlaku aniaya. Sesungguhnya 
mereka akan ditenggelamkan.”

لَا  َو  َوۡحِیَنا  َو  ۡعُیِنَنا 
َ
بِا َک 

ۡ
الُۡفل اۡصَنِع  َو 

 ﴾۳۸﴿ رَقُۡوَن 
ۡ
غ ّمُ ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ  ۚ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال فِي  خَاِطۡبِنۡي 

ُ
ت

39. Dan mulailah ia membuat 
bahtera itu; dan setiap kali pe-
muka-pemuka kaumnya melewati-
nya, mereka mengolok-oloknya. 
Ia berkata, “Jika kamu mengolok-
olok kami, maka sesungguhnya 
kami pun akan mengolok-olok 
kamu, sebagaimana kamu meng-
olok-olok.

ۡن  ّمِ َملَاٌ  َعلَۡیِہ  مَّرَ  َما 
َّ ل

ُ
ک َو   ؕ َک 

ۡ
الُۡفل یَۡصَنُع  َو 

ا  قَۡوِمٖہ  َسِخُرۡوا ِمۡنُہ ؕ قَاَل  ِاۡن تَۡسَخُرۡوا ِمّنَ

 ﴾۳۹ؕ َما  تَۡسَخُرۡوَن ﴿
َ
ۡم ک

ُ
ا نَۡسَخُر  ِمۡنک

فَِانَّ

40. b”Maka kamu segera menge-
tahui siapa yang akan ditimpa 
azab yang menistakannya, dan 
siapa yang akan ditimpa azab 
yang kekal.” 

ۡخِزیِۡہ  
ُ
ّي اٌب 

َ
َعذ تِۡیِہ 

ۡ
یَّا َمۡن   � تَۡعلَُمۡوَن  فََسۡوَف 

ِقۡیٌم ﴿۴۰﴾  اٌب  ّمُ
َ

  َعلَۡیِہ  َعذ
ُ

َو َيِحّل

1313. Doa yang disinggung dalam QS.71: 27-28 agaknya telah 
diucapkan sesudah ayat ini diwahyukan. Menurut ayat yang sedang dibahas, 
Nabi Nuh As telah diberi khabar tentang putusan Tuhan, bahwa selanjutnya 
tak seorang pun dari antara kaumnya akan beriman kepada beliau. Jadi doa 
beliau (QS.71: 27-28) itu tak lain selain tunduk kepada kehendak dan putusan 
Tuhan. Apa yang dimaksud dengan doa itu ialah hanya, bahwa semoga Tuhan 
melaksanakan apa yang diputuskan-Nya mengenai kehancuran kaumnya.

1314. A‘ yun itu jamak dari ‘Ain yang berarti, mata: pandangan atau 
pemandangan; para penghuni sebuah rumah; perlindungan (Lane).

a23 : 28.  b11 : 94; 39 : 40, 41.
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41. Hingga aketika datang pe-
rintah Kami dan berpancaran-
lah1315 sumber-sumber mata air 
bumi; Kami berfirman, b“Naik-
kanlah ke atas bahtera itu dua 
dari setiap jenis1316 jantan dan 
betina, dan keluarga engkau – 
kecuali mereka yang keputusan-
nya telah ditetapkan – dan mereka 
yang telah beriman.” Dan tiada 
yang beriman kepadanya melain-
kan sedikit.*

َنا 
ۡ
قُل  � ۡوُر  ّنُ الّتَ فَاَر  َو  اَۡمُرنَا  َجٓاَء  ِاَذا  ي 

ٰۤ
َحّت

ّلٍ َزۡوَجیِۡن اثَۡنیِۡن َو اَۡہلََک 
ُ
اۡحِمۡل ِفۡیَہا ِمۡن ک

  
ۤ
َما َو   ؕ َمَن  ٰ

ا َمۡن  َو  الَۡقۡوُل  َعلَۡیِہ  َسَبَق  َمۡن  ا 
َّ ِال

ا قَلِۡیٌل ﴿۴۱﴾ 
َّ   ِال

ۤ
َمَن  َمَعٗہ ٰ

ا

42. Dan ia berkata, “Naiklah ke 
atasnya. Dengan nama Allah pada 
waktu berlayar dan berlabuhnya. 
Sesungguhnya Tuhan-ku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.”

ىَہا  َمۡجٰر� ِہ 
اللّٰ بِۡسِم  ِفۡیَہا  ُبۡوا 

َ
اۡرک قَاَل  َو 

ِحۡیٌم  ﴿۴۲﴾  َو مُۡرٰسىَہا ؕ ِاّنَ َربِّۡي لََغُفۡوٌر ّرَ

43. Dan berlayarlah bahtera 
itu dengan membawa mereka di 
tengah ombak laksana gunung. 
Dan Nuh berseru kepada putra-
nya, yang berada di tempat 
terpisah, “Hai putraku! Naiklah 
beserta kami dan janganlah eng-
kau termasuk orang-orang kafir.”

نَاٰدي  َو  ِجَباِلؕ 
ۡ

ال
َ
ک َمۡوٍج  فِۡي  بِہِۡم  ۡجِرۡي 

َ
ت ِہَي  َو 

َعَنا  ّمَ ۡب 
َ
اۡرک یّٰـُبَنّيَ  َمۡعِزٍل  فِۡي   اَن 

َ
ک َو  ا�بَۡنٗہ  نُۡوُح  

َع الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۴۳﴾  ۡن ّمَ
ُ

َو لَا تَک

1315. Banjir besar bukan saja disebabkan oleh tersemburnya air dari 
sumber-sumber mata air, tetapi seperti jelas dari QS.54: 12-13, penyebab yang 
sesungguhnya ialah merekahnya awan. Hujan turun bagaikan dicurahkan dan 
sejauh mata memandang hanya air dan air belaka yang nampak dan seperti 
umumnya terjadi waktu hujan lebat, air mulai keluar pula dari dalam tanah, dan 
mata-mata air serta air-air mancur mulai menyembur, dan dengan demikian 
air dari langit dan air dari bumi kedua-duanya membanjiri dan menggenangi 
seluruh negeri. Nabi Nuh As tinggal di negeri dengan pegunungan yang 
terdapat banyak sekali mata air.

a23 : 28; 54 : 13.  b23 : 28.

* Disini, maksudnya bukan pasangan semua jenis binatang. Perahu tidak mungkin dapat 
memuat semua binatang. Maksudnya ialah binatang-binatang yang diperlukan manusia, 
diambil berpasang-pasangan.
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44. Ia menjawab, “Aku akan 
mencari perlindungan ke sebuah 
gunung1317 yang akan menyela-
matkanku dari air itu.” Berkatalah 
ia Nuh, “Tiada tempat berlindung 
pada hari ini bagi seorang pun 
dari keputusan Allah, kecuali 
bagi orang yang Dia kasihani.” 
Lalu gelombang menjadi peng-
halang di antara kedua-nya; maka 
jadilah ia termasuk orang-orang 
yang ditenggelamkan.

ِوۡيۤ  ِالٰي َجَبٍل یَّۡعِصُمِنۡي  ِمَن الَۡمٓاِء ؕ 
ٰ
قَاَل َسا

ِحَمۚ   ا َمۡن ّرَ
َّ ِہ  ِال

قَاَل لَا َعاِصَم  الَۡیۡوَم  ِمۡن  اَۡمِر اللّٰ

رَِقیَۡن  ﴿۴۴﴾ 
ۡ
اَن  ِمَن  الُۡمغ

َ
َو َحاَل بَۡیَنُہَما الَۡمۡوُج  فَک

45. Dan difirmankan, “Hai 
bumi! Telanlah airmu, dan hai 
langit! Hentikanlah hujan.” Maka 
disurutkanlah air, dan selesailah 
perintah itu. Dan bahtera itu pun 
berlabuh di atas Al-Judi.1317A Dan 
dikatakan, “Kebinasaanlah bagi 
orang-orang aniaya.”

ۡرُض ابۡلَِعۡي َمٓاَءِک َو یَاَسَمٓاُء اَۡقلِِعۡي 
َ
َو ِقۡیَل یٰۤا

َعلَي  اۡسَتَوۡت  َو  الۡاَۡمُر  قُِضَي  َو  الَۡمٓاُء  ِغۡیَض  َو 

لِِمیَۡن ﴿۴۵﴾ 
ٰ

َقۡوِم  الّظ
ۡ
جُۡوِدّيِ  َو ِقۡیَل بُۡعًدا لِّل

ۡ
ال

46. Dan Nuh berseru kepada 
Tuhan-nya dan berkata, “Ya 
Tuhan-ku, sesungguhnya putraku 
termasuk keluargaku, dan se-
sungguhnya janji Engkau benar. 
Dan Engkau adalah Hakim yang 
paling adil di antara sekalian 
hakim.”

ِمۡن  ابِۡنۡي  ِاّنَ  َرّبِ  فََقاَل  بَّٗہ   ّرَ نُۡوٌح  نَاٰدي  َو 

ُم  
َ

اَۡحک اَنَۡت  َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال َوۡعَدَک  ِاّنَ  َو  اَۡہلِۡي 

ٰحِکِمیَۡن ﴿۴۶﴾ 
ۡ

ال

1316. Kata-kata “dari setiap jenis” di sini tidak berarti semua binatang, 
melainkan hanya seluruh jenis yang diperlukan oleh Nabi Nuh As. Bahtera 
itu pasti tidak cukup besar untuk memuat segala macam binatang di dunia. 
Tambahan kata “dua” pun menunjukkan, bahwa binatang yang dibawa hanya 
sebanyak yang benar-benar diperlukan.

1317. Ayat itu menunjukkan bahwa tempat Nabi Nuh As tinggal, dikelilingi 
oleh pegunungan. Kata Jabal yang dipakai sebagai nama jenis (dan bukanlah al-
Jabal) menunjuk kepada kenyataan, bahwa ada rangkaian gunung yang pada 
salah satu di antaranya anak Nabi Nuh As mungkin telah mencari perlindungan. 
Pada hakikatnya, daerah itu agaknya suatu lembah dengan gunung-gunung 
menjulang di sekitarnya. Bahwa daerah demikian menjadi cepat tergenang air 
karena hujan lebat, bukan merupakan suatu hal yang luar biasa.

1317A. Pegunungan Al-Judi, menurut Yaqut al-Hamwi, merupakan 
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47. Allah berfirman, “Hai Nuh! 
sesungguhnya ia bukanlah dari 
keluarga engkau; sebenarnya ia1318 
orang yang amalnya tidak baik.1319 
Maka janganlah meminta kepada-
Ku sesuatu yang engkau tidak 
mengetahuinya. Sesungguhnya 
Aku nasihati engkau, supaya 
engkau tidak termasuk orang-
orang yang bodoh.”

ٗہ َعَمٌل 
ٗہ  لَيَۡس ِمۡن اَۡہلَِک ۚ ِانَّ

قَاَل ٰیُنۡوُح  ِانَّ

ٌمؕ  
ۡ
ِن َما لَـيَۡس لََک بِٖہ ِعل

ۡ
َغیُۡر َصالٍِح فَلَا تَۡسـَٔل

ٰجِہلِیَۡن ﴿۴۷﴾ 
ۡ

ۡوَن  ِمَن  ال
ُ

ِۡيۤ  اَِعُظَک اَۡن تَک
ّ

ِان

rangkaian gunung pada sebelah timur sungai Tigris (Dajlah) di propinsi Mosul 
(Mu’jam). Menurut Sale “al-Judi” adalah salah sebuah dari gunung-gunung 
yang di selatan memisahkan Armenia dari Mesopotamia dan dari bagian Assiria 
yang didiami oleh kaum Kurdi – yang darinya gunung itu memperoleh nama 
Kardu atau Gardu, tetapi orang-orang Yunani mengubahnya menjadi Gordyoei 
... Riwayat yang menyatakan bahwa bahtera itu telah terdampar dan bersarang 
di gunung itu tentu sangat tua, karena hal itu merupakan riwayat turun-temurun 
kaum Chaldea sendiri (Borosus, apud Yosef, Antiq .... ).

Reruntuhan bahtera itu dapat disaksikan di sana di jaman Epiphanius 
... dan kepada kita diceritakan, bahwa Kaisar Heraclius berangkat dari kota 
Thamanin ke gunung Al-Judi dan mengunjungi tempat bahtera itu. Di sana 
dahulu ada pula sebuah biara terkenal yang disebut “Biara Bahtera.” Di 
atas salah sebuah dari pegunungan itu kaum Nestoria lazim merayakan hari 
raya di tempat yang menurut perkiraan mereka bahtera itu berlabuh; tetapi 
pada tahun 776 Masehi biara itu hancur karena petir” (Sale, hlm. 179, 180) 
...... “Judi adalah gugusan gunung tinggi di distrik Bohtan, kira-kira 25 mil 
di timur-laut Jazirah Ibn Umar pada posisi 37°30’ LU (Lintang Utara). Judi 
mendapat kemasyhuran itu dari sejarah Mesopotamia, yang disebut sebagai 
tempat di mana Bahtera Nuh itu telah bersandar dan bukan gunung Ararat 
.... Keterangan-keterangan dari kitab-kitab suci yang lebih tua menetapkan 
gunung yang sekarang disebut Judi itu, atau menurut sumber-sumber Kristen, 
pegunungan Ordyene – sebagai tempat terdamparnya Bahtera Nuh” (Enc. of 
Islam, jilid I hlm. 1059). Sejarah Babil pun menetapkan letaknya gunung Al-
Judi itu di Armenia (Jew. Enc. Pada kata “Ararat”) dan Bibel mengakui, bahwa 
Babil adalah tempat  keturunan Nabi Nuh As pernah tinggal (Kejadian 11: 9).

1318. Menurut ayat ini, yang dianggap sebagai anggota keluarga Nabi 
Nuh As hanyalah orang-orang yang mengadakan hubungan sejati dengan 
Tuhan melalui beliau. Kata ganti hū dalam Innahū dapat pula menunjuk 
kepada doa Nabi Nuh As untuk anaknya yang durhaka, yang amalnya Ghair 
Sālih, yakni, tidak patut. 

1319. ‘Amalun (secara harfiah berarti suatu perbuatan) di sini berarti 
Dzū ‘Amalin yaitu si pelaku. Pemakaian masdar sebagai fa’il dengan maksud 
memperkuat arti, merupakan cara yang sesuai dengan gaya bahasa Arab. 
Lihat pula QS.2: 178, di mana Birr (harfiah: kesalehan) berarti orang yang 
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48. Ia berkata, Nuh, “Ya Tuhan-
ku, sesungguhnya aku berlindung 
kepada Engkau dari memohon 
kepada Engkau sesuatu yang aku 
tidak mengetahuinya. Dan aseki-
ranya Engkau tidak mengam-
puniku1320 dan tidak mengasihiku, 
niscaya aku akan termasuk orang-
orang yang merugi.”

لَـيَۡس  َما  اَۡسـَٔلََک  اَۡن  بَِک  اَُعۡوُذ  ِۡيۤ  
ّ

ِان َرّبِ  قَاَل 

ا تَۡغفِۡر لِۡي َو تَۡرَحۡمِنۡيۤ  اَُکۡن  
َّ ٌم ؕ َو ِال

ۡ
لِۡي بِٖہ ِعل

ٰخِسِریَۡن ﴿۴۸﴾ 
ۡ

َن  ال ّمِ

49. Difirmankan, “Hai Nuh! 
Turunlah dengan keselamatan 
dari Kami dan keberkatan atas 
diri engkau dan atas umat yang 
akan dilahirkan dari mereka yang 
beserta engkau.1321 Dan akan ada 
umat lain yang pasti akan Kami 
beri perbekalan untuk sementara 
waktu; kemudian akan menimpa 
mereka azab yang pedih dari 
Kami.”

ٍت َعلَۡیَک 
ٰ

ا َو بََرک ّنَ  بَِسلٍٰم ّمِ
ۡ

ِقۡیَل ٰیُنۡوُح اۡہِبط

ۡم ثُّمَ 
ُ
ُعہ َعَک ؕ َو اَُمٌم َسُنَمّتِ مَّۡن ّمَ ٰۤي اَُمٍم  ّمِ َو َعل

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۴۹﴾ 
َ

ا َعذ ّنَ ۡم ّمِ
ُ
ہ یََمّسُ

saleh. Seorang ahli sajak Arab mengatakan tentang unta betinanya, Innamā 
Hiya  Iqbālun wa Idbārū, yakni, ia (unta betina itu) demikian gelisahnya 
sehingga ia menjadi gerakan mundur maju sendiri, artinya seolah-olah 
menjadi penjelmaan (gerakan mundur maju) itu.

1320. Nabi Nuh As tidak berbuat dosa dengan mengatakan, bahwa 
anak laki-laki beliau itu termasuk keluarga beliau. Hal itu hanya merupakan 
kekeliruan pertimbangan, yang biasa ada pada manusia; namun beliau membaca 
Istighfār juga, hal itu menunjukkan, bahwa ucapan Istighfār itu tidak seharusnya 
merupakan bukti adanya perbuatan dosa. Istighfār itu dapat diucapkan pula 
untuk memohon perlindungan terhadap akibat buruk dari kelemahan-kelemahan 
manusiawi atau akibat buruk dari kekeliruan dalam pertimbangan dan penilaian.

1321. Ayat ini menunjukkan, bahwa selain keturunan Nabi Nuh As, 
keturunan orang-orang mukmin yang juga beserta beliau dalam bahtera itu 
yang diselamatkan dari air bah dan mereka itu memperoleh kesejahteraan 
dan berkembang biak. Para sarjana sekarang mendukung pendapat, bahwa 
kebanyakan penduduk bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh As.

Ceritera mengenai air bah itu, dengan beberapa corak yang berbeda, 
terdapat dalam riwayat dan kepustakaan berbagai negeri (Enc. Rel. & Eth.; 
Enc. Brit. pada kata “deluge”). Malapetaka itu agaknya terjadi di sekitar masa 
awal peradaban manusia.

a7 : 24
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50. Inilah di antara khabar-
khabar gaib1322 yang Kami 
wahyukan kepada engkau. 
Tidaklah engkau mengetahuinya 
sebelum ini dan tidak pula kaum 
engkau. Maka bersabarlah; 
sesungguhnya kesudahan yang 
baik itu bagi orang-orang yang 
bertakwa.

َما   ۚ ِالَۡیَک    
ۤ
نُۡوِحۡیَہا الَۡغۡیِب  َۢۡبٓاِء  اَن ِمۡن  َک 

ۡ
تِل

قَۡبِل  ِمۡن  قَۡوُمَک  لَا  َو  اَنَۡت    
ۤ
تَۡعلَُمَہا ۡنَت 

ُ
ک

ِقیَۡن  ﴿٪۵۰﴾  ُمّتَ
ۡ
  لِل

َ
ا ۚ فَاۡصِبۡر ۚ ِاّنَ الَۡعاِقَبۃ

َ
ٰہذ 

51. Dan akepada ‘Ad1323 telah 
Kami utus saudara mereka Hud. Ia 
berkata, “Hai kaumku, sembahlah 
Allah. Tiada Tuhan bagimu selain 
Dia. Dengan menyekutukan sem-
bahan-sembahan lain dengan-
Nya kamu hanyalah mengada-
adakan dusta.

ۡم ُہۡوًدا ؕ قَاَل ٰیَقۡوِم اۡعُبُدوا 
ُ
َو ِالٰي َعاٍد  اََخاہ

ا  
َّ ۡن  ِالٍٰہ  َغیُۡرٗہ ؕ ِاۡن  اَنۡتُۡم  ِال َہ َما  لَُکۡم ّمِ

اللّٰ

ُرۡوَن ﴿۵۱﴾ 
َ
ُمۡفت

Merupakan kenyataan sejarah yang terkenal, bahwa bilamana suatu kaum 
yang agak lebih maju dalam kebudayaan dan peradaban, datang menetap di 
suatu daerah, mereka memusnahkan atau sangat melemahkan penduduk daerah 
yang peradabannya terbelakang. Jadi agaknya ketika keturunan Nuh As dan 
keturunan para sahabat beliau, yang merupakan pembina peradaban manusia, 
menyebar ke daerah-daerah lain, dan karena mereka lebih besar kekuatannya 
daripada penghuni yang sudah ada di sana, mereka melanyapkan penghuni 
yang sudah ada itu atau meleburkan mereka. Dengan demikian, niscayalah 
mereka tetap memasukkan ke dalam semua daerah yang mereka taklukkan itu 
adat dan kebiasaan mereka sendiri; dan sebagai akibatnya, ceritera mengenai 
air bah itu dengan sendirinya masuk pula ke daerah-daerah lain. Tetapi dengan 
berlalunya waktu, para pendatang itu terputus hubungannya dengan tanah air 
mereka sendiri yang semula, dan sebagai akibatnya bencana itu dipandang 
sebagai kejadian setempat, dengan membawa akibat nama-nama orang 
dan tempat di daerah itu menggantikan nama-nama aslinya. Maka dengan 
demikian peristiwa air bah itu bukanlah suatu malapetaka yang melanda 
seluruh bumi; dan juga cerita-cerita yang berasal dari berbagai daerah itu 
hendaknya jangan dipandang mengisyaratkan kepada peristiwa-peristiwa air 
bah yang masing-masing terjadi secara terpisah.

1322. Penuturan Al-Qur’an mengenai hal ihwal berbagai nabi tidaklah 
dimaksudkan hanya sekedar ceritera selingan belaka. Riwayat-riwayat itu 
dicantumkan dalam Al-Qur’an karena merujuk kepada peristiwa-peristiwa 

a7 : 66.

R. 5
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52. “Hai kaumku, aaku tidak 
minta ganjaran kepadamu untuk 
itu. Ganjaran bagiku hanya pada 
Dia Yang telah menciptakan aku. 
Apakah kamu tidak mengguna-
kan akal?

ۤ  اَۡسـَٔلُُکۡم  َعلَۡیِہ  اَۡجًراؕ  ِاۡن اَۡجِرَي   ٰیَقۡوِم لَا

ِذۡي فََطَرنِۡي ؕ اَفَلَا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۵۲﴾ 
َّ ا َعلَي ال

َّ ِال

yang serupa, dan yang akan terjadi dalam kehidupan Rasulullah Saw sendiri.
1323. Beberapa kritikus dari Eropa telah menyangkal adanya kaum 

yang bernama ‘Ad itu. Mereka mengatakan, bahwa di antara tulisan-tulisan 
purba yang hingga kini telah ditemukan di negeri Arab, tidak ada satu pun 
yang menyebut ‘Ad sebagai nama suatu kaum di negeri itu, dan oleh karena 
itu mereka mengambil kesimpulan, bahwa Al-Qur’an hanyalah mengutip 
salah satu dari antara riwayat-riwayat yang hidup secara meluas di tengah-
tengah orang-orang Arab di masa Rasulullah Saw. Keberatan itu timbul dari 
kesalahpahaman. Pada hakikatnya pecahan-pecahan dari keturunan manusia, 
pada umumnya dikenal dengan dua macam nama; pertama ialah yang 
menunjuk kepada seluruh bangsa, dan yang kedua kepada sekelompok tertentu 
dari bangsa itu. ‘Ad bukanlah nama suatu kabilah, melainkan satu kelompok 
kabilah, yang beberapa di antaranya bangkit dan mencapai kekuasaan pada 
waktu-waktu yang berlainan. Mereka meninggalkan prasasti-prasasti yang 
menyebutkan nama kelompok-kelompok tertentu. Tetapi mereka itu semua 
termasuk keluarga besar ‘Ad.

Kenyataan bahwa nama-nama itu terdapat dalam kitab-kitab ilmu bumi 
dari jaman purba menunjukkan, bahwa suatu kaum yang bernama ‘Ad benar-
benar pernah ada. Karya-karya ilmu bumi yang disusun dalam bahasa Yunani 
menyatakan, bahwa di jaman sebelum Masehi negeri Yaman diperintah oleh 
suatu suku yang disebut Adramitai, yang tiada lain kecuali kaum ‘Ad yang 
telah disebut ‘Ad Iram dalam Al-Qur’an. Istilah dalam bahasa Yunani untuk 
nama benda dinyatakan dengan membubuhi huruf sisipan i, karena nama 
yang sebenarnya ialah Adram, yang merupakan pengubahan dari ‘Ad Iram 
(Al-’Arab qabl al-Islam). Suku bangsa ‘Ad yang disinggung dalam Al-Qur’an 
disebut Iram. Suku bangsa Iram sebagai cabang dari kaum ‘Ad mempunyai 
kerajaan yang kuat, yang tetap bertahan sampai tahun 500 sebelum Masehi. 
Bahasanya ialah Aramik (Arami), yang dekat kepada bahasa Ibrani. 
Kerajaan Aramik sesudah jatuhnya Kerajaan Semit dan dalam kawasannya 
tercakup seluruh Mesopotamia, Palestina, Syria, dan Kaldea. Penyelidikan-
penyelidikan purbakala telah menemukan bekas-bekas kerajaan itu. Lihat 
pula Edisi Besar Tafsir ini dalam bahasa Inggris.

Kaum ‘Ad hidup tak lama kemudian sesudah kaum Nabi Nuh As (QS.7: 
70). Mereka mendirikan tugu-tugu pada tempat-tempat yang tinggi (QS.26: 
129). Sekarang pun masih ada reruntuhan bangunan-bangunan besar di 

a26 : 128.



H Ū D Surah 11Juz 12

793

53. “Dan hai kaumku, amohon-
lah ampunan Tuhan-mu, kemudian 
bertobatlah kepada-Nya, niscaya 
Dia akan mengirimkan atasmu 
awan yang menurunkan hujan 
lebat,1324 dan akan menambahkan 
kekuatan pada kekuatanmu. Dan 
janganlah berpaling dari Dia 
sebagai orang-orang yang ber-
dosa.”

ِالَۡیِہ   ا  تُۡوبُۡوۤ ثُّمَ  ۡم 
ُ

َربَّک اۡسَتۡغفُِرۡوا  ٰیَقۡوِم  َو 

ۡم  
ُ
یَِزۡدک ّوَ   ۡدَراًرا  ّمِ ۡم 

ُ
َعلَۡیک َمٓاَء   الّسَ یُۡرِسِل 

ۡوا  ُمۡجِرِمیَۡن ﴿۵۳﴾ 
َّ ۡم  َو لَا  تََتَول

ُ
تِک ًۃ  ِالٰي قُّوَ قُّوَ

54. Mereka berkata, “Hai Hud, 
engkau tidak mendatangkan 
kepada kami suatu bukti yang 
nyata, dan bkami tidak akan 
meninggalkan tuhan-tuhan kami 
semata-mata karena perkataan 
engkau, dan kami tidak akan 
percaya kepada engkau.

ۡحُن 
َ
ن َما  ّوَ  َنٍۃ  بَِبّیِ ِجۡئَتَنا  َما  ٰیُہۡوُد  قَالُۡوا 

لََک   ۡحُن  
َ
ن َما  َو  قَۡولَِک  َعۡن  ِلَہِتَنا 

ٰ
ا بَِتاِرکِۡيۤ  

بُِمۡؤِمِنیَۡن ﴿۵۴﴾ 

55. “Kami tidaklah mengatakan 
kecuali, sebagian tuhan-tuhan 
kami telah menimpakan keburuk-
an kepada engkau.” Ia menjawab, 
“Sesungguhnya aku bersaksi 
kepada Allah dan kamu pun 
bersaksilah, bahwa aku berlepas 
diri dari apa yang kamu sekutukan,

ِلَہِتَنا بُِسۡوٍٓءؕ 
ٰ
ٰرىَک بَۡعُض ا

َ
ا اۡعت

َّ ُقۡوُل  ِال
ِاۡن نَّ

مَّا   ٌء  ّمِ ِۡي  بَِرۡيٓ
ّ

ا اَن
ۤ
َہ  َو اۡشَہُدۡو

ِۡيۤ  اُۡشِہُد  اللّٰ
ّ

قَاَل  ِان

ۡوَن ﴿۵۵﴾ 
ُ
تُۡشِرک

a11 : 4, 62; 71 11.  b71 : 24.

Arabia. Sejarah kaum ini sekarang sudah terselimut oleh tabir kegelapan dan 
hanya beberapa sisa bangunan mereka yang masih nampak (QS.46: 26).

Wilayah tempat kaum ini tinggal disebut Ahqaf (QS.46: 22), yang secara 
harfiah berarti bukit-bukit pasir yang berlingkar-lingkar dan bersilang-selisih; 
nama itu diberikan kepada kedua bagian Arabia; yang pertama di selatan 
yang terkenal dengan nama Ahqaf Selatan dan lainnya di utara, yang disebut 
Ahqaf Utara. Daerah itu subur, tetapi karena letaknya dekat padang pasir, 
maka pasir-pasir yang tertumpuk oleh angin membawa akibat jadinya bukit-
bukit pasir. Bukit-bukit pasir itu mungkin telah terbentuk, ketika kaum ‘Ad 
itu diazab dengan hembusan taufan pasir. Kehancuran mereka disebabkan 
oleh bertiupnya angin taufan, yang mengubur kota-kota utama mereka di 
bawah timbunan pasir dan debu (QS.69: 7-8).
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56. Tuhan-tuhan lain selain 
Dia, amaka buatlah rencana untuk 
menentangku, dan janganlah aku 
diberi tangguh.

ثُّمَ  َجِمۡیًعا  نِۡي  ۡو فَِکۡیُد نِٖہ  ۡو ُد ِمۡن   

لَا تُۡنِظُرۡوِن ﴿۵۶﴾ 

57. “Sesungguhnya aku ber-
tawakkal kepada Allah, Tuhan-
ku dan Tuhan-mu. bTidak ada 
suatu makhluk pun yang bergerak 
melainkan Dia genggam rambut 
ubun-ubunnya.1325 Sesungguhnya 
Tuhan-ku di atas jalan yang lurus.

ِمۡن  َما   ؕ ۡم 
ُ

َربِّک َو   َربِّۡي  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ُت 

ۡ
ل

َّ
تََوک ِۡي 

ّ
ِان

  ۭ  بَِناِصَیِتَہا ؕ ِاّنَ َربِّۡي َعلٰي 
ٌ

ِخذ
ٰ
ا ُہَو ا

َّ َدٓابٍَّۃ  ِال

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۵۷﴾  ِصَراٍط ّمُ

58. “Tetapi jika kamu berpa-
ling, maka sesungguhnya telah 
ckusampaikan kepadamu apa-apa 
yang dengannya aku diutus ke-
padamu. Dan dTuhan-ku akan 
mengganti dengan suatu kaum 
selain kamu. Dan kamu tidak 
akan dapat memudaratkan-Nya 
sedikit pun. Sesungguhnya Tuhan-
ku penjaga atas segala sesuatu.”

بِٖہۤ   ُت 
ۡ
اُۡرِسل   

ۤ
ا ّمَ ۡم 

ُ
اَبۡلَۡغُتک فََقۡد  ۡوا 

َّ تََول فَِاۡن 

 ۚ ۡم 
ُ
َغیَۡرک قَۡوًما  َربِّۡي  ۡخلُِف 

َ
يَۡست َو   ؕ ۡم 

ُ
ِالَۡیک

ۡيٍء  
َ

ّلِ ش
ُ
ۡونَٗہ َشۡیًئا ؕ ِاّنَ َربِّۡي َعلٰي  ک َو لَا تَُضّرُ

َحِفۡیٌظ ﴿۵۸﴾ 

59. Dan ketika datang keputus-
an Kami, Kami selamatkan Hud 
dan orang-orang yang telah ber-
iman bersamanya dengan rahmat 
yang khas dari Kami. Dan eKami 
selamatkan mereka dari azab 
yang keras.

َمنُۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ّجَۡیَنا ُہۡوًدا ّوَ ال
َ
ا َجٓاَء  اَۡمُرنَا ن َو لَّمَ

اٍب  
َ

َعذ ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ّجَۡیٰنہ

َ
ن َو   ۚ ا  ّنَ ّمِ بَِرۡحَمٍۃ  َمَعٗہ 

َغلِۡیٍظ ﴿۵۹﴾ 

a7 : 196; 10 : 72.  b11 : 7.  c7 : 69; 46 : 24. d4 : 134; 6 : 134.  e7 : 73.

1324. Agaknya mata pencaharian utama kaum ‘Ad ialah bertani dan 
mereka itu bergantung pada air hujan untuk mengolah tanah mereka, karena 
tidak ada sumur atau kanal untuk mengairinya. 

1325. Kata-kata itu menunjukkan kebiasaan orang-orang Arab kuno. Bila 
suatu kaum yang menderita kekalahan dibawa sebagai tawanan ke hadapan 
penakluknya, biasanya mereka dipegang pada jambaknya, atau jambak 
mereka dicukur, sebagai tanda kemenangan (si penakluknya -pent).
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60. Dan demikianlah ‘Ad. 
Mereka telah mengingkari ayat-
ayat Tuhan mereka dan men-
durhakai rasul-rasul-Nya dan 
mengikuti perintah setiap orang 
yang sewenang-wenang yang 
menentang kebenaran.

َعَصۡوا  َو  َربِّہِۡم  ٰیِت 
ٰ
بِا َ۪جَحُدۡوا  َعاٌد  َک 

ۡ
تِل َو 

اٍر َعِنۡیٍد ﴿۶۰﴾  ّلِ َجّبَ
ُ
ا اَۡمَر  ک َبُعۡوۤ

َّ ٗہ َو ات
َ
ُرُسل

61. aDan mereka diikuti oleh 
laknat di dunia ini dan pada hari 
kiamat. Ketahuilah, sesungguh-
nya kaum ‘Ad tidak mensyukuri 
kebaikan Tuhan mereka. Ketahui-
lah, telah ditetapkan kebina-
saan1325A bagi ‘Ad, kaum Hud.

یَۡوَم  ّوَ   
ً

لَۡعَنۃ نَۡیا  الّدُ ٰہِذِہ  فِۡي  اُتِۡبُعۡوا  َو 

اَلَا    ؕ ۡم 
ُ
َربَّہ ُرۡوا  

َ
َکف َعاًدا  ِاّنَ   اَلَاۤ    ؕ الِۡقٰیَمِۃ 

بُۡعًدا  لَِّعاٍد  قَۡوِم  ُہۡوٍد ﴿٪۶۱﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  23



62. bDan kepada kaum 
Tsamud1326 Kami utus saudara 
mereka Shaleh. Ia berkata, “Hai 
kaumku, sembahlah Allah, tiada 
bagimu Tuhan selain Dia. Dia-lah 
yang  telah  menciptakan kamu 
dari tanah, dan memakmurkan-
mu di dalamnya, maka mohon-lah 
ampunan kepada-Nya. Kemu-dian 
tobatlah kepada-Nya. Sesungguh-
nya Tuhan-ku itu dekat, dan 
mengabulkan doa-doa.

ۡم ٰصِلحًاۘ  قَاَل ٰیَقۡوِم اۡعُبُدوا 
ُ
َو ِالٰي ثَُمۡوَد اََخاہ

ُکۡم 
َ
ۡن  ِالٍٰہ َغیُۡرٗہؕ  ُہَو اَنَۡشا َہ َما لَُکۡم ّمِ

اللّٰ

فَاۡسَتۡغفُِرۡوُہ   ِفۡیَہا  ۡم 
ُ
اۡسَتۡعَمَرک َو  الۡاَۡرِض  َن  ّمِ

ِجۡیٌب  ﴿۶۲﴾ 
ُ

ا  ِالَۡیِہؕ  ِاّنَ  َربِّۡي  قَِریٌۡب ّم ثُّمَ تُۡوبُۡوۤ

وقف
لازم

1325A. Bu‘d (yang asalnya dari Ba‘uda, yang berarti ia adalah atau ia 
menjadi jauh; ia binasa; ia terkutuk) berarti keadaan jauh; kutukan; laknat. 
Orang katakan Bu‘dan lahū, artinya “terkutuklah dia, binasalah dia.” (Lane).

1326. Karena ‘Tsamud’ adalah kata bahasa Arab, hal ini menunjukkan, 
bahwa suku bangsa Tsamud itu termasuk rumpun bangsa Arab. Tak 
beralasan untuk mengatakan, bahwa kata Saleh mungkin diterjemahkan 
dari nama asing, sebab Al-Qur’an telah mengambil semua nama asing tanpa 
menerjemahkannya, seperti Musa, Harun, Yunus, dan Zakaria. Kaum Tsamud 
adalah penerus kaum ‘Ad (QS.7: 75), hal itu berarti bahwa kaum ‘Ad pun 
termasuk bangsa Arab. Begitu pula kaum ‘Ad pada gilirannya merupakan 

a28 : 43. b7 : 74.

R. 6
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a11 : 29, 89.  b7 : 74; 17 : 60; 26 : 156, 54 : 28; 91 : 14.

63. Mereka berkata, “Hai Shaleh, 
sesungguhnya engkau adalah 
seorang di antara kami yang 
menjadi tumpuan harapan kami 
sebelum ini. Apakah engkau 
melarang kami menyembah apa 
yang bapak-bapak kami sembah? 
Dan sesungguhnya kami benar-
benar dalam keraguan yang 
sangat menggelisahkan menge-
nai apa yang engkau serukan 
kepada kami.”

  ۤ ا
َ

ا قَۡبَل  ٰہذ ۡنَت ِفۡیَنا مَۡرُجّوً
ُ
قَالُۡوا ٰیٰصِلُ�  قَۡد ک

َنا لَِفۡي 
بَٓاُؤنَا َو ِانَّ

ٰ
ۡعُبَد َما یَۡعُبُد ا

  اَۡن  نَّ
ۤ
اَتَۡنٰہَنا

  ِالَۡیِہ  مُِریٍۡب ﴿۶۳﴾ 
ۤ
مَّا تَۡدُعۡونَا َشّکٍ ّمِ

64. Ia berkata, a“Hai kaum-ku, 
katakanlah kepadaku, jika aku  
berada di atas bukti yang nyata 
dari Tuhan-ku, dan Dia telah 
menganugerahkan kepadaku rah-
mat yang khas dari-Nya, maka 
siapakah yang akan menolongku 
dari azab Allah, jika aku men-
durhakai-Nya? Maka tidaklah 
kamu menambah apa pun ke-
padaku selain kerugian.

ۡن  ّمِ َنٍۃ  بَّیِ َعلٰي  ۡنُت 
ُ
ک ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم   ٰیَقۡوِم  قَاَل 

یَّۡنُصُرنِۡي  مَۡن 
َ

ف  
ً

َرۡحَمۃ ِمۡنُہ  ٰتىِنۡي 
ٰ
ا بِّۡي َؕو  ّرَ

مَا  تَِزیُۡدۡونَِنۡي  َغیَۡر  
َ

ف ِہ  ِاۡن َعَصۡیُتٗہ ؕ 
ِمَن اللّٰ

ۡخِسیٍۡر ﴿۶۴﴾ 
َ
ت

65. “Dan hai kaumku, binilah  
seekor unta betina dari Allah 
sebagai tanda bagimu, maka 
biarkanlah ia bebas makan di 
bumi Allah dan janganlah kamu 
sentuh dia dengan menyakiti-
nya, kalau tidak, azab yang dekat 
menimpamu.”

ُرۡوَہا 
َ

فَذ  
ً

یَۃ
ٰ
ا لَُکۡم  ِہ 

اللّٰ  
ُ

نَاقَۃ ٰہِذٖہ  ٰیَقۡوِم  َو 

بُِسۡوٍٓء  ۡوَہا  تََمّسُ لَا  َو  ِہ 
اللّٰ اَۡرِض  فِۡيۤ  ۡل 

ُ
ک

ۡ
تَا

اٌب قَِریٌۡب ﴿۶۵﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
ک

َ
ُخذ

ۡ
فََیا

penerus dan pelanjut kaum Nabi Nuh As. Hal itu menunjukkan, bahwa Nabi 
Nuh As itu dibangkitkan di daerah Mesopotamia, yang di jaman purba ada di 
bawah pemerintahan bangsa Arab.

Ahli-ahli sejarah Yunani menempatkan suku Tsamud itu pada jaman 
yang tidak jauh sebelum jaman Masehi. Hijr atau Agra – seperti ahli sejarah 
Yunani itu sendiri menyebutnya – diakui sebagai tempat tinggal suku Tsamud. 
Mereka menamakan suku itu Tsamudeni dan menyebut suatu tempat dekat 
Hijr, yang menurut mereka telah dinamai ‘Faj al Naqah’ oleh orang-orang 
Arab. Ptolomeus (140 sebelum Masehi) mengatakan, bahwa dekat Hijr ada 
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66. aTetapi mereka telah me-
motong kakinya. Maka ia berkata, 
“Bersenang-senanglah kamu di 
rumahmu selama tiga1327 hari. 
Inilah suatu janji yang tidak dapat 
didustakan.”

  
َ

ثَلَٰثۃ ۡم 
ُ
َداِرک فِۡي  ُعۡوا  تََمّتَ فََقاَل  فََعَقُرۡوَہا 

ۡوٍب ﴿۶۶﴾ 
ُ

ذ
ۡ

اَیَّاٍم ؕ ٰذلَِک َوۡعٌد َغیُۡر َمک

sebuah tempat yang dikenal dengan nama Badanata. Abu Ismail, pengarang 
“Futuh al-Syam” mengatakan, “suku bangsa Tsamud menempati tanah antara 
Bosra (di Syria) dan Aden, dan memegang kekuasaan di sana. Barangkali 
mereka itu pindah ke utara.” Al-Hijr (juga dikenal sebagai Mada’in Shalih) 
agaknya ibukotanya kaum ini. Letaknya di antara Medinah dan Tabuk dan 
lembah tempat kota itu terletak disebut Wadi Qura.

Baik dicatat pula, bahwa riwayat Nabi Hud As dan Saleh As diceritakan 
di berbagai tempat dalam Al-Qur’an; dan di tiap tempat urutan yang sama 
dipertahankannya; ialah, riwayat Nabi Hud As mendahului riwayat Nabi 
Saleh As yang sungguh merupakan urutan yang tepat secara kronologis 
(urutan waktu). Hal itu menunjukkan, bahwa Al-Qur’an mengisahkan fakta-
fakta sejarah yang telah lama dilupakan dengan tepat dan dalam urutan yang 
benar. Menurut beberapa sumber, Tsamud hanya merupakan nama lain dari 
‘Ad Tsaniyah atau ‘Ad kedua, sedang menurut sumber-sumber lain, mereka 
datang sesudah kaum ‘Ad kedua. Kaum Tsamud memerintah di daerah dataran 
dan bukit-bukit (QS.7: 75) dan negerinya kaya dengan sumber-sumber mata 
air dan kebun-kebun, serta tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma yang 
sangat baik mutunya. Mereka mengolah tanah juga dan menanam padi-
padian (QS.26: 148, 149).

Penuturan Al-Qur’an itu didukung oleh prasasti (tulisan kuno di atas batu 
dan lain-lain) yang konon telah dibaca oleh beberapa orang Muslim pada masa 
pemerintahan Muawiyah r.a. Kemundurannya itu agaknya bermula segera 
sesudah jaman Nabi Saleh As, sebab hanya beberapa abad sesudah jaman 
beliau, nama mereka tak lagi tercantum di antara bangsa-bangsa yang jaya. 
Arabia diserbu oleh seorang raja dari Assiria (722-705 sebelum Masehi) dan 
nama Tsamud tercantum di antara nama-nama kaum yang dikalahkan itu pada 
prasasti yang dibuat atas perintah raja untuk memperingati kemenangannya. 
Dari antara ahli sejarah Yunani, Didorus (80 sebelum Masehi), Pliny (79 
sebelum Masehi) dan Ptolomeus menyebut-nyebut nama kaum Tsamud. 
Ketika Yustinianus, kaisar Roma, menyerbu Arabia, dalam tentaranya ada 
juga 300 orang prajurit Tsamud, tetapi sebelum datang Islam suku bangsa 
itu sudah lenyap sama sekali. Lihat pula Edisi Besar Tafsir ini dalam bahasa 
Inggris.

1327. Penangguhan tiga hari itu agaknya dimaksudkan sebagai 
kesempatan terakhir untuk bertaubat, namun kesempatan itu tidak 
dipergunakan oleh kaum yang malang itu.

a7 : 78; 26 : 158; 54 : 30; 91 : 15.
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67. Maka ketika datang perintah 
Kami, Kami selamatkan Shaleh 
dan orang-orang yang beriman 
bersamanya dengan rahmat Kami 
yang khas, dan dari kehinaan pada 
hari itu. Sesungguhnya Tuhan 
engkau Dia-lah Yang Mahakuat, 
Mahaperkasa.

َمنُۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ّجَۡیَنا ٰصِلحًا ّوَ ال
َ
ا َجٓاَء اَۡمُرنَا ن فَلَّمَ

یَۡوِمِئٍذِؕاّنَ  ِخۡزِي  ِمۡن  َو  ا  ّنَ ّمِ بَِرۡحَمٍۃ   َمَعٗہ 

َربََّک ُہَو الَۡقِوّيُ  الۡعَِزیُۡز ﴿۶۷﴾ 

68. Dan aazab1328 suara yang 
menggelegar menyergap orang 
yang aniaya, maka mereka mati 
bergelimpangan di rumah mereka.

فِۡي   ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا  

ُ
ۡيحَۃ الّصَ َظلَُموا  ِذیَۡن 

َّ ال  
َ

اََخذ َو 

 ﴾۶۸ۙ ِدیَاِرہِۡم  ٰجِثِمیَۡن ﴿

69. bSeolah-olah mereka tidak 
pernah tinggal di dalamnya. 
Ingatlah! Sesungguhnya kaum 
Tsamud telah mengingkari Tuhan-
nya. Ketahuilah, telah ditetapkan 
kebinasaan bagi kaum Tsamud.1329

ُرۡوا  
َ
ۡم  یَۡغَنۡوا ِفۡیَہاؕ  اَلَاۤ  ِاّنَ  ثَُمۡوَد۠ا َکف

َّ ۡن ل
َ
ا

َ
ک

ۡم ؕ اَلَا  بُۡعًدا  لَِّثُمۡوَد  ﴿٪۶۹﴾ 
ُ
َربَّہ 

a7 : 79; 26 : 159; 54 : 32.  b10 : 25.

1328. Tujuh kata dan ungkapan yang berlainan telah dipakai dalam Al-
Qur’an untuk melukiskan azab yang menimpa suku Tsamud. Dalam ayat 
ini dan dalam QS.54: 52 kata yang dipakai ialah Saihah (hukuman); dan 
QS.7: 79 Rajfah (gempa bumi); dalam QS.26: 159 dipakai kata biasa, ialah 
‘Adzāb (siksaan); dalam QS.27: 52 Dammarnā hum (Kami binasakan mereka 
sama sekali); dalam QS.51: 45 Sā‘iqah (petir; atau hukuman apa saja yang 
membinasakan); dalam QS.69: 6 Tāghiyah (hukuman luar biasa); dan dalam 
QS.91: 15 Damdama ‘alaihim (Dia hancur-luluhkan mereka). Meskipun 
kata-kata ungkapan yang dipergunakan untuk melukiskan malapetaka itu 
nampaknya berlainan dalam bentuknya, tetapi semuanya tidak ada yang 
bertentangan satu sama lain dalam artinya. Kata-kata yang nampaknya 
bertentangan adalah Rajfah, Saihah, Sā‘iqah, dan Tāghiyah. Karena ketiga 
kata terakhir pun mengandung arti hukuman, maka jika suku bangsa Tsamud 
itu dibinasakan oleh gempa bumi, semua kata tersebut di atas cocok untuk 
melukiskan malapetaka itu.

1329. Dalam ayat 61 kata “kaum Hud” ditambahkan kepada kata ‘Ad 
karena alasan sejarah, sebab ‘Ad itu sebenarnya nama dua suku bangsa, ‘Ad 
pertama dan ‘Ad kedua, dan kata-kata, “kaum Hud” telah ditambahkan untuk 
menjelaskan, bahwa yang dimaksud ialah kaum ‘Ad yang kedua. Tetapi 
karena Tsamud itu nama bagi hanya satu suku bangsa saja, maka kata-kata, 
“kaum Saleh” telah ditinggalkan, karena penambahannya tak membawa 
faedah apa pun.
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70. Dan asesungguhnya telah 
datang utusan-utusan Kami1330 
kepada Ibrahim1331 dengan mem-
bawa khabar suka. bMereka ber-
kata, “Kami sampaikan ucapan 
selamat sejahtera.” Ia menjawab, 
“Selamat sejahtera” maka tidak 
lama kemudian ia datang dengan 
membawa anak sapi yang di-
panggang.

 ِابٰۡرِہۡیَم بِالُۡبۡشٰري قَالُۡوا 
ۤ
َو لََقۡد َجٓاَءۡت ُرُسلَُنا

مَا لَِبَث اَۡن  َجٓاَء  بِِعۡجٍل 
َ

َسلًٰما ؕ قَاَل  َسلٌٰم  ف

َحِنۡیٍذ ﴿۷۰﴾ 

71. Maka cketika ia melihat 
tangan mereka tidak menyentuh-
nya, ia menganggap perbuatan 
mereka itu aneh dan merasa 
khawatir terhadap mereka. Mereka 
berkata, “Jangan takut; se-
sungguhnya kami adalah yang 
pernah diutus kepada kaum 
Luth.”1332

ۡم 
ُ
نَِکَرہ ِالَۡیِہ  تَِصُل  لَا  ۡم 

ُ
اَیِۡدیَہ  

ٰۤ
َرا ا  فَلَّمَ

  
ۤ
ا

ِانَّ خَۡف  
َ
ت لَا  قَالُۡوا   ؕ  

ً
ِخۡیَفۃ ۡم 

ُ
ِمۡنہ اَۡوَجَس  َو 

 ﴾۷۱ؕ   ِالٰي  قَۡوِم  لُۡوٍط ﴿
ۤ
َنا

ۡ
اُۡرِسل

a15 : 52; 51 : 25.  b15 : 53; 51 : 26.  c51 : 28, 29.

1330. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai siapa “utusan-utusan” 
itu. Beberapa sumber menganggap mereka itu manusia; yang lainnya 
menyangka mereka itu malaikat-malaikat. Pendapat pertama nampaknya 
lebih mendekati kebenaran serta kenyataan. Karena Nabi Ibrahim As dan 
Luth As kedua-duanya merupakan orang-orang asing di daerah itu, Mungkin 
sekali Tuhan telah memerintahkan beberapa orang saleh dari daerah itu untuk 
membawa Nabi Luth As ke suatu tempat yang aman, sebelum azab itu benar-
benar menimpa kaumnya. Baik diingat pula, bahwa “utusan-utusan” itu tidak 
datang untuk memberi peringatan pertama tentang azab itu. Kaum Nabi 
Luth As sebelumnya pun telah diancam dengan azab (QS.155: 65). “Utusan-
utusan” itu datang hanya untuk memberi khabar kepada beliau, bahwa saat 
yang telah ditetapkan berkenaan dengan hukuman yang diancamkan itu telah 
tiba.

1331. Nama sesungguhnya Nabi Ibrahim As ialah Abram. Sesudah 
Nabi Ismail As lahir maka, sesuai dengan perintah Allah Swt, beliau mulai 
dipanggil dengan nama Ibrahim, yang mengandung arti “ayah orang banyak” 
atau “ayah bangsa-bangsa banyak.” Satu cabang keturunan beliau, kaum Bani 
Israil, tinggal di Kanaan dan satu cabang lain, kaum Bani Ismail, di Arabia.

1332. Mula-mula Nabi Ibrahim As menganggap “utusan-utusan” 
itu sebagai musafir-musafir biasa, tetapi ketika mereka memperlihatkan 
keengganannya untuk menyantap panggang anak sapi, beliau menyadari, 
bahwa mereka itu sedang menjalankan tugas itimewa, yang beliau tidak dapat 

R. 7
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72. Dan istrinya berdiri di 
dekatnya lalu tersenyum, kemu-
dian aKami memberikan khabar 
suka kepadanya tentang kelahiran 
Ishak, dan sesudah Ishak, Yakub.

ۡرٰنَہا بِِاۡسٰحَق � 
َ

ۡت فََبّش
َ

  فََضِحک
ٌ

َو اۡمرَاَتُٗہ قَٓائَِمۃ

َرٓاِء  ِاۡسٰحَق یَۡعُقۡوَب ﴿۷۲﴾  َو ِمۡن ّوَ

73. bIa berkata, “Sungguh meng-
herankan aku! Apakah aku akan 
melahirkan anak? Sedangkan aku 
seorang perempuan tua dan suami-
ku ini pun orang yang sudah tua. 
Sesungguhnya ini benar-benar 
sesuatu yang mengherankan.”

بَۡعلِۡي   ا 
َ

ٰہذ ّوَ  جُۡوٌز 
َ

ع اَنَا�  َو  اَلُِد  يَء  ٰیَویۡلَتٰۤ قَالَۡت 

ِجۡیٌب ﴿۷۳﴾ 
َ

ا  لََشۡيٌء  ع
َ

َشۡيخًا ؕ ِاّنَ ٰہذ

74. cMereka berkata, “Apakah 
engkau merasa heran akan ke-
putusan Allah? Rahmat Allah 
dan berkat-Nya atas kamu, 
wahai penghuni rumah ini.1333 

Sesungguhnya Dia Mahaterpuji, 
Mahamulia.”

َو  ِہ 
اللّٰ َرۡحَمُت  ِہ  

اللّٰ اَۡمِر  ِمۡن  اَتَۡعَجِبیَۡن  ا  قَالُۡوۤ

َحِمۡیٌد   ٗہ  
ِانَّ  ؕ الَۡبۡیِت  اَۡہَل  ۡم 

ُ
َعلَۡیک ُتٗہ 

ٰ
بََرک

ِجۡیٌد ﴿۷۴﴾ 
َ

ّم

a21 : 73; 51 : 29.  b51 : 30.  c51 : 31.

mengetahuinya. Kata-kata “khawatir terhadap mereka” tidaklah berarti 
bahwa Nabi Ibrahim As takut kepada orang-orang asing itu, tetapi artinya 
ialah, bahwa ketika mereka itu tidak ikut serta makan, beliau khawatir kalau-
kalau beliau telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sopan-santun 
terhadap tamu. 

Para tamu nampaknya dapat membaca kegelisahan pikiran Nabi Ibrahim 
As dari wajah beliau yang melukiskan keresahan, sehingga mereka itu segera 
melenyapkan kecemasan beliau dengan menerangkan, bahwa mereka itu 
sekali-kali tidak merasa tersinggung, dan bahwa sebabnya mengapa mereka 
itu tidak ikut serta makan ialah, tugas yang mengerikan telah membuat 
mereka kehilangan nafsu makan. Jawaban para tamu itu menunjukkan pula 
mereka itu bukan malaikat; sebab sekiranya mereka itu malaikat, niscaya 
mereka akan berkata, bahwa sebagai makhluk yang bukan manusia, mereka 
tidak dapat ikut serta makan.

Nabi Luth As itu leluhur kaum Palestina, Moab, dan Amon, dan sebagai 
putra Haran dan cucu Terah, beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim As. 
Beliau menggabungkan diri dengan Nabi Ibrahim As di Kanaan.

1333. Dalam ayat ini kata-kata “penghuni rumah” itu dengan pasti 
menunjuk kepada istri Nabi Ibrahim As, sebab pada waktu itu beliau masih 
belum mempunyai anak. Sesungguhnya bila ungkapan Ahl al-Bait dipakai 
dalam Al-Qur’an mengenai seorang nabi, maka pada umumnya yang 



H Ū D Surah 11Juz 12

801

75. Maka setelah rasa takut 
hilang dari Ibrahim, dan telah 
sampai pula khabar suka kepada-
nya, maka mulailah ia membahas 
dengan Kami1334 mengenai kaum 
Luth.

َجٓاَءتُۡہ   َو  ۡوُع  الّرَ ِابٰۡرِہۡیَم  َعۡن  َذَہَب  ا  فَلَّمَ

الُۡبۡشٰري ُيجَاِدلَُنا فِۡي قَۡوِم لُۡوٍط ﴿۷۵﴾ 

76. aSesungguhnya Ibrahim itu 
sangat penyantun, lembut hati, 
dan yang berulang kali kembali 
kepada Kami.

ِنۡیٌب ﴿۷۶﴾  اٌہ  ّمُ حَلِۡیٌم  اَّوَ
َ
ِاّنَ  ِابٰۡرِہۡیَم  ل

77. “Hai Ibrahim, berhentilah 
dari membahas ini. Sesungguhnya 
telah datang keputusan Tuhan 
engkau, dan sesungguhnya akan 
datang kepada mereka azab yang 
tak dapat dielakkan.”

ٗہ قَۡد َجٓاَء اَۡمُر 
ا ۚ ِانَّ

َ
ـِابٰۡرِہۡیُم اَۡعِرۡض َعۡن ٰہذ یٰۤ

اٌب َغیُۡر  مَۡرُدۡوٍد ﴿۷۷﴾ 
َ

تِۡیہِۡم َعذ
ٰ
ۡم ا

ُ
ہ

َربَِّک ۚ َو ِانَّ

78. Dan bketika utusan-utusan 
Kami datang kepada Luth, ia 
merasa susah karena mereka 
itu dan merasa tak berdaya1335 
terhadap mereka dan berkatalah ia, 
“Ini adalah hari yang amat sulit.”

َضاَق  َو  بِہِۡم  ِسۡيَٓء  لُۡوًطا  ُرُسلَُنا  َجٓاَءۡت  ا  لَّمَ َو 

ا یَۡوٌم َعِصۡیٌب ﴿۷۸﴾ 
َ

بِہِۡم َذۡرًعا ّوَ قَاَل ٰہذ

79. Dan datanglah kaumnya 
berlari-lari1336 kepadanya. Dan 
sebelum ini pun cmereka telah  
biasa berbuat keburukan.

َو َجٓاَءٗہ  قَۡوُمٗہ یُۡہَرُعۡوَن  ِالَۡیِہ ؕ َو ِمۡن قَۡبُل 

ٓاِء
َ
ُؤل ِت ؕ قَاَل ٰیَقۡوِم ہٰۤ

ٰ
ا ّیِ انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن الّسَ

َ
ک

a9 : 114.  b29 : 34.  c7 : 81; 29 : 29.

dimaksud ialah istrinya atau istri-istrinya (QS.28: 13; 33: 34).
1334. Lihat Kejadian 18: 21- 33.
1335. Ungkapan Dāqa bi al-Amri Dzar‘an, berarti ia kekurangan 

kemampuan, kekurangan daya atau kekuatan untuk berbuat hal itu. Dzar‘ 
berarti daya atau kemampuan; atau ungkapan itu berarti, hal atau perkara 
itu telah menjadi sukar dan menyedihkan baginya (Lane). Kata-kata dalam 
teks itu berarti, ia merasakan dirinya tak berdaya atau tak mampu untuk 
melindungi mereka.

1336. Penduduk kedua kota itu, Sodom dan Gommorah, telah biasa 
membegal dan merampas barang-barang kaum musafir (Jew. Enc. pada 
kata “Sodom”). Tentu saja mereka senantiasa takuti pembalasan, terutama 
penduduk Sodom yang boleh dikatakan selalu ada dalam keadaan perang 
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Ia berkata, “Hai kaumku, ainilah 
anak-anak perempuanku, mereka 
lebih suci untukmu.1337 Maka ta-
kutlah kepada Allah dan jangan-
lah menghinakan aku di hadapan 
tamuku. Tidak adakah seorang 
pun di antaramu yang berakal?”

ۡخُزۡوِن 
ُ
َہ َو لَا ت

ُقوا اللّٰ
َّ بََناتِۡي ُہّنَ اَۡطَہُر  لَُکۡم فَات

ِشۡیٌد ﴿۷۹﴾  ۡم  َرُجٌل  ّرَ
ُ

فِۡي َضۡیِفۡيؕ  اَلَـيَۡس ِمۡنک

80. Mereka menjawab, “Sesung-
guhnya telah engkau ketahui, 
bahwa kami tidak mempunyai hak 
apa pun atas anak-anak perempuan 
engkau, dan sesungguhnya eng-
kau mengetahui apa yang kami 
inginkan.”1338*

 ۚ َحّقٍ  ِمۡن  بَٰنِتَک  فِۡي  لََنا  َما  َعلِۡمَت  لََقۡد  قَالُۡوا 

َک  لََتۡعلَُم  َما نُِریُۡد ﴿۸۰﴾ 
َو  ِانَّ

a15 : 72.

dengan tetangga-tetangga mereka (Kejadian bab 14). Mereka tidak akan 
senang, bila orang-orang asing masuk kota mereka. Nabi Luth As seperti 
semua nabi Allah, tentu saja akan menjamu tamu-tamu itu dan berusaha supaya 
mereka itu senang dan betah (QS.15: 71). Kaumnya karena khawatir (terhadap 
tetangga-tetangga), berulang kali memberi peringatan kepada beliau untuk 
menghentikan kebiasaan beliau itu; maka, ketika beliau membawa “utusan-
utusan” ialah orang-orang asing itu ke rumah beliau, mereka menjadi naik 
darah dan cepat-cepat menemui beliau dengan wajah marah, karena mereka 
menyangka sekarang mendapat kesempatan yang bai untuk menghukum 
beliau disebabkan beliau tanpa menghiraukan protes-protes yang diajukan 
oleh mereka dengan berulang-ulang telah memberikan tempat berlindung 
kepada orang-orang asing (QS.15: 68-71).

1337. Ayat ini mengandung arti bahwa mengingat kelakuan buruk mereka 
yang sudah-sudah, Nabi Luth As khawatir bahwa jangan-jangan kaumnya 
akan berbuat jahat, dan dengan demikian menghina beliau di hadapan para 
tamu beliau itu. Di sini tiada suatu pun isyarat mengenai kejahatan tertentu. 
Mereka itu orang-orang durjana, dan oleh karena itu sudah sewajarnya nabi 
Luth As khawatir, bahwa mereka itu akan mendatangkan sesuatu kerugian 
kepada beliau. Maka beliau mengatakan kepada mereka bahwa bila mereka 
sungguh-sungguh mempunyai perasaan takut, kalau-kalau beliau bersama 

* Ayat 78-80: Beberapa musafir yang mengatakan, bahwa naudzubillah Nabi Luth As 
menyerahkan putrinya kepada kaumnya. Ini tidak benar. Yang sebenarnya, kaum beliau yang 
sudah menentang beliau, mengira bahwa mungkin saja beliau memanggil orang-orang dari 
luar untuk menentang mereka, karena itu beliau membuat kaumnya menjadi malu dengan 
mengatakan bahwa anak-anak perempuan beliau As menikah di rumah mereka, maka 
bagaimana mungkin beliau As akan membuat rencana buruk untuk menentang mereka.
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81. Ia berkata, “Sekiranya aku 
mempunyai kekuatan untuk me-
lawan kamu atau aku pergi ber-
lindung pada suatu perlindungan 
yang kuat1338A.”

ٍن  
ۡ
ُرک ِالٰي  ِوۡيۤ 

ٰ
ا اَۡو  ًۃ  قُّوَ ۡم 

ُ
بِک لِۡي  اَّنَ  لَۡو  قَاَل 

َشِدیٍۡد ﴿۸۱﴾ 

82. Mereka utusan-utusan itu 
berkata, “Hai Luth, sesungguhnya 
kami ini utusan-utusan Tuhan 
engkau.1339 Mereka itu sekali-kali 
tidak akan sampai kepada eng-
kau, maka aberangkatlah dengan 
keluarga engkau bpada sebagian 
malam dan janganlah seorang pun 
di antaramu menoleh ke belakang, 
kecuali istri engkau. Sesungguh-
nya apa yang akan menimpa 
mereka akan menimpanya juga. 
Sesungguhnya cwaktu yang telah 
dijanjikan bagi mereka ialah 
waktu subuh. Bukankah subuh itu 
sudah dekat?”

ا  ِالَۡیَک  ا ُرُسُل َربَِّک  لَۡن  یَِّصُلۡوۤ
 ِانَّ

ُ
قَالُۡوا ٰیُلۡوط

َتِفۡت 
ۡ
یَل لَا  َو  ۡیِل 

َّ ال َن  ّمِ بِِقۡطٍع  ۡہلَِک 
َ
بِا ۡسِر  

َ
فَا

ُمِصۡیُبَہا  ٗہ  
ِانَّ  ؕ اۡمَراَتََک  ا 

َّ ِال اََحٌد   ۡم 
ُ

ِمۡنک

ۡبُح ؕ اَلَـيَۡس   ُم الّصُ
ُ
ۡم ؕ ِاّنَ َمۡوِعَدہ

ُ
  اََصابَہ

ۤ
َما

ۡبُح  بَِقِریٍۡب  ﴿۸۲﴾  الّصُ

a15 : 66.  b7 : 84; 15 : 61; 29 : 34.  c15 : 67.

orang-orang asing itu akan merugikan mereka, maka anak-anak perempuan 
beliau sudah ada dalam kekuasaan mereka, dan mereka dapat membalas 
dendam terhadap beliau dengan menyiksa putri-putri beliau itu. Hal itu 
merupakan jalan yang lebih baik dan lebih suci bagi mereka untuk ditempuh, 
sebab dengan jalan itu mereka akan menghindarkan diri dari perbuatan 
cemar dengan memberikan penghinaan kepada tamu-tamu beliau. Atau 
artinya mungkin juga begini, bahwa Nabi Luth As sebagai seorang tua yang 
terhormat dari kota itu, menganggap istri-istri mereka sendiri sebagai anak-
anak perempuan beliau, yang oleh beliau disebut sebagai lebih suci bagi 
mereka.

1338. Ketika Nabi Luth As menawarkan putri-putri beliau yang telah 
berkeluarga di kota itu (Kejadian 19: 15) sebagai jaminan, kaum beliau 
menolak tawaran itu, sebab menerima wanita sebagai jaminan merupakan 
satu hal yang bertentangan dengan adat mereka (Enc. Brit.). Kata-kata, 
“kami tidak mempunyai hak apa (pun) atas anak-anak perempuan engkau” 
menunjukkan, bahwa mereka tidak datang dengan tujuan sebagaimana yang 
dinisbahkan oleh kebanyakan mufasirin kepada mereka, sebab suatu kaum 
yang telah begitu rusak dan bobrok akhlaknya seperti kaum Nabi Luth As 
tidak akan mempersoalkan perkara yang berhubungan dengan pemuasan 
nafsu-nafsu berahinya sebagai hak atau bukan hak, sah atau tidak sah. 
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a15 : 75.  b51 : 34.  c51 : 35.  d7 : 86;  29 : 37.  e26 : 182, 183. f7 : 86;  26 : 184.

83. aMaka setelah keputusan 
Kami datang, bKami jadikan 
negeri itu jungkir balik, dan 
Kami hujani atasnya batu-batu 
dari tanah liat, bertubi-tubi.1339A

َو  َساِفلََہا  َعالَِیَہا  َنا 
ۡ
َجَعل اَۡمُرنَا  َجٓاَء  ا  فَلَّمَ

 ﴾۸۳ۙ ۡنُضۡوٍد ﴿ ۡن ِسّجِۡیٍل ّمَ اَۡمَطۡرنَا َعلَۡیَہا ِحجَاَرًۃ  ّمِ

84. cYang telah ditandai bagi 
mereka dalam takdir dari sisi 
Tuhan engkau. Dan azab seperti 
itu tidak jauh dari orang-orang 
yang aniaya.

لِِمیَۡن 
ٰ

  ِعۡنَد َربَِّک ؕ َو َما ِہَي ِمَن الّظ
ً

َمۃ َسّوَ ّمُ

بَِبِعۡیٍد ﴿٪۸۴﴾ 

الحزب  24



85. dDan kepada kaum Mad-
yan1340 Kami utus saudara mereka 
Syu’aib. Ia berkata, “Hai kaumku, 
sembahlah Allah, tiada tuhan 
bagimu selain Dia. Dan ejangan-
lah kamu mengurangi ukuran dan 
timbangan. Sesungguhnya aku 
melihat kamu dalam keadaan 
baik, dan sesungguhnya aku kha-
watir kamu akan ditimpa azab 
pada hari yang membinasakan.

ٰیَقۡوِم   قَاَل   ؕ ُشَعۡیًبا  ۡم 
ُ
اََخاہ َمۡدیََن  ِالٰي  َو 

ۡن ِالٍٰہ َغیُۡرٗہ ؕ َو لَا  َہ َما لَُکۡم ّمِ
اۡعُبُدوا  اللّٰ

ۡم  
ُ

اَٰرىک ِۡيۤ  
ّ

ِان الِۡمیَۡزاَن   َو  َیاَل 
ۡ

الِۡمک تَۡنُقُصوا 

یَۡوٍم  اَب 
َ

َعذ ۡم 
ُ

َعلَۡیک اََخاُف  ِۡيۤ 
ّ

ِان ّوَ  ِبخَیٍۡر 

ِحۡیٍط  ﴿۸۵﴾ 
ُ

ّم

86. f”Dan hai kaumku, cukup-
kanlah ukuran dan timbangan 
dengan adil; janganlah kamu 
merugikan manusia atas barang-
barang mereka, dan janganlah 
kamu membuat kejahatan di bumi 
dengan berbuat kerusakan;

بِالِۡقۡسِط  الِۡمیَۡزاَن  َو  َیاَل 
ۡ

الِۡمک اَۡوفُوا  ٰیَقۡوِم  َو 

فِي  تَۡعَثۡوا  لَا  َو  ۡم 
ُ
اَۡشَیٓاَءہ اَس  الّنَ تَۡبخَُسوا  لَا  َو 

الۡاَۡرِض ُمۡفِسِدیَۡن ﴿۸۶﴾ 

Kata-kata, “engkau mengetahui apa yang kami inginkan,” berarti “engkau 
mengetahui, bahwa kami inginkan supaya orang-orang asing itu diserahkan 
kepada kami.”

1338A. Aku akan berdoa kepada Tuhan supaya diselamatkan dari 
penghinaan yang kamu coba timpakan kepadaku dengan mendesak agar aku 
mengusir tamu-tamuku.

1339. “Utusan-utusan” itu orang-orang saleh dari daerah sekitar itu, yang 
diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan Nabi Luth As dan menunjukkan 
kepada beliau, ke mana beliau harus pergi.

R. 8
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87. “Apa yang disisakan1341 
Allah padamu itu lebih baik 
bagimu, jika kamu orang-orang 
yang beriman. Dan aku bukanlah 
orang yang ditunjuk sebagai 
penjaga atasmu.”

ۡؤِمِنیَۡن ۚ۬  ۡنتُۡم ّمُ
ُ
ِہ َخیٌۡر لَُّکۡم  ِاۡن ک

ُت اللّٰ بَِقّیَ

ۡم  ِبحَِفۡیٍظ ﴿۸۷﴾ 
ُ

  اَنَا� َعلَۡیک
ۤ
َو َما

88. Mereka menjawab, “Hai 
Syu’aib, apakah shalatmu me-
nyuruh engkau supaya kami 
meninggalkan apa yang disembah 
oleh bapak-bapak kami ataupun 
melarang kami berbuat apa yang 
kami sukai berkenaan dengan 
harta kami? Engkau sesungguhnya 
menganggap dirimu seorang pe-
nyantun lagi pandai.”

ُرَک 
ۡ
ت

نَّ اَۡن  مُُرَک 
ۡ
تَا اََصٰلوتَُک  ٰيُشَعۡیُب  قَالُۡوا 

َما  اَۡمَوالَِنا  فِۡيۤ  ۡفَعَل 
نَّ اَۡن  اَۡو   

ۤ
بَٓاُؤنَا

ٰ
ا یَۡعُبُد  َما 

ِشۡیُد  ﴿۸۸﴾  حَلِۡیُم الّرَ
ۡ

َک لَاَنَۡت ال
ُؤاؕ ِانَّ نَشٰٓ

89. Ia berkata, a”Hai kaum-ku, 
bagaimana pandanganmu jika 
aku berdiri atas sebuah bukti 
yang nyata dari Tuhan-ku, dan 
telah Dia berikan kepadaku dari 
sisi-Nya rezeki yang baik.1342 
Maka jawaban apakah yang akan 
kamu berikan kepadaNya? 

ۡن  ّمِ َنٍۃ  بَّیِ َعلٰي  ۡنُت 
ُ
ک ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم  ٰیَقۡوِم  قَاَل 

اُِریُۡد    
ۤ
َما َو  َحَسًنا   ِرۡزقًا  ِمۡنُہ  َرَزقَِنۡي  َو  بِّۡي  ّرَ

ۡم َعۡنُہ ؕ  ِاۡن اُِریُۡد 
ُ

 اَنٰۡہک
ۤ
ۡم  ِالٰي َما

ُ
اَۡن اَُخالَِفک

ا
َّ ا الِۡاۡصلَاَح َما  اۡسَتَطۡعُت ؕ َو َما تَۡوِفۡیِقۡيۤ ِال

َّ ِال

1339A. Nampaknya kaum Nabi Luth As dibinasakan oleh gempa bumi 
yang dahsyat. Gempa-gempa yang hebat sering menjungkir-balikkan bagian-
bagian bumi, dan sebagai akibatnya pecahan-pecahan tanah beterbangan ke 
udara dan kemudian jatuh kembali ke tanah.

1340. Madyan atau Midian adalah putra Nabi Ibrahim As dari istri 
beliau yang ketiga, Katurah (Kejadian 25: 1, 2). Keturunan beliau semuanya 
disebut Midian. Ibukota mereka pun dinamai Midian. Kota itu letaknya di 
Teluk Aqabah di pantai Arabia, pada jarak kira-kira enam atau tujuh mil 
dari laut. Keturunan Midian tinggal di Hijaz bagian utara dan mereka itulah 
yang membangun kota itu. Ke sanalah Nabi Musa As melarikan diri untuk 
menghindari Fir‘aun, dan di sekitar Midian itulah beliau tinggal bersama-
sama kaum Bani Israil sesudah melintasi Laut Merah. Lihat pula catatan no. 
1010.

1341. Baqiyyah di sini berarti kekayaan yang diperoleh dengan jalan halal 
dan jujur serta sesuai dengan hukum-hukum Ilahi. Kata itu dapat pula berarti 

a11 : 64.
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Dan aku tidak bermaksud me-
nentang kamu tentang apa yang 
kularang kamu mengerjakannya. 
Aku hanya bermaksud mendatang-
kan perbaikan sejauh akemam-
puanku. Dan tiada taufik padaku 
untuk melakukan sesuatu kecuali 
dengan karunia Allah. Kepada 
Dia-lah aku bertawakkal dan 
kepada Dia-lah aku kembali.

ُت َو ِالَۡیِہ  اُنِۡیُب ﴿۸۹﴾ 
ۡ
ل

َّ
ِہ َؕعلَۡیِہ  تََوک

بِاللّٰ

90. “Dan hai kaumku, jangan-
lah permusuhan kamu terhadapku 
menyebabkan kamu berbuat dosa 
sehingga kamu ditimpa seperti 
yang telah menimpa kaum Nuh 
atau kaum Hud atau kaum Shaleh, 
sedang kaum Luth tidaklah jauh 
dari kamu.1343

ۡم 
ُ

یُِّصۡیَبک اَۡن   ۤ ِشَقاقِۡي ۡم 
ُ

ک َيۡجِرَمّنَ لَا  ٰیَقۡوِم  َو 

  اََصاَب قَۡوَم  نُۡوٍح اَۡو قَۡوَم ُہۡوٍد اَۡو قَۡوَم 
ۤ
ۡثُل َما ّمِ

 ﴾۹۰﴿ بَِبِعۡیٍد  ۡم  
ُ

ۡنک ّمِ لُۡوٍط  قَۡوُم  َما  ٰصِلٍ� َؕو 

91. “Dan bmohonlah ampunan 
kepada Tuhan-mu; kemudian ber-
tobatlah kepada-Nya dengan se-
penuhnya. Sesungguhnya Tuhan-
ku Maha Penyayang, Maha 
Pecinta.”

ا ِالَۡیِہ ؕ ِاّنَ  َربِّۡي   ۡم ثُّمَ تُۡوبُۡوۤ
ُ

َو اۡسَتۡغفُِرۡوا َربَّک

ُدۡوٌد ﴿۹۱﴾  َرِحۡیٌم  ّوَ

92. Mereka menjawab, “Hai 
Syu’aib, kami tidak mengerti 
banyak tentang apa yang engkau 
katakan, dan csesungguhnya kami 
melihat engkau seorang yang 
lemah di antara kami. Dan 
sekiranya bukan karena kaum 
kerabat engkau, niscaya kami 
telah merajam engkau. Dan eng-
kau bukanlah seorang yang ter-
hormat di tengah-tengah kami.”

تَُقۡوُل  مَّا  ّمِ ِثیًۡرا 
َ
ک نَۡفَقُہ  َما  ٰيُشَعۡیُب  قَالُۡوا 

َرۡہُطَک  لَا  لَۡو  َو   ۚ َضِعۡیًفا  ِفۡیَنا  ٰرىَک 
َ
لَن ا  

ِانَّ َو  

  اَنَۡت َعلَۡیَنا بِعَِزیٍۡز ﴿۹۲﴾ 
ۤ
َرَجۡمٰنَک ۪ َو َما

َ
ل

taufik dan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan. Lihat catatan no. 309.
1342. Penentang-penentang Nabi Syu’aib As curiga, bahwa beliau 

dengan mencegah mereka dari perbuatan mereka yang curang, akan mencari 

a7 : 94.  b11 : 4.  c7 : 89.



H Ū D Surah 11Juz 12

807

93. Ia berkata, “Hai kaumku! 
Apakah kaum kerabatku itu 
lebih terhormat menurutmu dari-
pada Allah? Dan telah kamu 
campakkan Dia di belakang pung-
gungmu sebagai barang yang 
tak diacuhkan. Sesungguhnya 
Tuhan-ku meliputi apa yang kamu 
perbuat.

ِہ ؕ 
َن اللّٰ ۡم  ّمِ

ُ
قَاَل ٰیَقۡوِم اََرۡہِطۡيۤ اََعّزُ  َعلَۡیک

بَِما  َربِّۡي   ِاّنَ    ؕ ِظۡہِریًّا  ۡم  
ُ
َوَرٓاَءک تُُمۡوُہ  

ۡ
خَذ

َّ
ات َو 

تَۡعَمُلۡوَن  ُمِحۡیٌط ﴿۹۳﴾ 

94. “Dan ahai kaumku! Ber-
amallah menurut kemampuan-
mu,1343A sesungguhnya aku pun 
beramal. Segera kamu akan 
mengetahui, siapa yang ditimpa 
azab yang menghinakannya dan 
siapa yang pendusta. Dan 
tunggulah, sesungguhnya aku pun 
menunggu bersama kamu.”

ِۡي َعاِمٌل ؕ 
ّ

ۡم  ِان
ُ

انَِتک
َ
َو ٰیَقۡوِم اۡعَمُلۡوا َعلٰي َمک

ۡخِزیِۡہ  
ُ
ّي اٌب 

َ
َعذ تِۡیِہ 

ۡ
یَّا َمۡن   � تَۡعلَُمۡوَن  َسۡوَف 

ۡم  
ُ

َمَعک ِۡي  
ّ

ِان ا   اۡرتَِقُبۡوۤ َو   ؕ اِذٌب 
َ
ک ُہَو  َمۡن  َو 

َرِقۡیٌب ﴿۹۴﴾ 

95. Dan ketika datang keputusan 
Kami, Kami selamatkan Syu’aib 
dan orang-orang yang beriman 
bersamanya dengan rahmat yang 
khas dari Kami; dan bsuara yang 
menggelegar menyergap orang 
yang aniaya; sehingga mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya,

ِذیَۡن 
َّ ال ّوَ  ُشَعۡیًبا  ّجَۡیَنا 

َ
ن اَۡمُرنَا  َجٓاَء  ا  لَّمَ َو 

ِت 
َ

اََخذ َو  ۚ ا ّنَ ّمِ ۡحَمٍۃ  بَِر َمَعٗہ  َمنُۡوا 
ٰ
ا

ِدیَاِرہِۡم   فِۡي  ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا  

ُ
ۡيحَۃ الّصَ َظلَُموا  ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۹۵ۙ ٰجِثِمیَۡن ﴿

96. cSeolah-olah mereka tidak 
pernah tinggal di dalamnya. 
Ingatlah kaum Madyan pun telah 
dibinasakan seperti kaum Tsamud 
telah dibinasakan.

َما 
َ
ۡم  یَۡغَنۡوا  ِفۡیَہاؕ  اَلَا بُۡعًدا لَِّمۡدیََن  ک

َّ ۡن ل
َ
ا

َ
ک

بَِعَدۡت  ثَُمۡوُد ﴿٪۹۶﴾  

jalan untuk memajukan usaha beliau sendiri. Nabi Syu’aib As melenyapkan 
kekhawatiran mereka dengan kata-kata yang tersebut dalam ayat ini.

1343. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Syu’aib As datang sesudah Nabi 
Nuh As, Nabi Hud As, Nabi Saleh As, dan Nabi Luth As (dan oleh karena itu 
dengan sendirinya sesudah Nabi Ibrahim As juga), tetapi hidup sebelum Nabi 
Musa As, sebab beliau di sini tidak menyebut kaum Nabi Musa As, meskipun 
Nabi Musa As dan kaumnya tinggal di daerah Nabi Syu’aib As juga.

a39 : 40.  b7 : 92;  26 : 190;  29 : 38.  c7 : 93.
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97. Dan sesungguhnya telah 
aKami utus Musa dengan Tanda-
tanda Kami dan keterangan-ke-
terangan yang nyata,

ٰطٍن 
ۡ
ُسل َو  ٰیِتَنا 

ٰ
بِا ُمۡوٰسي  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

 ﴾۹۷ۙ ِبیٍۡن ﴿ ّمُ

98. bKepada Fir‘aun dan 
pemuka-pemukanya; tetapi 
mereka itu mengikuti perintah 
Fir‘aun, dan tidaklah perintah 
Fir‘aun itu benar.

 ۚ ِفۡرَعۡوَن  اَۡمَر  ا  َبُعۡوۤ
َّ فَات َملَ۠ائِٖہ  َو  ِفۡرَعۡوَن  ِالٰي 

 اَۡمُر ِفۡرَعۡوَن بَِرِشۡیٍد ﴿۹۸﴾ 
ۤ
َو َما

99. Ia akan berjalan di muka 
kaumnya pada Hari Kiamat dan 
akan membawa mereka masuk 
ke dalam Api. Dan alangkah 
buruknya tempat1343B yang 
didatangi itu.

اَر ؕ  ُم الّنَ
ُ
ۡوَرَدہ

َ
یَۡقُدُم  قَۡوَمٗہ یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ فَا

َس الِۡوۡرُد  الَۡمۡوُرۡوُد ﴿۹۹﴾ 
ۡ
َو بِئ

100. Dan cmereka diikuti oleh 
laknat di alam dunia ini dan pada 
Hari Kiamat. Alangkah buruknya 
pemberian1344 yang akan diberikan 
kepada mereka itu.

 ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  ّوَ   
ً

لَۡعَنۃ ٰہِذٖہ   فِۡي  اُتِۡبُعۡوا  َو 

ُد  الَۡمۡرفُۡوُد ﴿۱۰۰﴾ 
ۡ
َس الّرِف

ۡ
بِئ

101. dItu adalah sebagian dari 
berita mengenai negeri-negeri  
yang telah binasa yang Kami 
ceritakan kepada engkau. Di 
antaranya ada yang masih berdiri 
dan ada yang telah musnah.

ٗہ َعلَۡیَک ِمۡنَہا  َۢۡبٓاِء الُۡقٰري نَُقّصُ ٰذلَِک ِمۡن اَن

قَٓائٌِم  ّوَ َحِصۡیٌد ﴿۱۰۱﴾ 

1343A. Ayat ini dapat juga berarti bahwa mereka boleh terus bekerja 
menurut kehendak dan kemauan sendiri, dan beliau akan bekerja menurut 
keimanan beliau. Hasilnya akan menunjukkan siapa yang telah bekerja 
sesuai dengan kehendak Ilahi, dan siapa yang berusaha untuk menentang dan 
menggagalkan tujuan-Nya.

1343B. Wird asalnya dari Warada dan berarti: waktu, tempat, dan giliran 
pengambilan air; orang-orang atau ternak yang datang ke tempat pengambilan 
air (Aqrab).

1344. Rifd berarti suatu pemberian atau tunjangan atau bantuan (Lane); 
maka ayat ini dapat mengandung arti bahwa Fir‘aun, yang dipandang oleh 
kaumnya sebagai tumpuan (sandaran) mereka dalam mengadakan perlawanan 

a14 : 6;  40 : 24.  b23 : 47;  40 : 25.  c28 : 43.  d20 : 100.
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102. Dan bukanlah aKami yang 
menganiaya mereka, melainkan 
merekalah yang menganiaya diri 
sendiri,1345 maka tuhan-tuhan 
mereka yang mereka seru selain 
Allah sedikit pun tidak berguna 
bagi mereka ketika perintah azab 
Tuhan engkau telah datang; dan 
tuhan-tuhan itu tidak menambah-
kan kepada mereka melainkan 
kebinasaan.

 
ۤ
مَا

َ
ف ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ ا  َظلَُمۡوۤ لِٰکۡن  َو  ۡم 

ُ
َظلَۡمٰنہ َما  َو 

ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  ِتۡي 
َّ ال ُم 

ُ
ِلَہُتہ

ٰ
ا ۡم 

ُ
َعۡنہ اَۡغَنۡت 

َما   َو   ؕ َربَِّک  اَۡمُر  َجٓاَء  ا  ّمَ
َّ ل ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن 

ۡم َغیَۡر تَۡتِبۡیٍب ﴿۱۰۲﴾ 
ُ
َزاُدۡوہ

103. bDan demikianlah ceng-
keraman Tuhan-mu, apabila Dia 
mencengkeram negeri-negeri yang 
aniaya. Sesungguhnya ceng-
keraman-Nya itu pedih lagi keras.

ِہَي   َو  الُۡقٰري   
َ

اََخذ  ۤ ِاَذا َربَِّک   
ُ

اَۡخذ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

  اَلِۡیٌم َشِدیٌۡد ﴿۱۰۳﴾ 
ۤ
ٗہ

َ
 ؕ ِاّنَ  اَۡخذ

ٌ
َظالَِمۃ

104. Sesungguhnya cpada yang 
demikian itu ada tanda1346 bagi 
siapa yang takut akan azab akhirat. 
Itulah suatu hari ketika semua 
manusia akan dihimpunkan1347 dan 
itulah hari yang akan disaksikan 
oleh semua.

ِخَرِۃؕ 
ٰ

اَب الۡا
َ

 لَِّمۡن َخاَف َعذ
ً

یَۃ
ٰ

ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا

یَۡوٌم   ٰذلَِک   َو  اُس   الّنَ ُہ 
َّ ل  � ۡجُمۡوٌع 

َ
ّم یَۡوٌم   ٰذلَِک  

ۡشُہۡوٌد ﴿۱۰۴﴾  ّمَ

terhadap Tuhan, akan ternyata sebagai tumpuan yang buruk bagi mereka pada 
hari kebangkitan, sebab ia bukan saja akan menyampaikan mereka ke neraka, 
melainkan ia sendiri pun akan masuk neraka bersama mereka.

1345. Al-Qur’an berulang kali menekankan, bahwa Tuhan tidak pernah 
menghukum suatu kaum dengan tidak adil, dan bahwa perbuatan-perbuatan 
buruk mereka sendirilah, yang menyebabkan turunnya azab atas mereka. Al-
Qur’an menolak teori suratan takdir atau bahwa manusia itu korban nasib buta. 
Al-Qur’an menyangkal pula pandangan bahwa Tuhan telah membuat bangsa-
bangsa bangkit dan jatuh sekehendak-Nya tanpa adanya sebab yang adil dan 
benar. Itulah sebabnya, mengapa kapan saja Al-Qur’an membicarakan azab, 
maka senantiasa ditambahkannya (penjelasan), bahwa siksaan dan ganjaran itu 
adalah akibat perbuatan manusia sendiri.

1346. “Tanda”  berarti “pelajaran.”
1347. Manusia tidak bebas sepenuhnya. Ia dipengaruhi oleh lingkungannya, 

didikannya serta (paham-paham yang diterima sebagai) warisannya; maka 
untuk menilai dengan tepat perbuatannya yang tertentu, sangatlah perlu 

a3 : 118;  16 : 34.  b54 : 43;  85 : 13.  c14 : 15.
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105. Dan tidaklah Kami 
undurkan itu melainkan sampai 
suatu jangka waktu yang telah 
ditetapkan.1348

ۡعُدۡوٍد ﴿۱۰۵﴾ؕ   ا  لِاََجٍل  ّمَ
َّ   ِال

ۤ
ُرٗہ َو َما نَُؤّخِ

106. aTatkala datang hari itu, 
tiada seorang pun yang berbicara 
kecuali dengan izin-Nya; maka 
di antara mereka akan ada yang 
bernasib malang dan yang lainnya 
bernasib baik.

ۡم  
ُ
مِۡنہ

َ
ف  ۚ بِِاۡذنِٖہ  ا 

َّ ِال نَۡفٌس  ُم 
َّ ل

َ
تَک لَا  ِت 

ۡ
یَا یَۡوَم 

َشِقّيٌ  ّوَ َسِعۡیٌد ﴿۱۰۶﴾ 

107. Adapun orang yang 
malang nasibnya, bmereka itu 
akan ada dalam Api; di dalamnya 
mereka akan memohon ampunan 
dan merintih.1349

ۡم ِفۡیَہا َزِفیٌۡر  
ُ
اِر لَہ ِذیَۡن َشُقۡوا فَِفي الّنَ

َّ ا ال ّمَ
َ
فَا

ّوَ َشِہۡیٌق ﴿۱۰۷﴾ۙ  

mempertimbangkan segala syarat dan keadaan yang membawa kepada 
perbuatan itu dan yang mempengaruhinya. Maka untuk memahami sepenuhnya 
hakikat perbuatan manusia dan untuk menunjukkan bahwa ketetapan Tuhan 
yang nampaknya tidak adil dan tak masuk akal dalam memberikan siksaan 
dan ganjaran kepada berbagai orang tidaklah sewenang-wenang atau 
sembarangan saja, bahkan sepenuhnya dilaksanakan dengan adil dan tepat atas 
dasar pertimbangan sampai sejauh mana seseorang bebas atau terikat dalam 
melakukan perbuatannya, maka menjadi sangat perlu menetapkan suatu hari 
tertentu, yang pada ketika itu semua manusia dikumpulkan dengan disertai 
segala kondisi dan keadaannya, yang di bawah pengaruh itu mereka telah 
beramal; begitu pula disertakan berbagai sebab dan alasan yang membawa 
kepada terjadinya perbuatan mereka itu, sehingga keadaan-keadaan dan 
sebab-sebab itu dapat bersama-sama dipertimbangkan dalam menetapkan sifat 
ganjaran dan siksaan yang akan menimpa mereka.

1348. Ajal yang berarti suatu jangka waktu dan juga akhir suatu jangka 
waktu ada dua macam: (a) yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dan (b) 
yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. “Jangka waktu” yang dapat 
ditarik kembali itu bergerak dalam lingkungan tertentu, yang dapat berubah 
menurut keadaan. Umpamanya, umur manusia mempunyai batas tertentu; usia 
itu dapat berkurang atau bertambah dalam batas (yang ditentukan) itu. Tetapi 
“jangka waktu” yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali, 
ialah yang bertalian dengan kebinasaan suatu kaum secara menyeluruh. 

1349. Zafīr berarti permulaan teriakan keledai, dan Syahīq penghabisan 
teriakan itu (Lane). Orang kafir dalam ayat ini telah diumpamakan dengan 
keledai, ialah seekor binatang penakut dan bodoh, dengan arti, bahwa mereka 

a78 : 39.  b21 : 101.
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108. Mereka aakan kekal di 
dalamnya selama langit dan bumi 
ada,1350 kecuali apa yang Tuhan 
engkau kehendaki. Sesungguhnya 
Tuhan engkau melaksanakan apa 
yang Dia kehendaki.

ٰمٰوُت َو الۡاَۡرُض  ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہا َما َداَمِت الّسَ

اٌل  لَِّما یُِریُۡد ﴿۱۰۸﴾  ا َما َشٓاَء َربَُّکؕ  ِاّنَ َربََّک فَّعَ
َّ ِال

109. bTetapi mengenai orang 
yang bernasib baik, mereka ada 
dalam surga; mereka akan kekal 
di dalamnya selama langit dan 
bumi ada, kecuali apa yang Tuhan 
engkau kehendaki, pahala yang 
tiada putus-putusnya.1351*

ٰخلِِدیَۡن  ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال فَِفي  ُسِعُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ا  اَّمَ َو 

ا  َما 
َّ ٰمٰوُت َو الۡاَۡرُض  ِال ِفۡیَہا َما َداَمِت الّسَ

ۡوٍذ ﴿۱۰۹﴾ 
ُ

َشٓاَء َربَُّک ؕ َعَطٓاًء َغیَۡر  َمۡجذ

ربع 
الحزب

24

110. Maka janganlah engkau 
dalam keraguan  tentang apa yang 
mereka sembah. Mereka tidak 
menyembah melainkan seperti 
bapak-bapak mereka menyembah 
dahulu kala; dan sesungguhnya 
Kami pasti akan membayar penuh 
kepada mereka bagian mereka, 
tanpa dikurangi.

ٓاِءَؕما یَۡعُبُدۡوَن  
َ
ُؤل مَّا یَۡعُبُد ہٰۤ فَلَا تَُک فِۡي ِمۡریٍَۃ ّمِ

ا 
ۡن قَۡبُل ؕ َو ِانَّ ۡم ّمِ

ُ
بَٓاُؤہ

ٰ
ا َکَما یَۡعُبُد  ا

َّ ِال

ۡم َغیَۡر َمۡنُقۡوٍص ﴿۱۱۰﴾٪  
ُ
ۡم نَِصۡیَبہ

ُ
ۡوہ

لَُمَوفُّ 

itu tidak berani berbuat menurut keyakinan mereka, dan tidak mengambil 
faedah dari ilmu.

1350. Ungkapan Al-Qur’an ini merupakan peribahasa, yang berarti masa 
yang sangat panjang. Al-Qur’an mengajarkan bahwa siksaan di neraka itu tidak 
kekal.

1351. Menurut agama Hindu surga dan neraka, ganjaran dan siksaan 
masanya terbatas; dan sesudah mengalami siksaan atau memetik hasil 
perbuatannya, manusia akan dikembalikan ke dunia. Dari agama-agama Semit, 
agama Yahudi menolak surga bagi bukan-Yahudi, sedang orang-orang Yahudi 
dipandangnya sebagai hampir-hampir bebas sama sekali dari siksaan neraka. 
Menurut orang-orang Kristen, surga dan neraka itu kekal-abadi, meskipun 

a78 : 24.  b15 : 49.

* Ayat-ayat 108-109: Dari kedua ayat ini secara lahiriah nampak ada keraguan, yaitu neraka 
juga abadi seperti halnya surga. Akan tetapi dengan dinyatakannya “illa mā syā'a rabbuka” 
(Kecuali apa yang Tuhan engkau kehendaki) mengenai neraka, selesailah permasalahan. 
Ketika menyebut mengenai surga pada ayat ke 109 Athā`an ghairu majzūz “Suatu pahala yang 
tiada putus-putusnya”. Selanjutnya perkataan khulūd dikatakan “untuk masa yang panjang”. 
Perkataan itu tidaklah lazim berarti “untuk selama-lamanya”.



H Ū D Surah 11Juz 12

812

111. Dan sesungguhnya telah 
aKami berikan Kitab kepada 
Musa, lalu telah ditimbulkan per-
selisihan di dalamnya; dan jika 
tiada ketetapan yang telah ter-
dahulu dari Tuhan engkau, tentu 
telah diadakan keputusan di antara 
mereka.1352 Dan sesungguhnya 
mereka itu sekarang benar-benar 
dalam keraguan yang menggeli-
sahkan tentang itu.

فَاۡخُتلَِف  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

لَُقِضَي  بَِّک  ّرَ ِمۡن  َسَبَقۡت   
ٌ

لَِمۃ
َ
ک لَا  لَۡو  ِفۡیِہَؕو 

ۡنُہ  مُِریٍۡب ﴿۱۱۱﴾  ۡم لَِفۡي َشّکٍ  ّمِ
ُ
ہ

ۡم ؕ َو ِانَّ
ُ
بَۡیَنہ

112. Dan sesungguhnya ke-
pada mereka semua, Tuhan 
engkau pasti bakan mengganjar 
amal mereka dengan penuh. 
Sesungguhnya Dia Mahatahu apa 
yang mereka kerjakan.

ٗہ  
َ ۡم ؕ ِانّ

ُ
ۡم  َربَُّک  اَۡعمَالَہ

ُ
ہ َِیّنَ

ا لَُیَوفّ ّمَ
َ ّ ا  ل

ًّ ل
ُ
َو  ِاّنَ  ک

بَِما  یَۡعَمُلۡوَن  َخِبیٌۡر ﴿۱۱۲﴾ 

beberapa dari sektenya berpegang kepada kepercayaan bahwa surga akan 
berakhir pula (Tafsir Kabir).

Islam pada dasarnya berbeda dari semua agama tersebut dalam hal ini. 
Menurut Islam surga itu kekal dan abadi, sedang neraka itu berlangsung untuk 
sementara dan jangka waktunya terbatas. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut 
sebuah hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-
Ash demikian, “Akan tiba suatu hari untuk neraka, ketika pintu-pintunya akan 
melambai-lambai dan tak seorang pun akan tersisa di sana. Hal itu akan terjadi 
bila penghuni neraka telah tinggal di sana berabad-abad lamanya.” (Musnad).

Menurut riwayat itu kata Khālidīn (tetap tinggal) yang dipakai sehubungan 
dengan neraka hanya berarti “tinggal untuk beberapa abad.”  Abdullah bin 
Umar dan Jabir sepakat dengan Imam Hambali.

Abu Said al-Khudri pun menyebut suatu hadis yang serupa (Bukhari). 
Tetapi beberapa ahli keagamaan kenamaan, di antaranya Ibn Taimiyah dan 
Ibn Qayyim, berpendapat bahwa meskipun orang-orang kafir yang durjana 
itu layak ditahan dalam neraka untuk selama-lamanya, neraka itu sendiri pada 
suatu hari akan lenyap berkat rahmat Tuhan, dan neraka itu sudah tidak ada, 
dengan sendirinya neraka itu tak mempunyai penghuni (Fat-h). Al-Qur’an 
telah mempergunakan kata-kata “ganjaran yang tiada putus-putusnya” 
(QS.41: 9; 84: 26; 95: 7) mengenai surga, tetapi tiada ungkapan demikian 
telah dipergunakan sehubungan dengan neraka. Tambahan pula, dalam ayat-
ayat 101: 10-12 neraka diibaratkan seorang ibu, dan kita mengetahui bahwa 
Mudighah tetap tinggal dalam rahim ibu, hingga badan bayi itu telah terbentuk, 

a91 : 46.  b3 : 58; 16 : 97; 39 : 11.

R. 10



H Ū D Surah 11Juz 12

813

a92 : 16.  b17 : 79.  c12 : 91.

113. aMaka tetaplah engkau 
pada jalan yang lurus sebagai-
mana yang diperintahkan kepada 
engkau; dan juga kepada orang 
yang telah bertobat kepada Allah 
beserta engkau,1353 dan janganlah 
kamu melampaui batas. Sesung-
guhnya Dia Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.

لَا  َو  َمَعَک  تَاَب  َمۡن  َو  اُِمۡرَت    
ۤ
َما

َ
ک فَاۡسَتِقۡم 

ٗہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۱۱۳﴾ 
تَۡطَغۡوا ؕ ِانَّ

114. Dan janganlah kamu cen-
derung kepada orang aniaya,1354 
supaya jangan kamu disentuh Api 
dan tiada bagimu kawan selain 
Allah, kemudian kamu tidak akan 
ditolong.

ُم 
ُ

ک ِذیَۡن َظلَُمۡوا فََتَمّسَ
َّ ي ال

َ
ا ِال ُنۡوۤ

َ
َو لَا تَۡرک

ِہ ِمۡن اَۡولَِیٓاَء 
ۡن ُدۡوِن اللّٰ اُر � َو َما لَُکۡم ّمِ الّنَ

ثُّمَ  لَا  تُۡنَصُرۡوَن ﴿۱۱۴﴾ 
115. Dan bdirikanlah shalat 

pada kedua penghujung siang 
dan pada beberapa bagian malam. 
Sesungguhnya kebaikan-kebaik-
an akan menghapus keburukan-
keburukan. Ini adalah suatu 
peringatan bagi orang-orang yang 
selalu mengingat.

َن  َہاِر َو ُزلًَفا ّمِ ِي الّنَ
َ

ٰلوَۃ َطَرف َو اَِقِم الّصَ

ِت ؕ ٰذلَِک  
ٰ
ا ّیِ ِہبَۡن الّسَ

ۡ
حََسٰنِت یُذ

ۡ
ۡیِل ؕ ِاّنَ ال

َّ ال

کِِریَۡن ﴿۱۱۵﴾ۚ  
ّٰ

ٰري  لِلذ
ۡ

ِذک

116. Dan cbersabarlah; karena 
sesungguhnya Allah tidak me-
nyia-nyiakan ganjaran orang-
orang yang berbuat kebajikan.

 ﴾۱۱۶﴿ الُۡمۡحِسِنیَۡن  اَۡجَر  یُِضۡیُع  لَا  َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  اۡصِبۡر  َو 

dan berbagai-bagai anggota badannya telah menjadi lengkap. Demikian 
pula orang-orang malang, yang dilemparkan ke dalam neraka itu akan tetap 
tinggal di sana, hingga kemampuan-kemampuan mereka telah berkembang 
sepenuhnya, sehingga memberi kesanggupan kepada mereka untuk melihat 
wajah cemerlang Tuhan. 

1352. Begitu beratnya dosa orang-orang itu, sehingga sekiranya tidaklah 
ditakdirkan sebelumnya bahwa umat manusia telah diciptakan untuk mencapai 
kemajuan rohani, dan mereka akhirnya akan menjadi tempat turun rahmat 
Tuhan (QS.7: 157; 11: 120; 51: 57), niscaya mereka telah lama dibinasakan.

1353. Bukan saja Rasulullah Saw sendiri yang diminta membentuk 
kehidupan beliau sesuai dengan kehendak Ilahi. Beliau harus mengusahakan 
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117. Maka mengapakah tidak 
ada di antara umat sebelummu 
orang yang berpengetahuan, yang 
akan melarang kekacauan di 
bumi, kecuali sedikit dari antara 
mereka yang telah Kami se-
lamatkan? Tetapi aorang-orang 
yang aniaya mereka tenggelam 
dalam kelezatan harta yang telah 
diberikan berlimpah-limpah itu; 
dan mereka menjadi para pen-
dosa.

قَۡبلُِکۡم  ِمۡن  الُۡقُرۡوِن  ِمَن  اَن 
َ
ک لَا  فََلۡو 

ٍۃ یَّۡنَہۡوَن َعِن الَۡفَساِد فِي الۡاَۡرِض  اُولُۡوا بَِقّیَ
ِذیَۡن  

َّ َبَع  ال
َّ ۡمۚ  َو ات

ُ
جَۡیَنا ِمۡنہ

ۡ
مَّۡن اَن ا قَلِۡیلًا ّمِ

َّ ِال

انُۡوا ُمۡجِرِمیَۡن ﴿۱۱۷﴾ 
َ
 اُتِۡرفُۡوا ِفۡیِہ َو ک

ۤ
َظلَُمۡوا َما

118. Dan bTuhan engkau tidak 
akan membinasakan negeri-
negeri secara aniaya sedang pen-
duduknya adalah orang-orang 
benar.

ٍم ّوَ  اَۡہلَُہا 
ۡ
اَن َربَُّک لُِیۡہلَِک الُۡقٰري بُِظل

َ
َو َما ک

ُمۡصِلحُۡوَن ﴿۱۱۸﴾ 

119. Dan cjika Tuhan engkau  
menghendaki, niscaya Dia telah 
menjadikan semua manusia satu 
umat tetapi mereka senantiasa 
berselisih;

ّوَ لَا   اِحَدًۃ    ّوَ
ً

ۃ اَس اُّمَ جََعَل الّنَ
َ
َو لَۡو َشٓاَء َربَُّک ل

یََزالُۡوَن  ُمۡخَتلِِفیَۡن ﴿۱۱۹﴾ۙ 

120. Kecuali kepada orang 
yang Tuhan engkau melimpahkan 
rahmat; dan untuk itulah Dia 
menciptakan mereka. dDan 
perkataan Tuhan engkau akan 
menjadi sempurna, “Sesungguh-
nya akan Aku penuhi Jahannam 
dengan jin dan manusia yang 
durhaka semuanya.”

ۡم ؕ 
ُ
َخلََقہ لَِک 

ٰ
لِذ َربَُّک َؕو  ِحَم  ّرَ َمۡن  ا 

َّ ِال  

ِۃ   ِجّنَ
ۡ

َم ِمَن ال
َ  َربَِّک لَاَۡملَـَّٔنَ َجَہنّ

ُ
لَِمۃ

َ
ۡت ک َو تَّمَ

اِس  اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۲۰﴾  َو الّنَ

a13 : 34.  b6 : 132; 20: 135;  26 : 209;  28 : 60.  c2 : 214;  10 : 20;  42 : 9.
d15 : 44;  32 : 14;  38 : 85, 86.

pula agar semua orang yang beriman kepada beliau mengikuti juga contoh 
dan jejak beliau. Pelaksanaan dua macam tanggung jawab itulah, yang begitu 
berat menekan pada diri beliau, sehingga telah menjadikan beliau tua sebelum 
waktunya (Baihaqi).

1354. Karena manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan jika keadaan 
sekitarnya sudah rusak dan bobrok, maka kerusakan itu cepat atau lambat pasti 
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a25 : 33.  b6 : 136; 11 : 94;  39 : 40.  c10 : 103;  32 : 31;
d16 : 78;  27 : 66;  35 : 39.

121. Dan Kami ceritakan ke-
pada engkau asemua khabar  
penting mengenai rasul-rasul, 
yang dengan itu Kami teguhkan 
hati engkau dan di dalamnya telah 
datang kepada engkau kebenaran 
dan nasihat serta peringatan bagi 
orang-orang mukmin.

ُت  ُسِل َما نَُثّبِ َۢۡبٓاِء الّرُ ُقّصُ َعلَۡیَک ِمۡن اَن
ا نَّ

ًّ ل
ُ
َو ک

 
ٌ

َمۡوِعَظۃ َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال ٰہِذِہ  فِۡي  َجٓاَءَک  َو  فَُؤاَدَک  بِٖہ 

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۲۱﴾ 
ۡ
ٰري لِل

ۡ
ّوَ ِذک

122. Dan bkatakanlah kepada 
orang yang tidak beriman, “Ber-
amallah menurut kemampuan-
mu.1355 Sesungguhnya kami pun 
beramal.

َعلٰي  اۡعَمُلۡوا  یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ لِّل قُۡل  َو 

ا  ٰعِمُلۡوَن ﴿۱۲۲﴾ۙ  
ۡم ؕ ِانَّ

ُ
انَِتک

َ
َمک

123. “Dan ctunggulah, sesung-
guhnya kami pun menunggu.”

ا ُمۡنَتِظُرۡوَن ﴿۱۲۳﴾ 
َو انَۡتِظُرۡوا ۚ ِانَّ

124. Dan dkepunyaan Allah-
lah yang gaib di seluruh langit 
dan bumi, dan kepada Dia-lah 
akan dikembalikan segala urusan. 
Maka sembahlah Dia dan ber-
tawakkallah kepada-Nya. Dan 
Tuhan engkau tidak lalai me-
ngenai apa yang kamu kerjakan.

ِالَۡیِہ  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َغۡیُب  ِہ 
لِلّٰ َو 

 ؕ َعلَۡیِہ  ۡل 
َّ
تََوک َو  فَاۡعُبۡدُہ  ٗہ  

ُ ّ
ل

ُ
ک الۡاَۡمُر  یُۡرَجُع 

َو َما َربَُّک بَِغاِفٍل َعمَّا تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۲۴﴾٪ 

mempengaruhinya, maka dalam ayat ini orang-orang yang beriman dianjurkan 
untuk memutuskan segala hubungan dengan orang-orang jahat dan tidak adil, 
sekalipun mereka itu sanak-saudara mereka sendiri.

1355. Makānah berasal dari Kāna atau Makana dan berarti tempat 
kedudukan atau kekuatan (Aqrab). Ayat ini berarti bahwa meskipun nubuatan-
nubuatan agung yang disampaikan dalam Surah ini mengenai kemenangan 
Islam pada akhirnya, dan kekalahan dan kegagalan orang-orang kafir itu 
nampaknya tak masuk akal, dan tidak mungkin dapat menjadi sempurna pada 
saat itu, namun tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan segala apa yang 
dinubuatkan itu pasti akan terjadi. 
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Surah 12
YŪSUF

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 112, dengan basmalah

Rukuknya : 12

 
Waktu Diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya dan 
Ikhtisar Surah

Menurut mayoritas Sahabat, seluruh Surah ini diturunkan di Mekah; 
tetapi menurut Ibn ‘Abbas dan Qatadah, ayat-ayat 2-4 diwahyukan 
setelah Hijrah. Seperti telah diterangkan sebelumnya, Surah ke-10 
(Surah Yunus) membicarakan kedua macam segi perlakuan Tuhan 
terhadap manusia – baik hukuman maupun rahmat-Nya. Tetapi jika 
Surah Hud membicarakan masalah hukuman Ilahi, maka Surah Yusuf 
ini membicarakan rahmat Tuhan. (Alasan mengapa) surah yang 
membicarakan hukuman Tuhan diletakkan sebelum surah ini yang 
membahas rahmat-Nya – adalah karena musuh-musuh Rasulullah 
Saw kemudian akan dikasihani, setelah sebelumnya mereka dihukum 
karena perbuatan buruknya.

Surah ini mempunyai suatu keistimewaan, yaitu, seluruhnya hanya 
membahas riwayat hidup mengenai seorang nabi saja, yakni Nabi 
Yusuf As. Dalam hal inilah surah ini berbeda dari semua surah lainnya.

Alasan adanya keistimewaan itu, ialah, karena kehidupan Nabi 
Yusuf As mengandung persamaan yang sangat erat dengan kehidupan 
Rasulullah Saw, bahkan dalam urusan-urusan kecil sekalipun. Seluruh 
surah ini dikhususkan untuk menceriterakan riwayat yang agak 
terperinci tentang kehidupan Nabi Yusuf As, agar dapat digunakan 
sebagai peringatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam 
kehidupan Rasulullah Saw.

Dalam Surah ke-10, riwayat Nabi Yunus As telah dipilih untuk 
melukiskan rahmat Tuhan, sedang dalam surah ini riwayat Nabi Yusuf 
As dikisahkan secara rinci untuk tujuan yang sama.

Dua alasan dapat diberikan untuk itu (1) Kehidupan Nabi 
Yunus As dan kehidupan Rasulullah Saw menunjukkan persamaan-
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persamaan antara satu sama lain, hanya pada tahap-tahap terakhir, 
tetapi kehidupan Nabi Yusuf As menyerupai kehidupan Rasulullah 
Saw sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. (2) Meskipun peristiwa 
Nabi Yunus As menyerupai peristiwa Rasulullah Saw dalam hal bahwa 
baik kaum Nabi Yunus As maupun kaum Rasulullah Saw akhirnya 
mendapat ampunan Tuhan berkat kerahiman-Nya, namun persamaan 
antara kedua nabi itu hanya pada bagian-bagian tertentu saja; akan 
tetapi persamaan antara Nabi Yusuf As dan Rasulullah Saw, terutama 
dalam cara Tuhan memperlakukan saudara-saudara Nabi Yusuf As dan 
kaum Rasulullah Saw, sangat erat dan hampir sempurna. Kerahiman 
yang diperlihatkan kepada kaum Nabi Yunus As merupakan akibat 
langsung karunia Allah, karena tak ada campur tangan Nabi Yunus As 
di dalamnya. Adapun pernyataan ampunan bagi saudara-saudara Nabi 
Yusuf As dibuat oleh Nabi Yusuf As sendiri, demikian pula halnya 
mengenai kaum Quraisy Mekah, pernyataan ampunan yang penuh dan 
tidak ada taranya itu langsung diucapkan oleh lisan Rasulullah Saw 
sendiri.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Ra.1356 cInilah 
ayat-ayat Kitab yang terang.1356A  ﴾۲﴿۟ ٰیُت الِۡکٰتِب الُۡمِبیِۡن 

ٰ
َک ا

ۡ
ٰر ۟ تِل

ٓ
ال

3. Sesungguhnya dKami telah 
menurunkan Al-Qur’an dalam 
bahasa Arab,1357 supaya kamu 
memahaminya.

ُکۡم تَۡعِقُلۡوَن ﴿۳﴾ 
َّ َعل

َّ ا ل  اَنَۡزلٰۡنُہ قُۡرٰءنًا َعَربِّیً
ۤ
ا

ِانَّ

1356. Lihat catatan no. 16.
1356A. Mubīn (terang) sebagai Isim Fa’il (bentuk pelaku) dari Abāna, 

yang dapat digunakan baik sebagai kata kerja transitif (dengan objek) maupun 
intransitif (tanpa objek) dan berarti : (1) apa yang keadaannya sendiri jelas dan 
nyata; (2) apa yang menjadikan hal-hal itu jelas dan (3) apa yang memutuskan 
sesuatu benda dari yang lain, dan menjadikannya beda-kentara dan terpisah 
dari yang lain itu (Lane). Kata Mubīn itu seperti diperlihatkan oleh artinya, 
menunjuk kepada tiga sifat Al-Qur’an yang menonjol, ialah: (1) bahwa Al-
Qur’an bukan saja menyatakan dengan jelas fakta-fakta dan nubuatan-nubuatan, 
dan menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan, tetapi mendukung 
dan membuktikan pula apa yang dikatakannya, dan didakwakannya dengan 
dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang sehat; (2) bahwa, bukan saja Al-
Qur’an itu keadaannya sendiri terang serta jelas, tetapi menghilangkan pula 
kesamaran-kesamaran dan keraguan-keraguan yang terdapat dalam kitab-kitab 
yang telah diturunkan sebelumnya; dan (3) bahwa segala sesuatu yang perlu 
untuk mencapai kedekatan kepada Tuhan (qurb Ilahi) dan yang berhubungan 
dengan hukum syariat, budi pekerti dan dengan perkara-perkara keimanan, telah 
dibuat jelas sekali dalam Al-Qur’an, hal mana sama sekali tidak dimiliki oleh 
semua kitab suci lainnya. Semua kitab lainnya hanya bersifat Mustabīn (jelas 
tentang dirinya sendiri), tetapi Al-Qur’an bukan saja Mustabīn, melainkan juga 
Mubīn (menghilangkan kesamaran-kesamaran yang terdapat dalam kitab-kitab 
lain). Apa yang lebih menambah keindahan Al-Qur’an sebagai “kitab yang 
terang” ialah, bahwa segala ajarannya serasi dan sesuai sepenuhnya dengan 
fitrat manusia dan juga dengan hukum alam.

1357. ‘Arabiyy asalnya dari ‘Ariba atau ‘Aruba. ‘Aribat al-Bi’ru berarti 
sumur itu mengandung banyak air. ‘Aruba al-Rajulu berarti, orang itu mulai 
bicara jelas, terang, dan nyata, sedang sebelumnya ia bicara dengan kasar; ia 
adalah atau ia menjadi cekatan atau lincah. Jadi ungkapan Qur’ānan ‘Arabiyyan, 
berarti (1) sebuah kitab yang dibaca orang dengan sangat luas dan dawam, dan 
(2) yang dapat melahirkan maksudnya dengan bahasa yang jelas, lancar, dan 
mudah dipahami (Lane). Kata ‘Arabiyy mengandung arti, penuh, limpah-ruah, 

a1 : 1.  b10 : 2; 11 : 2; 13 : 2; 14 : 2; 15 : 2.  c15 : 2; 26 : 3;

27 : 2; 28 : 3.  d42 : 8; 43 : 4; 46 : 13.
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dan jelas; bahasa Arab itu disebut demikian karena masdar-masdarnya (akar 
katanya) tak terhitung banyaknya, dan penuh dengan arti, dan karena bahasa 
Arab itu sangat tegas, fasih, dan mudah dipahami. Bahasa Arab mempunyai 
kata-kata dan kalimat-kalimat yang cocok dan tepat untuk mengungkapkan 
sepenuhnya segala macam pikiran dan aneka-rupa arti. Masalah apa pun 
dapat dibahas dalam bahasa ini dengan tepat dan mendalam; hal itu tak dapat 
ditandingi oleh bahasa-bahasa lain mana pun. Sarjana-sarjana Eropa terpaksa 
mengakui bahwa bahasa Arab itu lengkap dalam masdar-masdarnya. Bahasa 
Arab terdiri dari ratusan ribu akar kata, yang penuh dengan pelbagai arti yang 
amat luas.

Ibn Jinni, seorang tokoh bahasa telah menyatakan dengan menukil pendapat 
seorang ahli bahasa yang sangat terkemuka lainnya, Abu Ali, bahwa huruf-
hurufnya pun mempunyai arti yang jelas dan pasti. Umpamanya, ia menerangkan, 
bahwa huruf-huruf Mīm, Lām dan Kāf dalam gabungan atau kombinasi apa 
pun melukiskan “kekuasaan,” hal mana terdapat hampir pada semua kata yang 
terbentuk oleh huruf-huruf itu, atau berasal dari akar kata itu. Dalam ayat 
yang mendahuluinya, Al-Qur’an disebut “Al-Kitāb” yang mengandung suatu 
nubuatan, bahwa ia senantiasa akan terpelihara dalam bentuk sebuah kitab. 
Dalam ayat ini ia disebut “Al-Qur’ān,” hal mana merupakan khabar gaib, 
bahwa kitab itu akan dibaca dan dipelajari dengan sangat luas.Memang, ini 
merupakan kenyataan, bahwa tiada musuh Islam dapat menyangkal dengan 
alasan yang kuat, bahwa tiada kitab lainnya yang begitu luas dan sering dibaca 
seperti Al-Qur’an. Profesor Noldeke mengatakan, “Oleh karena penggunaan 
Al-Qur’an dalam salat-salat berjamaah, di madrasah-madrasah dan lain-lain, 
jauh lebih luas dari-pada umpamanya, pembacaan Bibel di sebagian negeri-
negeri Kristen, maka patutlah ia dianggap sebagai kitab yang paling luas dibaca 
di antara buku-buku bacaan yang ada.” (Enc. Brit. 9 th. Edition).

1358. Yang menjadi sebab mengapa riwayat Nabi Yusuf As diturunkan 
kepada Rasulullah Saw begitu rinci ialah, karena riwayat itu mengandung banyak 
sekali isyarat berupa khabar gaib mengenai kehidupan beliau sendiri. Seluruh 

4. Kami ceritakan kepada 
engkau kisah yang paling baik 
dengan mewahyukan kepada eng-
kau Al-Qur’an ini; sungguhpun 
sebelum ini engkau termasuk 
orang-orang yang belum menge-
tahui kebenaran.1358

 
ۤ
 اَۡوَحۡیَنا

ۤ
ۡحُن نَُقّصُ َعلَۡیَک اَۡحَسَن الَۡقَصِص بَِما

َ
ن

ۡنَت ِمۡن  قَۡبِلٖہ  لَِمَن  
ُ
َنۖ  َو ِاۡن  ک

ٰ
ا الُۡقۡرا

َ
ِالَۡیَک ٰہذ

الٰۡغِفلِیَۡن ﴿۴﴾ 

5. Ingatlah saat itu aketika 
Yusuf1359 berkata kepada ayahnya, 
“Wahai ayahku! Sesungguhnya

اََحَد َراَیُۡت   ِۡي  
ّ

ِان بَِت 
َ
یٰۤا لِاَبِۡیِہ  یُۡوُسُف  قَاَل  ِاۡذ  

a12 : 101.
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riwayat itu seolah-olah akan terulang kembali dalam kehidupan Rasulullah Saw 
sendiri dan dalam kehidupan sanak-saudara beliau, kaum Quraisy.

1359. Nabi Yusuf As adalah putra kesebelas dari dua belas putra Nabi 
Yakub As (yang disebut juga Israil). Nabi Yusuf As adalah putra sulung dari 
antara kedua putra dari istri beliau yang bernama Rakhel. Arti yang diberikan 
kepada nama itu ialah “akan menambahi” yakni, “Tuhan akan menambahi 
bagiku dengan seorang laki-laki yang lain pula.” (Kejadian 30: 24).

1360. Bibel mula-mula menyebut matahari dan bulan; dan sesudah itu 
sebelas bintang sebagai bersembah sujud kepada Nabi Yusuf As (Kejadian 37: 
9), tetapi Al-Qur’an membalikkan urutannya. Dan peristiwa yang sebenarnya 
menurut sejarah menguatkan urutan yang dipakai oleh Al-Qur’an, sebab 
saudara-saudara Nabi Yusuf As (sebelas bintang) itulah, yang pertama-tama 
berjumpa dengan beliau dan bersembah sujud kepada beliau, sedang ayah 
bunda beliau datang kemudian dan bersembah sujud. Ayat ini mengandung 
arti, bahwa ayah-bunda dan saudara-saudara Nabi Yusuf As akan tunduk 
kepada kekuasaan beliau.

1361. Nama itu diterangkan dalam Bibel sebagai “sang perebut” (Kejadian 

aku lihat dalam mimpi sebelas 
bintang, matahari dan bulan 
– aku lihat mereka bersujud 
kepadaku.”1360

لِۡي   ۡم 
ُ
َراَیُۡتہ الَۡقَمَر  َو  ۡمَس 

َ
الّش ّوَ  ًبا 

َ
ۡوک

َ
ک َعَشَر 

ٰسِجِدیَۡن ﴿۵﴾ 

6. Ia berkata, “Hai anakku! 
Janganlah engkau ceritakan mim-
pimu kepada saudara-saudara-mu, 
jangan-jangan mereka akan mem-
buat tipu daya untuk menentang-
mu. aSesungguhnya setan musuh 
yang nyata bagi manusia.

ِاۡخَوتَِک  ٰۤي  َعل ُرۡءیَاَک  تَۡقُصۡص  لَا  ٰیُبَنّيَ  قَاَل 

لِلِۡانَۡساِن   ۡیٰطَن  
َ

الّش ِاّنَ   ؕ ۡیًدا 
َ
ک لََک  فََیِکۡیُدۡوا 

ِبیٌۡن ﴿۶﴾  َعُدّوٌ  ّمُ

7. “Dan demikianlah Tuhan 
engkau akan memilih engkau dan 
bakan mengajar engkau ta’wil 
mimpi dan akan menyempurna-
kan nikmat-Nya atas engkau dan 
atas keturunan Yakub,1361 seperti 
Dia telah menyempurnakannya 
atas kedua orang leluhur engkau 
dahulu – Ibrahim dan Ishak. Se-
sungguhnya Tuhan engkau Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.”

ِویِۡل 
ۡ
ُِمَک ِمۡن تَا

ّ لَِک َيۡجَتِبۡیَک َربَُّک َو یَُعل
ٰ

ذ
َ
َو ک

ِل 
ٰ
ا ٰۤي  َعل َو  َعلَۡیَک  نِۡعَمَتٗہ  یُتِّمُ  َو  الۡاََحاِدیِۡث 

قَۡبُل   ِمۡن  اَبََویَۡک  ٰۤي  َعل َہا  اَتَّمَ  
ۤ
َما

َ
ک یَۡعُقۡوَب 

 ﴾۷﴿٪ ِابٰۡرِہۡیَم َو  ِاۡسٰحَق ؕ ِاّنَ َربََّک َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم  

a2 : 169; 18 : 51; 35 : 7.  b12 : 22, 102.
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8. Sesungguhnya dalam peris-
tiwa Yusuf dan saudara-saudara-
nya merupakan tanda-tanda bagi 
orang-orang yang bertanya.

ٓائِلِیَۡن ﴿۸﴾  ٰیٌت لِّلّسَ
ٰ
اَن فِۡي یُۡوُسَف َو ِاۡخَوتِٖہۤ  ا

َ
لََقۡد ک نصف 

الحزب
24

9. Ketika mereka berkata satu 
sama lain, “Sesungguhnya Yusuf 
dan saudaranya lebih dicintai oleh 
ayah kita dari pada kita, padahal 
kita sekelompok yang kuat.”1362 
aSesungguhnya ayah kita ada 
dalam kekeliruan yang nyata.

ا  ٰۤي اَبِۡیَنا ِمّنَ ِاۡذ قَالُۡوا لَُیۡوُسُف َو اَُخۡوُہ  اََحّبُ ِال

 ﴾۹﴿ۙ ِبیِۡن   ؕ  ِاّنَ اَبَانَا لَِفۡي َضلٍٰل ّمُ
ٌ

ۡحُن ُعۡصَبۃ
َ
َو ن

10. “Oleh karena itu bunuhlah 
atau buanglah ia ke negeri lain, 
supaya perhatian ayahmu akan 
tertuju kepada kamu saja; dan 
sesudah itu kamu dapat bertaubat 
dan menjadi orang-orang yang 
saleh.”

ۡخُل لَُکۡم 
َ
ا�ۡقُتُلۡوا یُۡوُسَف اَِو اۡطَرُحۡوُہ اَۡرًضا ّي

قَۡوًما   ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ  ۡونُۡوا 
ُ

تَک َو  ۡم 
ُ

اَبِۡیک َوۡجُہ 

ٰصِلِحیَۡن ﴿۱۰﴾ 

11. Seorang pembicara1364 di 
antara mereka berkata, “Janganlah 
kamu membunuh Yusuf,  tetapi 
jika kamu mau berbuat sesuatu 
juga, lemparkanlah ia ke dasar 
sumur yang dalam; maka 

اَلُۡقۡوُہ  َو  یُۡوُسَف  تَۡقُتُلۡوا  لَا  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ قَٓائٌِل  قَاَل 

اَرِۃ ّیَ الّسَ بَۡعُض  َتِقۡطُہ  
ۡ
یَل جُّبِ 

ۡ
ال َغٰیَبِت  فِۡي 

27: 36). Menurut pendapat kritis yang berlaku sekarang Yaakob (Yakub) 
itu sesungguhnya bentuk kependekan dari Ya ‘akobel, yang mengandung 
beberapa arti seperti “Tuhan mengikuti” atau “Tuhan memberi pahala.” Nabi 
Yakub As adalah putra Nabi Ishak As dari Ribkah, dan cucu Nabi Ibrahim As, 
dan adalah leluhur kaum Bani Israil dan terkenal sebagai Datuk ketiga (Enc. 
Bib, dan Jew.Enc.).

1362. Saudara-saudara Nabi Yusuf As menjadi marah, karena mengapa 
bukan mereka, yang menurut persangkaan mereka lebih unggul daripada 
beliau dalam segala segi, malah Nabi Yusuflah yang telah menawan kasih 
ayah mereka dan telah menjadi pusat perhatiannya. Begitu pulalah keadaan 
para pemimpin Quraisy yang mengatakan, bahwa Al-Qur’an seharusnya 
diturunkan kepada salah seorang dari antara orang-orang terkemuka dari 
Mekah atau Thaif (QS.43: 32). Mereka memandang Rasulullah Saw terlalu 
rendah untuk memperoleh kedudukan mulia sebagai nabi.

1363. Persis seperti saudara-saudara Nabi Yusuf As yang bersekongkol 

a12 : 96.
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beberapa orang musafir akan 
menemukannya.”

ِعلِیَۡن ﴿۱۱﴾ 
ٰ
ۡنتُۡم  ف

ُ
  ِاۡن  ک

12. Mereka berkata, “Wahai ayah 
kami! Mengapakah engkau tidak 
percaya kepada kami mengenai 
Yusuf, padahal sesungguhnya kami 
orang-orang yang berkeinginan 
baik terhadapnya?

ا  
ا� َعلٰي یُۡوُسَف  َو  ِانَّ َمّنَ

ۡ
بَانَا َما لََک لَا تَا

َ
قَالُۡوا یٰۤا

لَٗہ  لَٰنِصُحۡوَن ﴿۱۲﴾ 

13. “Kirimlah ia esok hari be-
serta kami, supaya bersenang-
senang dan bermain-main, dan 
sesungguhnya kami pasti akan 
menjaganya.”

لَٗہ   ا 
ِانَّ َو   َعۡب 

ۡ
یَل َو  یَّۡرتَۡع  َغًدا  َمَعَنا  ُہ  

ۡ
اَۡرِسل

ٰحِفُظۡوَن ﴿۱۳﴾ 
َ
ل

14. Ia berkata, “Sesungguhnya 
menyedihkanku kalau kamu mem-
bawa ia pergi, dan aku takut 
serigala akan memakannya1365 se-
dang kamu lengah terhadapnya.”

َہُبۡوا بِٖہ َو اََخاُف اَۡن 
ۡ

ِۡي لََيۡحُزنُِنۡيۤ  اَۡن تَذ
ّ

قَاَل ِان

ئُۡب َو اَنۡتُۡم َعۡنُہ ٰغِفُلۡوَن ﴿۱۴﴾  ِ
ّ

ُہ الذ
َ
ل

ُ
ک

ۡ
یَّا

15. Mereka berkata, “Jika ia 
dimakan serigala, padahal kami 
sekelompok yang kuat, sungguh 
kami akan menjadi orang-orang 
yang sangat merugi.”

  
ۤ
ا

َ ِانّ   
ٌ

ُعۡصَبۃ ۡحُن 
َ
ن َو  ئُۡب  ِ

ّ
الذ ُہ  

َ
ل

َ
اَک لَِئۡن   قَالُۡوا  

ٰخِسُرۡوَن ﴿۱۵﴾ 
َّ
ِاًذا  ل

16. Maka tatkala mereka mem-
bawa ia pergi dan telah sepakat 
untuk memasukkannya ke dasar 
sumur yang dalam, dan Kami 
wahyukan kepadanya, “Niscaya 
engkau akan memberitahukan 
kepada mereka kelak tentang 
perbuatan mereka ini; sedang 
mereka tidak sadar.”

فِۡي  ۡجَعُلۡوُہ  
َ
ّي اَۡن  ا  اَۡجَمُعۡوۤ َو   بِٖہ   َذَہُبۡوا  ا  فَلَّمَ

ۡم 
ُ
ہ َئّنَ   ِالَۡیِہ لَُتَنّبِ

ۤ
ۚ  َو  اَۡوَحۡیَنا جُّبِ

ۡ
َغٰیَبِت  ال

ۡم لَا يَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۶﴾ 
ُ
ا َو ہ

َ
ۡمِرہِۡم ٰہذ

َ
بِا

untuk membunuh beliau, orang-orang Quraisy pun berkomplot untuk 
membunuh Rasulullah Saw (QS.8: 31).

1364. Rubin (Kejadian 37: 22).
1365. Dari ayat ini nampak bahwa Nabi Yakub AS agaknya telah diberitahu 

oleh Tuhan secara sambil lalu tentang maksud-maksud jahat saudara-saudara 
Nabi Yusuf As untuk membunuh beliau. Itulah sebabnya Nabi Yakub As 
memakai kata-kata sama seperti yang mereka pergunakan kemudian, sebagai 
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17. Dan mereka datang kepada 
ayahnya di waktu senja sambil 
menangis.

 ﴾۱۷﴿ؕ ۡوَن 
ُ

ۡم  ِعَشٓاًء  یَّۡبک
ُ
  اَبَاہ

َو َجٓاُءۡوۤ

18. Mereka berkata, “Wahai 
ayah kami! Sesungguhnya kami 
pergi berlomba satu sama lain, 
dan kami tinggalkan Yusuf beserta 
barang-barang kami, lalu serigala 
memakannya, tetapi engkau tidak 
akan percaya pada kami, walaupun 
kami berbicara benar.”1366

َنا 
ۡ
تََرک َو  نَۡسَتِبُق  َذَہۡبَنا  ا 

ِانَّ  
ۤ
بَانَا

َ
یٰۤا قَالُۡوا 

  
ۤ
َما َو   ۚ ئُۡب  ِ

ّ
الذ ُہ  

َ
ل

َ
ک

َ
فَا َمَتاِعَنا  ِعۡنَد  یُۡوُسَف 

ا ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۸﴾  ّنَ
ُ
َنا َو لَۡو ک

َّ اَنَۡت بُِمۡؤِمٍن ل

19. Dan mereka datang dengan 
darah palsu pada kemejanya. aIa 
berkata, “Apa yang kamu katakan 
itu tidak benar, bahkan nafsumu 
telah membuat perkara besar 
nampak ringan di matamu.1367 
Maka sekarang kesabaranlah yang 
terbaik bagiku. Dan hanya Allah 
yang dapat dimohon pertolongan-
Nya mengenai apa-apa yang kamu 
ceritakan.”

لَۡت  ِذٍبؕ  قَاَل بَۡل َسّوَ
َ
مِۡیِصٖہ بَِدٍم ک

َ
َو َجٓاُءۡو َعلٰي  ق

ُہ  
ۡم اَۡمرًا ؕ فََصبٌۡر  َجِمۡیٌل ؕ َو اللّٰ

ُ
لَُکۡم اَنُۡفُسک

الُۡمۡسَتَعاُن َعلٰي  َما  تَِصُفۡوَن ﴿۱۹﴾ 

20. Dan datanglah suatu kafilah, 
lalu mereka mengirim pengambil 
air mereka. Maka ia menurunkan 
timbanya ke dalam sumur itu. Ia 
berkata, “Wahai, ada kabar gembira! 
Ini ada seorang anak laki-laki!” Dan 
mereka menyembunyikannya se-
bagai barang dagangan,1368 dan 
Allah Maha Mengetahui apa-apa 
yang mereka kerjakan.

ۡدلٰي 
َ
فَا ۡم 

ُ
َواِرَدہ ۡرَسُلۡوا 

َ
فَا اَرٌۃ   َسّیَ َجٓاَءۡت  َو 

ۡوُہ  ا ُغلٌٰم ؕ َو اََسّرُ
َ

َدلَۡوٗہ ؕ قَاَل ٰیُبۡشٰري ٰہذ

ُہ َعلِۡیٌم  ۭ  بَِما یَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۰﴾ 
 ؕ َو اللّٰ

ً
بَِضاَعۃ

alasan untuk meringankan kejahatan mereka yang mengerikan itu.
1366. Kata-kata itu mencerminkan kegugupan mereka dan membukakan 

kedok kelancangan mereka.
1367. Kata-kata itu menunjukkan bahwa Nabi Yakub As menganggap 

laporan putra-putra beliau sebagai ceritera yang dibuat-buat.

a12 : 84.



YŪSUF Surah 12Juz 12

824

21. Dan mereka menjualnya 
dengan harga yang murah, yaitu 
beberapa dirham saja, sebab 
mereka tidak tertarik mengenai-
nya.1368A

انُۡوا  
َ
ک َو   ۚ َمۡعُدۡوَدٍۃ  َدَراہَِم  بَِثَمٍن ۭ َبۡخٍس  َشَرۡوُہ  َو 

اِہِدیَۡن ﴿٪۲۱﴾  ِفۡیِہ  ِمَن  الّزَ 

22. Dan orang dari Mesir1369 
yang membelinya berkata kepada 
istrinya, “Berilah ia tempat ting-
gal yang baik, boleh jadi ia akan 
bermanfaat bagi kita atau ia akan 
kita angkat sebagai anak.” aDan 
demikianlah Kami memberi 
Yusuf kedudukan di negeri itu, 
dan supaya Kami mengajarkan 
kepadanya ta’wil mimpi. Dan 
Allah berkuasa penuh atas kepu-
tusan-Nya, akan tetapi kebanyak-
an manusia tidak mengetahui.

لِاۡمَراَتِٖہۤ   ۡصَر  ّمِ ِمۡن  ٰرىُہ 
َ
اۡشت ِذي 

َّ ال قَاَل  َو 

اَۡو   
ۤ
یَّۡنَفَعَنا اَۡن  ي  َعسٰۤ َمۡثٰوىُہ  اَۡکِرِمۡي 

فِي  لُِیۡوُسَف  ا  ّنَ
َ ّ

َمک لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو   ؕ َولًَدا  ٗہ  

َ
ِخذ

َّ
نَت

ِویِۡل الۡاََحاِدیِۡثؕ  
ۡ
َِمٗہ ِمۡن تَا

ّ الۡاَۡرِض۪   َو لُِنَعل

َر 
َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  اَۡمِرٖہ  ٰۤي  َعل َغالٌِب  ُہ 

اللّٰ َو 

اِس لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۲﴾  الّنَ

23. bDan setelah ia sampai pada 
kedewasaannya, Kami berikan ke-
padanya hikmah kebijaksanaan 
dan ilmu. Dan demikianlah Kami 
memberi ganjaran kepada orang-
orang yang berbuat kebajikan.

 ؕ ًما 
ۡ
ِعل ّوَ  ًما 

ۡ
ُحک تَۡیٰنُہ 

ٰ
ا   

ۤ
ٗہ اَُشّدَ بَلََغ  ا  لَّمَ َو 

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۲۳﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
ک َو 

24. Dan perempuan yang 
rumahnya ia tinggali, berusaha 

ۡفِسٖہ  
نَّ َعۡن  بَۡیِتَہا  فِۡي  ُہَو  ِتۡي 

َّ ال َراَوَدتُۡہ  َو 

1368. Para anggota kafilah memandang Nabi Yusuf As sebagai harta 
yang sangat berharga.

1368A. Lafaz hī dan fīhī dapat berarti “dia” ataupun “sesuatu” baik yang 
dimaksudkan itu Yusuf As atau harga. Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam 
bahasa Inggris.

1369. Orang Mesir yang telah membeli Nabi Yusuf As dikenal dalam 
pustaka Yahudi dengan nama Potifar (Enc. Bib. dan Kejadian 39: 1). Ia adalah 
komandan barisan pengawal raja, seorang perwira yang tinggi pangkatnya di 
jaman dahulu.

a12 : 57.  b28 : 15.
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menggodanya1370 untuk berbuat 
yang berlawanan dengan ke-
hendaknya. Dan perempuan itu 
menutup semua pintu dan berkata, 
“Datanglah kamu padaku.” 1371 Ia 
berkata, “Aku mohon perlindungan 
kepada Allah. Sesungguhnya Dia-
lah Tuhan-ku1372 Yang telah 
memberiku tempat tinggal yang 
baik bersama engkau. Sesung-
guhnya orang-orang yang aniaya 
itu tidak akan berhasil.”

قَاَل   ؕ لََک  َہۡیَت  قَالَۡت  َو  الۡاَبَۡواَب  َقِت 
َّ َغل َو 

ٗہ  لَا 
ٗہ  َربِّۡيۤ  اَۡحَسَن َمۡثَواَي ؕ ِانَّ

ِہ  ِانَّ
َمَعاَذ اللّٰ

لُِمۡوَن ﴿۲۴﴾ 
ٰ

یُۡفِلُ� الّظ

25. Dan perempuan itu telah 
bertekad keras terhadap ia untuk 
menggodanya, dan ia Yusuf pun 
telah bertekad keras terhadap 
perempuan itu1373 untuk menolak-
nya. Sekiranya ia belum melihat 
Tanda yang terang dari Tuhan-
nya,1374 ia tak akan* dapat mem

 
ٰ
ا ّرَ اَۡن  لَاۤ   لَۡو  بَِہاۚ  ّمَ 

َ
ہ َو  بِٖہ�  ۡت  َہّمَ لََقۡد  َو 

ۡوَٓء الّسُ َعۡنُہ   لَِنۡصِرَف  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ َربِّٖہ  بُۡرَہاَن 

1370. Rāwada hū berarti, ia berusaha atau berikhtiar untuk memalingkan 
dia kepada atau dari sesuatu hal dengan bujukan atau tipu daya (Lane).

1371. Haita berarti “ayolah atau tampillah” atau “cepat-cepatlah” dan 
ungkapan Haita laka berarti “ayolah engkau” atau “marilah sekarang”; atau 
“ayo aku telah siap untuk engkau” atau “aku siap untuk menerimamu” (Lane 
& Mufradat).

1372. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang mencoba Nabi Yusuf As itu 
gagal dalam usahanya, dan bahwa Nabi Yusuf As berhasil melawan bisikan jahat 
dari perempuan itu. Kata-kata Innahū Rabbī (Dia adalah Tuhan-ku) merujuk 
kepada Tuhan, dan bukan kepada majikan Nabi Yusuf As yang berbangsa Mesir 
itu, sebagaimana dengan keliru difahami oleh beberapa ahli tafsir.

1373. Istri majikan Nabi Yusuf As berniat melakukan sesuatu dengan Nabi 
Yusuf As (berbuat serong). Begitu juga Nabi Yusuf As berniat melakukan sesuatu 
mengenai wanita itu, ialah melawan niat jahatnya itu. Bahwa Nabi Yusuf As tidak 
berniat melakukan sesuatu yang buruk telah jelas dari ayat yang sebelumnya. 
Tujuan beliau satu-satunya hanya untuk mencegah wanita itu dari niat buruknya.
* Pada ayat ini arti ‘hamma biha’ bukanlah berarti bahwa Nabi Yusuf As pun ingin berbuat buruk. 
Akan tetapi pembacaannya harus disambung dengan kata-kata lau laa an ra’a burhaana rabbihi 
yang artinya Nabi Yusuf As ingin berbuat buruk terhadapnya jika sebelumnya beliau tidak 
melihat tanda-tanda Allah Swt. Yang dimaksud ‘tanda’ bukan sesuatu yang beliau lihat waktu itu, 
sebagaimana sebagian ulama memahaminya, melainkan yang sejak kecil pun telah diperlihatkan 
pada beliau As. Setelah itu tidak mungkin lagi beliau menginginkan sesuatu yang buruk.
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perlihatkan tekad semacam itu. 
Demikianlah supaya Kami jauhkan 
darinya segala kejahatan dan 
kerendahan budi. Sesungguhnya 
ia termasuk hamba-hamba Kami 
yang terpilih.1375

 ﴾۲۵﴿ الُۡمۡخلَِصیَۡن  ِعَباِدنَا  ِمۡن   ٗہ  
ِانَّ  ؕ الَۡفۡحَشٓاَء  َو   

26. Keduanya berlomba-lomba 
menuju pintu, dan dalam per-
gulatan tersebut  perempuan itu 
telah merobek kemejanya dari 
belakang; dan  keduanya men-
dapati suami perempuan itu di 
depan pintu. Berkatalah perem-
puan itu kepada suaminya, “Apa-
kah hukumannya bagi seorang 
yang hendak berbuat kejahatan 
terhadap istri engkau selain di-
penjarakan atau diberi azab yang 
pedih?”

ُدبٍُر  ِمۡن  مِۡیَصٗہ 
َ
ق ۡت  قَّدَ َو  الَۡباَب  اۡسَتَبَقا  َو 

َدَہا لََدا الَۡباِب ؕ قَالَۡت َما َجَزٓاُء  ّوَ اَلَۡفَیا َسّیِ

اَۡو  يُّۡسَجَن  اَۡن  اۤ  
َّ ِال ُسۡوًٓءا  ۡہلَِک 

َ
بِا اََراَد  َمۡن 

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۲۶﴾ 
َ

َعذ

27. Berkatalah ia, Yusuf, “Dia-
lah yang telah berusaha meng-
godaku, berlawanan dengan 
kehendakku.” Dan seorang sak-si 
dari keluarga perempuan itu 
memberi kesaksian dengan 
mengatakan, “Jika pakaiannya 
sobek di bagian depan, maka 
perempuan itu berkata benar dan 
ia Yusuf termasuk orang-orang 
yang berdusta;

َشاِہٌد  َشِہَد  َو  ۡفِسۡي 
نَّ َعۡن  َراَوَدتِۡنۡي  ِہَي  قَاَل 

قُُبٍل  ِمۡن  قُّدَ  مِۡیُصٗہ  
َ
ق اَن 

َ
ک ِاۡن   ۚ اَۡہلَِہا  ۡن  ّمِ

فََصَدقَۡت َو ُہَو ِمَن الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۲۷﴾ 

28. “Tetapi jika pakaiannya 
sobek dari bagian belakang, maka 
perempuan itu berdusta dan ia 
Yusuf termasuk orang-orang yang 
benar.”

بَۡت  َو ُہَو  
َ

ذ
َ

مِۡیُصٗہ  قُّدَ ِمۡن ُدبٍُر فَک
َ
اَن  ق

َ
َو  ِاۡن  ک

ِدِقیَۡن ﴿۲۸﴾  ِمَن  الّصٰ

1374. Yang dimaksudkan dengan “tanda yang terang” adalah tanda-tanda 
dari langit, disaksikan oleh Nabi Yusuf As sebelumnya, ialah suatu rukya ajaib 
yang mengisyaratkan keagungan beliau kelak (ayat 5), wahyu yang beliau 
terima ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, yang pula menunjuk kepada 
keagungan dan kemuliaan beliau di masa kemudian (ayat 16) dan juga kepada 
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29. Maka tatkala ia1376 melihat 
pakaiannya sobek di bagian 
belakang, ia berkata kepada istri-
nya, “Sesungguhnya ini adalah 
tipu dayamu. Sesungguhnya tipu 
dayamu sangat besar.1377

ِمۡن   ٗہ 
ِانَّ قَاَل   ُدبٍُر  ِمۡن  قُّدَ  مِۡیَصٗہ  

َ
ق   

ٰ
َرا ا  فَلَّمَ

ّنَ  َعِظۡیٌم ﴿۲۹﴾ 
ُ
ۡیَدک

َ
ّنَ ؕ ِاّنَ  ک

ُ
ۡیِدک

َ
ک

30. “Hai Yusuf! Lupakanlah 
ini. Dan kamu, hai perempuan, 
mohonlah ampunan atas dosamu; 
sesungguhnya kamu termasuk 
orang-orang yang bersalah.”

ِۢۡبِکۖ  ن
َ

ا َو اۡسَتۡغفِرِۡي  لِذ
َ

یُۡوُسُف اَۡعِرۡض َعۡن ٰہذ

ٰخِطِئیَۡن ﴿٪۳۰﴾ 
ۡ

ۡنِت ِمَن ال
ُ
ِک  ک

ِانَّ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  24



31. Dan perempuan-perempuan 
di kota itu berkata, “Istri Aziz 
itu1378 berusaha menggoda budak 
sahayanya berlawanan dengan 
kehendaknya. Ia telah membuat-
nya tergila-gila karena cinta.1379 
Sesungguhnya kami memandang 
perempuan itu dalam kesesatan 
yang nyata.”

َو قَاَل نِۡسَوٌۃ  فِي الَۡمِدیَۡنِۃ  اۡمَراَُت الۡعَِزیِۡز  تَُراِوُد  

ا 
ِانَّ  ؕ ا  ُحّبً َشَغَفَہا  قَۡد   ۚ ۡفِسٖہ 

نَّ َعۡن   فَٰتىَہا 

ِبیٍۡن ﴿۳۱﴾  ٰرىَہا فِۡي َضلٍٰل ّمُ
َ
لَن

peristiwa dikeluarkannya beliau dari dalam sumur itu dalam keadaan hidup.
1375. Persis seperti adanya usaha untuk merayu Nabi Yusuf As supaya 

keluar dari jalan kesucian dan kejujuran, demikian pula kaum musyrikin Mekah 
telah gagal dalam usaha mereka untuk membuat Rasulullah Saw meninggalkan 
kegiatan menablighkan tauhid Ilahi dengan menawarkan, bahwa mereka akan 
menjadikan beliau raja atau mengumpulkan harta-kekayaan yang besar untuk 
beliau, dan memberikan kepada beliau gadis yang paling cantik di seluruh Arab 
untuk dinikahi. Tawaran itu dengan sendirinya ditolak mentah-mentah oleh 
Rasulullah Saw, seraya mengucapkan kata-kata bersejarah. “Sekalipun bila 
kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku 
tidak akan berhenti dari menyebarkan tauhid Ilahi” (Hisyam).

1376. Kata Pengganti “ia” dipakai sebagai ganti tuan rumah dan bukan 
orang yang menjadi saksi.

1377. Dalam usahanya melindungi sang istri sejauh mungkin, Potifar 
rupa-rupanya menuduh kaum wanita sebagai licik dan curang.

1378.  “Azīz” itu sebutan bagi Potifar. Ia adalah komandan pasukan 
pengawal raja. Agaknya di jaman Rasulullah Saw para pemuka dan 
bangsawan-bangsawan Mesir dikenal dengan gelar itu.

1379. Ungkapan bahasa Arab ini berarti bahwa asmaranya kepada Nabi 
Yusuf As telah meresap ke lubuk hati wanita itu; atau kecintaan kepada beliau 

R. 4
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32. Maka setelah ia mendengar 
pergunjingan mereka, ia me-
manggil mereka dan menyediakan 
bagi mereka jamuan makan, dan 
memberikan kepada setiap orang 
dari antara mereka itu sebilah 
pisau, lalu ia berkata kepada Yusuf, 
“Keluarlah di hadapan mereka.” 
Setelah mereka melihatnya se-
orang yang sangat mulia,1379A dan 
dalam kekagumannya mereka 
amengerat tangan mereka,1380 dan 
bberkata, “Allah Mahamulia! Ini 
bukanlah manusia; sesungguhnya 
ini tidak lain melainkan seorang 
malaikat yang mulia.”*

ِالَۡیِہّنَ  اَۡرَسلَۡت  ِرِہّنَ 
ۡ

بَِمک َسِمَعۡت  ا  فَلَّمَ

 َواِحَدٍۃ  
َ

ّل
ُ
تَۡت ک

ٰ
 ّوَ ا

ً
ا

َ
ک ُہّنَ ُمّتَ

َ
َو اَۡعَتَدۡت ل

ۡیًنا ّوَ قَالَِت اۡخُرۡج َعلَۡیِہّنَ ۚ 
ّ

ۡنُہّنَ ِسِک ّمِ

 ۪ اَیِۡدیَُہّنَ  ۡعَن 
َ

قَّط َو  اَۡکبَۡرنَٗہ   
ۤ
َراَیَۡنٗہ ا  فَلَّمَ

ا 
َّ اۤ  ِال

َ
ا بََشًرا ؕ ِاۡن  ٰہذ

َ
ِہ َما ٰہذ

 لِلّٰ
َ

َن َحاش
ۡ
َو قُل

ِریٌۡم ﴿۳۲﴾ 
َ
َملٌَک  ک

33. Ia, perempuan itu, berkata, 
“Inilah ia yang karenanya kamu 
mencela aku. Dan memang aku 
telah berusaha menggodanya ber-
lawanan dengan kehendaknya; 
akan tetapi ia telah memelihara 
dirinya dari dosa. Dan sekiranya 
dia tidak mengerjakan apa yang 
kuperintahkan kepadanya, tentu 
dia akan dipenjarakan dan akan 
menjadi orang yang hina.”

ِنۡي ِفۡیِہ ؕ َو لََقۡد  ِذۡي لُۡمُتّنَ
َّ لُِکّنَ ال

ٰ
قَالَۡت فَذ

لَِئۡن  َو   ؕ فَاۡسَتۡعَصَم  ۡفِسٖہ 
نَّ َعۡن  ٗہ 

ُّ َراَوۡدت
َن   ۡونًا ّمِ

ُ
ّنَ َو لََیک

َ
مُُرٗہ  لَيُۡسَجن

ٰ
  ا

ۤ
ۡم  یَۡفَعۡل  َما

َّ ل

ِغِریَۡن ﴿۳۳﴾  الّصٰ

telah menguasai seluruh jiwa raganya atau telah membelah Syighāf-nya 
(kandung jantungnya) (Lane). 

1379A. Mereka mempunyai pandangan sangat tinggi mengenai beliau.
1380. Ungkapan “mengerat tangan mereka” dapat diartikan bahwa, 

ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf As, mereka itu begitu terpesona 
oleh wajah beliau yang kudus lagi elok dan rupawan, sehingga dalam 
keadaan tidak sadar beberapa dari antara mereka mengerat tangan sendiri 
dengan pisau yang sedang mereka pegang. Atau kalimat itu dapat diartikan 
sebagai kiasan, yang melukiskan keheranan dan kekaguman mereka. 

a12 : 51.  b12 : 52.

* Arti ‘qatha’na aidiyahunna’ bukanlah bahwa perempuan-perempuan itu terpesona melihat 
ketampanan Yusuf As sehingga memotong tangannya, melainkan adalah mereka melihatnya 
jauh dari jangkauan tangannya. Kata ‘akbarnahu’ pun menguatkan pemahaman ini.
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34. Setelah itu Yusuf berkata 
, “Ya Tuhan-ku! Penjara lebih 
kusukai daripada melakukan 
apa yang mereka mengajakku 
kepadanya; dan jika Engkau 
tidak mengelakkan dari diriku 
tipu daya mereka, tentu aku 
akan cenderung kepada mereka 
dan aku akan termasuk di antara 
orang-orang yang bodoh.”

یَۡدُعۡونَِنۡيۤ   ِممَّا  ّيَ 
َ

ِال اََحّبُ  ۡجُن  الّسِ َرّبِ  قَاَل 

اَۡصُب   ۡیَدُہّنَ 
َ
ک ۡي  َعّنِ تَۡصِرۡف  ا 

َّ ِال َو   ۚ ِالَۡیِہ 

ٰجِہلِیَۡن ﴿۳۴﴾ 
ۡ

َن ال ِالَۡیِہّنَ َو اَُکۡن ّمِ

35. Maka Tuhan mengabulkan 
doanya, dan mengelakkannya dari 
tipu daya mereka. Sesungguhnya 
Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

 ؕ ۡیَدُہّنَ 
َ
ک َعۡنُہ  فََصَرَف  َربُّٗہ   لَٗہ  جَاَب 

َ
فَاۡست

ِمۡیُع الَۡعلِۡیُم ﴿۳۵﴾  ٗہ  ُہَو الّسَ
ِانَّ

36. Kemudian timbul pikiran 
pada mereka, pembesar-pembesar 
itu, setelah mereka melihat 
tanda-tanda ketidak bersalahan 
Yusuf itu, bahwa untuk menjaga 
nama baik mereka, mereka 
harus memenjarakannya hingga 
beberapa waktu.1381

ٰیِت 
ٰ

الۡا َراَُوا  َما  ۡن  ۭ بَۡعِد  ّمِ ۡم 
ُ
لَہ بََدا  ثُّمَ 

ي ِحیٍۡن ﴿٪۳۶﴾ 
ٰ
ٗہ َحّت لَيَۡسُجُنّنَ 

37. Dan bersamanya masuk ke 
dalam penjara dua orang pemuda. 
Seorang di antara keduanya ber-
kata, “Sesungguhnya aku lihat 
dalam mimpi, aku sedang me-
meras air anggur.” Dan yang 
lainnya berkata, “Sesungguhnya 
aku lihat diriku dalam mimpi 

  
ۤ
ۡجَن فََتٰیِن ؕ قَاَل اََحُدُہَما َو َدَخَل َمَعُہ الّسِ

ِۡيۤ  
ّ

ِان َخُر 
ٰ

الۡا قَاَل  َخۡمًراَۚو  اَۡعِصُر  اَٰرىِنۡيۤ   ِۡيۤ  
ّ

ِان

یُۡر
َ

ُل  الّط
ُ
ک

ۡ
اَٰرىِنۡيۤ اَۡحِمُل فَۡوَق َراِۡسۡي ُخبًۡزا تَا

Ungkapan bahasa Arab ‘Ad dul Anāmili, artinya “menggigit ujung jari,” 
dipakai pula untuk melukiskan ketakjuban, dan karena kadang-kadang suatu 
benda keseluruhannya digunakan untuk hanya sebagian, maka kata “tangan” 
boleh jadi telah dipakai di sini untuk “ujung-ujung jari.” Menurut Talmud, 
jeruk telah dihidangkan kepada para tamu, dan wanita-wanita itu dengan 
tidak sengaja mengerat tangannya sendiri, karena asyiknya memandang Nabi 
Yusuf As (Jew. Enc. dan Talmud).

1381. Rupa-rupanya karena desas-desus tentang istri Potifar telah 
tersebar, kaum keluarganya berpendapat, bahwa cara yang terbaik untuk 

R. 5
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membawa roti di atas kepalaku 
yang sebagiannya dimakan burung-
burung.1382 Beritahukanlah kepada 
kami ta’wilnya; sesungguhnya kami 
melihat engkau termasuk orang-
orang yang berbuat kebajikan.”

ِمَن  نَٰرىَک  ا 
ِانَّ  ۚ ِویِۡلٖہ 

ۡ
بَِتا ۡئَنا  نَّبِ  ؕ ِمۡنُہ 

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۳۷﴾ 

38. Ia menjawab, “Tidak akan 
datang kepadamu berdua makanan 
yang akan diberikan kepadamu, 
tetapi akan kuberitahukan kepada-
mu ta’wilnya sebelum itu sampai 
kepadamu; yang demikian itu 
karena Tuhan-ku telah mengajarku. 
Sesungguhnya aku telah mening-
galkan agama orang-orang yang 
tidak beriman kepada Allah dan 
mereka ingkar kepada akhirat.

َما 
ُ

تُک
ۡ
ا ا نَّبَ

َّ ِنٖہۤ ِال
ٰ
َما َطَعاٌم تُۡرَزق

ُ
تِۡیک

ۡ
قَاَل لَا یَا

ِممَّا  َماٰؕذلُِکَما 
ُ

تَِیک
ۡ
یَّا اَۡن  قَۡبَل  ِویِۡلٖہ 

ۡ
بَِتا

ا یُۡؤِمنُۡوَن 
َّ   قَۡوٍم ل

َ
ۃ

َّ ُت ِمل
ۡ
ِۡي تََرک

ّ
َمِنۡي َربِّۡيؕ  ِان

َّ َعل

 ﴾۳۸ۙ فُِرۡوَن ﴿
ٰ

ۡم  ک
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
ۡم  بِالۡا

ُ
ِہ  َو ہ

بِاللّٰ

39. a”Dan aku mengikuti agama 
bapak-bapakku Ibrahim, Ishak, 
dan Yakub. Tidak pantas bagi 
kami mempersekutukan sesuatu 
apa pun dengan Allah; itu adalah 
karunia Allah kepada kami dan 
kepada seluruh manusia; akan 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
bersyukur.

ِاۡسٰحَق  َو  ِابٰۡرِہۡیَم   بَٓاِءۡيۤ  
ٰ
ا   

َ
ۃ

َّ ِمل َبۡعُت 
َّ ات َو 

ِمۡن   ِہ 
بِاللّٰ ۡشِرَک 

نُّ اَۡن    
ۤ
لََنا اَن 

َ
ک َما   ؕ یَۡعُقۡوَب  َو 

اِس  ِہ َعلَۡیَنا َو َعلَي الّنَ
ۡيٍءؕ ٰذلَِک ِمۡن فَۡضِل اللّٰ

َ
ش

ُرۡوَن ﴿۳۹﴾ 
ُ

اِس لَا  يَۡشک َر  الّنَ
َ
َو لِٰکّنَ اَۡکث

40. “Hai kawanku sepenjara! 
Apakah tuhan-tuhan yang ber-
macam-macam itu lebih baik 
ataukah Allah Yang Mahaesa, 
Mahagagah?

َخیٌۡر   ّرِقُۡوَن 
َ
َتف ّمُ َءاَۡربَاٌب  ۡجِن  الّسِ ٰیَصاِحَبِي 

 ﴾۴۰ؕ اُر ﴿ ُہ  الَۡواِحُد  الَۡقّہَ
اَِم  اللّٰ

41. b“Tiada sesuatu yang 
kamu sembah selain dari-Nya, 
melainkan nama-nama belaka

 
ۤ
ۡیُتُمۡوَہا َسّمَ اَۡسَمٓاًء    ۤ ا

َّ ِال ُدۡونِٖہۤ  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  َما 

ُہ
 اَنَۡزَل اللّٰ

ۤ
ا ۡم ّمَ

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
اَنۡتُۡم َو ا

menghentikan fitnah itu ialah dengan memenjarakan Nabi Yusuf As agar 
supaya pendapat umum akan menganggap beliau orang yang bersalah, dan 

a2 : 134.  b7 : 72; 53 : 24.
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a6 : 58; 12 : 68.  b2 : 84; 17 : 24; 41 : 15.  c30 : 31;  98 : 6.

yang dibuat-buat oleh kamu dan 
bapak-bapakmu, yang Allah tidak 
menurunkan satu dalil pun  me-
ngenai itu. aKeputusan itu hanya-
lah bagi Allah saja. bDia telah 
memerintahkan agar kamu tidak 
menyembah sesuatu selain Dia. 
cItulah agama yang benar, tetapi 
kebanyakan manusia tidak me-
ngetahui.

ا 
َّ اَل ِہؕاَمَرَ 

لِلّٰ ا 
َّ ِال ُم 

ۡ
حُک

ۡ
ال ٰطٍنِؕاِن 

ۡ
ُسل ِمۡن  بَِہا 

یُۡن الَۡقّیُِم  َو لِٰکّنَ   ۤ ِایَّاُہ ؕ ٰذلَِک الّدِ ا
َّ ا ِال

تَۡعُبُدۡوۤ

اِس لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۱﴾  َر  الّنَ
َ
اَۡکث

42. “Hai kedua kawanku se-
penjara! Adapun salah seorang di 
antaramu akan menuangkan mi-
numan anggur kepada tuannya; 
adapun yang lain, ia akan di-
salibkan, kemudian burung-
burung akan memakan sebagian 
dari kepalanya. Perkara yang 
kamu berdua tanyakan itu telah 
diputuskan.”

َربَّٗہ  فَيَۡسِقۡي  َما 
ُ
ک اََحُد   

ۤ
ا اَّمَ ۡجِن  الّسِ ٰیَصاِحَبِي 

یُۡر ِمۡن 
َ

ُل الّط
ُ
ک

ۡ
َخُر فَُیۡصلَُب فََتا

ٰ
ا الۡا َخۡمرًاۚ  َو اَّمَ

 ﴾۴۲ؕ ِذۡي  ِفۡیِہ تَۡسَتۡفِتٰیِن ﴿
َّ اِۡسٖہؕ  قُِضَي الۡاَۡمرُ  ال ّرَ

43. Dan ia berkata kepada  
orang yang diduganya akan 
dibebaskan dari antara kedua 
orang itu, “Ceritakanlah tentang 
diriku kepada majikan engkau.” 
Tetapi setan menyebabkan ia lupa 
menerangkan kepada majikannya, 
maka tinggallah ia dalam penjara 
beberapa tahun lamanya.1383

ۡرنِۡي 
ُ
اۡذک ۡنُہَما  ّمِ نَاٍج  ٗہ 

اَنَّ َظّنَ  ِذۡي 
َّ لِل قَاَل  َو 

َر َربِّٖہ فَلَِبَث 
ۡ

ۡیٰطُن ِذک
َ

نٰۡسُہ الّش
َ
ِعۡنَد َربَِّک ۪فَا

ۡجِن بِۡضَع ِسِنیَۡن ﴿٪۴۳﴾  فِي الّسِ 

44. Dan raja berkata kepada 
pembesar-pembesar istananya, 
“Sesungguhnya aku lihat dalam 
mimpi tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk dimakan oleh tujuh ekor 
sapi kurus, dan tujuh bulir gan-
dum yang hijau dan tujuh lainnya 
kering. Hai pembesar-pembesar! 

ِسَماٍن  بََقٰرٍت  َسۡبَع  اَٰري  ِۡيۤ  
ّ

ِان الَۡملُِک  قَاَل  َو 

ُبلٍٰت  ُسنۢۡ َسۡبَع  ّوَ  ِعجَاٌف  َسۡبٌع  لُُہّنَ 
ُ
ک

ۡ
یَّا

ُتۡونِۡي
ۡ
یَُّہا الَۡملَاُ  اَف

َ
ُخۡضٍر ّوَ اَُخَر  ٰیِبٰسٍت ؕ یٰۤا

noda itu dapat berpindah dari wanita yang berdosa itu kepada beliau.

R. 6



YŪSUF Surah 12Juz 12

832

Terangkanlah kepadaku tentang 
mimpiku itu jika kamu dapat 
mena’wilkan mimpi.”

 ﴾۴۴﴿ تَۡعبُُرۡوَن  ۡءیَا  لِلّرُ ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ُرۡءیَاَي  فِۡي 

45. Mereka menjawab, “Mimpi-
mimpi ini kacau-balau dan kami 
tidak mengetahui ta’wil mimpi-
mimpi yang kacau balau.”

ِویِۡل  
ۡ
بَِتا ۡحُن 

َ
ن َما  َو   ۚ اَۡحلَاٍم  اَۡضَغاُث  ا  قَالُۡوۤ

الۡاَۡحلَاِم  بِٰعلِِمیَۡن ﴿۴۵﴾ 

46. Dan berkatalah salah se-
orang dari kedua orang yang telah 
selamat itu, dan teringat kepada 
Yusuf setelah beberapa waktu 
lamanya, “Aku akan beritahukan 
kepadamu ta’wilnya, maka utuslah 
aku kepada Yusuf.”

ٍۃ  اَنَا�   َر  بَۡعَد اُّمَ
َ
ک جَا ِمۡنُہَما َو اّدَ

َ
ِذۡي ن

َّ َو قَاَل ال

ۡرِسُلۡوِن ﴿۴۶﴾ 
َ
ِویِۡلٖہ فَا

ۡ
ۡم  بَِتا

ُ
ُئک اُنَّبِ

47. Dan ia datang menemui 
Yusuf lalu berkata, “Yusuf, 
wahai engkau orang yang benar! 
Terangkanlah kepada kami arti 
melihat dalam mimpi tujuh ekor 
sapi betina gemuk dimakan oleh 
tujuh ekor sapi kurus dan tujuh 
bulir gandum hijau dan tujuh 
lainnya kering, supaya aku dapat 
kembali kepada orang-orang itu, 
agar mereka dapat mengetahui 
ta’wil mimpi itu.”

بََقٰرٍت  َسۡبِع  فِۡي  ِتَنا 
ۡ
اَف یُۡق  ّدِ الّصِ اَیَُّہا  یُۡوُسُف 

ُبلٍٰت  ُسنۢۡ َسۡبِع  ّوَ  ِعجَاٌف  َسۡبٌع  لُُہّنَ 
ُ
ک

ۡ
یَّا ِسَماٍن 

اِس  ي الّنَ
َ

َعلِّۡيۤ  اَۡرِجُع  ِال
َ ّ ُخۡضٍر ّوَ اَُخَر  ٰیِبٰسٍت � ل

ۡم یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۷﴾ 
ُ
ہ

َّ لََعل

48. Ia, Yusuf, menjawab, “Kamu 
hendaknya bercocok tanam tujuh 
tahun lamanya terus-menerus 
dengan tekun dan rajin, dan apa 
yang kamu ketam biarlah itu 
dalam bulirnya, kecuali sedikit 
yang darinya kamu akan makan;

ۡم  
ُّ َحَصۡدت مَا 

َ
ف  ۚ َداَبًا  ِسِنیَۡن  َسۡبَع  تَۡزَرُعۡوَن  قَاَل 

ُلۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ُ
ک

ۡ
مَّا  تَا ا قَلِۡیلًا  ّمِ

َّ ُبِلٖہۤ  ِال ُرۡوُہ  فِۡي  ُسنۢۡ
َ

فَذ

49. “Kemudian akan datang se-
sudah itu tujuh tahun yang sangat 
sulit,1384 yang akan menelan apa

َن  
ۡ
ل

ُ
ک

ۡ
یَّا ِشَداٌد  َسۡبٌع  ٰذلَِک  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  تِۡي 

ۡ
یَا ثُّمَ 

1382. Tentang mimpi-mimpi kedua pegawai istana yakni seorang saqi 
(pelayan minuman) dan seorang tukang roti, lihat Kitab Kejadian Pasal 40.
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yang telah kamu sediakan untuk 
itu sebelumnya, kecuali sedikit 
saja yang tinggal dari apa yang 
kamu simpan.

ۡحِصُنۡوَن ﴿۴۹﴾ 
ُ
مَّا  ت ا قَلِۡیلًا ّمِ

َّ ُہّنَ ِال
َ
ۡمتُۡم ل َما قَّدَ

50. “Kemudian akan datang se-
sudah itu tahun di mana manusia 
diberi hujan dengan cukup1385 dan 
pada masa itu mereka memeras 
anggur.”1386

یَُغاُث   ِفۡیِہ  َعاٌم  ٰذلَِک  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  تِۡي 
ۡ
یَا ثُّمَ 

اُس  َو ِفۡیِہ  یَۡعِصُرۡوَن ﴿٪۵۰﴾  الّنَ 

51. Dan raja itu berkata, “Ba-
walah dia kepadaku.” Ketika 
utusan itu datang kepadanya, 
ia Yusuf berkata, “Kembalilah 
kepada majikan engkau dan 
atanyakanlah kepadanya, bagai-
mana kini keadaan para wanita 
yang telah mengerat tangan 
mereka sendiri,1387 sesungguhnya 
Tuhan-ku Maha Mengetahui ren-
cana tipu daya mereka.”

ُسۡوُل  ا َجٓاَءُہ الّرَ َو قَاَل الَۡملُِک ائُۡتۡونِۡي بِٖہۚ  فَلَّمَ

ۡسَوِۃ   ِ
ّ الن بَاُل  َما  ُہ 

ۡ
فَۡسـَٔل َربَِّک  ِالٰي  اۡرِجۡع   قَاَل 

ۡیِدِہّنَ 
َ

بِک َربِّۡي  ِاّنَ   ؕ اَیِۡدیَُہّنَ  ۡعَن 
َ

قَّط ِتۡي 
ّٰ ال

َعلِۡیٌم ﴿۵۱﴾ 

1383. Bid‘ menyatakan bermacam-macam bilangan, tetapi pada 
umumnya dianggap berarti bilangan dari tiga sampai sembilan (Lane).

1384. Negeri Arab di jaman Rasulullah Saw dilanda kelaparan dahsyat, 
yang lamanya tujuh tahun. Malapetaka itu begitu hebatnya, sehingga orang 
terpaksa makan bangkai (Bukhari).

1385. Karena tidak dapat menangkap arti kata Yughātsu, yang selain berarti 
“mereka akan diberi hujan” mengandung pula arti “mereka akan diringankan 
dari kesengsaraan” atau “mereka akan dibantu dan ditolong,” maka beberapa 
penulis Kristen telah mengemukakan bantahan, bahwa dikarenakan di 
Mesir jarang sekali turun hujan, dan bahwa kesuburan tanahnya bergantung 
kepada air banjir sungai Nil, pernyataan Al-Qur’an itu bertentangan dengan 
kenyataan-kenyataan ilmu bumi yang sederhana. Jelaslah, bahwa kedua arti 
terakhir itu sesuai sekali dengan bunyi ayat Al-Qur’an. Tetapi seandainya pun 
kata itu dipakai dalam pengertian yang disebut pertama, tiada alasan untuk 
mengajukan keberatan, sebab meskipun kesuburan tanah Mesir bergantung 
kepada banjir sungai Nil, banjir sungai Nil itu sendiri bergantung pada hujan 
yang jatuh di gunung-gunung, tempat letak sumbernya (hulunya).

1386. Ya‘sirūn asalnya dari ‘Asira, yang berarti, (1) ia peras atau kempa 
buah itu, sehingga keluarlah sari buahnya, dan sebagainya; (2) ia tolong atau 

a12 : 32.

R. 7
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52. Ia, raja itu, berkata kepada 
para wanita itu, “Apakah per-
karamu yang sebenarnya, ketika 
kamu menggoda Yusuf berla-
wanan dengan kehendaknya?” 
aMereka menjawab, “Mahasuci 
Allah,1388 kami tidak mengetahui 
suatu keburukan padanya.” Istri 
Aziz itu berkata, “Sekarang telah 
menjadi nyata kebenaran itu, 
akulah yang telah menggodanya 
berlawanan dengan kehendaknya, 
dan sesungguhnya ia termasuk  di 
antara orang-orang yang benar.”

َعۡن  یُۡوُسَف  ّنَ 
ُّ َراَوۡدت ِاۡذ  ّنَ  

ُ
َخۡطُبک َما  قَاَل 

ِہ  َما َعلِۡمَنا َعلَۡیِہ ِمۡن 
 لِلّٰ

َ
َن َحاش

ۡ
ۡفِسٖہ ؕ قُل

نَّ

َحۡصَحَص  الۡـَٰٔن  الۡعَِزیِۡز  اۡمَراَُت  قَالَِت   ؕ ُسۡوٍٓء 

لَِمَن   ٗہ  
ِانَّ َو   ۡفِسٖہ  

نَّ َعۡن   ٗہ 
ُّ َراَوۡدت اَنَا�   ۪  

ُ
حَّق

ۡ
ال

ِدِقیَۡن ﴿۵۲﴾  الّصٰ

53. Yusuf berkata, “Yang demi-
kian itu supaya ia, Aziz, mengetahui 
bahwa aku tidak mengkhianatinya 
pada waktu ia tidak ada; dan bahwa 
Allah tidak membiarkan tipu daya 
orang yang khianat itu berhasil; 

اَّنَ   َو  بِالَۡغۡیِب  اَُخۡنُہ  لَۡم  ِۡي 
ّ

اَن لَِیۡعلََم  ٰذلَِک 

خَٓائِِنیَۡن ﴿۵۳﴾�  
ۡ

ۡیَد  ال
َ
َہ  لَا یَۡہِدۡي  ک

اللّٰ

bantu, selamatkan atau pelihara (dia); (3) ia berikan sesuatu kepada seseorang 
atau berbuat sesuatu kebajikan kepada seseorang (Lane).

1387. Menyadari bahwa Nabi Yusuf As itu bukanlah orang biasa, raja 
bermaksud membebaskan beliau dari penjara seketika itu juga. Tetapi Nabi 
Yusuf As menolak untuk dibebaskan sebelum diadakan pemeriksaan lengkap 
mengenai perkara beliau, dan sebelum beliau terbukti bersih dari tuduhan 
yang dikenakan kepada beliau. Tujuan beliau, dalam menuntut agar diadakan 
pemeriksaan itu, agaknya ada dua: Pertama, supaya raja dapat mengetahui 
bahwa beliau tidak bersalah, sehingga di hari kemudian pikiran raja tidak 
dapat diracuni oleh orang-orang yang bersikap tidak baik terhadap beliau atas 
dasar tuduhan-tuduhan yang karenanya beliau dipenjarakan. Kedua, supaya 
Potifar, pelindungnya, jangan lagi mempunyai kesan bahwa Nabi Yusuf As 
terbukti tidak setia kepadanya.

1388. Kata-kata itu agaknya menunjukkan, bahwa peristiwa wanita-wanita 
yang mengerat tangan sendiri itu benar-benar telah terjadi; jika tidak demikian 
Nabi Yusuf As tidak mungkin menyebutkannya. Baik karena tercengang 
atau karena asyiknya bercakap-cakap, beberapa dari antara mereka dengan 
tidak sengaja mengiris tangannya. Atau kata-kata itu mungkin berarti, bahwa 
dengan melancarkan tuduhan palsu terhadap Nabi Yusuf As, wanita-wanita 

a12 : 32.
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JUZ XIII

54. “Dan aku tidak mengang-
gap diriku bebas dari kelemahan, 
sesungguhnya nafsu itu senantiasa 
menyuruh kepada keburukan, 
kecuali orang yang dikasihi oleh 
Tuhan-ku.1389 Sesungguhnya Tuhan-
ku Maha Pengampun, Maha Pe-
nyayang.”

ۡوِٓء   اَرٌۃ  ۭ بِالّسُ ۡفَس لَاَّمَ ٔيُ نَۡفِسۡيۚ  ِاّنَ الّنَ  اُبَّرِ
ۤ
َو َما

ِحۡیٌم ﴿۵۴﴾  ا َما َرِحَم  َربِّۡي ؕ ِاّنَ َربِّۡي  َغُفۡوٌر  ّرَ
َّ ِال

الجزء  25
الحزب  25

55. Dan raja itu berkata, “Ba-
walah ia kepadaku, supaya aku 
pilih ia untuk menjadi orang 
kepercayaanku.” Maka ketika ia 
berbicara dengannya, berkatalah 
raja, “Sesungguhnya engkau 
mulai hari ini adalah seseorang 
yang berkedudukan mulia di sisi 
kami lagi terpercaya.”

ۡخلِۡصُہ لَِنۡفِسۡي ۚ 
َ

َو قَاَل الَۡملُِک ائُۡتۡونِۡي بِٖہۤ  اَۡست

َک الَۡیۡوَم لََدیَۡنا َمِکیٌۡن  
َمٗہ  قَاَل  ِانَّ

َّ ل
َ
ا  ک فَلَّمَ

اَِمیٌۡن ﴿۵۵﴾ 

56. ia, Yusuf berkata, “Jadikan-
lah aku bendahara negeri ini, 
karena aku seorang penjaga1390 
yang baik serta memiliki ilmu 
mengenai itu.”

ِۡي  َحِفۡیٌظ  
ّ

ِنۡي َعلٰي َخَزٓائِِن الۡاَۡرِضۚ  ِان
ۡ
قَاَل اۡجَعل

َعلِۡیٌم ﴿۵۶﴾ 

itu telah mengerat tangannya sendiri, artinya mereka telah menjerumuskan 
diri mereka sendiri dalam kedudukan yang tidak benar. Tetapi seandainya 
hal itu tidak pernah terjadi, niscaya Nabi Yusuf As tidak akan menyinggung 
tentang “mengiris tangan” itu. Hāsyā lillāhi berarti pula Na‘ūdzu billāh (kami 
berlindung kepada Tuhan) atau alangkah jauhnya Allah dari segala aib (Lane).

1389. Anak kalimat Illā mā Rahima Rabbī (kecuali orang yang dikasihani 
oleh Tuhan-ku) dapat mempunyai tiga tafsiran yang berlainan; (a) Kecuali 
Nafs (jiwa) yang kepadanya Tuhan-ku berkasih sayang, huruf mā di sini 
menggantikan kata nafs. (b) Kecuali dia, yang kepadanya Tuhan-ku berkasih 
sayang, mā di sini berarti man (siapa). (c) Memang begitu, tetapi kasih-sayang 
Tuhan-lah yang menyelamatkan siapa yang dipilih-Nya. Ketiga arti tersebut 
menunjuk kepada ketiga taraf perkembangan rohani manusia. Arti pertama 
menunjuk kepada taraf ketika manusia telah mencapai tingkat kesempurnaan 
rohani – tingkat Nafs Mutma’innah (jiwa yang tenteram – QS.89: 28). Arti 
kedua dikenakan kepada orang yang masih pada tingkat Nafs Lawwamah (jiwa 
yang menyesali diri sendiri–QS.75: 3), ketika ia berjuang melawan dosa dan 
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57. aDan demikianlah telah 
Kami berikan kepada Yusuf 
kedudukan di negeri itu. Ia tinggal 
di dalamnya di mana pun yang 
ia kehendaki. bKami limpahkan 
rahmat Kami kepada siapa yang 
Kami kehendaki, dan tidaklah 
Kami sia-siakan ganjaran orang-
orang yang berbuat kebajikan.

اُ  یََتَبّوَ الۡاَۡرِض  فِي  لُِیۡوُسَف  ا  ّنَ
َ ّ

َمک لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

ِمۡنَہا َحۡیُث يََشٓاُء ؕ نُِصۡیُب بَِرۡحَمِتَنا َمۡن 

َشٓاُء  َو لَا نُِضۡیُع  اَۡجَر الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۵۷﴾ 
َّ ن

58. Dan sesungguhnya gan-
jaran di akhirat itu lebih baik bagi 
orang-orang yang beriman dan 
bertakwa.

انُۡوا  
َ
ک َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِّل َخیٌۡر  ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا لَاَۡجُر  َو 

ُقۡوَن ﴿٪۵۸﴾  یَّتَ 

59. Dan datanglah saudara-
saudara Yusuf, lalu menghadap 
kepadanya; ia mengenal mereka, 
ctetapi mereka tidak mengenalnya.

ۡم  
ُ
َو َجٓاَء ِاۡخَوُۃ یُۡوُسَف فََدَخُلۡوا َعلَۡیِہ فَعََرفَہ

ۡم  لَٗہ  ُمۡنِکُرۡوَن ﴿۵۹﴾ 
ُ
َو ہ

60. Dan ketika ia telah me-
nyiapkan mereka persediaan bagi 
mereka; ia berkata, “Bawalah 
kepadaku saudara seayahmu,1390A 
tidakkah kamu lihat, bahwa 
sesungguhnya aku memenuhi 
takaran gandum dan aku sebaik-
baik penerima tamu?

ٍخ  
َ
بِا ائُۡتۡونِۡي  قَاَل  ِبجََہاِزہِۡم  ۡم 

ُ
َزہ َجّہَ ا  لَّمَ َو 

اُۡوفِي  ِۡيۤ 
ّ

اَن تََرۡوَن  اَلَا   ۚ ۡم 
ُ

اَبِۡیک ۡن  ّمِ لَُّکۡم 

ِزلِیَۡن ﴿۶۰﴾ 
ۡ
الَۡکۡیَل َو اَنَا� َخیُۡر الُۡمن

61. “Tetapi jika kamu tidak 
membawanya kepadaku, maka 
tidak ada lagi bagimu takaran 
gandum dariku, dan janganlah 
kamu mendekatiku.”

لَُکۡم   َکۡیَل   فَلَا  بِٖہ   تُۡونِۡي 
ۡ
تَا ۡم  

َّ ل فَِاۡن 

ِعۡنِدۡي  َو لَا  تَۡقَربُۡوِن  ﴿۶۱﴾ 

kecenderungan-kecenderungan buruknya; kadang-kadang ia mengalahkannya 
dan kadang-kadang ia dikalahkan olehnya. Arti ketiga dikenakan kepada orang, 
ketika nafsu kebinatangannya bersimaharajalela dalam dirinya. Tingkatan ini 
disebut Nafs Ammārah (jiwa yang cenderung kepada keburukan).

1390. Nabi Yusuf As lebih menyukai jabatan keuangan. Pilihan beliau 
itu agaknya didorong oleh keinginan untuk mencurahkan perhatian sebulat-
bulatnya untuk menyelenggarakan dinas pemerintahan dengan berhasil, yang 
sangat erat kaitannya dengan menjadi sempurnanya mimpi sang raja.

a12 : 22.  b2 : 106; 3.  c12 : 16.
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62. Mereka menjawab, “Kami 
akan membujuk ayahnya agar 
mau berpisah dengannya dan 
sesungguhnya akan kami lakukan 
hal itu.”

 ﴾۶۲﴿ لَٰفِعُلۡوَن  ا 
ِانَّ َو  اَبَاُہ  َعۡنُہ  َراِوُد 

ُ
َسن قَالُۡوا 

63. Dan ia berkata kepada 
pelayan-pelayannya, “Masukkan-
lah kembali uang pembayaran 
mereka ke dalam kantung pelana-
nya, supaya mereka mengenalnya 
apabila mereka telah kembali 
kepada keluarganya, mudah-
mudahan mereka akan kembali 
lagi.”

فِۡي  ۡم 
ُ
بَِضاَعَتہ اۡجَعُلۡوا  لِِفۡتٰیِنِہ  قَاَل  َو 

ٰۤي  ِال ا  انَۡقلَُبۡوۤ ِاَذا   
ۤ
یَۡعِرفُۡونََہا ۡم 

ُ
ہ

َّ لََعل ِرَحالِہِۡم 

ۡم یَۡرِجُعۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ُ
ہ

َّ اَۡہلِہِۡم لََعل

64. Dan ketika mereka kembali 
kepada ayah mereka, mereka 
berkata, “Wahai ayah kami! Untuk 
kemudian hari kami tidak akan 
mendapat takaran gandum lagi; 
maka kirimkanlah beserta kami 
saudara kami, supaya kami bisa 
memperoleh takaran, dan kami 
pasti akan menjaganya.”

ُمِنَع  بَانَا 
َ
یٰۤا قَالُۡوا  اَبِۡیہِۡم  ٰۤي  ِال ا  َرَجُعۡوۤ ا  فَلَّمَ

َتۡل  
ۡ

نَک اََخانَا    
ۤ
َمَعَنا ۡرِسۡل 

َ
فَا الَۡکۡیُل  ا  ِمّنَ

ٰحِفُظۡوَن ﴿۶۴﴾ 
َ
ا لَٗہ  ل

َو  ِانَّ

65. Ia Yakub berkata, “Bagai-
manakah aku akan mempercaya-
kannya kepadamu, kecuali dengan 
akibat serupa ketika telah aku 
percayakan saudaranya kepadamu 
dahulu? Namun Allah sebaik-baik 
penjaga, dan Dia-lah Yang Paling 
Penyayang dari semua penyayang.”

ۡم 
ُ

 اَِمۡنُتک
ۤ
ا َکَما

َّ ۡم َعلَۡیِہ ِال
ُ

َمُنک
ٰ
قَاَل َہۡل ا

ُہ َخیٌۡر ٰحِفًظا  ّوَ ُہَو 
ٰۤي اَِخۡیِہ ِمۡن قَۡبُل ؕ فَاللّٰ َعل

ِحِمیَۡن ﴿۶۵﴾  اَۡرَحُم الّرٰ

66. Dan ketika mereka mem-
buka barang-barangnya, mereka 
mendapati uang pembayaran 
mereka telah dikembalikan ke-
pada mereka. Mereka berkata, 
“Wahai ayah kami! Apa lagi 
yang kita inginkan? Lihatlah ini, 
uang pembayaran 

ۡم 
ُ
بَِضاَعَتہ َوَجُدۡوا  ۡم 

ُ
َمَتاَعہ حُۡوا 

َ
فَت ا  لَّمَ َو 

بَانَا َما نَۡبِغۡيؕ  ٰہِذٖہ  
َ
ۡت ِالَۡیہِۡمؕ  قَالُۡوا یٰۤا ُرّدَ

اَۡہلََنا   نَِمیُۡر  َو  ِالَۡیَنا  ۡت  ُرّدَ بَِضاَعُتَنا 
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kita telah dikembalikan kepada 
kita, dan akan kami bawa bahan 
makanan untuk keluarga kita, dan 
akan kami jaga saudara kami dan 
kita akan mendapat tambahan 
takaran sepemuat seekor unta.1391 
Itulah takaran yang diperoleh 
dengan mudah.”

ٰذلَِک    ؕ بَِعیٍۡر  ۡیَل 
َ
ک نَۡزَداُد  َو  اََخانَا  ۡحَفُظ 

َ
ن َو 

ۡیٌل يَِّسیٌۡر ﴿۶۶﴾ 
َ
ک

67. Ia Yakub berkata, “Aku tidak 
akan mengirimkannya bersama-
mu, sebelum kamu berjanji teguh 
kepadaku atas nama Allah, bahwa 
kamu pasti akan membawanya 
kembali kepadaku, kecuali jika 
kamu dikepung. Maka setelah 
mereka memberikan janji mereka 
yang teguh kepadanya, ia Yakub  
berkata, “Allah menjadi pengawas 
atas apa yang kita katakan.”

ي تُۡؤتُۡوِن َمۡوثًِقا 
ٰ
ۡم َحّت

ُ
ٗہ  َمَعک

َ
قَاَل لَۡن اُۡرِسل

ۡم ۚ 
ُ

 بِک
َ

حَاط
ُ
اۤ اَۡن ّي

َّ ِنۡي بِٖہۤ ِال تُّنَ
ۡ
ِہ لََتا

َن اللّٰ ّمِ

نَُقۡوُل   َما  َعلٰي  ُہ 
اللّٰ قَاَل  ۡم 

ُ
َمۡوثَِقہ تَۡوُہ 

ٰ
ا  

ۤ
ا فَلَّمَ

 ﴾۶۷﴿ َوکِۡیٌل 

68. Dan ia Yakub berkata, “Hai 
anak-anakku! Janganlah kamu 
masuk dari satu pintu, tetapi 
masuklah dari pintu-pintu yang 
berlainan; dan aku tidak berguna 
sedikit pun bagimu terhadap 
takdir Allah. Keputusan itu hanya 
milik Allah. aKepada-Nya-lah aku 
bertawakkal dan kepada-Nya-lah 
hendaknya bertawakkal  orang-
orang yang tawakkal.”

اِحٍد  ّوَ  َو قَاَل ٰیَبِنّيَ  لَا تَۡدُخُلۡوا ِمۡن  ۭ بَاٍب ّوَ

  اُۡغِنۡي 
ۤ
ّرِقٍَۃؕ  َو َما

َ
َتف اۡدُخُلۡوا ِمۡن اَبَۡواٍب  ّمُ

ُم  
ۡ

حُک
ۡ

ال ِاِن  ۡيٍءؕ 
َ

ش ِمۡن  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ۡم  

ُ
َعۡنک

ِل 
َّ
َیَتَوک

ۡ
ُت َو َعلَۡیِہ فَل

ۡ
ل

َّ
ِہ ؕ َعلَۡیِہ تََوک

ا لِلّٰ
َّ ِال

ُِلۡوَن ﴿۶۸﴾ 
ّ
الُۡمَتَوک

69. Dan ketika mereka masuk 
dengan cara yang bapak mereka 
telah perintahkan kepada mereka 
maka tujuan Yakub telah terpenuhi, 
tetapi hal itu tidak berguna bagi 
mereka sedikit pun terhadap

َما   ؕ ۡم 
ُ
اَبُۡوہ ۡم  

ُ
اَمََرہ َحۡیُث  ِمۡن  َدَخُلۡوا  ا  لَّمَ َو 

ا  
َّ ِال ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ ۡم 
ُ
َعۡنہ یُۡغِنۡي  اَن 

َ
ک

1390A. Nabi Yakub As mempunyai dua belas putra; Nabi Yusuf As dan 

a11 : 57, 89; 14 : 12.
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takdir Allah kecuali adanya suatu 
keinginan dalam pikiran Yakub 
yang ia telah sempurnakan.1392 
Dan sesungguhnya ia memiliki 
ilmu yang telah Kami ajarkan 
kepadanya, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.

ۡو 
ُ

لَذ ٗہ  
ِانَّ َو   ؕ قَٰضَہا  یَۡعُقۡوَب  نَۡفِس  فِۡي   

ً
َحاَجۃ

اِس   الّنَ َر  
َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  ۡمٰنُہ  

َّ َعل لَِّما  ٍم 
ۡ
ِعل

لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۶۹﴾  

70. Dan ketika mereka meng-
hadap Yusuf, ia memberikan 
tempat tinggal kepada saudaranya 
itu bersamanya. Ia Yusuf berkata, 
“Sesungguhnya aku saudara eng-
kau; maka sekarang janganlah 
engkau bersedih atas apa yang 
mereka telah perbuat.”

اََخاُہ   ِالَۡیِہ  ي  وٰۤ
ٰ
ا یُۡوُسَف  َعلٰي  َدَخُلۡوا  ا  لَّمَ َو 

انُۡوا  
َ
ک بَِما   تَۡبَتِئۡس  فَلَا  اَُخۡوَک  اَنَا�   ِۡيۤ  

ّ
ِان قَاَل  

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۷۰﴾ 

71. Maka tatkala ia telah me-
nyiapkan bagi mereka bahan 
makanannya, ia tanpa disadari 
meletakkan1393 piala tempat 
minum ke dalam kantong pelana 
saudaranya. Kemudian berserulah 
seorang penyeru, “Wahai kafilah! 
Sesungguhnya kamu pencuri.1394

فِۡي   
َ

َقایَۃ الّسِ َجَعَل  ِبجََہاِزہِۡم  ۡم 
ُ
َزہ َجّہَ ا  فَلَّمَ

الِۡعیُۡر  اَیَُّتَہا  ٌن  ُمَؤّذِ َن 
َ
اَّذ ثُّمَ  اَِخۡیِہ   َرۡحِل 

ۡم لَٰسِرقُۡوَن ﴿۷۱﴾ 
ُ

ک
ِانَّ

Benyamin dari istri yang bernama Rakhel, sedang sepuluh putra lainnya dari 
istri-istri yang lain.

1391. “Sepemuat seekor unta” tak selamanya berarti muatan yang 
diletakkan pada punggung unta, tetapi menunjuk pula kepada muatan yang 
biasanya dapat dibawa oleh seekor unta meskipun muatan itu dimuat pada 
seekor keledai. 

1392. Nabi Yakub As agaknya telah menyadari, atau kepada beliau mungkin 
telah diberitahukan dengan wahyu Ilahi, bahwa orang di Mesir itu Yusuf As, 
dan oleh karena itu beliau minta agar putra-putra beliau memasuki kota secara 
terpisah, supaya Nabi Yusuf As dapat memperoleh kesempatan untuk bertemu 
dan bercakap-cakap dengan saudaranya, Benyamin, secara berempat mata.

1393. Kata Ja‘ala (letakkan) dapat juga menunjukkan bahwa Nabi Yusuf 
As sendiri memerintahkan supaya piala itu dimasukkan ke dalam kantong 
saudaranya, sehingga ia dapat mempergunakannya pada perjalanan pulang; 
atau piala itu dengan tidak sengaja telah diletakkan di antara barang-barang 
Benyamin, sedang Nabi Yusuf As tidak mengetahui bahwa benda itu ada di sana.

1394. Tidaklah benar kalau dikatakan bahwa Nabi Yusuf As sendirilah 

R. 9
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72. Mereka berkata sambil ber-
balik kepada mereka yang 
menuduh, “Kehilangan apakah 
kamu?”

ا َذا  تَۡفِقُدۡوَن ﴿۷۲﴾  قَالُۡوا َو اَۡقَبُلۡوا َعلَۡیہِۡم  ّمَ

73. Mereka menjawab, “Kami 
kehilangan piala tempat minum 
raja, dan barangsiapa menemu-
kannya kembali, akan mendapat 
gandum sepemuatan unta, dan 
aku menjaminnya.”*

بِٖہ   َجٓاَء  لَِمۡن  َو  الَۡملِِک  ُصَواَع  نَۡفِقُد  قَالُۡوا 

ِحۡمُل  بَِعیٍۡر  ّوَ اَنَا�  بِٖہ  َزِعۡیٌم ﴿۷۳﴾ 

74. Mereka saudara-saudara 
Yusuf menjawab, “Demi Allah, 
kamu tahu, kami tidak datang 
untuk membuat kerusakan di 
negeri ini, dan kami bukanlah 
pencuri.”

فِي  لُِنۡفِسَد  ِجۡئَنا  ا  ّمَ َعلِۡمتُۡم  لََقۡد  ِہ  
تَاللّٰ قَالُۡوا 

ا ٰسِرِقیَۡن ﴿۷۴﴾  الۡاَۡرِض َو َما ُکّنَ

75. Mereka berkata, “Maka 
apakah hukumannya, jika kamu 
ternyata pendusta?”

ِذبِیَۡن ﴿۷۵﴾ 
ٰ

ۡنتُۡم ک
ُ
  ِاۡن  ک

ۤ
مَا  َجَزٓاُؤٗہ

َ
قَالُۡوا  ف

76. Mereka menjawab, “Hukum-
annya ialah orang yang di dalam 
kantung pelananya ditemukan 
piala tempat minum itu, maka 
dia-lah yang memikul hukuman-
nya.1395 Demikianlah kami meng-
hukum  orang-orang yang aniaya.”

ِجَد فِۡي َرۡحِلٖہ فَُہَو َجَزٓاُؤٗہؕ    قَالُۡوا َجَزٓاُؤٗہ َمۡن ّوُ

لِِمیَۡن ﴿۷۶﴾ 
ٰ

ۡجِزي  الّظ
َ

لَِک  ن
ٰ

ذ
َ
ک

yang mula-mula memerintahkan supaya piala untuk minum itu ditempatkan 
dalam karung adiknya, lalu menuduhnya sebagai pencuri – suatu perbuatan 
yang tidak mungkin dilaksanakan oleh wujud semulia beliau. Kenyataannya 
ialah, sebuah Siqāyah (piala minum) lah yang telah Nabi Yusuf As perintah 
memasukkannya ke dalam karung adik beliau, sedangkan bejana yang 
dinyatakan hilang oleh tukang seru kerajaan, ialah suatu Suwā‘ (bejana 
penakar, gantang).

Agaknya dari kesibukan membantu saudara-saudara beliau untuk 
mempersiapkan perjalanan pulang mereka dan mengingat pendeknya waktu 
untuk berpisah dengan Benyamin setelah pertemuan yang sesingkat itu, Nabi 
Yusuf As merasa haus dan minta dibawakan air. Air itu dibawa kepada beliau 
dalam piala atau mangkuk penakar milik kerajaan. Piala-piala demikian 
pada waktu itu dipergunakan, baik sebagai penakar maupun untuk minum. 
* Mangkuk takaran milik raja tidak diletakkan dengan sengaja, melainkan karena kekeliruan. Jika 
tidak demikian, Tuhan tidak akan berfirman “Seperti itulah Kami telah membuat rencana untuk 
Yusuf”.
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77. Maka ia1396 mulailah meng-
geledah karung-karung mereka, 
sebelum karung saudaranya 
Yusuf,1396A kemudian ia menge-
luarkannya dari karung saudara-
nya. Demikianlah telah Kami 
rencanakan untuk Yusuf.1397 Ia 
tidak dapat menahan saudaranya 
menurut undang-undang kerajaan, 
kecuali kalau Allah menghendaki. 
aKami tinggikan derajat siapa 
yang Kami kehendaki; dan di atas 
setiap orang yang berilmu ada 
Satu Yang Mahatahu.

ثُّمَ  اَِخۡیِہ  ِوَعٓاِء  قَۡبَل  ۡوِعَیِتہِۡم 
َ
بِا فََبَداَ 

لَِک  کِۡدنَا 
ٰ

ذ
َ
َعٓاِء اَِخۡیِہ ؕ ک ۡخَرَجَہا ِمۡن ّوِ

َ
اۡست

ِدیِۡن  فِۡي  اََخاُہ   
َ

ُخذ
ۡ
لَِیا اَن 

َ
ک لُِیۡوُسَف َؕما 

ۡن  ُہ ؕ نَۡرفَُع َدَرٰجٍت ّمَ
ۤ  اَۡن  يََّشٓاَء  اللّٰ ا

َّ الَۡملِِک  ِال

ٍم  َعلِۡیٌم ﴿۷۷﴾ 
ۡ
ّلِ ِذۡي  ِعل

ُ
َشٓاُءؕ  َو فَۡوَق ک

َّ ن

78. Mereka berkata, “Jika ia 
mencuri, maka saudaranya pun 
sebelumnya telah mencuri.1398 

  ۚ قَۡبُل  ِمۡن  ٗہ 
َّ ل اٌَخ  َسَرَق  فََقۡد  یَّۡسِرۡق  ِاۡن  ا  قَالُۡوۤ ربع 

الحزب
25

a6 : 84.

Sesudah melepaskan dahaga, beliau tanpa sengaja telah meletakkan piala 
itu di antara barang-barang Benyamin, dan dengan demikian piala itu ikut 
terbungkus bersama barang-barang saudara beliau itu, tanpa diketahui oleh 
siapa pun. Nabi Yusuf As segera mengerti bagaimana kekeliruan itu telah 
terjadi; tetapi mengingat bahwa kesemuanya itu adalah rencana Ilahi sendiri 
yang mengandung maksud untuk menahan Benyamin, maka beliau dengan 
bijaksana bersikap diam diri saja sebelum kafilah itu pergi.

1395. Saudara-saudara Nabi Yusuf As sendiri, karena sangat gelisah dan 
gugupnya, mengusulkan agar siapa yang kedapatan dalam karungnya takaran 
itu, supaya dia ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Dengan demikian Nabi Yusuf As dapat menahan saudaranya tanpa 
menuduhnya telah mencuri.

1396. Kata pengganti “ia” menunjuk kepada orang yang mengumumkan 
lenyapnya takaran itu, dan yang dengan sendirinya tampil ke muka untuk 
mengadakan penyelidikan.

1396A. Yang demikian itu dikarenakan oleh perhatian istimewa yang 
telah diperlihatkan Nabi Yusuf As kepada Benyamin.

1397. Seluruh kejadian itu telah direncanakan oleh Tuhan – sedang Nabi 
Yusuf As sedikit pun tidak ikut campur tangan di dalamnya. Sama sekali 
tidak dengan sengaja Nabi Yusuf As telah memasukkan takaran yang beliau 
pergunakan sebagai piala pada peristiwa itu ke dalam karung Benyamin, dan 
saudara-saudaranya sendirilah yang mengajukan usul, hingga memungkinkan 
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Tetapi Yusuf telah merahasiakan 
dalam hatinya dan tidak mem-
bukakannya kepada mereka. Ia 
sekedar berkata dalam hatinya, 
“Kamu ada dalam keadaan yang 
seburuk-buruknya; dan Allah 
lebih mengetahui apa yang kamu 
tuduhkan itu.”

ۡمۚ  قَاَل 
ُ
َہا یُۡوُسُف فِۡي نَۡفِسٖہ َو لَۡم یُۡبِدَہا لَہ َسّرَ

َ
فَا

ُہ  اَۡعلَُم  بَِما تَِصُفۡوَن ﴿۷۸﴾ 
انًاۚ  َو اللّٰ

َ
ک اَنۡتُۡم َشّرٌ ّمَ

79. Mereka berkata, “Wahai 
yang mulia! Sesungguhnya ia 
mempunyai ayah yang sudah tua 
renta,1399 maka ambillah salah 
seorang dari antara kami sebagai 
gantinya; sesungguhnya kami 
lihat engkau termasuk orang-
orang yang berbuat kebajikan.”

 
ۡ

خُذ
َ
ف ِبیًۡرا 

َ
ک َشۡيخًا  اَبًا   

ۤ
لَٗہ ِاّنَ  الۡعَِزیُۡز  یَُّہا 

َ
یٰۤا قَالُۡوا 

ا نَٰرىَک ِمَن  الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۷۹﴾ 
انَٗہۚ  ِانَّ

َ
اََحَدنَا َمک

80. Ia menjawab, “Kami ber-
lindung kepada Allah dari me-
nahan seseorang kecuali siapa 
yang padanya telah kami dapatkan 
barang kami; sesungguhnya jika 
kami berbuat demikian, sungguh 
kami orang yang aniaya.”

َجۡدنَا َمَتاَعَنا  ا َمۡن ّوَ
َّ  ِال

َ
ُخذ

ۡ
ا

ِہ اَۡن نَّ
قَاَل َمَعاَذ اللّٰ

ٰظلُِمۡوَن ﴿٪۸۰﴾ 
َّ  ِاًذا ل

ۤ
ا

َ  � ِانّ
ۤ
ِعۡنَدٗہ 

81. Maka ketika mereka telah 
putus harapan darinya, mereka 
memisahkan diri untuk bermusya-
warah.1399A Yang tertua1400 dari 
mereka berkata, “Tidakkah kamu 
ketahui, bahwa ayahmu telah

ا ؕ قَاَل  ِجّیً
َ
ا اۡسَتۡیـَُٔسۡوا ِمۡنُہ َخلَُصۡوا ن فَلَّمَ

 
َ

اََخذ قَۡد  اَبَاُکۡم  اَّنَ  ا  تَۡعلَُمۡوۤ اَلَۡم  ۡم 
ُ
ِبیُۡرہ

َ
ک

ۡم
ُ
ۡطّت ِہ َو ِمۡن قَۡبُل َما فَّرَ

َن اللّٰ ۡوثًِقا ّمِ ۡم  ّمَ
ُ

َعلَۡیک

Nabi Yusuf As menahan Benyamin. Dengan demikian suatu paduan keadaan 
yang diatur oleh Tuhan telah memungkinkan Nabi Yusuf As memenuhi 
keinginan hati beliau. 

1398. Dosa yang satu membawa kepada dosa yang lain. Saudara-saudara 
Nabi Yusuf As mula-mula berusaha membunuhnya. Sekarang mereka dengan 
tiada malu-malu cepat-cepat menuduh beliau pencuri.

1399. Tidak puas dengan menuduh Benyamin sebagai pencuri, mereka 
sampai hati tidak mau mengakuinya sebagai saudara mereka dengan 
mengatakan, “ia mempunyai ayah yang sudah tua renta.”

1399A. Najiyy berarti, (1) rahasia; (2) orang yang kepadanya dipercayakan 
suatu rahasia, (3) orang yang berbincang dengan orang lain secara sembunyi, 
(4) perbuatan berunding secara sembunyi-sembunyi (Aqrab).

R. 10
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mengambil perjanjian yang teguh 
dari kamu atas nama Allah, dan 
bagaimana sebelum ini kamu telah 
mengabaikan tugasmu berkenaan 
dengan Yusuf? Maka, tidaklah 
sekali-kali akan aku tinggalkan 
negeri ini sampai ayahku mem-
berikan izin kepadaku atau Allah 
menetapkan keputusan bagiku. 
Dan Dia adalah Hakim yang 
terbaik;

لِۡيۤ   َذَن 
ۡ
یَا ي 

ٰ
َحّت الۡاَۡرَض  اَبَۡرَح  فَلَۡن   ۚ یُۡوُسَف  فِۡي 

ٰحِکِمیَۡن ﴿۸۱﴾ 
ۡ

ُہ  لِۡيۚ َو ُہَو  َخیُۡر  ال
َم اللّٰ

ُ
اَبِۡيۤ  اَۡو َيۡحک

82. “Kembalilah kamu kepada 
ayahmu, dan katakanlah, ‘Wahai 
ayah kami! Anak engkau telah 
mencuri, dan tidaklah kami nya-
takan kecuali apa yang telah kami 
ketahui, dan kami tidak dapat 
menjadi penjaga atas hal-hal yang 
gaib;

  ِاّنَ ابَۡنَک 
ۤ
بَانَا

َ
ۡم  فَُقۡولُۡوا یٰۤا

ُ
ٰۤي اَبِۡیک ا ِال ِاۡرِجُعۡوۤ

ا  ا بَِما َعلِۡمَنا َو َما ُکّنَ
َّ  ِال

ۤ
َسَرَق ۚ َو َما َشِہۡدنَا

َغۡیِب ٰحِفِظیَۡن ﴿۸۲﴾ 
ۡ
لِل

83. Dan tanyakanlah kepada 
penduduk kota1401 dimana kami 
tadi berada di dalamnya dan 
kepada kafilah yang bersamanya 
kami datang; dan sesungguhnya 
kami adalah orang yang benar.’”

ِتۡيۤ  
َ ّ ال الِۡعیَۡر  َو  ِفۡیَہا  ا  ّنَ

ُ
ک ِتۡي  

َّ ال   
َ

الَۡقۡریَۃ ۡسـَِٔل  َو 

ا لَٰصِدقُۡوَن ﴿۸۳﴾ 
َنا ِفۡیَہا ؕ َو ِانَّ

ۡ
اَۡقَبل

84. aIa menjawab, “Sebenarnya 
hanya dirimu sendiri yang me-
mandang baik urusan yang bu-
ruk itu. Maka kini tiada yang 

ۡم  اَۡمًرا ؕ  
ُ

لَۡت  لَُکۡم  اَنُۡفُسک قَاَل  بَۡل  َسّوَ

1400. Menurut Bibel, Yehuda-lah, keempat di antara kakak beradik itu, 
dan bukan Rubin, yang tertua di antara mereka, yang tidak mau pulang lagi 
kepada ayahnya tanpa Benyamin. Kata yang telah dipakai oleh al-Qur’ān ialah 
Kabīr, yang berarti “besar” atau “lebih tua” dan bukan Akbar, yang berarti 
“tertua.”Yehuda, putra Nabi Yakub As yang keempat, memang sesungguhnya 
salah seorang putra yang lebih besar atau lebih tua dari Nabi Yusuf As. 
Tambahan pula, Kabīr itu bukan hanya berarti “besar” atau “lebih tua,” tetapi 
berarti pula “pemimpin” dan “besar menurut anggapan orang, pangkat, dan 
kemuliaan,” dan dalam arti inilah kata itu telah dipakai di sini dan dengan 
demikian menunjuk kepada Yehuda dan bukan kepada Rubin, Yehuda itu lebih 
terkemuka dari Rubin dalam pandangan Nabi Yakub AS (Kejadian 43: 8- 10).

a12 : 19.
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a15 : 57; 39 : 54.

tersisa bagiku kecuali  kesabaran 
yang baik. Mudah-mudahan Allah 
akan mendatangkan mereka semua1402 
kepadaku; sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.”

بِہِۡم  تِـَیِنۡي 
ۡ
یَّا اَۡن  ُہ  

اللّٰ َعَسي   ؕ َجِمۡیٌل  فََصبٌۡر 

حَِکۡیُم ﴿۸۴﴾ 
ۡ

ٗہ  ُہَو الَۡعلِۡیُم ال
َجِمۡیًعا ؕ ِانَّ

85. Dan ia berpaling dari 
mereka itu dan berkata, “Alangkah 
sedihnya aku terhadap Yusuf!” Dan 
berlinanglah kedua matanya1403 
oleh air mata karena sedih, dan ia 
menahan kesedihannya.*

َو  یُۡوُسَف  َعلٰي  ي 
ٰ
َسف

َ
یٰۤا قَاَل  َو  ۡم  

ُ
َعۡنہ ي 

ّٰ
تََول َو 

 ﴾۸۵﴿ ِظۡیٌم 
َ
ک فَُہَو  حُۡزِن 

ۡ
ال ِمَن  َعۡیٰنُہ  ۡت 

َ
ابَۡیّض

86. Mereka berkata, “Demi 
Allah, engkau tidak akan berhenti 
menyebut-nyebut Yusuf sebelum 
engkau sakit berat karena kesedih-
an atau sebelum engkau menjadi 
orang-orang yang binasa.”1404

ۡوَن 
ُ

تَک ي 
ٰ
َحّت یُۡوُسَف  ُر  

ُ
ک

ۡ
تَذ تَۡفَتُؤا  ِہ 

تَاللّٰ قَالُۡوا 

ٰہلِِکیَۡن ﴿۸۶﴾ 
ۡ
ۡوَن ِمَن ال

ُ
َحَرًضا اَۡو تَک

87. Ia menjawab, “Sesungguh-
nya aku mengadukan kesusahanku 
dan kesedihanku hanya kepada 
Allah. Dan aku mengetahui dari 
Allah, apa yang kamu tidak 
ketahui.1404A

ِہ َو اَۡعلَُم  
ي اللّٰ

َ
ۡي َو ُحۡزنِۡيۤ  ِال ِ

ّ
ۡوا بَث

ُ
 اَۡشک

ۤ
َما

قَاَل ِانَّ

ِہ  َما  لَا  تَۡعلَُمۡوَن ﴿۸۷﴾ 
ِمَن  اللّٰ

88. “Hai anak-anakku! Pergi 
dan selidikilah tentang Yusuf dan 
saudaranya,1405 dan ajanganlah    

اَِخۡیِہ َو  یُّۡوُسَف   ِمۡن  ُسۡوا  حَّسَ
َ

فَت اۡذَہُبۡوا  ٰیَبِنّيَ 

1401. Dalam ayat ini Qaryah (kota) itu sesungguhnya Ahl al-Qaryah 
(warga kota) dan ‘Īr (kafilah) itu As hāb al-‘Īr (anggota-anggota kafilah). Kata-
kata Ahl dan As hāb telah ditinggalkan untuk memberikan tekanan kepada 
pernyataan yang disebut dalam ayat ini.

1402. Nabi Yusuf As, Benyamin, dan Yehuda.
1403. Bayyada al-Siqā a’, berarti, ia mengisi kantong kulit itu dengan 

air atau susu. Ungkapan Abyad-dat ‘Ainā hu biasa dipergunakan mengenai 

* ‘ibyadat ‘aināhu’ artinya “matanya telah menjadi putih” maksudnya bukanlah telah ‘menjadi 
buta’ melainkan “matanya penuh dan banjir dengan air mata”. Hadhrat Imam Razi menulis 
bahwa, ‘ibyadhat ‘aināhu’ mengisyaratkan kepada banyak menangis, dengan menulis ‘inda 
ghalabatil bukaai yaktsurul maau fil aini fatashīrul ainu ka annaha ibyadat min bayādi 
dzalikal māi’ (Tafsir Razi). Kata kazīm (menahan kesedihan) pun menguatkan arti ini karena 
kata ini dari ‘kazmun’ yang artinya menahan rasa sedih. Karena itu mata Nabi Yaqub As banjir 
air mata.
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kamu putus asa akan rahmat 
Allah; sebenarnya tidak ada yang 
putus asa akan rahmat Allah 
kecuali orang-orang yang kafir.”

یَایۡـَُٔس  لَا  ٗہ  
ِانَّ  ؕ ِہ 

اللّٰ ۡوِح  ّرَ ِمۡن  تَایۡـَُٔسۡوا  لَا  َو 

ا الَۡقۡوُم  الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۸۸﴾ 
َّ ِہ  ِال

ۡوِح اللّٰ ِمۡن ّرَ
89. Dan, ketika mereka itu 

datang lagi kepadanya, Yusuf, 
mereka berkata, “Wahai yang 
mulia! Kesengsaraan telah me-
nimpa kami dan keluarga kami, 
dan telah kami bawa sejumlah uang 
yang tak berharga, maka meskipun 
demikian berilah kami takaran 
yang penuh dan sedekahilah 
kami.1405A Sesungguhnya Allah 
memberi ganjaran kepada orang-
orang yang bersedekah.”

َنا  یَُّہا الۡعَِزیُۡز َمّسَ
َ
ا َدَخُلۡوا َعلَۡیِہ قَالُۡوا یٰۤا فَلَّمَ

ۡزٰجىٍۃ 
ُ
ّم بِِبَضاَعٍۃ  ِجۡئَنا  َو  ّرُ 

ُ
الّض اَۡہلََنا  َو 

ِاّنَ   ؕ َعلَۡیَنا  ۡق  تََصّدَ َو  الَۡکۡیَل  لََنا  ۡوِف 
َ
فَا

ِقیَۡن ﴿۸۹﴾  َہ َيۡجِزي  الُۡمَتَصّدِ
اللّٰ

90. Ia berkata, “Apakah kamu 
tahu apa yang telah kamu lakukan 
terhadap Yusuf dan saudaranya, 
ketika kamu tidak mengetahui 
akibat perbuatanmu?”1406

اَِخۡیِہ   َو  ۡوُسَف  بِیُ تُۡم 
ۡ
فََعل ا  ّمَ َعلِۡمتُۡم  َہۡل  قَاَل 

ِاۡذ  اَنۡتُۡم  ٰجِہُلۡوَن ﴿۹۰﴾ 

91. Mereka menjawab, “Apakah 
engkau Yusuf?” Ia berkata, “Ya, 
akulah Yusuf dan ini saudaraku. 
Sesungguhnya Allah telah me-

یُۡوُسُف  اَنَا�  قَاَل   ؕ یُۡوُسُف  لَاَنَۡت  َک 
َءِانَّ ا  قَالُۡوۤ

َمۡن ٗہ  
ِانَّ  ؕ َعلَۡیَنا  ُہ 

اللّٰ َمّنَ  قَۡد  اَِخۡي     ۤ ا
َ

ٰہذ َو 

seseorang yang ditimpa kesedihan dan matanya digenangi oleh air mata. Jadi 
ayat itu hanya berarti bahwa dunia menjadi gelap bagi Nabi Yakub As, dan 
matanya menjadi tergenang air mata karena sedih (Lane, Razi & Bihar).

1404. Harad berarti orang yang cacat tubuh dan otaknya, sakit atau 
berpenyakit; menderita kegelisahan yang sudah lama memakan pikiran dan 
penyakit yang menahun; lesu dan letih dan mendekati ajal; menjadi kurus 
kering disebabkan oleh kesedihan atau oleh cinta yang berlebih-lebihan, dan 
sebagainya (Lane).

1404A. Ayat ini mengandung arti, bahwa Nabi Yakub As telah mendapat 
khabar dari Tuhan, bahwa Nabi Yusuf As, Benyamin, dan Yehuda masih hidup.

1405. Ayat ini pun menampakkan, bahwa Nabi Yakub As yakin, bahwa 
Nabi Yusuf As, Benyamin, dan Yehuda ketika itu masih ada dalam keadaan 
hidup di Mesir.

1405A. Tingkah laku saudara-saudara Nabi Yusuf As pada kejadian itu 
agaknya sukar dijelaskan. Mereka itu agaknya telah menjadi begitu merosot 
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limpahkan kemurahan atas kami. 
Sesungguhnya barang-siapa ber-
takwa dan bersabar, maka aAllah 
pasti tidak akan menyia-nyiakan 
ganjaran bagi orang-orang yang 
berbuat kebajikan.”

اَۡجَر   یُِضۡیُع   لَا   َہ  
اللّٰ فَِاّنَ  یَۡصِبۡر   َو  ِق  یَّـّتَ

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۹۱﴾ 

92. Mereka menjawab, “Demi 
Allah. Sesungguhnya Allah telah 
melebihkan engkau di atas kami 
dan sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang bersalah.”

ا  ّنَ
ُ
ک ِاۡن  َو   َعلَۡیَنا  ُہ 

اللّٰ ثََرَک 
ٰ
ا لََقۡد  ِہ 

تَاللّٰ قَالُۡوا 

ٰخِطِئیَۡن ﴿۹۲﴾ 
َ
ل

93. Ia berkata, “Tiada celaan 
bagimu pada hari ini;1407 semoga 
Allah mengampunimu! Dan Dia-
lah Yang Paling Penyayang dari 
semua penyayang;

ُہ  
اللّٰ یَۡغفُِر   ؕ الَۡیۡوَم  ُم 

ُ
َعلَۡیک ِریَۡب 

ۡ
تَث لَا  قَاَل 

ِحِمیَۡن ﴿۹۳﴾  لَُکۡم ۪ َو ُہَو اَۡرَحُم الّرٰ

94. “Pergilah kamu beserta 
kemejaku ini dan letakkanlah  di 
hadapan ayahku; ia akan me-
ngetahui segala sesuatu. Dan 
bawalah kepadaku keluargamu 
semuanya.”

اَبِۡي  َوۡجِہ  َعلٰي  لُۡقۡوُہ 
َ
فَا ا 

َ
ٰہذ بَِقِمۡیِصۡي  ِاۡذَہُبۡوا 

 ﴾٪۹۴﴿ اَۡجَمِعیَۡن  ۡہلُِکۡم 
َ
بِا اۡتُۡونِۡي  بَِصیۡرًاَۚو  ِت 

ۡ
یَا 

a12 : 57.

akhlaknya, sehingga dengan mengabaikan tujuan sebenarnya dari kunjungan 
mereka sekarang ke Mesir, ialah mencari Nabi Yusuf As, Benyamin, dan 
Yehuda, malah mulai mengemis-ngemis untuk diberi gandum.

1406. Karena tak tahan lagi melihat saudara-saudaranya secara demikian 
merendahkan harkat mereka sendiri dengan minta-minta gandum, Nabi Yusuf 
As mengambil keputusan untuk membuka rahasia dirinya yang sebenarnya 
kepada mereka; tetapi beliau membuka persoalan itu dengan cara tidak 
langsung.

1407. Nabi Yusuf As tidak membiarkan saudara-saudaranya dalam 
kegelisah-an, dan seketika itu juga melenyapkan segala kekhawatiran dan 
kecemasan mereka mengenai cara bagaimanakah beliau akan memperlakukan 
mereka, dengan segera mengatakan bahwa beliau akan mengampuni semua 
kesalahan mereka tanpa batas dan tanpa syarat apa pun. Pengampunan Nabi 
Yusuf As terhadap saudara-saudaranya dengan kelapangan dan kemurahan 
hati merupakan persamaan yang paling besar dan menonjol dengan Rasulullah 
Saw Seperti Nabi Yusuf As, Rasulullah Saw pun mencapai kemuliaan dan 
kekuasaan dalam masa hijrah dan pembuangan; dan ketika sesudah bertahun-
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95. Dan tatkala kafilah itu telah 
bertolak, berkatalah ayah mereka, 
“Sesungguhnya aku mencium bau 
Yusuf, meskipun kamu mengang-
gap diriku pikun.”1408

لَاَِجُد  ِۡي 
ّ

ِان ۡم 
ُ
اَبُۡوہ قَاَل  الِۡعیُۡر  فََصلَِت  ا  لَّمَ َو 

ُدۡوِن ﴿۹۵﴾  ِریَۡح یُۡوُسَف لَۡو لَاۤ اَۡن تَُفّنِ

96. aMereka menjawab, “Demi 
Allah, sesungguhnya engkau 
masih berada dalam kekeliruan 
engkau yang lama itu.”

َک لَِفۡي َضلٰلَِک الَۡقِدیِۡم ﴿۹۶﴾ 
ِہ  ِانَّ

قَالُۡوا تَاللّٰ

97. Maka ketika pembawa kha-
bar suka itu telah datang, ia 
meletakkan kemeja itu di hada-
pannya, maka ia Yakub menjadi 
mengerti.1409 Berkatalah ia, “Tidak-
kah telah kukatakan kepadamu, 
sesungguhnya telah kuketahui 
dari Allah apa yang kamu tidak 
ketahui?”

َوۡجِہٖہ  َعلٰي  اَلٰۡقىُہ  الۡبَِشیُۡر  َجٓاَء  اَۡن    
ۤ
ا فَلَّمَ

ِۡيۤ 
ّ

ِان  � لَُّکۡم  اَقُۡل  اَلَۡم  بَِصیًۡراؕقَاَل  فَاۡرتَّدَ 

ِہ َما لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۹۷﴾ 
اَۡعلَُم ِمَن اللّٰ

a12 : 9.

tahun mengalami pembuangan, beliau memasuki kota kelahiran beliau 
sebagai penakluk, dengan memimpin sepuluh ribu Sahabat, dan Mekah 
bertekuk-lutut dan mencium duli telapak kaki beliau, beliau bertanya kepada 
kaum beliau, perlakuan apa yang mereka harapkan dari beliau. “Perlakuan 
yang Nabi Yusuf As berikan kepada saudara-saudaranya,” jawab mereka. 
“Maka tiada tuntutan terhadap kalian pada hari ini,” demikianlah Rasulullah 
Saw menjawab dengan segera. Perlakuan mulia dari Rasulullah Saw terhadap 
musuh-musuh beliau yang haus darah, yakni kaum Quraisy Mekah, yang 
tiada suatu kesempatan pun mereka biarkan untuk membunuh beliau dan 
membinasakan Islam sampai ke akar-akarnya, adalah tiada bandingannya 
sepanjang sejarah umat manusia.

1408. Bahkan sebelum kafilah itu sampai di rumah, Nabi Yakub As 
telah memberitahukan kepada kaumnya, bahwa walaupun keadaan lahirnya 
nampak ber-tentangan, namun beliau punya harapan akan segera bertemu 
dengan Nabi Yusuf As; dan untuk menguatkan keyakinan beliau itu, 
beliau tambahkan kata-kata, “meskipun kamu menganggap diriku pikun.” 
Maksudnya, “kalian anggap pertemuan itu suatu kemustahilan, tak lebih 
dari hayalan dan lamunan seorang tua-bangka, tetapi aku tahu, bahwa hal itu 
merupakan suatu kenyataan atau kepastian.”

1409. Ketika kemeja Nabi Yusuf As diletakkan di hadapan Nabi Yakub 
As, keyakinan beliau atas dasar khabar gaib yang mula-mula hanya merupakan 

R. 11
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98. Mereka berkata, “Ya, ayah 
kami, mohonkanlah ampunan bagi 
kami kepada Allah atas dosa-dosa 
kami; sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang bersalah.”

ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ  

ۤ
ُذنُۡوبََنا لََنا  اۡسَتۡغفِۡر  بَانَا 

َ
یٰۤا قَالُۡوا 

ٰخِطِئیَۡن ﴿۹۸﴾ 

99. Ia berkata, “Tentu akan 
kumohonkan pengampunan bagi-
mu kepada Tuhan-ku. Sesungguh-
nya Dia adalah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.”

ُہَو   ٗہ 
ِانَّ  ؕ َربِّۡي  لَُکۡم  اَۡسَتۡغفُِر  َسۡوَف  قَاَل 

ِحۡیُم ﴿۹۹﴾  الَۡغُفۡوُر  الّرَ

100. Dan ketika mereka da-
tang ke hadapan Yusuf, ia 
menempatkan ibu-bapaknya1410 di 
sampingnya dan ia berkata, “Ma-
suklah kamu ke Mesir Insya Allah 
dalam keadaan aman.”

اَبََویِۡہ  ِالَۡیِہ  ي  وٰۤ
ٰ
ا یُۡوُسَف  َعلٰي  َدَخُلۡوا  ا  فَلَّمَ

 ﴾۱۰۰ؕ ِمِنیَۡن ﴿
ٰ
ُہ  ا

َو قَاَل اۡدُخُلۡوا ِمۡصَر ِاۡن َشٓاَء اللّٰ

101. Dan ia menaikkan ibu-
bapaknya di atas singgasana,1411 
dan mereka merebahkan diri ber-
sujud ke hadirat Allah karena-
nya.1412 Dan ia berkata, “Wahai 
ayahku! Inilah ta’wil mimpiku 
yang dahulu itu. Sungguh Tuhan-
ku telah menjadikannya nyata. 
Dan sesungguhnya Dia telah ber-
murah hati kepadaku ketika Dia 
mengeluarkan aku dari penjara1413

 ۚ ُسّجًَدا  لَٗہ  ۡوا  َخّرُ َو  الۡعَۡرِش  َعلَي  اَبََویِۡہ  َرفََع  َو 

 ۪ قَۡبُل  ِمۡن  ُرۡءیَاَي  ِویُۡل 
ۡ
تَا ا 

َ
ٰہذ بَِت 

َ
یٰۤا قَاَل  َو 

ا ؕ َو قَۡد  اَۡحَسَن  بِۡيۤ  ِاۡذ  
ً
قَۡد َجَعلََہا َربِّۡي َحّق

َن  ّمِ ۡم 
ُ

بِک َجٓاَء  َو  ۡجِن   الّسِ ِمَن  اَۡخَرَجِنۡي 

بَۡیِنۡي ۡیٰطُن  
َ

الّش َزَغ  
نَّ اَۡن   ِمۡن  ۭ بَۡعِد  الَۡبۡدِو 

soal kepercayaan saja, bahwa Nabi Yusuf As masih hidup, sekarang telah 
berubah menjadi pengetahuan yang nyata. Itulah arti kata-kata, “ia menjadi 
mengerti.”

Al-Qur’an sedikit pun tidak mendukung pendapat, bahwa Nabi Yakub As 
telah menjadi buta. Bukan saja hal itu tidak selaras dengan kemuliaan beliau 
sebagai nabi Allah, bahkan beberapa ayat pun menyangkal pandangan itu. 
Agak-nya kemeja itu juga yang Nabi Yusuf As pakai ketika beliau dijatuhkan 
ke dalam sumur.

1410. Rakhel, ibunda Nabi Yusuf As sendiri telah wafat, tetapi pemakaian 
kata “orang-orang tua” dalam ayat ini mengandung arti, bahwa ibu tiri 
mempunyai hak untuk dihormati dan dicintai sama seperti ibu kandung 
sendiri.

1411. Kata-kata itu dapat berarti bahwa Nabi Yusuf As membawa orang 
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dan membawa kamu sekalian dari 
padang pasir kepadaku setelah 
setan menimbulkan perpecahan 
antara aku dan saudara-saudaraku. 
Sesungguhnya Tuhan-ku Maha-
lembut kepada siapa yang Dia 
kehendaki; sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

ٗہ  
َ َو بَیَۡن ِاۡخَوتِۡي ؕ ِاّنَ َربِّۡي  لَِطۡیٌف لَِّما يََشٓاُء ؕ ِانّ

حَِکۡیُم ﴿۱۰۱﴾ 
ۡ

ُہَو  الَۡعلِۡیُم  ال

102. “Ya Tuhan-ku, Engkau 
telah menganugerahkan seba-
gian kedaulatan kepadaku, dan 
amengajarku ta’wil mimpi. Wahai 
bPencipta seluruh langit dan 
bumi, Engkau-lah Penolongku di 
dunia dan akhirat. Wafatkanlah 
aku dalam keadaan patuh taat 
kepada kehendak Engkau dan 
gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang saleh.”

ِمۡن  ۡمَتِنۡي 
َّ َعل َو  ِک 

ۡ
الُۡمل ِمَن  تَۡیَتِنۡي 

ٰ
ا قَۡد  َرّبِ 

  ؕ ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ِویِۡل الۡاََحاِدیِۡثۚ  فَاِطَر الّسَ
ۡ
تَا

ُمۡسلًِما  ِنۡي 
تََوفَّ  ۚ ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا َو  نَۡیا  الّدُ فِي  َولِّيٖ  اَنَۡت 

ِلِحیَۡن ﴿۱۰۲﴾  ِحۡقِنۡي  بِالّصٰ
ۡ

ّوَ اَل

نصف 
الحزب

25

103. cItulah dari khabar-khabar 
gaib1414 yang Kami wahyukan 
kepada engkau Muhammad. Dan 
engkau tidak beserta mereka, 
ketika mereka1415 telah bersepakat 
tentang rencana mereka, ketika 
mereka membuat tipu daya.

 ۚ ِالَۡیَک  نُۡوِحۡیِہ   الَۡغۡیِب  َۢۡبٓاِء  اَن ِمۡن   ٰذلَِک  

ۡم  
ُ
اَۡمَرہ ا   اَۡجَمُعۡوۤ ِاۡذ   لََدیۡہِۡم   ُکۡنَت  َما  َو 

ُرۡوَن ﴿۱۰۳﴾ 
ُ

ۡم  یَۡمک
ُ
َو ہ

104. dDan kebanyakan manusia 
tidak akan beriman, walaupun 
engkau sangat menginginkannya.

اِس َو لَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۰۴﴾  ُر الّنَ
َ
 اَۡکث

ۤ
َو َما

a12 : 7, 22.  b6 : 15; 14 : 11; 35 : 2; 39 : 47.  c3 : 45; 11 : 50.  d18 : 7.

tua beliau ke hadapan raja (Kejadian 47: 2, 7), atau bahwa beliau dudukkan 
ibu-bapak beliau pada singgasana beliau sendiri dengan seizin raja. Di jaman 
dahulu menteri-menteri dan para duta raja-raja pun mempunyai singgasana 
sendiri.

1412. Saudara-saudara dan ayah-bunda Nabi Yusuf As bersujud dan 
menyatakan syukur kepada Tuhan atas pengangkatan Nabi Yusuf As pada 
kedudukan yang begitu tinggi. Jadi Nabi Yusuf As hanya menjadi sebab dan 
bukan tujuan dari sujud mereka.
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105. Dan engkau tidak minta 
dari mereka ganjaran apa pun. 
aItu tiada lain hanyalah nasehat 
untuk semesta alam.

ٌر  
ۡ

ِذک ا 
َّ ِال ُہَو  اَۡجٍرِؕاۡن  ِمۡن  َعلَۡیِہ  ۡم 

ُ
تَۡسـَٔلُہ َما  َو 

ٰعلَِمیَۡن ﴿۱۰۵﴾٪  
ۡ
لِّل 

106. bDan alangkah banyaknya 
Tanda-tanda di seluruh langit dan 
bumi yang mereka lalui, namun 
mereka berpaling darinya.1416

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض یَُمّرُۡوَن  یٍَۃ  فِي الّسَ
ٰ
ۡن ا اَیِّۡن ّمِ

َ
َو ک

ۡم َعۡنَہا ُمۡعِرُضۡوَن ﴿۱۰۶﴾ 
ُ
َعلَۡیَہا َو ہ

107. Dan kebanyakan dari 
mereka tidak beriman kepada 
Allah, melainkan pada waktu 
yang sama mereka itu memper-
sekutukan Dia.

ۡم 
ُ
ہ َو  ا 

َّ ل ِا ِہ 
بِاللّٰ ۡم 

ُ
ہ ُر

َ
اَۡکث ِمُن  یُۡؤ َما  َو 

 ﴾۱۰۷﴿ َن  ۡو
ُ
ک ۡشِر ّمُ

108. Apakah mereka merasa 
aman dari datangnya azab Allah 
yang meliputi mereka, catau da-
tangnya saat secara tiba-tiba 
kepada mereka sedang mereka 
tidak menyadari?

اِب 
َ

ۡن َعذ  ّمِ
ٌ

ۡم َغاِشَیۃ
ُ
تَِیہ

ۡ
ا اَۡن تَا ِمنُۡوۤ

َ
اَفَا

لَا   ۡم 
ُ
ہ ّوَ   

ً
بَۡغَتۃ  

ُ
اَعۃ الّسَ ُم 

ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡو  ِہ 

اللّٰ

يَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۰۸﴾ 

109. Katakanlah, d”Inilah jalan-
ku; aku dan orang-orang yang 
mengikutiku mengajak kamu ke-
pada Allah dengan yakin.1417 Dan 
Mahasuci Allah, aku tidaklah 
termasuk orang-orang musyrik.

بَِصیَۡرٍۃ   َعلٰي  ِہؕ 
اللّٰ ي 

َ
ِال ا   اَۡدُعۡوۤ َسِبۡیلِۡيۤ   ٰہِذٖہ  قُۡل 

ِمَن   اَنَا�    
ۤ
َما َو  ِہ  

اللّٰ ُسۡبٰحَن  َو   ؕ َبَعِنۡي 
َّ ات َمِن  َو  اَنَا�  

الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۰۹﴾ 

a38 : 88; 81 : 28.  b21 : 33; 23 : 67.  c10 : 51; 22 : 56; 43 : 67.  d6 : 58.

1413. Dalam menyebut karunia Tuhan, Nabi Yusuf As hanya menyebutkan 
dibebaskannya beliau dari penjara, dan tidak menyebutkan diselamatkannya 
beliau dari sumur, jangan-jangan saudara-saudara beliau akan merasa malu.

1414. Ayat ini berarti bahwa riwayat Nabi Yusuf As itu bukan hanya 
kisah semata-mata. Riwayat itu mengandung nubuatan agung mengenai hari 
depan Rasulullah Saw dan Islam.

1415. Kata pengganti “mereka” menunjuk kepada musuh-musuh 
Rasulullah Saw.

1416. Ayat ini menunjuk kepada perbedaan yang bersifat pokok antara 
sikap orang beriman dan orang kafir. Di mana orang beriman berjalan dengan 
mata terbuka dan siap-siaga untuk menangkap isyarat sekecil-kecilnya pun 
dari Tuhan; orang yang tak beriman bertingkah laku seperti orang buta, yang 
tidak mau mengambil faedah dari tanda-tanda jelas dan nyata sekali pun.

R. 12
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110. “Dan atidaklah Kami utus 
sebagai rasul-rasul sebelum eng-
kau, melainkan lelaki, yang Kami 
berikan wahyu kepadanya, dari 
antara penduduk negeri-negeri 
itu. Tidakkah kemudian mereka 
bepergian di muka bumi agar 
dapat melihat bagaimana akibat-
nya orang-orang yang sebelum 
mereka? Dan sesungguhnya ru-
mah di akhirat itu lebih baik bagi 
mereka yang bertakwa. Maka 
tidakkah kamu menggunakan 
akal?”

ۡوِحۡيۤ  
نُّ ِرَجالًا  ا 

َّ ِال قَۡبلَِک  ِمۡن  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو 

ۡن اَۡہِل الُۡقٰري ؕ اَفَلَۡم يَِسیُۡرۡوا فِي  ِالَۡیہِۡم ّمِ

  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک َکۡیَف  فََیۡنُظُرۡوا  الۡاَۡرِض 

ِخَرِۃ َخیٌۡر 
ٰ

ِذیَۡن ِمۡن قَۡبلِہِۡم ؕ َو لََداُر الۡا
َّ ال

َقۡوا ؕ اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۱۰﴾ 
َّ ِذیَۡن ات

َّ لِّل

111. Dan1417A ketika rasul-rasul 
itu berputus asa mengenai orang-
orang kafir dan orang-orang kafir 
itu merasa yakin, bahwa mereka 
itu telah dibohongi,1418* datanglah 
pertolongan Kami kepada me-
reka rasul-rasul itu, kemudian 
diselamatkanlah mereka yang 
Kami kehendaki. Dan siksaan 
Kami tidak dapat dihindarkan 
dari kaum yang berdosa.

قَۡد  ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ا  ۡوۤ َظّنُ َو  ُسُل  الّرُ اۡسَتۡیـََٔس  ِاَذا  ي 
ٰۤ
َحّت

َشٓاُء ؕ َولَا  
َّ َي َمۡن  ن ۡم نَۡصُرنَا � فَُنّجِ

ُ
ِذبُۡوا َجٓاَءہ

ُ
ک

ُسَنا َعِن الَۡقۡوِم  الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۱۱۱﴾ 
ۡ
یَُرّدُ بَا

a16 : 44; 21 : 8.  b2 : 215.

1417. Kepercayaan buta dan tanpa dipikir, dan yang tidak didasarkan 
atas alasan-alasan sehat serta keyakinan yang kuat, tidak ada harganya dalam 
pandangan Tuhan.

1417A. Kata Hattā (hingga) kadang-kadang dipakai sebagai kata 
penghubung seperti wa yang berarti “dan” atau “bahkan” seperti dalam 
Akaltu al-Samaka hattā Ra’sahā; artinya, saya makan ikan dan (bahkan) juga 
kepalanya (Lane).

1418. Musuh-musuh para nabi Allah terus bertambah dalam keburukan 
dan perlawanan terhadap mereka, hingga tercapailah suatu tingkatan, di mana 
para nabi mulai merasa, bahwa mereka yang ditakdirkan untuk beriman telah 
* Arti ‘kudzibuu’ adalah mereka telah dibohongi. Disini maksud ‘kudzibuu’ adalah mereka 
memahami, bahwa nabi-nabi telah berkata bohong kepada kami. Tapi ketika para nabi 
mendapat pertolongan Tuhan, barulah mereka paham bahwa apa yang dikatakan para nabi itu 
benar.
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a10 : 38.  b16 : 90

112. Sesungguhnya dalam 
riwayat mereka itu ada pelajaran 
bagi orang-orang yang berakal. 
aIni bukanlah suatu hal yang telah 
dibuat-buat, melainkan suatu 
penyempurnaan apa yang telah 
ada sebelumnya dan penjelasan 
terperinci untuk segala sesuatu, 
dan bsuatu petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang beriman.

اَن فِۡي قََصِصہِۡم ِعبَۡرٌۃ  لِّاُولِي الۡاَلَۡباِب ؕ 
َ
لََقۡد ک

ِذۡي 
َّ ٰري َو لِٰکۡن تَۡصِدیَۡق ال

َ
اَن َحِدیًۡثا یُّۡفت

َ
َما ک

 
ً

ۡيٍء ّوَ ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ
َ

ّلِ ش
ُ
بَیَۡن یََدیِۡہ َو تَۡفِصۡیَل ک

لَِّقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۱۲﴾٪ 

beriman; dan tentang selebihnya para nabi tidak punya harapan lagi bahwa 
mereka akan beriman. Tetapi para nabi Allah tidak pernah putus asa tentang 
rahmat dan pertolongan Tuhan (QS.15: 57). Sebaliknya para penentang 
mereka disebabkan oleh lambatnya kedatangan azab Tuhan, merasa tidak 
akan ditimpa azab apa pun, dan nubuatan-nubuatan tentang kemenangan 
terakhir dari nabi dan kekalahan musuh-musuh para nabi itu bukan apa-apa, 
melainkan ucapan-ucapan palsu belaka. Itulah arti dari ayat ini.
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Surah 13
AL-RA’D

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 44, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Sebagian besar para ulama cenderung kepada pandangan, bahwa 
surah ini diwahyukan di Mekah. Kandungan surah ini pun menguatkan 
pandangan itu. Tetapi sebenarnya ada beberapa ayatnya yang 
diturunkan di Medinah. Ayat-ayat itu ialah ayat ke-44 (menurut ‘Atha), 
ke-32 (menurut Qatadah), dan ke-13-15 (menurut sumber-sumber 
tertentu lainnya). Dalam Surah Surah Yunus dinyatakan, bahwa bila 
seorang nabi diutus ke dunia, maka Allah menarik orang-orang untuk 
menerima utusan Tuhan itu, baik dengan jalan menimpakan azab, atau 
dengan melimpahkan rahmat-Nya atas mereka, jika mereka layak 
menerimanya. Tekanan diberikan dalam surah ke-11 (Surah Hud) pada 
azab Tuhan, dan dalam surah ke-12 (Surah Yusuf) pada rahmat Tuhan. 
Tetapi surah sekarang ini menegaskan, bagaimana janji-janji dan 
nubuatan-nubuatan tentang kebangkitan dan kesejahteraan Rasulullah 
Saw – yang tercantum dalam ketiga surah yang mendahuluinya 
akan menjadi sempurna, dan bagaimana Islam pada akhirnya akan 
mengungguli agama-agama lainnya.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan pokok bahasan bahwa Tuhan bekerja 

dengan cara-cara yang tidak nampak. Cara-cara para utusan Allah dan 
nabi-nabi-Nya mencapai kekuasaan tetap tersembunyi dari pandangan 
mata manusia, sebelum hasilnya – yang untuk mencapainya itu mereka 
berusaha dan bekerja – menjadi kenyataan.

Lebih lanjut surah ini menarik perhatian kepada hukum alam 
yang tak asing lagi, bahwa berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-
tumbuhan tumbuh dari tanah yang diairi dengan air yang sama. Seperti 
itu pula halnya Rasulullah Saw, yang dilahirkan dan dibesarkan dalam 
lingkungan yang sama dengan kaum musyrik Mekah, telah tumbuh 
berkembang menjadi seorang utusan Tuhan yang besar. Seterusnya 
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kepada orang-orang kafir diberitahukan, supaya hendaknya mereka 
jangan menilai Rasulullah Saw dengan melihat keadaan beliau yang 
lemah pada ketika itu, dan jangan pula melihat serba kurangnya sarana 
serta sumber (penghidupan) beliau, dan supaya jangan pula merasa 
heran tentang janji-janji kemenangan beliau pada akhirnya. Yang 
mengherankan ialah bukan kemenangan beliau yang dijanjikan itu, 
melainkan keganjilan bila beliau tidak muncul pada saat ketika umat 
manusia sangat memerlukan beliau. Rasulullah Saw pasti akan berhasil 
dan musuh-musuh beliau pasti gagal. Perjuangan Islam akan menang 
dan anak-anak para pemimpin kaum kafir sendiri akan masuk ke dalam 
lasykar Islam.

Tuhan akan menarik kembali pertolongan-Nya dari orang-orang 
kafir, dan kekuatan serta kemuliaan mereka akan lenyap. Oleh karena 
semua hukum dan unsur alam ada di bawah pengawasan Tuhan, Dia 
akan menjadikan hukum dan unsur alam itu semuanya tunduk kepada 
kepentingan-kepentingan perjuangan Rasulullah Saw. Tuhan-tuhan 
palsu orang-orang musyrik sama sekali tidak akan berdaya merintangi 
atau menghentikan kemajuan agama baru itu.

Selanjutnya surah ini mengemukakan pokok pembahasan, bahwa 
begitu besarnya kekuatan rohani Rasulullah Saw itu, sehingga beliau 
tanpa bantuan siapa pun dapat mengalahkan musuh-musuh beliau 
seorang diri, tak ubahnya seperti seorang orang yang bermata, dapat 
mengalahkan sepasukan orang-orang buta. Kemusyrikan tidak dapat 
bertahan terhadap ajaran Tauhid Ilahi, dan begitu pula tuhan-tuhan 
palsu tidak akan bertahan terhadap pembela-pembela Tauhid Ilahi. 
Musuh-musuh kebenaran akan hancur-lebur dan lenyap sirna seperti 
buih dan gelembung-gelembung. Orang yang lemah daya pikirnya 
hanya melihat buih dan gelembung belaka, tetapi tidak memperhatikan 
dan tidak pula memiliki kecerdasan untuk melihat air jernih yang ada 
di bawahnya. Buih dan gelembung akan lenyap, sementara air jernih 
dan emas murni akan tetap tinggal. Demikian pula kepercayaan-
kepercayaan orang-orang musyrik yang dangkal dan tak berarti pasti 
akan lenyap, sedang cita-cita luhur serta mulia yang diajarkan oleh 
Al-Qur’an akan bertahan; dan ajaran-ajarannya, karena sesuai dan 
serasi dengan fitrat manusia akan meresap ke dalam hati manusia, 
sehingga orang-orang berangsur-angsur akan menyadari di pihak 
mana kebenaran itu berada; yaitu, manakala mereka membandingkan 
keadaan akhlak orang-orang beriman dengan akhlak orang-orang kafir. 
Tanda-tanda hebat akan diperlihatkan, mukjizat-mukjizat agung akan 
terjadi dengan perantaraan Al-Qur’an, dan hati manusia – benteng 
terkuat dari segala benteng-benteng duniawi – akan roboh. Salah 
satu tanda-tanda (perlawanan) itu ialah, bahwa kaum Rasulullah 
Saw akan mengusir beliau dari Mekah, dan akan mengangkat senjata 
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terhadap beliau. Tetapi Islam akan terus maju, hingga Mekah – pusat 
kekufuran dan perlawanan – akan jatuh ke tangan Rasulullah Saw. 
Kemusyrikan akan lenyap dari tanah Arab untuk selama-lamanya, dan 
Islam akan berdiri tegak di sana dengan kokoh dan kuatnya. Dunia 
akan menyaksikan semua tanda yang akan dijelmakan bukan dengan 
perantaraan manusia, melainkan oleh tangan Tuhan Yang Maha Kuasa 
sendiri. Surah ini mengandung banyak nubuatan tentang kekalahan 
dan kehancuran para pemimpin kekufuran, serta mengkhabar-gaibkan 
hari depan yang cemerlang bagi Islam.

Namanya
Yang diuraikan di atas merupakan masalah pokok dalam surah 

ini dan sesuai dengan masalah itu, surah ini diberi nama Ra’d, artinya 
guruh. Hujan membawa kilat dan guruh besertanya, dan sungguh 
tepat kalau dikatakan, bahwa hujan rohani – wahyu Al-Qur’an – pun 
akan disertai oleh guruh dan kilat. Islam telah membawa guruh dan 
kilat besertanya. Mereka yang menghunus pedang untuk melawan 
Islam akan hancur oleh pedang mereka sendiri, dan mereka yang 
menggabungkan diri dalam Islam, akan didudukkan di atas singgasana 
kekuasaan dan kemuliaan.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Mim Ra.1419 cIni-
lah ayat-ayat kitab yang sem-
purna. Dan yang telah diturunkan 
kepada engkau dari Tuhan engkau 
adalah kebenaran, akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak ber-
iman.

ِذۡيۤ اُنِۡزَل ِالَۡیَک 
َّ ٰیُت الِۡکٰتِبؕ  َو ال

ٰ
َک ا

ۡ
ـّمٰٓرؕ  تِل

ٓ
ال

اِس لَا   َر  الّنَ
َ
 َو لِٰکّنَ اَۡکث

ُ
حَّق

ۡ
بَِّک ال ِمۡن ّرَ

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۲﴾ 

3. dAllah, Dia-lah Yang telah 
meninggikan langit tanpa satu 
tiang pun yang dapat kamu 
lihat.1420 Kemudian Dia ber-
semayam di atas ‘Arasy.1420A eDan 
Dia menundukkan matahari dan 
bulan untuk mengkhidmatimu, 
masing-masing beredar menurut 
arah perjalanannya, hingga suatu

ٰمٰوِت بَِغیِۡر َعَمٍد تََرۡونََہا  ِذۡي َرفََع الّسَ
َّ ُہ ال

اَللّٰ

ۡمَس 
َ

الّش َر 
َ
َسّخ َو  الۡعَۡرِش  َعلَي  اۡسَتٰوي  ثُّمَ 

ي ؕ یَُدبُِّر َسّمً ۡجِرۡي لِاََجٍل ّمُ
َ
 ّي

ٌ
ّل

ُ
َو الَۡقَمَر ؕ ک

1419. Jika Surah-surah 10, 11 dan 12 mulai dengan huruf-huruf Alif  Lām 
Rā, maka Surah ini, yang merupakan surah ke-13, dimulai dengan huruf-huruf 
Alif Lām Mīm Rā. Perbedaan dalam huruf-huruf singkatan itu menunjukkan, 
bahwa kandungan surah ini sedikit berlainan dengan kandungan tiga surah 
yang mendahuluinya. Keempat huruf singkatan itu berarti, Aku Allah, 
Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat; sifat “Maha Mengetahui” telah 
ditambahkan kepada sifat “Maha Melihat,” yang disebut dalam Surah-surah 
yang mendahuluinya.

1420. Kata-kata itu berarti, (1) Kamu lihat, bahwa seluruh langit berdiri 
tanpa tiang-tiang; (2) bahwa seluruh langit berdiri tidak atas tiang-tiang 
yang dapat kamu lihat; artinya, seluruh langit itu mempunyai pendukung, 
tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Secara harfiah ayat itu berarti bahwa 
seluruh langit berdiri tanpa ditunjang oleh tiang-tiang. Secara kiasan ayat itu 
berarti bahwa seluruh langit atau benda-benda langit memang memerlukan 
penopang, tetapi penopang-penopang itu tidak nampak kepada mata manusia, 
umpamanya, daya tarik atau tenaga magnetis atau gerakan-gerakan khusus 
planit-planit atau cara-cara lain, yang ilmu pengetahuan telah menemukannya 
hingga saat ini atau yang mungkin akan ditemukan lagi di hari depan.

1420A.  Kata ‘Arsy (singgasana) telah dipakai dalam Al-Qur’an untuk 
menyatakan proses membawa hukum-hukum rohani atau jasmani kepada 

a1 : 1.  b2 : 2.  c13 : 20; 32 : 3, 4.  d31 : 11.  e7 : 55; 16 : 13; 29 : 62; 31 : 30; 35 : 14; 39 : 6.
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kesempurnaannya. Penggunaan ungkapan itu selaras dengan kebiasaan raja-
raja dunia. Mereka itu menyatakan proklamasi-proklamasi penting “dari 
singgasana.”

1421. Meskipun ayat ini hanya menyinggung adanya pasangan-pasangan 
pada buah-buahan, di tempat lain Al-Qur’an mengatakan, bahwa Tuhan telah 
membuat pasangan-pasangan jantan dan betina bagi segala sesuatu (QS.36: 
37; 51: 50). Itulah suatu hakikat yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh 
Al-Qur’an, salah satu di antara semua kitab suci. Para ahli ilmu pengetahuan 
mulai menemukan pasangan-pasangan itu juga pada benda-benda anorganik 
(mati). Ayat ini menarik perhatian kita kepada kenyataan, bahwa hukum 
tentang segala sesuatu mempunyai pasangan-pasangan itu berlaku pula pada 
kecerdasan manusia. Sebelum Nur Ilahi turun kepada manusia, ia tidak dapat 
memiliki ilmu sejati, sama dengan yang lahir sebagai paduan antara wahyu 
Ilahi dan akal manusia.

masa yang telah ditetapkan. aDia 
mengatur segala urusan dan Dia 
menjelaskan tanda-tanda itu, 
supaya kamu berkeyakinan teguh 
mengenai pertemuan dengan 
Tuhan-mu.

ۡم 
ُ

َربِّک بِلَِقٓاِء  ُکۡم 
َّ لََعل ٰیِت 

ٰ
الۡا ُل  یَُفّصِ الۡاَۡمَر 

تُۡوِقُنۡوَن ﴿۳﴾ 

4. Dan bDia-lah Yang telah 
membentangkan bumi ini dan 
menjadikan padanya gunung-
gunung dan sungai-sungai; dan 
dari setiap macam cbuah-buahan 
Dia jadikan dua jenis berpasang-
pasangan.1421 dDia menyebabkan 
malam menutupi siang. Sesungguh-
nya dalam hal ini ada tanda-tanda 
bagi kaum yang merenungkan.

ِذۡي َمّدَ الۡاَۡرَض َو َجَعَل  ِفۡیَہا َرَواِسَي 
َّ َو ُہَو ال

َمٰرِت َجَعَل ِفۡیَہا َزۡوَجیِۡن 
َ

ّلِ الّث
ُ
َو اَنٰۡہًراَؕو ِمۡن ک

ٰیٍت 
ٰ

َہاَرؕ  ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا ۡیَل الّنَ
َّ اثَۡنیِۡن یُۡغِشي ال

ُرۡوَن ﴿۴﴾ 
َّ

لَِّقۡوٍم  یََّتَفک

5. eDan di bumi ini ada ber-
macam-macam bidang tanah yang 
saling berdampingan, kebun-
kebun anggur dan tanam-tanaman 
biji-bijian, dan pohon-pohon kur-
ma berumpun yang tumbuh dari 
satu akar dan yang tidak berumpun; 
semuanya itu disirami dengan air

ۡن  ّمِ ٌت  َجّنٰ ّوَ  ٰجِوٰرٌت 
َ

ت ّمُ ِقَطٌع  الۡاَۡرِض  فِي  َو 

َغیُۡر  ّوَ  ِصۡنَواٌن  ِخۡیٌل 
َ
ن ّوَ  َزۡرٌع  ّوَ  اَۡعَناٍب 

ُل نَُفّضِ اِحٍد�َو  ّوَ بَِمٓاٍء  ي 
ٰ
يُّۡسق ِصۡنَواٍن 

a32 : 6.  b15 : 20; 16 : 16; 21 : 32.  c36 : 37; 51 : 50.  d7 : 55; 39 : 6. e6 : 100; 16 : 12.
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1422. Ungkapan itu mengandung arti, bahwa bila pohon-pohon yang 
diairi oleh air yang sama, berbuah sangat berbeda dalam rasa dan warna, 
betapa Rasulullah Saw – yang meskipun beliau tinggal di kota yang sama dan 
di antara kaum yang sama – tidak dapat melebihi mereka; apalagi mengingat, 
bahwa beliau dipupuk dengan air-kehidupan berupa wahyu Ilahi, sedang 
musuh-musuh beliau dibesarkan di bawah asuhan setan.

1423. Belenggu itikad-itikad palsu dan kebiasaan-kebiasaan buruk.

yang sama, anamun Kami mele-
bihkan sebagian dari sebagian 
yang lain dalam buahnya.1422 Se-
sungguhnya dalam yang demi-
kian itu ada tanda-tanda bagi kaum 
yang mempergunakan akal.

ٰذلَِک   فِۡي  ِاّنَ   ؕ ِل 
ُ
الۡاُک فِي  بَۡعٍض  َعلٰي  بَۡعَضَہا 

ٰیٍت  لَِّقۡوٍم  یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۵﴾ 
ٰ

لَا

6. bDan jika engkau heran, 
maka yang mengherankan adalah 
ucapan mereka, “Apabila kami 
telah menjadi tanah, lalu apakah 
kami akan dikembalikan men-
jadi ciptaan yang baru?” Mereka 
itulah yang ingkar kepada 
Tuhan-nya; cmereka itulah yang 
terbelenggu1423 pada lehernya, 
dan mereka itulah penghuni Api; 
mereka akan tinggal lama di 
dalamnya.

ا تُٰربًا  ۡم َء ِاَذا ُکّنَ
ُ
َو ِاۡن تَۡعَجۡب فََعَجٌب قَۡولُہ

ُرۡوا 
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ِٰٓئَک ال ٍق َجِدیٍۡد ؕ۬ اُول
ۡ
ا لَِفۡي َخل

َء ِانَّ

اَۡعَناِقہِۡم ۚ  فِۡيۤ   الۡاَۡغلُٰل  ِٰٓئَک   اُول َو   ۚ بَِربِّہِۡم 

ۡم  ِفۡیَہا  ٰخلُِدۡوَن ﴿۶﴾ 
ُ
اِر ۚ ہ ِٰٓئَک اَۡصٰحُب  الّنَ َو اُول

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  25

7. dDan mereka meminta eng-
kau mempercepat datangnya ke-
burukan lebih dahulu dari ke-
baikan, padahal sungguh telah 
berlalu sebelum mereka siksaan 
sebagai contoh. Dan sesungguh-
nya Tuhan engkau penuh dengan 
ampunan bagi manusia, sekalipun 
mereka itu aniaya; dan esesung-
guhnya Tuhan engkau sangat 
keras pula dalam memberi 
hukuman.

حََسَنِۃ 
ۡ

ال قَۡبَل  َئِۃ  ّیِ بِالّسَ يَۡسَتۡعِجُلۡونََک  َو 

ِاّنَ  َو   ؕ الَۡمُثلُٰت  قَۡبلِہُِم  ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد  َو 

ِمہِۡم ۚ َو ِاّنَ 
ۡ
اِس َعلٰي ُظل ۡو َمۡغفَِرٍۃ  لِّلّنَ

ُ
َربََّک لَذ

َربََّک لََشِدیُۡد  الِۡعَقاِب ﴿۷﴾ 

a16 : 14; 39 : 22.  b27 : 68; 37 : 17; 50 : 4.  c36 : 9; 76 : 5. d22 : 48; 29 : 54, 55.  e41 : 44; 53 : 33.
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8. aDan berkatalah orang-
orang yang ingkar, “Mengapa 
tidak diturunkan kepadanya 
suatu tanda1424 dari Tuhan-nya?” 
bSesungguhnya engkau adalah se-
orang pemberi peringatan. Dan 
bagi setiap kaum ada seorang 
pemberi petunjuk.

َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  لَاۤ   لَۡو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال یَُقۡوُل   َو  

ّلِ   
ُ
لِک ّوَ   ُمۡنِذٌر  اَنَۡت    

ۤ
َما

ِانَّ  ؕ بِّٖہ  ّرَ ۡن    ّمِ
ٌ

یَۃ
ٰ
ا

قَۡوٍم  َہاٍد ٪﴿۸﴾  

9. cAllah mengetahui apa yang 
dikandung oleh setiap perempuan, 
dan apa yang kurang sempurna 
dalam rahim, dan apa yang 
ditumbuh kembangkan.1425 dDan 
segala sesuatu mempunyai ukur-
an yang tepat di sisi-Nya.

تَِغۡیُض  َما  َو  اُنٰۡثي   
ُ

ّل
ُ
ک ۡحِمُل 

َ
ت َما  یَۡعلَُم  ُہ 

اَللّٰ

ِعۡنَدٗہ   ۡيٍء 
َ

ش  
ُ

ّل
ُ
ک َو   ؕ تَۡزَداُد  َما  َو   الۡاَۡرَحاُم 

بِِمۡقَداٍر ﴿۹﴾ 

10. Dia-lah eYang mengetahui 
yang gaib dan yang nampak; 
Mahabesar, Mahaluhur.

َہاَدِۃ  الَۡکِبیُۡر الُۡمَتَعاِل ﴿۱۰﴾ 
َ

ٰعلُِم الَۡغۡیِب َو الّش

11. Sama saja dalam ilmu 
Allah, siapa di antara kamu yang 
merahasiakan perkataannya dan 
siapa yang menzahirkannya de-
ngan terang-terangan; dan begitu 
pula orang yang bersembunyi 
pada waktu malam, dan orang 
yang berjalan pada siang hari.1426

َو  بِٖہ  َجَہَر  َمۡن  َو  الَۡقۡوَل  اََسّرَ  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ َسَوٓاٌء 

َہاِر ﴿۱۱﴾  ۡیِل َو َساِرٌب  ۭ بِالّنَ
َّ ۡخٍف ۭبِال

َ
َمۡن ُہَوُمۡست

1424. “Tanda” selalu berarti pertanda tentang azab, kecuali jika hubungan 
kalimatnya menunjuk kepada sesuatu arti yang lain.

1425. Dalam ayat ke-4 kita diberitahu, bahwa semua benda di alam 
semesta mempunyai pasangannya, dan bahwa di dalam alam rohani pun 
terdapat beberapa perorangan yang bertindak sebagai laki-laki dan yang 
lainnya sebagai wanita; yang pertama memberi pengaruh dan yang lain 
menerima pengaruh. Ayat ini menegaskan, bahwa dalam diri Muhammad 
Rasulullah Saw telah muncul suatu wujud yang merupakan jenis jantan 
rohani, dan tiada seorang pun dapat mencapai tingkat kerohanian apa pun 
tanpa menerima cap beliau. Seterusnya ayat ini mengatakan, bahwa Tuhan 
mengetahui benar kemampuan dan pembawaan alami pada kaum Rasulullah 
Saw, apakah mereka akan menerima pengaruh Ilahi atau pengaruh setan, dan 
pengaruh yang manakah akan tumbuh, dan pengaruh yang manakah akan 

a6 : 38; 10 : 21.  b11 : 13; 35 : 24.  c35 : 12; 41 : 48. d15 : 22.  e6 : 74; 9 : 94; 59 : 23; 64 : 19.

R. 2



AL-RA’D Surah 13Juz 13

860

12. Untuknya (rasul itu), ada 
pergiliran malaikat-malaikat1427 di 
hadapannya dan di belakangnya; 
mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya aAllah 
tidak mengubah keadaan suatu 
kaum sebelum mereka sendiri 
mengubah apa yang ada pada 
diri mereka. Dan apabila Allah 
memutuskan untuk menghukum 
suatu kaum, maka tidak ada 
yang dapat menghindarkannya, 
dan tidak ada pula bagi mereka 
penolong selain dari Dia.*

ِفٖہ  
ۡ
َخل ِمۡن  َو  یََدیِۡہ  ۡن  ۭ بَیِۡن  ّمِ ٰبٌت  ُمَعّقِ لَٗہ 

ُر َما  ِ
َہ  لَا یَُغیّ

ِہ ؕ ِاّنَ اللّٰ
َيۡحَفُظۡونَٗہ  ِمۡن اَۡمِر اللّٰ

ۤ اََراَد   نُۡفِسہِۡم ؕ َو ِاَذا
َ
ُرۡوا َما بِا ِ

ي یَُغیّ
ٰ
بَِقۡوٍم َحّت

ۡن   ۡم  ّمِ
ُ
ُہ بَِقۡوٍم ُسۡوًٓءا فَلَا مََرّدَ  لَٗہۚ  َو َما لَہ

اللّٰ

اٍل ﴿۱۲﴾  ُدۡونِٖہ ِمۡن  ّوَ

13. bDia-lah Yang memperli-
hatkan kepadamu kilat untuk 
membangkitkan rasa takut dan 
pengharapan,1428 dan Dia men-
jadikan awan-awan yang tebal.

َطَمًعا  ّوَ  َخۡوفًا  الۡبَۡرَق  ُم 
ُ

یُِریۡک ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

 ﴾۱۳ۚ َقاَل ﴿ َحاَب  الّثِ ّوَ یُۡنِشٔيُ  الّسَ

surut. Mereka yang menerima Rasulullah Saw dan mendapatkan cap beliau, 
akan tumbuh dan bertambah dalam kekuasaan, pengaruh dan jumlah, sedang 
penentang-penentang beliau akan mundur dan berkurang.

1426. Rencana musuh-musuh Rasulullah Saw baik yang terang-terangan 
maupun yang rahasia tidak dapat berhasil, sebab Tuhan, Yang benar-benar 
mengetahui rencana-rencana itu, adalah Penolong dan Pelindung beliau.

1427. Yang dimaksudkan oleh kata al-Mu‘aqqibāt ialah malaikat-
malaikat malam hari dan siang hari, sebab mereka itu menggantikan satu 
sama lain secara bergiliran. Oleh karena para malaikat melakukan hal 
demikian berulang kali, maka bentuk Jamak Muannats (feminin plural) lah 
yang dipakainya di sini, dikarenakan dalam bahasa Arab bentuk Muannats 
kadang-kadang dipakai untuk memberi tekanan atau untuk menyatakan, 
bahwa sesuatu itu sering terjadi. Kata yang diterjemahkan di sini “pergiliran 
(malaikat-malaikat),” mungkin mengisyaratkan kepada makhluk-makhluk 
samawi; atau kepada para sahabat Rasulullah Saw yang setia, yang menjaga 
beliau tanpa memperhitungkan bahaya terhadap jiwa mereka sendiri. 

1428. Kilat membangkitkan rasa takut dan harapan; itu menimbulkan 

a8 : 54.  b30 : 25.

* ‘min amrillah’ secara zahir berdasarkan muhawarah Bahasa Arab seharusnya ‘bi 
amrillah’ yakni dengan perintah Allah, tapi cara khas ini mempunyai dua arti bahwa untuk 
menyelamatkannya dengan perintah dan takdir-Nya-lah, perkara Ilahi itu zahir.
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14. Dan petir itu bertasbih 
dengan pujian-Nya adan malaikat-
malaikat berbuat serupa, karena 
takut kepada-Nya; dan bDia me-
ngirimkan halilintar dan menim-
pakannya atas siapa yang Dia 
kehendaki, namun mereka itu 
bertengkar tentang Allah, padahal 
Dia sangat keras dalam menyiksa.

ِمۡن   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  ِبحَۡمِدٖہ  ۡعُد  الّرَ ُح  يَُسّبِ َو 

َواِعَق فَُیِصۡیُب بَِہا  ِخۡیَفِتٖہ ۚ َو یُۡرِسُل الّصَ

ِہ ۚ َو ُہَو  َشِدیُۡد 
ۡم  ُيجَاِدلُۡوَن فِي اللّٰ

ُ
َمۡن يََّشٓاُء  َو ہ

 ﴾۱۴ؕ الِۡمَحاِل ﴿

15. Hanya kepada Dia-lah 
doa1429 yang hakiki. cDan yang 
mereka seru selain Dia, tidak 
menjawabnya sedikit pun, kecuali 
seperti orang yang mengulurkan 
kedua tangannya ke air, supaya 
sampai ke mulutnya, tetapi itu tidak 
akan sampai1430 kepadanya. dDan 
tidaklah doa orang-orang kafir itu 
kecuali akan sia-sia belaka.

ِذیَۡن  یَۡدُعۡوَن ِمۡن ُدۡونِٖہ 
َّ حَّقِ ؕ َو ال

ۡ
لَٗہ  َدۡعَوُۃ  ال

ۡیِہ  
َ
ّف

َ
ا َکَباِسِط ک

َّ ۡم بَِشۡيٍء  ِال
ُ
ِجۡیُبۡوَن لَہ

َ
لَا يَۡست

َما  َو   ؕ بَِبالِِغٖہ  ُہَو  َما  َو  فَاُہ  لَِیۡبلَُغ  الَۡمٓاِء  ي 
َ

ِال

ا  فِۡي  َضلٍٰل ﴿۱۵﴾ 
َّ ُدَعٓاُء الٰۡکفِرِیَۡن  ِال

16. Dan hanya kepada Allah-lah 
bersujud siapapun yang di langit 
dan bumi, dengan sukarela atau 
terpaksa1431 dan demikian juga 
bayangan-bayangan mereka pada 
pagi dan petang hari.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َطۡوًعا  ِہ يَۡسُجُد َمۡن فِي الّسَ
َو لِلّٰ

َصاِل  ﴿۱۶﴾   ۩
ٰ

ۡم بِالُۡغُدّوِ  َو الۡا
ُ
ۡرًہا ّوَ ِظلٰلُہ

َ
ّوَ ک َسْجَدۃ

rasa takut, sebab kadang-kadang orang mati karenanya, dan mudigah-
mudigah (janin-janin) serta tumbuh-tumbuhan tertentu mendapat pengaruh 
tidak baik dari kilat itu. Ia membawa pula harapan kepada manusia, sebab ia 
menjadi tanda akan kedatangan hujan penyubur, dan membantu pula untuk 
membinasakan kuman-kuman pelbagai penyakit, dan dengan demikian 
menjadi berguna untuk menghindarkan berjangkitnya wabah-wabah.

1429. Ungkapan ini diterjemahkan sebagai berikut: (1) Tuhan sajalah 
yang layak disembah; (2) hanya shalat dan berdoa kepada Tuhan sajalah 
yang dapat berguna dan berfaedah bagi manusia; (3) suara Allah sajalah yang 
berkumandang untuk mendukung kebenaran; dan (4) suara Allah sajalah 
yang akan unggul. 

1430. Jalan yang benar untuk mendapat sukses dalam kehidupan ialah 
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat – memberikan 
kedudukan kepada Tuhan kedudukan yang mustahak bagi-Nya dan memberi 
kepada makhluk-makhluk-Nya kedudukan, yang mereka berhak memilikinya. 

a16 : 51; 42 : 6.  b24 : 44.  c35 : 14; 40 : 21.  d40 : 51.
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17. aKatakanlah, “Siapakah 
Tuhan seluruh langit dan bumi?” 
Katakanlah, “Allah!” Katakanlah, 
“Apakah kamu mengambil selain 
Dia penolong-penolong byang 
tidak mempunyai kekuasaan untuk 
memberi manfaat ataupun mudarat, 
bahkan bagi dirinya sendiri?” 
Katakanlah, c”Apakah sama orang 
yang buta dengan orang yang 
melihat? Atau samakah gelap 
dengan terang? Atau, apakah me-
reka itu menjadikan bagi Allah 
sekutu yang telah menciptakan 
seperti ciptaan-Nya, sehingga ke-
dua jenis ciptaan itu nampak sama 
saja bagi mereka?” Katakanlah, 
“Hanya Allah-lah yang telah 
menciptakan segala sesuatu, dan 
Dia-lah Yang Mahaesa,1432 Maha-
perkasa.”

قُۡل   ؕ ُہ 
اللّٰ الۡاَۡرِضؕقُِل  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ّبُ  ّرَ َمۡن  قُۡل 

یَۡملُِکۡوَن  لَا  اَۡولَِیٓاَء  ُدۡونِٖہۤ  ۡن  ّمِ تُۡم 
ۡ

خَذ
َّ
اَفَات

اؕ  قُۡل َہۡل يَۡسَتِوي الۡاَۡعٰمي  لِاَنُۡفِسہِۡم نَۡفًعا ّوَ لَا َضّرً

ۡوُرۚ۬  لُٰمُت َو الّنُ
ُ

َو الَۡبِصیُۡر ۙ۬ اَۡم َہۡل تَۡسَتِوي الّظ

ِقٖہ 
ۡ
َخل

َ
ک َخلَُقۡوا  ٓاَء 

َ
ُشَرک ِہ 

لِلّٰ َجَعُلۡوا  اَۡم 

ّلِ 
ُ
ک َخالُِق  ُہ 

اللّٰ قُِل   ؕ َعلَۡیہِۡم  ُق 
ۡ
خَل

ۡ
ال فَتََشابََہ 

اُر ﴿۱۷﴾  ۡيٍء ّوَ ُہَو الَۡواِحُد الَۡقّہَ
َ

ش

Hanya itu saja satu-satunya jalan untuk mencapai sukses dan kebahagiaan 
yang sejati.

1431. Ayat ini mengandung satu kebenaran yang agung, ialah, bahwa 
segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, mau tidak mau harus tunduk kepada 
hukum-hukum alam yang diadakan oleh-Nya. Lidah harus melaksanakan 
tugas mencicip dan telinga tidak berdaya selain mendengar. Tunduknya 
kepada hukum-hukum alam itu dapat disebut sebagai dipaksakan. Tetapi 
manusia diberi juga kebebasan tertentu untuk berbuat, di mana ia dapat 
mempergunakan kemauannya dan pertimbangan akalnya. Tetapi bahkan 
dalam perbuatan-perbuatan, yang untuk melakukannya ia nampaknya 
dianugerahi kebebasan, ia sedikit-banyak harus tunduk kepada paksaan, dan 
ia harus menaati hukum-hukum Tuhan dalam berbuat apa pun, biar suka atau 
tidak. Kata-kata, “dengan sukarela atau terpaksa” dapat juga mengisyaratkan 
kepada dua golongan manusia, ialah, orang-orang mukmin yang secara ikhlas 
tunduk kepada Tuhan, dan orang-orang kafir yang menaati hukum-hukum 
Tuhan dengan menggerutu. 

1432. Al-Qur’an memakai dua kata yang berlainan untuk menyatakan 
keesaan Tuhan: (1) Ahad dan (2) Wāhid. Jika Ahad menunjukkan Keesaan 
Tuhan yang mutlak, tanpa pertalian dengan wujud lain, maka Wāhid hanya 

a23 : 87.  b25 : 4.  c11 : 25; 35 : 20.
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18. aDia menurunkan air dari 
langit, maka mengalirlah di 
lembah-lembah sesuai ukurannya, 
dan arus itu membawa buih 
yang menggelembung di atas 
permukaannya. Dan dari apa yang 
mereka bakar dalam api untuk 
membuat perhiasan atau perkakas-
perkakas, timbul buih semacam 
itu. Demikianlah Allah membuat 
perumpamaan yang benar dan 
yang batil. Adapun buih itu akan 
hilang sebagai sesuatu yang tak 
ada gunanya; tetapi apa yang 
bermanfaat bagi manusia akan 
tinggal tetap di bumi. Demikianlah 
Allah membuat permisalan-per-
misalan.1433

  ۭ بَِقَدِرَہا 
ٌ

اَۡوِدیَۃ فََسالَۡت  َمٓاًء  َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل 

ابًِیاَؕو ِممَّا یُۡوِقُدۡوَن  ۡیُل َزبًَدا ّرَ فَاۡحَتَمَل الّسَ

َزبٌَد  َمَتاٍع  اَۡو  َیٍۃ  
ۡ
ِحل ابِۡتَغٓاَء  اِر  الّنَ فِي  َعلَۡیِہ 

 ۬ؕ الَۡباِطَل  َو   
َ

حَّق
ۡ

ال ُہ 
اللّٰ یَۡضِرُب  لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک  ؕ ٗہ 

ُ
ۡثل ّمِ

یَۡنَفُع  َما  ا  اَّمَ َو   ۚ ُجَفٓاًء  َہُب 
ۡ

فََیذ بَُد  الّزَ ا  ّمَ
َ
فَا

یَۡضِرُب  لَِک 
ٰ

ذ
َ
الۡاَۡرِضؕک فِي  ُث 

ُ
فََیۡمک اَس  الّنَ

 ﴾۱۸ؕ ُہ  الۡاَۡمَثاَل ﴿
اللّٰ

19. Bagi orang-orang yang 
menyambut baik seruan Tuhan 
mereka, ada kebaikan yang 
abadi; dan hal orang-orang yang 
tidak menyambut seruan-Nya, 
bsekiranya mereka mempunyai 
segala yang ada di bumi dan 
sebanyak itu pula sebagai tam-
bahannya, niscaya mereka akan 
rela menebus dirinya dengan 
itu. Mereka itulah yang baginya 
ada perhitungan yang buruk, dan 
tempat tinggal mereka adalah 
Jahanam. Dan alangkah buruknya 
tempat tinggal itu!

ِذیَۡن 
َّ حُۡسٰني ؔؕ َو ال

ۡ
جَابُۡوا لَِربِّہُِم ال

َ
ِذیَۡن اۡست

َّ لِل

الۡاَۡرِض  فِي  ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ اَّنَ  لَۡو  لَٗہ  ِجۡیُبۡوا 

َ
يَۡست لَۡم 

ِٰٓئَک  َتَدۡوا بِٖہؕ  اُول
ۡ
ٗہ  َمَعٗہ لَاف

َ
َجِمۡیًعا ّوَ ِمۡثل

َس 
ۡ
ُمؕ  َو بِئ

َ ۡم َجَہنّ
ُ
ٰوىہ

ۡ
ِحَساِب ۙ۬ َو َما

ۡ
ۡم ُسۡوُٓء ال

ُ
لَہ

الِۡمَہاُد ﴿٪۱۹﴾  

berarti “yang pertama” atau “titik tolak”; dan menghendaki yang kedua dan 
yang ketiga sebagai lanjutannya. Sifat Wāhid (satu) memperlihatkan, bahwa 
Tuhan itu “sumber” sejati, tempat terbit segala penciptaan, dan segala sesuatu 
menunjuk kepada Tuhan, sebagaimana seharusnya benda yang kedua atau 
ketiga menunjuk kepada yang pertama. Tetapi di mana Al-Qur’an menolak 
paham keputraan wujud-wujud yang dengan tidak sah diberikan kedudukan 

a39 : 22.  b5 : 37; 39 : 48.
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20. Apakah orang yang menge-
tahui, bahwa yang telah diturunkan 
kepada engkau dari Tuhan engkau 
itu adalah kebenaran, sama dengan 
orang buta? Sesungguhnya yang 
menerima nasihat hanyalah orang-
orang yang berakal;

 
ُ

حَّق
ۡ

ال بَِّک  ّرَ ِمۡن  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل   
ۤ
َما

اَنَّ یَّۡعلَُم  مَۡن 
َ

اَف

 ﴾۲۰ۙ ُر اُولُوا الۡاَلَۡباِب ﴿
َّ
ک

َ
َما یََتذ

َمۡن ُہَو اَۡعٰمي ِؕانَّ
َ
ک

الحزب  26

21. aYaitu orang-orang yang 
menepati janji Allah, dan tidak 
melanggar perjanjian itu;

یَۡنُقُضۡوَن   لَا  َو  ِہ 
اللّٰ بَِعۡہِد  یُۡوفُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۲۱ۙ الِۡمۡیَثاَق ﴿
22. Dan mereka yang meng-

hubungkan apa yang Allah 
telah memerintahkan supaya 
dihubungkan dan takut kepada 
Tuhannya1434 serta takut kepada 
perhitungan yang buruk;

یُّۡوَصَل   اَۡن  بِٖہۤ   ُہ 
اللّٰ اَمََر    

ۤ
َما یَِصُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

 ﴾۲۲ؕ ﴿ ِحَساِب 
ۡ

ال ُسۡوَٓء   َيخَافُۡوَن  َو  ۡم 
ُ
َربَّہ َيۡخَشۡوَن   َو  

23. Dan orang-orang yang sabar 
mencari keridhaan Tuhan mereka, 
dan bmendirikan shalat dan meng-
infakkan sebagian dari apa yang 
telah Kami rezekikan kepada 
mereka, secara sembunyi dan 

اَقَاُموا  َو  َربِّہِۡم   َوۡجِہ   ابِۡتَغٓاَء   َصبَُروا  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

ً
َعلَانَِیۃ ّوَ  ا  ِسّرً ۡم  

ُ
َرَزۡقٰنہ ِممَّا   اَنَۡفُقۡوا   َو   ٰلوَۃ   الّصَ

itu, maka dipakainya kata Ahad yakni, Dia itu Esa dan senantiasa Esa serta 
Tunggal dan Yang tidak beranak (QS.112: 2).

1433. Ayat ini telah memakai dua gambaran yang sangat tepat. Dalam 
gambaran pertama “kebenaran” itu dibandingkan dengan air dan “kepalsuan” 
dengan buih. Mula-mula kepalsuan itu nampaknya seperti akan menang 
terhadap kebenaran, tetapi pada akhirnya disapu bersih oleh kebenaran, 
seperti sampah disapu bersih oleh arus air yang dahsyat. Dalam gambaran 
kedua, kebenaran itu dipersamakan dengan emas atau perak, yang bila 
dicairkan, melepaskan kotorannya sambil meninggalkan logam yang murni 
dan berkilau-kilauan.

1434. Setelah melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dengan 
setia, orang-orang mukmin menyempurnakan kewajibannya terhadap 
makhluk-Nya. Melaksanakan kedua kewajiban tersebut merupakan landasan, 
yang di atasnya berdiri seluruh jalinan organisasi agama.

a6 : 152; 16 : 92; 17 : 35.  b2 : 4; 8 : 4; 14 : 32; 27 : 4.  c41 : 35.
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terang-terangan, cserta menolak 
keburuk-an dengan kebaikan;1435 
bagi mereka itulah akan ada 
ganjaran tempat kesudahan yang 
terbaik.

ۡم  
ُ
لَہ ِٰٓئَک   اُول   

َ
َئۃ ّیِ الّسَ حََسَنِۃ 

ۡ
بِال یَۡدَرُءۡوَن  ّوَ 

 ﴾۲۳ۙ اِر ﴿ ُعۡقَبي الّدَ

24. aKebun-kebun yang abadi. 
Mereka akan masuk ke dalamnya 
dan barangsiapa yang saleh dari 
antara bapak-bapak mereka, istri-
istri mereka dan keturunan me-
reka.1436 Dan malaikat-malaikat 
akan masuk ke tempat-tempat 
mereka dari setiap pintu,1437 sam-
bil berkata,

ِمۡن  َصلََح  َمۡن  َو  یَّۡدُخُلۡونََہا  َعۡدٍن  ُت  َجّنٰ

 
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  یِّٰتہِۡم  ُذّرِ َو  اَۡزَواِجہِۡم  َو  بَٓائِہِۡم 
ٰ
ا

 ﴾۲۴ۚ ّلِ بَاٍب ﴿
ُ
ۡن ک یَۡدُخُلۡوَن َعلَۡیہِۡم ّمِ

25. b”Selamat sejahtera atasmu, 
sebab kamu telah bersabar; maka 
lihatlah betapa baiknya ganjaran 
tempat kesudahan itu!”

ُعۡقَبي  فَِنۡعَم  َصبَۡرتُۡم  بَِما  ۡم 
ُ

َعلَۡیک َسلٌٰم 

 ﴾۲۵ؕ اِر ﴿ الّدَ

26. Dan orang-orang cyang 
melanggar perjanjian dengan 
Allah setelah diteguhkannya 
dan memutuskan apa yang telah 
diperintahkan Allah supaya 
di-perhubungkan, dan mereka 
membuat kerusuhan di bumi, 
atas mereka itulah laknat Allah 
dan bagi mereka seburuk-buruk 
tempat kediaman.

ِمۡن  ۭ بَۡعِد  ِہ 
اللّٰ َعۡہَد  یَۡنُقُضۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

اَۡن  بِٖہۤ  ُہ 
اللّٰ اَمََر   

ۤ
َما یَۡقَطُعۡوَن  َو  ِمۡیَثاِقٖہ 

ُم 
ُ
لَہ ِٰٓئَک  اُول  � الۡاَۡرِض  فِي  یُۡفِسُدۡوَن  َو  یُّۡوَصَل 

اِر ﴿۲۶﴾  ۡم ُسۡوُٓء  الّدَ
ُ
 َو لَہ

ُ
ۡعَنۃ

َّ الل

27. dAllah melapangkan rezeki-
Nya dan menyempitkannya bagi 
siapa yang Dia kehendaki. 

  ؕ یَۡقِدُر  َو  يََّشٓاُء  لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  ُہ 
اَللّٰ

1435. Orang-orang mukmin menempuh jalan yang paling cocok untuk 
membasmi keburukan. Mereka memakai hukuman, di mana hukuman akan 
berguna, dan mempergunakan pengampunan, bila dapat diperhitungkan 
membawa hasil yang diharapkan. Pendek kata, hukuman atau ampunan itu 
akan membasmi keburukan sampai kepada akar-akarnya dengan cara apa pun 
sesuai dengan keadaannya.

1436.  Ayat ini mengemukakan suatu asas yang tinggi nilainya. Tiap-
tiap amal saleh yang dikerjakan orang, dilakukan berkat adanya bantuan atau 

a40 : 9.  b39 : 74.  c2 : 28.  d29 : 63; 30 : 38; 39 : 53.
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Dan amereka itu gembira dengan 
kehidupan dunia, padahal kehi-
dupan dunia dibandingkan1438 
dengan akhirat, tidak lain hanya 
kesenangan sementara.

حَٰیوُۃ 
ۡ

نَۡیاَؕو َما ال حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

َو فَِرُحۡوا بِال

ا َمَتاٌع ﴿٪۲۷﴾ 
َّ ِخَرِۃ  ِال

ٰ
نَۡیا فِي الۡا الّدُ 

28. Dan berkatalah orang-orang 
yang ingkar, b“Mengapakah tidak 
diturunkan kepadanya suatu Tanda 
dari Tuhan-nya?” Katakanlah, “Se-
sungguhnya Allah membiarkan 
sesat1439 siapa yang Dia kehendaki 
dan cmemberi petunjuk kepada-
Nya barangsiapa yang bertobat;

َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  لَاۤ   لَۡو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال یَُقۡوُل  َو  
َمۡن   

ُ
یُِضّل َہ  

اللّٰ ِاّنَ  قُۡل    ؕ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا

 ﴾۲۸ۖ اَنَاَب ﴿ َمۡن  ِالَۡیِہ  یَۡہِدۡيۤ  َو  يََّشٓاُء 

29. “Yaitu orang-orang yang 
beriman, dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat  
Allah.1440 Ketahuilah! Hanya 
dengan mengingat Allah, hati akan 
memperoleh ketenteraman;

ِر 
ۡ

بِِذک ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ تَۡطَمِئّنُ  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

 ﴾۲۹ؕ ِہ تَۡطَمِئّنُ الُۡقُلۡوُب ﴿
ِر اللّٰ

ۡ
ِہ ؕ اَلَا بِِذک

اللّٰ

30. d”Orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh, kebahagiaan 
ditakdirkan bagi mereka, dan 
sebaik-baik tempat kembali.”

ۡم  
ُ
ِلٰحِت  ُطۡوبٰي لَہ َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ

ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ اَل

ٍب ﴿۳۰﴾ 
ٰ
َو ُحۡسُن  َما

31. Demikianlah telah Kami 
utus engkau kepada suatu umat, 
yang sebelumnya telah berlalu 
umat-umat lain, supaya dapat 

ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد  ٍۃ  اُّمَ فِۡيۤ  ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

ۤ
اَۡوَحۡیَنا ِذۡيۤ  

َّ ال َعلَۡیہُِم  لَِّتۡتُلَو۠ا  اَُمٌم   
ۤ
قَۡبلَِہا

kerja sama dari sanak-saudaranya dan kaum kerabatnya dengan sengaja atau 
tidak. Maka mereka itu semua dibuat ikut serta, menurut besarnya sumbangan 
mereka dalam menikmati keuntungan yang ia peroleh.

1437. Berbagai jenis amal saleh orang-orang beriman itu di akhirat akan 
diperlihatkan sebagai sekian banyak pintu gerbang ke surga.

1438. Huruf f ī kadang-kadang dipakai untuk menyatakan perbandingan 
(Lane).

1439. Telah merupakan hukum Tuhan yang tak berubah, ialah, Dia 
memberi petunjuk kepada mereka yang berhasrat untuk menghadap kepada 
Dia, dan membiarkan tersesat orang-orang yang berpaling dari-Nya dan 
menolak untuk menerima petunjuk-Nya.

1440. Mencari Tuhan merupakan keinginan yang paling mendalam pada 

R. 4
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engkau bacakan kepada mereka 
apa yang telah Kami wahyukan 
kepada engkau, sebab amereka itu 
ingkar kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah. Katakanlah, “Dia-lah 
Tuhan-ku; tiada yang patut di-
sembah selain Dia. Kepada-Nya-
lah aku bertawakkal dan kepada-
Nya-lah aku bertobat.”

ۡحٰمِن ؕ قُۡل ُہَو   ُرۡوَن بِالّرَ
ُ
ف

ۡ
ۡم یَک

ُ
ِالَۡیَک َو ہ

ُت َو  ِالَۡیِہ  
ۡ
ل

َّ
ا ُہَو ۚ َعلَۡیِہ  تََوک

َّ َربِّۡي  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

َمَتاِب  ﴿۳۱﴾ 

32. Dan sekiranya ada sebuah Al-
Qur’an yang dengan itu gunung-
gunung1441 dapat dijalankan atau 
dengan itu bumi dapat dibelah,1442 
atau dengan itu orang yang telah 
mati dapat berbicara1443*, mereka 
tetap tidak akan beriman. bAkan 
tetapi urusan berimannya mereka 
terletak sepenuhnya pada Allah. 
Apakah orang-orang yang telah 
beriman belum juga mengetahui, 
bahwa sekiranya Allah menghen-
daki, niscaya Dia telah memberi 
petunjuk kepada semua manusia? 
Dan mengenai orang-orang yang

َعۡت  قُّطِ اَۡو  ِجَباُل 
ۡ

ال بِِہ  َرۡت  ِ
ُسیّ نًا 

ٰ
قُۡرا اَّنَ   لَۡو  َو 

ِہ الۡاَۡمُر 
ي ؕ بَۡل  لِّلّٰ

ٰ
َِم  بِِہ الَۡمۡوت

ّ ل
ُ
بِِہ  الۡاَۡرُض اَۡو ک

ۡو  
َ ّ ا  اَۡن  ل َمنُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ َجِمۡیًعا ؕ اَفَلَۡم  یَایۡـَِٔس ال

اَس َجِمۡیًعا ؕ َو لَا یََزاُل  َہَدي الّنَ
َ
ُہ ل

يََشٓاُء اللّٰ

  
ٌ

قَاِرَعۃ َصَنُعۡوا  بَِما  ۡم 
ُ
تُِصۡیُبہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

ِہؕ  
تَِي  َوۡعُد  اللّٰ

ۡ
ي یَا

ٰ
ۡن َداِرہِۡم َحّت  قَِریًۡبا ّمِ

ُ
حُّل

َ
اَۡو  ت

َہ  لَا ُيۡخلُِف  الِۡمۡیَعاَد ﴿٪۳۲﴾
ِاّنَ  اللّٰ 

roh manusia, dan merupakan tujuan yang hakiki bagi kehidupannya, dan bila 
tujuan itu telah tercapai, maka orang akan menikmati ketenteraman hati yang 
sempurna, sebab saat itu ia seolah-olah berada dalam pangkuan Tuhan.

1441. Jibāl ialah jamak dari Jabal yang secara kiasan berarti (1) kepala 
suku atau pemuka masyarakat; (2) seorang cendekiawan, yang dalam 
ilmunya menjulang tinggi di atas orang-orang di sekitarnya; (3) jerih payah 
atau malapetaka besar (Aqrab). Anak kalimat ini mungkin berarti bahwa Al-
Qur’an memecahkan semua masalah pelik yang dihadapi manusia; atau dapat 
pula berarti, bahwa Al-Qur’an telah menghapuskan tertib lama dalam segala 
bentuk dan telah menanamkan cara-cara baru untuk menghadapi berbagai 
persoalan manusia.

a25 : 61.  b3 : 155; 30 : 5.

* Dengan dibacakan Al-Qur’an, tidak mungkin gunung dapat dijalankan, bumi terbelah dan 
yang mati bisa bicara, tetapi semua ini mungkin terjadi hanya dengan perintah Allah Swt. 
Ini pun mengisyaratkan, bahwa dengan ucapan Nabi Isa As, tidak mungkin gunung bergerak, 
bumi terbelah, dan orang mati hidup kembali, tetapi semua bisa terjadi hanya dengan izin atau 
perintah Allah.
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ingkar, abencana akan tiada henti-
nya menimpa mereka, disebabkan 
apa yang telah mereka perbuat, 
atau bencana itu akan turun dekat 
rumah mereka,1444 hingga datang 
janji Allah. Sesungguhnya Allah 
tidak menyalahi janji-Nya.

33. Dan sesungguhnya rasul-
rasul sebelum engkau dicemooh-
kan; tetapi Aku bberikan tangguh 
kepada orang-orang yang ingkar. 
Kemudian Aku binasakan mereka 
itu. Maka alangkah dahsyatnya 
hukuman-Ku!

ۡملَۡیُت 
َ
ۡن قَۡبلَِک فَا َو لََقِد اۡسُتۡہِزٔيَ بُِرُسٍل ّمِ

اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
فَک  ۟ ۡم 

ُ
تُہ

ۡ
اََخذ ثُّمَ   ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ لِل

ِعَقاِب ﴿۳۳﴾ 

34. Apakah Dia, Yang berdiri 
mengawasi atas setiap jiwa ten-
tang apa yang diusahakannya, 
akan membiarkan mereka berlalu 
tanpa hukuman? Dan cmereka 
menjadikan sekutu-sekutu bagi 
Allah. Katakanlah, “Sebutlah 
nama mereka.1445 Apakah kamu 
akan memberitahukan kepada-
Nya, apa yang Dia tidak ketahui

 ۚ َسَبۡت 
َ
ک بَِۢما  نَۡفٍس  ّلِ 

ُ
ک َعلٰي  قَٓائٌِم  ُہَو  مَۡن 

َ
اَف

اَۡم   ؕ ۡم 
ُ
ۡوہ َسّمُ قُۡل   ؕ ٓاَء 

َ
ُشَرک ِہ 

لِلّٰ َجَعُلۡوا  َو 

ـُۡٔونَٗہ بَِما لَا یَۡعلَُم فِي الۡاَۡرِض  اَۡم بَِظاِہٍر  تَُنّبِ

ۡم 
ُ
ُرہ

ۡ
َمک ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِل ُزیَِّن  الَۡقۡوِلؕبَۡل  َن  ّمِ

1442. Kata-kata itu secara kiasan berarti, bahwa Al-Qur’an dengan cepat 
akan tersebar di seluruh dunia. Secara harfiah kata-kata itu berarti, bahwa 
bagian-bagian tanah akan diambil dari wilayah musuh dan akan dihibahkan 
kepada orang-orang yang beriman.

1443. Dengan perantaraan Al-Qur’an itu mereka yang secara rohani sudah 
mati, bukan saja akan dihidupkan kembali ke dalam kehidupan baru, tetapi 
akan dibuat pula mengatakan kata-kata bijaksana, dan akan menablighkan 
amanat Al-Qur’an ke seluruh dunia.

1444. Bencana demi bencana akan berturut-turut menimpa orang-orang 
kafir, dan mereka akan menderita kemalangan demi kemalangan, hingga 
nubuatan tentang hancurnya sama sekali kekuasaan mereka akan menjadi 
sempurna dengan jatuhnya Mekah, ibukota dan benteng mereka yang utama.

1445. Orang-orang musyrik dituntut untuk mengemukakan pekerjaan-
pekerjaan apakah yang dilaksanakan oleh berhala-berhala mereka. Kata 

a22 : 56.  b22 : 45.  c6 : 101; 10 : 67; 13 : 17.
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di bumi? Atau, apakah ini hanya 
merupakan ucapan yang kosong?” 
Tidak, bahkan telah ditampakkan 
indah1446 bagi orang-orang ingkar 
tipu daya mereka, dan mereka 
telah dihalangi dari jalan yang 
benar. Dan abarangsiapa dibiarkan 
sesat oleh Allah, maka tidak ada 
baginya pemberi petunjuk.

ُہ  
اللّٰ یُّۡضلِِل  َمۡن  ِبۡیِلَؕو  الّسَ َعِن   ۡوا  ُصّدُ َو 

مَا لَٗہ  ِمۡن َہاٍد ﴿۳۴﴾ 
َ

ف

35. bBagi mereka ada azab 
dalam kehidupan dunia ini; dan 
sesungguhnya azab di akhirat 
lebih keras, dan tidak ada bagi 
mereka seorang pelindung pun 
dari azab Allah.

اُب 
َ

لََعذ َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ

اٍق ﴿۳۵﴾  ِہ  ِمۡن  ّوَ
َن اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
 ۚ َو َما لَہ

ُ
ِخَرِۃ اََشّق

ٰ
الۡا

ربع 
الحزب

26

36. cPerumpamaan kebun yang 
telah dijanjikan kepada orang-
orang yang bertakwa ialah, di 
bawahnya mengalir sungai-
sungai; buahnya kekal1447 dan 
juga naungannya. Itulah ganjaran 
bagi orang-orang yang bertakwa; 
dan balasan bagi orang-orang 
ingkar ialah Api.

ۡجِرۡي ِمۡن  
َ
ُقۡوَنؕ  ت ِتۡي ُوِعَد الُۡمّتَ

َّ ِۃ ال جَّنَ
ۡ

َمَثُل ال

َک 
ۡ
َہا ؕ تِل

ُّ لَُہا َدٓائٌِم ّوَ ِظل
ُ
ۡحِتَہا الۡاَنٰۡہُر ؕ اُک

َ
ت

الٰۡکفِرِیَۡن  ُعۡقَبي  َقۡواّۖوَ 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال ُعۡقَبي 

اُر ﴿۳۶﴾  الّنَ

37. Dan dorang-orang yang 
kepada mereka telah Kami beri-
kan Kitab, mereka bersukacita 
dengan yang diturunkan kepada 

 
ۤ
بَِما َرُحۡوَن 

ۡ
یَف الِۡکٰتَب  ُم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

یُّۡنِکُر   َمۡن  الۡاَۡحَزاِب  ِمَن  َو  ِالَۡیَک  اُنِۡزَل 

“nama” dalam ayat ini bukan berarti nama pribadi, melainkan nama sifat, 
sebab nama-nama pribadi beberapa berhala telah disebut pula dalam Al-
Qur’an sendiri (QS.71: 24); Kata-kata “sebutlah nama mereka” dapat juga 
merupakan ungkapan bernada cemoohan, yang berarti bahwa berhala-berhala 
orang-orang kafir itu begitu tiada artinya, sehingga dengan hanya menyebut 
nama mereka saja akan mendatangkan rasa malu kepada orang-orang kafir 
itu sendiri. 

1446. Sering terjadi, bila seseorang berdusta atau berlaku curang terhadap 
orang lain dengan tujuan mendapat keuntungan duniawi, ia sendiri lambat 
laun menjadi korban penipuannya, yang lambat laun nampak kepadanya 

a17 : 98; 39 : 24, 37.  b39 : 27; 68 : 34.  c2 : 26; 4 : 58; 47 : 16.  d28 : 53.
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engkau. Dan adari bermacam-
macam golongan1448 ada beberapa 
yang ingkar kepada sebagiannya. 
Katakanlah, b”Aku hanya diperin-
tahkan untuk menyembah Allah 
dan tidak mempersekutukan-Nya. 
Kepada-Nya-lah aku berseru, dan 
kepada-Nya-lah tempat kembali-
ku.”

لَاۤ   َو  َہ  
اللّٰ اَۡعُبَد  اَۡن  اُِمۡرُت    

ۤ
َما

ِانَّ قُۡل   ؕ بَۡعَضٗہ 

ِب ﴿۳۷﴾ 
ٰ
ِرَک بِٖہ ؕ ِالَۡیِہ  اَۡدُعۡوا َو  ِالَۡیِہ  َما

ۡ
اُش

38. Dan demikianlah Kami 
ctelah menurunkannya, suatu 
peraturan yang jelas dalam bahasa 
Arab. Dan djika engkau mengikuti 
hawa nafsu mereka sesudah 
datang ilmu pengetahuan kepada 
engkau, tidak akan ada bagi 
engkau seorang sahabat dan tidak 
pula pelindung terhadap Allah.

لَِئِن  اَؕو  َعَربِّیً ًما 
ۡ

ُحک اَنَۡزلٰۡنُہ  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو 

ِم � 
ۡ
ۡم بَۡعَد َما َجٓاَءَک ِمَن الِۡعل

ُ
َبۡعَت اَۡہَوٓاَءہ

َّ ات

لِّيٍ ّوَ لَا  َواٍق ﴿٪۳۸﴾  ِہ ِمۡن ّوَ
َما لََک ِمَن اللّٰ 

39. Dan sesungguhnya telah 
Kami utus rasul-rasul sebelum 
engkau, dan Kami jadikan bagi 
mereka itu istri-istri dan keturunan. 
Dan etidaklah mungkin bagi 
seorang rasul untuk mendatangkan 
suatu Tanda, melainkan dengan 
seizin Allah. Untuk setiap jangka 
waktu ada takdir Ilahi.

ۡم  
ُ
لَہ َنا 

ۡ
َجَعل َو  قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ ُرُسلًا  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

تَِي 
ۡ
یَّا اَۡن  لَِرُسۡوٍل  اَن 

َ
ک َما  َو   ؕ  

ً
یَّۃ ُذّرِ ّوَ  اَۡزَواًجا 

ّلِ  اََجٍل  کَِتاٌب ﴿۳۹﴾ 
ُ
ِہ ؕ لِک

ا بِِاۡذِن اللّٰ
َّ یٍَۃ  ِال

ٰ
بِا

sebagai sesuatu yang menarik.
1447. Kata-kata, “buahnya kekal”, berarti buah-buahan surga tidak akan 

mengalami musim gugur, dan tidak pula akan menjadi busuk. Jadi berkat-
berkat dan rahmat-rahmat surga akan kekal abadi tanpa ada hentinya. “Buah” 
dan “naungan” masing-masing menggambarkan karunia lahir dan batin, dan 
mengandung arti, bahwa orang-orang mukmin akan menikmati segala macam 
berkat di surga, baik jasmani maupun rohani. 

1448. Dengan kata Ahzāb (golongan-golongan) dimaksudkan semua 
orang dari suatu kaum yang kepadanya diutus seorang nabi dan mereka itu 
tidak menerimanya.

a2 : 86.  b18 : 111; 39 : 12; 72 : 21.  c12 : 3; 20 : 114; 43 : 4.
d2 : 121, 146; 42 : 16.  e14 : 12; 40 : 79.
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40. aAllah menghapuskan dan 
menetapkan1449 apa yang Dia ke-
hendaki, dan pada-Nya bsumber 
segala hukum.1450

  اُّمُ  
ۤ
ُہ َما يََشٓاُء َو یُۡثِبُت ۚ َو ِعۡنَدٗہ

یَۡمُحوا اللّٰ

الِۡکٰتِب ﴿۴۰﴾ 

41. Dan cjika Kami perlihatkan 
kepada engkau sebagian dari hal-
hal yang telah Kami ancamkan 
kepada mereka ataupun Kami 
wafatkan engkau, akan sedikit 
saja bedanya; maka sesungguh-
nya tugas dengkau hanya me-
nyampaikan, dan atas Kami-lah 
pelaksanaan perhitungan.

اَۡو  ۡم 
ُ
نَِعُدہ ِذۡي 

َّ ال بَۡعَض  َک  نُِریَّنَ ا  ّمَ ِاۡن  َو 

َعلَۡیَنا   َو  الَۡبلُٰغ  َعلَۡیَک  َما 
فَِانَّ َک  َیّنَ

نََتَوفَّ

ِحَساُب  ﴿۴۱﴾ 
ۡ

ال

42. Tidakkah mereka melihat, 
bahwa eKami mendatangi tanah 
itu, sambil mengurangi dari tepi-
tepinya?1451 Dan Allah-lah yang 
menetapkan keputusan; dan tiada 
seorang pun yang dapat menolak 
keputusan-Nya. Dan Dia sangat 
cepat dalam menghisab.

ِمۡن  نَۡنُقُصَہا  الۡاَۡرَض  تِي 
ۡ
نَا ا 

اَنَّ یََرۡوا  لَۡم  اََو 

ِمٖہ ؕ 
ۡ

َب ِلحُک ُم  لَا ُمَعّقِ
ُ

ُہ َيۡحک
اَۡطَراِفَہا ؕ َو اللّٰ

ِحَساِب ﴿۴۲﴾ 
ۡ

َو ُہَو  َسِریُۡع  ال

1449. Ayat ini menetapkan dua hukum mengenai azab Ilahi; (a) Allah 
akan membatalkan azab itu seluruhnya atau sebagiannya atau (b) Allah 
membiarkan azab itu berlaku sebagaimana Dia telah tetapkan semula.

1450. (a) Tuhan sendiri mengetahui sebab utama yang menjadi dasar 
segala perintah atau kebijaksanaan-Nya. (b) Segala hukum syariat itu berdasar 
pada sifat-sifat Ilahi, dengan demikian sumber hukum itu ada pada Tuhan. 
Umm berarti sumber, dasar, asal; penopang atau penunjang (Lane).

1451. Atrāf berarti orang-orang baik dan murah hati, (dan juga) rendah 
dan hina. Maka ayat ini berarti, “apakah mereka tidak melihat, bahwa Allah 
berangsur-angsur mengurangi dan memotong tanah itu dari sisinya?” Yaitu, 
Islam sedang tersebar ke seluruh pelosok Arabia dan merembes ke tiap rumah 
serta ke segala bagian dan lapisan masyarakat yang tinggi dan yang rendah, 
yang kaya dan yang miskin, budak dan majikan.

a42 : 25.  b43 : 5.  c10 : 47; 40 : 78.  d3 : 21; 5 : 93; 16 : 83.  e21 : 45.



AL-RA’D Surah 13Juz 13

872

43. Dan asungguh orang-
orang sebelum mereka telah 
merencanakan tipu daya pula, 
tetapi semua rencana yang ber-
hasil ada pada Allah.1451A Dia 
mengetahui apa yang telah dius-
ahakan oleh tiap-tiap jiwa; dan 
orang-orang kafir akan segera 
mengetahui bbagi siapa ganjaran 
tempat kesudahan itu.

ُر  
ۡ

الَۡمک ِہ 
فَِللّٰ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َر 
َ

َمک قَۡد  َو 

 نَۡفٍسَؕو َسَیۡعلَُم  
ُ

ّل
ُ
ِسُب ک

ۡ
َجِمۡیًعاؕیَۡعلَُم َما تَک

اِر ﴿۴۳﴾  ُر  لَِمۡن  ُعۡقَبي الّدَ
ّٰ
الُۡکف

44. Dan orang-orang kafir itu 
berkata, c”Engkau bukanlah se-
orang rasul!” Katakanlah, d”Cu-
kuplah Allah sebagai saksi antara 
aku dengan kamu, dan juga bagi 
orang yang memiliki ilmu Al-
kitab.”1451B

ي 
ٰ
ف

َ
ک قُۡل    ؕ مُۡرَسلًا  لَۡسَت  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال یَُقۡوُل  َو 

ۡم � َو َمۡن ِعۡنَدٗہ  
ُ

ِہ  َشِہۡیًدابَۡیِنۡي َو بَۡیَنک
بِاللّٰ

ُم  الِۡکٰتِب ﴿٪۴۴﴾
ۡ
ِعل 

1451A. Segala rencana rahasia musuh-musuh Islam diketahui Allah, dan 
oleh karena itu tiada rencana dan siasat mereka dapat menggagalkan tujuan 
Tuhan – kemenangan mutlak pada akhirnya bagi Islam.

1451B. Kata-kata, Ilm al-Kitāb, dapat berarti tanda-tanda baru dari langit 
dan nubuatan-nubuatan kitab-kitab terdahulu mengenai Rasulullah Saw.

a3 : 55; 8 : 31; 14 : 47; 27 : 51.  b28 : 38.  c25 : 42.
d4 : 167; 6 : 20; 29 : 53; 48 : 29.



IBRĀHĪM Surah 14Juz 13

873

Surah 14
IBRĀHĪM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 53, dengan basmalah

Rukuknya : 7

 
Pengantar

Pokok bahasan surah sebelumnya diteruskan dan diterangkan 
dengan lebih lengkap dan lebih jelas dalam surah ini. Surah ini bertujuan 
membuktikan kebenaran ajaran Al-Qur’an atas dasar pengamatan, 
dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan 
itu dari fakta-fakta sejarah. Ditegaskan, bahwa dalam suasana seperti 
yang dialami oleh Rasulullah Saw, utusan-utusan Tuhan telah berhasil 
di jamannya sendiri, sekalipun mereka menghadapi perlawanan yang 
sangat kuat. Maka Rasulullah Saw pun sudah ditakdirkan menang 
dalam tugas beliau, meskipun serba kurangnya sarana-sarana yang 
beliau miliki.

Kemudian surah ini melanjutkan dengan mengatakan, bahwa tujuan 
yang sebenarnya wahyu Al-Qur’an ialah menyampaikan petunjuk 
kepada seluruh umat manusia, yang meraba-raba dalam kegelapan, dan 
Rasulullah Saw telah dibangkitkan untuk mengeluarkan mereka dari 
kegelapan yang tebal itu serta membawa mereka ke alam yang terang. 
Nabi-nabi telah datang pula sebelum beliau dan di antaranya yang 
terkemuka ialah Nabi Musa As. Surah ini menyingkapkan rahasia, 
bahwa yang menjadi sebab utama bagi kemenangan-kemenangan 
para utusan Tuhan atas lawan-lawan mereka adalah karena mereka 
beribadah kepada Tuhan dan menyebarkan kebenaran.

Sesudah membahas masalah itu, surah ini mengemukakan beberapa 
tanda yang menonjol dan ciri-ciri khas Kalam Allah serta ukuran yang 
dengan itu kebenaran dapat diuji. Ditimbang dengan ukuran-ukuran 
itu, Al-Qur’an itu mutlak terbukti firman Allah sendiri. Kemudian 
kaum Muslimin diberitahu bagaimana caranya mengambil faedah 
sebaik-baiknya dari cita-cita dan ajaran-ajarannya yang luhur itu. 
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Kemudian surah ini menegaskan, bahwa perubahan yang tidak 
lama lagi akan terjadi di bumi Arabia dengan perantaraan amanat Al-
Qur’an itu, telah ditakdirkan oleh Allah Yang Maha Kuasa itu berabad-
abad sebelumnya. Telah menjadi rencana dan tujuan Ilahi, sejak Nabi 
Ibrahim As pergi ke padang belantara Paran, dan di sana menempatkan 
putra beliau Ismail As dan istri beliau, Siti Hajar, supaya kelak pada 
suatu hari, daerah yang kering dan gersang itu akan menjadi pusat 
gerakan agama terbesar, dimana hal yang seperti itu belum pernah 
disaksikan oleh dunia. Kota Mekah didirikan untuk menyempurnakan 
rencana Ilahi itu. Itulah sebabnya, mengapa – meskipun tanahnya mati 
dan gersang – Tuhan senantiasa menjamin bagi penghuni-penghuninya 
sarana-sarana dan bahan-bahan keperluan hidup mereka dalam jumlah 
yang besar. 

Ketika Nabi Ibrahim As sedang membangun kembali Baitullah 
dengan bantuan putranya, Ismail As, beliau berdoa, agar Tuhan 
membangkitkan di antara kaum Mekah itu, seorang rasul yang akan 
membacakan kepada mereka Tanda-tanda-Nya, mengajarkan Kitab dan 
Hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka (QS.2: 130). Doa 
itu terpenuhi dalam wujud Rasulullah Saw. Surah ini mengingatkan 
orang-orang beriman, bahwa kewajiban dan tanggung jawab mereka 
telah diterangkan sebelumnya kepada mereka oleh Nabi Ibrahim As, 
dan bahwa hendaknya mereka sekali-kali jangan lengah terhadapnya.

Surah ini berakhir dengan mengemukakan peringatan kepada 
orang-orang kafir, bahwa oleh karena Mekah didirikan untuk menjadi 
pusat dan benteng guna menablighkan dan menyiarkan akidah Tauhid, 
maka hendaknya mereka meninggalkan kemusyrikan. Segala usaha 
dari pihak mereka untuk menentang rencana Ilahi, pasti akan berakhir 
dengan kegagalan dan kehancuran sepenuhnya.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Ra.1452 Inilah 
sebuah Kitab yang telah Kami 
turunkan kepada engkau, supaya 
cengkau dapat mengeluarkan 
manusia dari kegelapan kepada 
cahaya dengan izin Tuhan mereka, 
kepada jalan Tuhan Yang Maha-
perkasa, Mahaterpuji.

اَس ِمَن  ۡخِرَج الّنَ
ُ

ٰر ؕ کِٰتٌب اَنَۡزلٰۡنُہ  ِالَۡیَک لِت
ٓ

ال

ِصَراِط  ِالٰي  َربِّہِۡم   بِِاۡذِن   ۬ۙ ۡوِر  الّنُ ي 
َ

ِال لُٰمِت 
ُ

الّظ

 ﴾۲﴿ۙ حَِمۡیِد 
ۡ

الۡعَِزیِۡز  ال

3. Jalan Allah, Yang mempu-
nyai segala sesuatu di seluruh 
langit dan segala sesuatu di bumi. 
Dan dcelakalah orang-orang kafir, 
disebabkan oleh azab yang sangat 
keras;

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِضؕ  ِذۡي لَٗہ َما فِي الّسَ
َّ ِہ ال

اللّٰ

 ﴾۳﴿ۙ اٍب  َشِدیِۡد 
َ

ٰکفِرِیَۡن ِمۡن َعذ
ۡ
َو َویٌۡل لِّل

4. eOrang-orang yang lebih 
menyukai kehidupan dunia dari 
pada akhirat, dan fmenghalangi 
orang dari jalan Allah, dan 
menginginkannya bengkok. 
Mereka itu berada dalam kesesatan 
yang jauh.

ِخَرِۃ 
ٰ

نَۡیا َعلَي الۡا حَٰیوَۃ الّدُ
ۡ

ۡوَن ال ِحّبُ
َ

ِذیَۡن يَۡست
َّ ا�ل

یَۡبُغۡونََہا  َو  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوَن  یَُصّدُ َو 

ِٰٓئَک فِۡي َضلٍٰل  ۭ بَِعۡیٍد ﴿۴﴾  ِعَوًجا ؕ اُول

5. Dan tidaklah Kami utus 
seorang rasul, melainkan dengan 
wahyu dalam bahasa kaumnya,1453 
supaya dapatlah ia membuat 
segalanya jelas bagi mereka. 

قَۡوِمٖہ   بِلَِساِن  ا 
َّ ِال ُسۡوٍل   ّرَ ِمۡن  َنا 

ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو 

یَۡہِدۡي َو  يََّشٓاُء   َمۡن  ُہ 
اللّٰ  

ُ
فَُیِضّل  ؕ ۡم 

ُ
لَہ َن  ِ

لُِیَبیّ

1452. Lihat catatan no. 16.
1453. Ayat ini tidak berarti, bahwa amanat Rasulullah Saw hanya terbatas 

kepada bangsa Arab saja. Dugaan demikian disangkal oleh ayat-ayat Al-Qur’an 
lainnya, di mana beliau jelas dan tanpa aling-aling dinyatakan sebagai utusan 
Allah yang dikirim untuk seluruh dunia (QS.7: 159; 34: 29). Bukan hanya 
Al-Qur’an yang menyatakan Rasulullah Saw sebagai rasul untuk seluruh 
dunia, bahkan juga Rasulullah Saw sendiri menurut riwayat pernah bersabda, 
“aku diutus kepada bangsa yang berkulit hitam dan yang berkulit merah,” 

a1 : 1. b10 : 2; 11 : 2; 12 : 2; 13 : 2; 15 : 2. c2 : 258; 5 : 17; 14 : 6; 65 : 12.
d19 : 38; 38 : 28; 51 : 61. e16 : 108. f3 : 100; 7 : 46; 11 : 20.
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maksudnya kepada seluruh umat manusia (Bihar); dan “aku telah dibangkitkan 
untuk seluruh umat manusia.” (Bukhari). Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa 
Arab, sebab bangsa Arab merupakan bangsa yang pertama-tama diseru (dan 
pula karena bahasa Arab sebagai bahasa yang paling jelas, fasih, sangat luas, 
adalah sangat tepat untuk menjadi kendaraan guna menyampaikan amanat 
Al-Qur’an) dan dengan perantaraan mereka amanat itu harus disebarkan ke 
seluruh dunia, dan bahwa diturunkannya dalam bahasa Arab itu, bukan karena 
dimaksudkannya hanya untuk bangsa Arab saja.

1454. Ungkapan Ayyāmullāh [Ayyām Allāh] berarti karunia-karunia 
dan siksaan-siksaan dari Allah (Taj), seperti peribahasa Arab yang masyhur 
mengatakan, Ayyām al-‘Arab, yang berarti perkelahian dan sengketa orang-
orang Arab.

aMaka Allah membiarkan sesat 
siapa yang Dia kehendaki, dan 
memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Dia-
lah Yang Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

حَِکۡیُم ﴿۵﴾ 
ۡ

 َمۡن يََّشٓاُء ؕ َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  ال

6. Dan telah Kami utus Musa 
dengan tanda-tanda Kami, dengan 
mengatakan, b”Keluarkanlah kaum 
engkau dari kegelapan kepada 
cahaya, dan peringatkanlah mereka 
tentang Hari-hari Allah.”1454 
Sesungguhnya dalam hal itu ada 
Tanda-tanda bagi setiap orang 
yang bersabar dan bersyukur.

اَۡخِرۡج   اَۡن   
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا ُمۡوٰسي  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

ۡم 
ُ
ۡرہ

ّ
َذکِ َو   ۬ۙ ۡوِر  الّنُ ي 

َ
ِال لُٰمِت 

ُ
الّظ ِمَن  قَۡوَمَک 

اٍر   َصّبَ ّلِ 
ُ
لِّک ٰیٍت 

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِہِؕاّنَ 

اللّٰ یّٰىِم 
َ
بِا

ۡوٍر ﴿۶﴾ 
ُ

َشک

7. Dan ingatlah ketika Musa 
berkata kepada kaumnya, c”Ingat-
lah nikmat Allah atasmu, tatkala 
Dia menyelamatkan kamu dari 
kaum Fir‘aun, yang menimpakan 
kepadamu azab yang menyedih-
kan, menyembelih anak-anak 
lelakimu, dan membiarkan hidup 
wanita-wanitamu; dan dalam hal 
itu bagimu ada cobaan yang besar 
dari Tuhan-mu.”

ِہ 
اللّٰ  

َ
نِۡعَمۃ ُرۡوا 

ُ
اۡذک لَِقۡوِمِہ  ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ  َو 

ۡم 
ُ

ِل ِفۡرَعۡوَن يَُسۡوُمۡونَک
ٰ
ۡن ا ۡم ّمِ

ُ
ٰجک

ۡ
ۡم ِاۡذ اَن

ُ
َعلَۡیک

ۡحُیۡوَن 
َ

ۡم َو يَۡست
ُ
حُۡوَن اَبَۡنٓاَءک ّبِ

َ
اِب َو یُذ

َ
ُسۡوَٓء الَۡعذ

ۡم  
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ ٓاٌء 
َ
بَل ٰذلُِکۡم  فِۡي  ۡم َؕو 

ُ
نَِسٓاَءک

َعِظۡیٌم ٪﴿۷﴾  

a13 : 28; 74 : 32.  b14 : 2.  c2 : 50; 7 : 142; 28 : 5.
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1455. Syukr (syukur) itu tiga macam: (1) Dengan hati atau pikiran, 
yaitu dengan satu pengertian yang tepat dalam hati mengenai manfaat yang 
diperolehnya; (2) Dengan lidah, yaitu dengan memuji-muji, menyanjung atau 
memuliakan orang yang berbuat kebaikan; dan (3) Dengan anggota-anggota 
badan, yaitu dengan membalas kebaikan yang diterima setimpal dengan jasa itu.

Syukr bersitumpu pada lima dasar, (a) kerendahan hati dari orang yang 
menyatakan syukur itu kepada dia, yang kepadanya syukur itu dinyatakan, 
(b) kecintaan terhadapnya; (c) pengakuan tentang jasa yang dia berikan, (d) 
sanjungan terhadapnya untuk itu; (e) tidak mempergunakan jasa itu dengan 
cara yang ia (orang yang telah memberikannya) tidak akan menyukainya. Itulah 
Syukr dari pihak manusia. Syukr dari pihak Tuhan ialah dengan mengampuni 
seseorang atau memujinya atau merasa puas terhadapnya,  berkemauan baik 
untuknya atau senang kepadanya, dan oleh karena itu merasa perlu memberi 
imbalan atau mengganjarnya (Lane). Kita hanya dapat benar-benar bersyukur 
kepada Tuhan, bila kita mempergunakan segala pemberian-Nya dengan tepat.

1456. Kata-kata ini menunjukkan, bahwa nabi-nabi telah dibangkitkan 
pula di antara bangsa-bangsa yang bukan keturunan Nabi Ibrahim As, sebab 
suku-suku ‘Ad dan Tsamud disusul oleh beberapa kaum lainnya yang tentang 

8. Dan ketika Tuhan engkau 
mengumumkan, a”Jika kamu ber-
syukur,1455 pasti akan Aku lim-
pahkan lebih banyak karunia 
padamu; jika kamu tidak ber-
syukur, maka ketahuilah sesung-
guhnya azab-Ku amat keras.”

ۡم  
ُ

ک
لَاَِزیَۡدنَّ ۡرتُۡم 

َ
َشک لَِئۡن  ۡم  

ُ
َربُّک َن  

َ
ّذ

َ
تَا ِاۡذ   َو 

ابِۡي لََشِدیٌۡد ﴿۸﴾ 
َ

ۡرتُۡم  ِاّنَ َعذ
َ
ف

َ
َو لَِئۡن ک

9. Dan Musa berkata, “Jika 
bkamu dan orang-orang yang ada 
di bumi ini semuanya ingkar, 
kamu tidak akan dapat memu-
daratkan Allah; maka sesung-
guhnya Allah Mahakaya, Maha-
terpuji.”

ا اَنۡتُۡم َو َمۡن فِي الۡاَۡرِض 
ۤ
ُرۡو

ُ
ف

ۡ
ي ِاۡن تَک َو قَاَل ُمۡوسٰۤ

َہ لََغِنّيٌ َحِمۡیٌد ﴿۹﴾ 
َجِمۡیًعا � فَِاّنَ اللّٰ

10. cBukankah telah datang 
kepadamu berita mengenai orang-
orang yang sebelummu, kaum 
Nuh, ‘Ad dan Tsamud, dan orang-
orang yang sesudah mereka? 
Sekarang tiada yang mengetahui 
mereka kecuali Allah.1456 Telah 

ِذیَۡن ِمۡن قَۡبلُِکۡم قَۡوِم 
َّ ۡم نََبُؤا ال

ُ
تِک

ۡ
اَلَۡم یَا

  ؕ ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم  ِذیَۡن 
َّ ال َو   ؕ ثَُمۡوَد  ّوَ  َعاٍد  ّوَ  نُۡوٍح 

ۡم
ُ
ُرُسلُہ ۡم 

ُ
ُہ َؕجٓاَءتۡہ

اللّٰ ا 
َّ ِال ۡم 

ُ
یَۡعلَُمہ لَا 

a3 : 116; 4 : 148.  b31 : 13.  c9 : 70; 40 : 32; 50 : 13 - 15.
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datang kepada mereka rasul-rasul 
mereka dengan tanda-tanda yang 
nyata, tetapi mereka meletakkan 
tangan mereka pada mulut me-
reka,1457 dan berkata, “Sesungguh-
nya kami ingkar terhadap ajaran 
yang dengannya kamu telah 
diutus, dan sesungguhnya kami 
ada dalam keraguan yang sangat 
menggelisahkan tentang apa yang 
kamu seru kami kepadanya.”

ا  قَالُۡوۤ َو  َواِہہِۡم 
ۡ
اَف فِۡيۤ  ۡم 

ُ
اَیِۡدیَہ ا 

ۡوۤ فََرّدُ ٰنِت  بِالَۡبّیِ

مَّا   ا  لَِفۡي َشّکٍ ّمِ
تُۡم  بِٖہ َو  ِانَّ

ۡ
  اُۡرِسل

ۤ
ۡرنَا بَِما

َ
ا َکف

ِانَّ

  ِالَۡیِہ  مُِریٍۡب ﴿۱۰﴾ 
ۤ
تَۡدُعۡونََنا

11. Berkatalah rasul-rasul me-
reka, “Apakah kamu dalam ke-
raguan mengenai Allah, aPencipta 
seluruh langit dan bumi?1458 Dia 
memanggil kamu, supaya Dia 
mengampuni dosa-dosamu, dan 
memberimu tangguh hingga 
suatu masa yang ditetapkan.” 
Mereka menjawab, b”Tiadalah 
kamu melainkan manusia seperti 
kami juga; kamu menghendaki 
kami berpaling dari apa yang 
bapak-bapak kami sembah. Maka 
datangkanlah kepada kami bukti 
yang nyata.”

ٰمٰوِت  الّسَ فَاِطِر   
ٌ

َشّک ِہ 
اللّٰ اَفِي  ۡم 

ُ
ُرُسلُہ قَالَۡت 

ۡم 
ُ

ۡن ُذنُۡوبِک ۡم لَِیۡغفَِر لَُکۡم ّمِ
ُ
َو الۡاَۡرِضؕیَۡدُعۡوک

ا 
َّ ا ِاۡن اَنۡتُۡم ِال يؕ قَالُۡوۤ َسّمً ٰۤي اََجٍل ّمُ ۡم ِال

ُ
َرک َو یَُؤّخِ

اَن 
َ
ک َعمَّا  ۡونَا  تَُصّدُ اَۡن  ۡثلَُناؕتُِریُۡدۡوَن  ّمِ بََشٌر 

ِبیٍۡن ﴿۱۱﴾  ٰطٍن ّمُ
ۡ
تُۡونَا بُِسل

ۡ
بَٓاُؤنَا فَا

ٰ
یَۡعُبُد ا

نصف
 الحزب

26

mereka “(sekarang) tiada yang mengetahui mereka kecuali Allah,” sedang 
nabi-nabi yang muncul di antara keturunan Nabi Ibrahim As telah disebut, 
baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Bibel.

1457. Kata-kata itu berarti, bahwa orang-orang kafir meletakkan tangan 
mereka pada mulut mereka sendiri karena keheran-heranan atas da’wa-da’wa 
dari nabi-nabi itu, yang sangat tinggi dan mulia. Atau mereka menggigit 
tangannya karena marah atas apa-apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Atau 
mereka letakkan tangan mereka pada mulut nabi-nabi untuk membuat para 
nabi diam atau berhenti dari bicara mengenai pengakuan mereka.

1458. Penciptaan seluruh langit dan bumi dikemukakan untuk 
membuktikan, bahwa ajaran-ajaran yang diberikan kepada nabi-nabi itu 
asalnya dari Allah. Karena Allah yang menjadikan  langit dan bumi, maka tak 
masuk akal untuk menganggap, bahwa sesudah menjadikan manusia, Allah 

a6 : 15; 12 : 102; 35 : 2; 39 : 47.  b11 : 28; 23 : 25.
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12. Rasul-rasul mereka berkata 
kepada mereka, a”Tiadalah kami 
melainkan manusia seperti kamu 
juga,1459 akan tetapi bAllah me-
limpahkan karunia-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki di antara 
hamba-hamba-Nya. Dan tidak layak 
bagi kami mendatangkan suatu 
bukti bagimu, melainkan dengan 
izin Allah. Dan hanya kepada 
Allah sajalah orang-orang mukmin 
bertawakkal.”

ۡثلُُکۡم  ا بََشٌر ّمِ
َّ ۡحُن ِال

َ ّ
ۡم ِاۡن ن

ُ
ۡم ُرُسلُہ

ُ
قَالَۡت لَہ

َہ یَُمّنُ َعلٰي َمۡن يََّشٓاُء ِمۡن ِعَباِدٖہؕ 
َو لِٰکّنَ اللّٰ

ا بِِاۡذِن 
َّ ٰطٍن ِال

ۡ
ۡم بُِسل

ُ
تَِیک

ۡ
ا

 اَۡن نَّ
ۤ
اَن لََنا

َ
َو َما ک

ِل  الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۲﴾ 
َّ
َیَتَوک

ۡ
ِہ  فَل

ِہ ؕ َو َعلَي اللّٰ
اللّٰ

13. “Dan cmengapa kami tidak 
akan bertawakkal kepada Allah, 
padahal sesungguhnya Dia telah 
menunjuki kami jalan yang 
layak bagi kami? Dan kami pasti 
akan bersabar terhadap segala 
penderitaan yang kamu timpakan 
kepada kami. Maka hanya ke-
pada Allah sajalah hendaknya 
bertawakkal orang-orang yang 
tawakkal.”

َہٰدىَنا  قَۡد  َو  ِہ 
اللّٰ َعلَي  َل 

َّ
نََتَوک ا 

َّ اَل   
ۤ
لََنا َما  َو 

 ؕ َذیُۡتُمۡونَا 
ٰ
ا  

ۤ
َما َعلٰي  لََنۡصِبَرّنَ  َو   ؕ ُسُبلََنا 

ُِلۡوَن ﴿٪۱۳﴾ 
ّ
الُۡمَتَوک ِل 

َّ
َیَتَوک

ۡ
فَل ِہ 

اللّٰ َعلَي  َو  

14. Dan dorang-orang kafir itu 
berkata kepada rasul-rasul mereka, 
“Niscaya kamu akan kami usir 
dari negeri kami, atau kamu benar-
benar kembali kepada agama 
kami.” Maka Tuhan mereka me-
wahyukan kepada mereka, “Pasti 
akan Kami binasakan orang-orang 
yang aniaya itu,

ۡم 
ُ

ک ۡخِرَجّنَ
ُ

لَن لُِرُسلِہِۡم  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

ي  ۡوحٰۤ
َ
فَا  ؕ ِتَنا 

َّ ِمل فِۡي  لََتُعۡوُدّنَ  اَۡو    
ۤ
اَۡرِضَنا ۡن  ّمِ

 ﴾۱۴ؕ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

ۡم لَُنۡہلَِکّنَ  الّظ
ُ
ِالَۡیہِۡم َربُّہ

akan membiarkannya tanpa petunjuk. Juga tidak masuk akal untuk menduga, 
bahwa Allah – Yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kemakmuran dan 
kemajuan jasmani manusia dengan menjadikan seluruh langit dan bumi – 
telah mengabaikan jaminan bagi kesejahteraan rohaninya.

1459. Utusan Allah yang dikirimkan untuk memberi petunjuk kepada 
manusia, dan untuk menjadi contoh bagi mereka, haruslah terdiri dari seorang 
manusia yang serupa dengan wujud mereka sendiri; sebab, jika seorang 

a18 : 111; 41 : 7.  b3 : 165; 6 : 125.  c11 : 57, 89; 12 : 68.  d7 : 89.
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15. “Dan atentu akan Kami tem-
patkan kamu di negeri ini setelah 
mereka. Inilah janji bagi siapa 
yang takut kepada ke-dudukan-Ku 
dan takut kepada ancaman-
Ku.”1460

ُم الۡاَۡرَض ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم ؕ ٰذلَِک 
ُ

ـک َو لَنُۡسِکَنّنَ

لَِمۡن َخاَف َمَقاِمۡي َو َخاَف َوِعۡیِد ﴿۱۵﴾ 

16. Dan mereka itu berdoa untuk 
kemenangan, dan binasalah setiap 
orang yang berlaku sewenang-
wenang dan musuh kebenaran.

 ﴾۱۶ۙ اٍر َعِنۡیٍد ﴿  َجّبَ
ُ

ّل
ُ
حُۡوا َو َخاَب  ک

َ
َو اۡسَتۡفت

17. Di hadapannya ada neraka 
Jahannam, dan ia akan diberi 
minum dari bair mendidih.

 ﴾۱۷ۙ ﴿ ٓاٍء َصِدیٍۡد  ي ِمۡن ّمَ
ٰ
ُم َو يُۡسق

َ َرٓائِٖہ َجَہنّ ۡن ّوَ  ّمِ

18. Ia akan meminumnya se-
teguk demi seteguk dan tidak 
dapat menelannya dengan mudah. 
Dan cmaut akan datang kepadanya 
dari setiap penjuru,1461 namun ia 
tidak akan mati. Dan selain dari 
itu di hadapannya ada azab yang 
keras.

الَۡمۡوُت  تِۡیِہ 
ۡ
یَا َو  يُِسۡیُغٗہ   اُد 

َ
یَک لَا  َو  ُعٗہ   جَّرَ

َ
یَّت

َرٓائِٖہ   ٍت ؕ َو ِمۡن  ّوَ اٍن ّوَ َما ُہَو  بَِمّیِ
َ
ّلِ َمک

ُ
ِمۡن ک

اٌب  َغلِۡیٌظ ﴿۱۸﴾ 
َ

َعذ

utusan itu bukan berwujud manusia seperti mereka sendiri, beliau tidak dapat 
menjadi contoh bagi mereka.

1460. Al-Qur’an telah memakai kata ganti (Personal Pronoun) baik 
dalam bentuk mufrad (singular) maupun jamak (plural) untuk Tuhan Yang 
Maha Agung. Manakala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang hendak 
dinyatakan, maka bentuk jamaklah yang dipakai; Sedangkan jika sifat Ghanī 
(Yang Maha Cukup dalam dzat-Nya sendiri) dan Samad (tak tergantung 
dari siapa pun) yang hendak ditekankan, maka bentuk mufrad lah yang 
dipergunakan. Atau seperti dinyatakan oleh beberapa alim ulama rabbani, 
di mana Tuhan bermaksud menimbulkan suatu hasil dengan perantaraan 
malaikat-malaikat, maka dipakailah bentuk jamak; tetapi di mana satu 
pekerjaan akan dilaksanakan dengan perantaraan suatu takdir Ilahi yang khas, 
maka mufradlah yang dipakai. Ayat sekarang ini menggabungkan penggunaan 
jamak dan mufrad kedua-duanya.

1461. Datangnya kematian dari setiap penjuru berarti, bahwa sekian 
banyaknya dosa-dosa dan keburukan-keburukan orang-orang kafir akan 
mengambil berbagai bentuk kematian bagi mereka.

a21 : 106.  b69 : 37; 78 : 25, 26.  c20 : 75; 87 : 14.
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19. aKeadaan orang-orang yang 
ingkar kepada Tuhan mereka, 
amal perbuatan mereka1462 seperti 
abu yang dihembus angin yang 
keras pada hari badai berkecamuk. 
bMereka tidak akan mempunyai 
kekuasaan sedikit pun atas apa 
yang telah mereka usahakan. 
Itulah sebenarnya kebinasaan 
yang hebat.

َرَماِد 
َ
ک ۡم 

ُ
اَۡعمَالُہ بَِربِّہِۡم  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َمَثُل 

لَا   ؕ َعاِصٍف  یَۡوٍم  فِۡي  الّرِیُۡح  بِِہ  ۡت  ۡشَتّدَ ا�

ٰذلَِک   ؕ ۡيٍء 
َ

ش َعلٰي  َکَسُبۡوا  ِممَّا  یَۡقِدُرۡوَن 

لُٰل الَۡبِعۡیُد ﴿۱۹﴾ 
َ

ُہَو الّض

20. Tidakkah engkau lihat, 
bahwa cAllah menjadikan seluruh 
langit dan bumi ini dengan 
hak? dJika Dia kehendaki, Dia 
dapat memusnahkanmu dan 
mendatangkan makhluk yang 
baru.*

الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  َہ 
اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

ٍق  
ۡ
ِبخَل ِت 

ۡ
یَا َو  ۡم 

ُ
ِہۡبک

ۡ
یُذ  

ۡ
يََّشا ِاۡن   ؕ حَّقِ 

ۡ
بِال

 ﴾۲۰ۙ َجِدیٍۡد ﴿

21. Dan eyang demikian itu tidak 
sulit bagi Allah sedikitpun. ِہ  بِعَِزیٍۡز ﴿۲۱﴾ 

ّوَ  َما  ٰذلَِک  َعلَي  اللّٰ
22. Dan mereka itu semuanya 

akan tampil di hadapan Allah,1463 

fmaka orang-orang yang lemah 
akan berkata kepada orang-orang 
yang sombong, “Sesungguhnya 
kami dahulu pengikut-pengikut-
mu; maka dapatkah kamu meng-
hindarkan kami dari azab Allah 
sedikit saja?” Mereka berkata, 

ِذیَۡن 
َّ لِل ُؤا  َعفٰٓ

ُ
الّض فََقاَل  َجِمۡیًعا  ِہ 

لِلّٰ بََرُزۡوا  َو 

فََہۡل  تََبًعا  لَُکۡم  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ ا 

ۤ
بَُرۡو

ۡ
اۡسَتک

ِمۡن  ِہ 
اللّٰ اِب 

َ
َعذ ِمۡن  ا  َعّنَ ۡغُنۡوَن  ّمُ اَنۡتُۡم 

ۡمؕ 
ُ

َہَدیٰۡنک
َ
ُہ  ل

ۡيٍءؕ  قَالُۡوا لَۡو َہٰدىَنا اللّٰ
َ

ش

1462. “Amal perbuatan mereka” dapat diartikan, usaha-usaha keras 
yang orang-orang kafir lakukan dalam menentang para rasul Allah.

1463. Bukan semata-mata perbuatan buruknya sendiri, yang mendatangkan 
kejatuhan bagi suatu kaum, tetapi yang terutama mendatangkan kejatuhan itu 
ialah terbukanya kelemahan mereka. Setelah kelemahan menjadi nampak, 
maka gengsi dan nama baik mereka – yang melebihi hasil karya mereka, dan 
merupakan penolong utama untuk sukses mereka – mendapat pukulan maut 
dengan jatuhnya mereka di mata kaum-kaum lawan mereka, hal mana diikuti 

a24 : 40.  b2 : 265.  c6 : 74; 16 : 4; 29 : 45; 39 : 6.  d4 : 134; 6 : 134;
35 : 17.  e35 : 18.  f6 : 129; 7 : 39, 40; 28 : 64; 33 : 68, 69; 34 : 32, 33; 40 : 48, 49.

* Di sini difirmankan tentang sesuatu yang mungkin terjadi jika Allah Swt. menghendaki, 
setelah semua manusia dihancurkan maka Dia dapat menciptakan makhluk baru sebagai 
pewarisnya. Hal ini untuk Allah bukan pekerjaan yang sulit.
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“Seandainya Allah memberi pe-
tunjuk kepada kami, pasti kami 
telah memberi petunjuk kepada-
mu. Sama saja bagi kita, apakah 
kita berkeluh-kesah atau kita 
bersabar; tidak ada jalan bagi kita 
untuk melepaskan diri.”1464

 اَۡم َصبَۡرنَا َما لََنا ِمۡن  
ۤ
 اََجِزۡعَنا

ۤ
َسَوٓاٌء َعلَۡیَنا

ِحۡیٍص  ﴿٪۲۲﴾ 
َ

ّم 

23. Dan, ketika perkara itu 
telah diputuskan, setan berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah men-
janjikan kepadamu suatu janji 
yang benar, dan aku menjanjikan 
kepadamu, tetapi aku telah me-
nyalahinya. Dan atidaklah aku 
mempunyai kekuasaan apa pun 
atasmu, melainkan aku telah 
mengajak kamu, lalu kamu telah 
menerimaku. Maka janganlah 
kamu menyalahkan aku tapi 
salahkan dirimu sendiri. Aku 
tidak dapat menolongmu dan 
kamu pun tidak dapat me-
nolongku. Sesungguhnya aku 
telah mengingkari perbuatanmu 
mempersekutukan aku dengan 
Allah sejak dahulu. Sesungguhnya 
orang-orang yang aniaya itu bagi 
mereka ada azab yang pedih.”

َہ 
اللّٰ ِاّنَ  الۡاَۡمُر  قُِضَي  ا  لَّمَ ۡیٰطُن 

َ
الّش قَاَل  َو 

ۡم ؕ 
ُ

ۡخلَۡفُتک
َ
ۡم فَا

ُ
ک

ُّ حَّقِ َو َوَعۡدت
ۡ

ۡم َوۡعَد ال
ُ
َوَعَدک

اَۡن  اۤ 
َّ ِال ٰطٍن 

ۡ
ُسل ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َعلَۡیک لَِي  اَن 

َ
ک َما  َو 

تَُلۡوُمۡونِۡي  فَلَا   ۚ لِۡي  جَۡبتُۡم 
َ

فَاۡست ۡم 
ُ

َدَعۡوتُک

  
ۤ
َما َو  ۡم 

ُ
بُِمۡصِرِخک اَنَا�    

ۤ
َما  ؕ ۡم 

ُ
اَنُۡفَسک ا  لُۡوُمۡوۤ َو 

ُتُمۡوِن ِمۡن 
ۡ
َرک

ۡ
 اَش

ۤ
ۡرُت بَِما

َ
ف

َ
ِۡي ک

ّ
ؕ  ِان اَنۡتُۡم بُِمۡصِرِخّيَ

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۲۳﴾ 
َ

ۡم  َعذ
ُ
لِِمیَۡن لَہ

ٰ
قَۡبُل ؕ ِاّنَ الّظ

24. Dan borang-orang yang 
ber-iman dan beramal saleh akan 
dimasukkan ke dalam kebun-
kebun yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai; mereka akan  ke-
kal di dalamnya dengan izin 
Tuhan mereka. cSalam mereka di 
dalamnya satu sama lain ialah, 
“Selamat sejahtera bagimu.”

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال اُۡدِخَل  َو 
ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ

ۡم  ِفۡیَہا  َسلٌٰم ﴿۲۴﴾ 
ُ
ُتہ ِحّیَ

َ
ِفۡیَہا بِِاۡذِن َربِّہِۡم ؕ ت

oleh kemunduran dan kemerosotan. Itulah arti ayat “Mereka itu semuanya 
akan tampil di hadapan Allah.”

a15 : 43; 16 : 100; 17 : 66.  b10 : 10; 22 : 24.  c10 : 11; 15 : 47; 36 : 59; 50 : 35.
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a13 : 18; 29 : 44.

25. Tidakkah engkau lihat, ba-
gaimana Allah membuat perum-
pamaan satu kalimah yang baik? 
Kalimah itu seperti sebatang 
pohon yang baik, yang akarnya 
kokoh kuat dan cabang-cabang-
nya menjulang ke langit?1465

  
ً

َبۃ َطّیِ  
ً

لَِمۃ
َ
ک َمَثلًا  ُہ 

اللّٰ َضَرَب  ۡیَف 
َ
ک تََر  اَلَۡم 

فِي   فَۡرُعَہا  ّوَ  ثَابٌِت  اَۡصلَُہا  َبٍۃ  َطّیِ َشَجَرٍۃ  
َ
ک

 ﴾۲۵ۙ َمٓاِء ﴿ الّسَ

26. Ia memberikan buahnya 
pada setiap waktu dengan izin 
Tuhan-Nya. Dan aAllah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu 
bagi manusia, supaya mereka 
selalu ingat.

ۭ بِِاۡذِن َربَِّہا ؕ َو یَۡضِرُب   ِحیٍۡن 
َ

ّل
ُ
لََہا ک

ُ
تُۡؤتِۡيۤ  اُک

ُرۡوَن ﴿۲۶﴾ 
َّ
ک

َ
ۡم یََتذ

ُ
ہ

َّ اِس لََعل ُہ  الۡاَۡمَثاَل لِلّنَ
اللّٰ

27. Dan perumpamaan kalimah 
yang buruk1466 adalah seperti hal-
nya pohon yang buruk, yang telah 
dicabut dengan akar-akarnya dari 
tanah dan tidak mempunyai ke-
mantapan.

َخِبۡیَثِۃ  َشَجَرٍۃ 
َ
ک َخِبۡیَثٍۃ  لَِمٍۃ 

َ
ک َمَثُل  َو 

ِمۡن   َہا 
َ
ل َما   الۡاَۡرِض  فَۡوِق  ِمۡن  ۡت 

َ
ۡجُتّث ا�

قََراٍر ﴿۲۷﴾ 

1464. Suatu kaum yang ditakdirkan binasa, suka mengalah kepada rasa 
putus asa dan dengan serta-merta menyerah kepada nasibnya yang rendah.

1465. Firman Allah dalam ayat-ayat ini diumpamakan sebatang pohon, 
yang mempunyai empat macam sifat yang penting: (a) Kalam Ilahi itu baik, 
artinya bersih dari segala ajaran-ajaran yang kiranya bertentangan dengan 
akal dan kata hati manusia atau berlawanan dengan perasaan dan kepekaan 
tabiat manusia. (b) Seperti sebatang pohon yang baik, akarnya dalam serta 
buahnya subur; Kalam Allah itu mempunyai dasar yang kuat dan kokoh, dan 
menerima hayat serta jaminan hidup yang tetap segar dari sumbernya; dan 
laksana sebatang pohon yang kuat, firman Tuhan itu tidak merunduk oleh 
tiupan angin perlawanan serta kecaman yang timbul dari rasa permusuhan, 
tetapi berdiri tegak di hadapan segala taufan badai. Firman Tuhan itu 
mendapat hayat dan jaminan hidup hanya dari satu sumber dan oleh karena 
itu tidak ada ketidak-serasian atau pertentangan dalam prinsip-prinsip dan 
ajarannya. (c) Dahan-dahannya menjangkau sampai ke langit; yang berarti, 
bahwa dengan mengamalkannya, orang dapat menanjak ke puncak-puncak 
kemuliaan rohani tertinggi. (d) Kalam Ilahi itu menghasilkan buahnya yang 
berlimpah-limpah di segala musim; yang berarti, bahwa berkat-berkatnya 
nampak di sepanjang masa. Kalam Ilahi itu di sepanjang abad terus-menerus 
membuahkan orang-orang yang karena beramal sesuai dengan ajaran-
ajarannya mencapai hubungan dengan Tuhan, dan karena kejujurannya serta 
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28. Allah meneguhkan orang-
orang yang beriman dengan 
firman yang kokoh di dunia dan 
di akhirat; dan Allah membiarkan 
sesat orang-orang aniaya. Dan 
Allah berbuat apa yang Dia ke-
hendaki.

ابِِت 
َ

الّث بِالَۡقۡوِل  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ُہ 
اللّٰ ُت  یَُثّبِ

ُہ 
 اللّٰ

ُ
َو یُِضّل  ۚ ِخَرِۃ 

ٰ
َو فِي الۡا نَۡیا  حَٰیوِۃ الّدُ

ۡ
فِي ال

ُہ  َما يََشٓاُء ﴿٪۲۸﴾ 
لِِمیَۡن  َو یَۡفَعُل  اللّٰ

ٰ
الّظ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  26



29. aApakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang telah me-
nukar nikmat Allah dengan keka-
firan dan menjatuhkan kaumnya 
ke tempat kebinasaan?

ّوَ  ًرا 
ۡ
ف

ُ
ک ِہ 

اللّٰ نِۡعَمَت  لُۡوا  بَّدَ ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

 ﴾۲۹ۙ ۡم  َداَر  الَۡبَواِر ﴿
ُ
ۡوا  قَۡوَمہ

ُ
اََحّل

30. Yaitu neraka Jahannam. 
Mereka akan dibakar di dalamnya; 
dan itulah tempat tinggal yang 
seburuk-buruknya.

َس الَۡقَراُر ﴿۳۰﴾ 
ۡ
َم ۚ یَۡصَلۡونََہا ؕ َو بِئ

َ َجَہنّ

31. Dan bmereka jadikan bagi 
Allah sekutu-sekutu, untuk menye-
satkan orang-orang dari jalan-
Nya. Katakanlah, c”Bersenang-
senanglah kamu sementara waktu, 
maka sesungguhnya tempat 
kembalimu kepada Api.”*

ۡوا َعۡن َسِبۡیِلٖہ ؕ 
ُ

ِہ اَنَۡداًدا لُِّیِضّل
َو َجَعُلۡوا لِلّٰ

اِر ﴿۳۱﴾  ي  الّنَ
َ

ۡم  ِال
ُ
ُعۡوا فَِاّنَ َمِصیَۡرک قُۡل تََمّتَ

32. Katakanlah kepada hamba-
hamba-Ku yang beriman, mereka 
hendaknya mendirikan shalat dan 
dmenginfakkan sebagian dari apa 
yang telah Kami rezekikan ke-
pada mereka dengan sembunyi-
sembunyi dan terang-terangan, 
sebelum edatang Hari yang tidak 
akan ada jual-beli dan tidak pula 
persahabatan.

ٰلوَۃ  َمنُۡوا یُِقۡیُموا الّصَ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ قُۡل لِِّعَباِدَي ال

ۡن قَۡبِل   ّمِ
ً

ا ّوَ َعلَانَِیۃ ۡم ِسّرً
ُ
َو یُۡنِفُقۡوا ِممَّا َرَزۡقٰنہ

ا بَۡیٌع  ِفۡیِہ  َو لَا ِخلٌٰل ﴿۳۲﴾ 
َّ تَِي یَۡوٌم ل

ۡ
اَۡن یَّا

kesucian dalam tingkah lakunya, menjulang tinggi dan mengatasi orang-
orang yang sejaman dengan mereka. Al-Qur’an memiliki semua sifat itu 
dalam ukuran yang sepenuhnya.

a2 : 212.  b2 : 23; 13 : 34.  c47 : 13; 77 : 47.  d2 : 275; 13 : 23;16 : 76.  e2 : 255; 43 : 68.

* Lihat Mufradat Imam Raghib.
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33. Allah-lah yang telah men-
ciptakan seluruh langit dan bumi 
dan amenurunkan air dari awan, 
lalu Dia mengeluarkan dengan  itu 
buah-buahan sebagai rezeki bagi-
mu; dan bDia telah menundukkan 
kapal bagimu, agar berlayar di 
lautan dengan perintah-Nya, dan 
Dia telah menundukkan sungai-
sungai bagimu.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض َو اَنَۡزَل  ِذۡي  َخلََق الّسَ
َّ ُہ  ال

اَللّٰ

َمٰرِت 
َ

الّث ِمَن  بِٖہ  ۡخَرَج 
َ
فَا َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن 

ۡجِرَي 
َ

لِت َک  
ۡ
الُۡفل لَُکُم   َر 

َ
َسّخ َو   ۚ لَُّکۡم  ِرۡزقًا 

 ﴾۳۳ۚ َر  لَُکُم  الۡاَنٰۡہَر ﴿
َ
ۡمِرٖہ ۚ َو  َسّخ

َ
فِي  الَۡبۡحِر  بِا

34. Dan cDia telah menunduk-
kan matahari dan bulan bagimu, 
keduanya menjalankan tugasnya 
dengan dawam. Dan Dia telah 
menundukkan malam dan siang 
bagimu.

  ۚ َدٓائَِبیِۡن  الَۡقَمَر  َو  ۡمَس 
َ

الّش لَُکُم  َر 
َ
َسّخ َو 

 ﴾۳۴ۚ َہاَر ﴿ ۡیَل َو الّنَ
َّ َر لَُکُم ال

َ
َو َسّخ

35. Dan Dia berikan kepadamu 
segala sesuatu yang kamu minta 
kepada-Nya;1467 dan dsekiranya ka-
mu mencoba menghitung nikmat-
nikmat Allah, kamu tidak akan 
dapat menghitungnya. Sesungguh-
nya manusia sangat aniaya, sangat 
tidak berterima-kasih.

ِاۡن  َؕو  لُۡتُمۡوُہ 
َ
َسا َما  ّلِ 

ُ
ک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ٰتىک

ٰ
ا َو 

الِۡانَۡساَن   ۡحُصۡوَہاِؕاّنَ 
ُ
ت لَا  ِہ 

اللّٰ نِۡعَمَت  ۡوا  تَُعّدُ

اٌر ﴿٪۳۵﴾ 
َ
ّف

َ
لََظُلۡوٌم  ک 

36. Dan ingatlah eketika Ibra-
him berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Jadikanlah kota ini tempat

ِمًنا 
ٰ
ا الَۡبلََد  ا 

َ
ٰہذ اۡجَعۡل  َرّبِ  ِابٰۡرِہۡیُم  قَاَل  ِاۡذ   َو 

1466. Berbeda dari pohon yang baik, kitab yang diciptakan oleh seorang 
pemalsu, adalah seperti pohon yang buruk. Ia tak memiliki kekekalan atau 
kemantapan. Ajarannya tidak didukung oleh akal maupun hukum-hukum 
alam. Kitab semacam itu tak dapat bertahan terhadap kritikan, dan asas-
asas serta cita-citanya terus berubah bersama dengan berubahnya keadaan 
manusia dan lingkungannya. Ia merupakan ajaran yang campur aduk, 
dikumpulkan dari sumber-sumber yang meragukan. Kitab semacam itu tidak 
bisa melahirkan orang-orang yang dapat menda’wakan pernah mengadakan 
hubungan yang hakiki dengan Tuhan. Kitab itu tak menerima daya hidup yang 
baru dari sumber Ilahi dan selamanya terancam keruntuhan dan kemunduran.

a2 : 23; 20 : 54; 22 : 64; 35 : 28.  b22 : 66; 43 : 14; 45 : 13.  c7 : 55;
13 : 3; 16 : 13; 39 : 6.  d16 : 19.  e2 : 127.
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yang aman, dan alindungilah aku 
dan anak-anakku dari menyembah 
berhala-berhala.1468

 ﴾۳۶ؕ ﴿ الۡاَۡصَناَم  ۡعُبَد  
نَّ اَۡن  بَِنّيَ   َو  اۡجُنۡبِنۡي  ّوَ 

37. “Wahai Tuhan-ku! bSesung-
guhnya berhala-berhala itu telah 
menyesatkan banyak dari antara 
manusia. Barangsiapa mengikuti-
ku, maka sesungguhnya ia dari 
ku; dan siapa yang durhaka ke-
padaku, maka sesungguhnya Eng-
kau Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

 ۚ اِس  الّنَ َن  ّمِ ِثیًۡرا 
َ
ک َن  

ۡ
اَۡضلَل ُہّنَ 

ِانَّ َرّبِ 

َک 
فَِانَّ َعَصانِۡي  َمۡن  َو   ۚ ۡي  ِمّنِ ٗہ  

فَِانَّ تَِبَعِنۡي  مَۡن 
َ

ف

ِحۡیٌم  ﴿۳۷﴾  َغُفۡوٌر  ّرَ

38. c”Wahai Tuhan kami! Se-
sungguhnya aku telah menem-
patkan sebagian  keturunanku di 
lembah yang tandus dekat rumah 
Engkau yang suci.1469 Wahai Tuhan 
kami! Supaya mereka dapat men-
dirikan shalat.1470 Maka jadikan-
lah hati manusia cenderung1471

َغیِۡر   بَِواٍد  یَِّتۡي  ذُّرِ ِمۡن  ۡنُت 
َ

اَۡسک  ۤ ِۡي
ّ

ِان  
ۤ
َربََّنا

ِم�َربََّنا  الُۡمَحّرَ بَۡیِتَک  ِعۡنَد  َزۡرٍع  ِذۡي 

اِس   الّنَ َن  ّمِ ِئَدًۃ 
ۡ
اَف فَاۡجَعۡل  ٰلوَۃ  الّصَ لُِیـِقۡیُموا 

1467. Kata-kata, “yang kamu minta kepada-Nya” menunjuk kepada 
tuntutan-tuntutan fitrat manusia yang telah terpenuhi seluruhnya. Tuhan telah 
menyediakan bahan lengkap untuk memenuhi segala hasrat dan keinginan 
fitrat manusia.

1468. Doa Nabi Ibrahim As, yang disinggung dalam ayat ini menunjukkan, 
bahwa beliau tahu, bahwa kemusyrikan pada suatu hari akan merajalela di 
Mekah dan di negeri sekitarnya. Jadi doa itu merupakan cetusan hasrat beliau 
untuk memelihara keturunan beliau dari kemusyrikan; dan doa itu dipanjatkan 
beratus-ratus tahun yang silam.

1469. Yang diisyaratkan ialah penempatan putra Hadhrat Ibrahim As, yakni 
Ismail As dan istri Ibrahim As, yaitu Siti Hajar, di belantara Arabia. Ismail As 
masih kecil pada waktu Nabi Ibrahim As – yang oleh karena patuhnya kepada 
perintah Ilahi dan untuk memenuhi rencana Tuhan – membawa beliau dan 
ibunda beliau, Siti Hajar, ke daerah yang kering dan gersang, tempat sekarang 
terletak kota Mekah. Pada masa itu tiada satu pun tanda adanya kehidupan 
dan tiada syarat untuk dapat hidup di tempat itu (Bukhari). Tetapi Tuhan telah 
merencanakan sedemikian rupa sehingga tempat itu menjadi medan kegiatan 
bagi amanat terakhir dari Tuhan untuk umat manusia. Nabi Ismail As telah 
terpilih sebagai alat untuk melaksanakan rencana Ilahi itu.

a2 : 129.  b71 : 25.  c22 : 27.
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kepada mereka dan aberilah 
mereka rezeki berupa buah-
buahan, supaya mereka selalu 
bersyukur.

ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل َمٰرِت 
َ

الّث َن  ّمِ ۡم 
ُ
ُزۡقہ َواۡر  ِالَۡیہِۡم  تَۡہِوۡيۤ 

ُرۡوَن ﴿۳۸﴾ 
ُ

يَۡشک

39. “Wahai Tuhan kami! Se-
sungguhnya bEngkau mengetahui 
apa yang kami sembunyikan 
dan apa yang kami nyatakan. 
Dan tiada sesuatu pun yang 
tersembunyi bagi Allah di bumi 
dan tidak pula di langit;

َو َما  َو َما نُۡعلُِن ؕ  ۡخِفۡي 
ُ
َک تَۡعلَُم َما ن

  ِانَّ
ۤ
َربََّنا

فِي   لَا   َو  الۡاَۡرِض  فِي  ۡيٍء  
َ

ش ِمۡن  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ي 

ٰ
َيۡخف

َمٓاِء ﴿۳۹﴾  الّسَ

40. “Segala puji bagi Allah, 
Yang telah menganugerahkan 
kepadaku Ismail dan Ishak 
walaupun usiaku telah lanjut. 
Sesungguhnya Tuhan-ku Maha 
Mendengar doa.

ِذۡي َوَہَب لِۡي َعلَي الِۡکبَِر  ِاۡسٰمِعۡیَل 
َّ ِہ ال

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

اَل

َعٓاِء ﴿۴۰﴾  َو ِاۡسٰحَقؕ  ِاّنَ َربِّۡي لََسِمۡیُع  الّدُ

41. c”Wahai Tuhan-ku! Jadikan-
lah aku dan keturunanku orang 
yang tetap mendirikan shalat, 
Wahai Tuhan kami! dKaruniailah 
aku dengan rahmat Engkau dan 
kabulkanlah doaku.

 ۖ یَِّتۡي  ُذّرِ ِمۡن  َو  ٰلوِۃ   الّصَ ُمِقۡیَم  ِنۡي 
ۡ
اۡجَعل َرّبِ 

ۡل ُدَعٓاِء ﴿۴۱﴾  َربََّنا َو تََقّبَ

42. e”Wahai Tuhan kami! 
Ampunilah1472 aku, kedua orang-
tuaku dan orang-orang mukmin 
pada Hari diadakannya perhi-
tungan.” 

ُمۡؤِمِنیَۡن  
ۡ
لِل َو  لَِوالَِدّيَ  َو  لِۡي  اۡغفِۡر  َربََّنا 

ِحَساُب ﴿٪۴۲﴾ 
ۡ

یَۡوَم  یَُقۡوُم ال 

1470. Doa Nabi Ibrahim As ini telah memperoleh perwujudan yang 
sempurna dalam diri Rasulullah Saw, sebab sebelum beliau hanya orang-orang 
Arab-lah yang berkunjung ke Mekah untuk mempersembahkan kurban-kurban 
mereka, tetapi sesudah kedatangan beliau, bangsa-bangsa dari seluruh dunia 
mulai berkunjung ke kota itu.

1471. Doa itu diucapkan pada saat, ketika tiada sehelai pun rumput 
nampak tumbuh dalam jarak bermil-mil di sekitar Mekah. Namun nubuatan 
itu telah menjadi sempurna dengan cara yang menakjubkan, sebab buah-
buahan yang paling terpilih didatangkan orang berlimpah-limpah ke Mekah 
pada setiap musim.

a2 : 127; 28 : 58.  b2 : 78; 3 : 6; 27 : 66.  c2 : 129.  d2 : 128.  e71 : 29.
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43. Dan janganlah sekali-
kali engkau menyangka, bahwa 
Allah lengah terhadap apa yang 
dikerjakan oleh orang-orang ani-
aya. Sesungguhnya Dia hanya 
memberi tangguh kepada mereka 
hingga hari ketika mata mereka 
akan terbelalak karena ngerinya.

 ۬ؕ لُِمۡوَن 
ٰ

الّظ یَۡعَمُل  َعمَّا  َغاِفلًا  َہ 
اللّٰ ۡحَسبَّنَ 

َ
ت لَا  َو 

 ﴾۴۳ۙ ﴿ الۡاَبَۡصاُر  ِفۡیِہ   تَۡشَخُص   لَِیۡوٍم  ۡم  
ُ
ُرہ یَُؤّخِ َما  

ِانَّ

44. Mereka terburu-buru lari 
ketakutan, dengan menengadah-
kan kepalanya, mata mereka tidak 
berkedip, dan hati mereka 
kosong.1473

ِالَۡیہِۡم   یَۡرتَّدُ  لَا  ُرُءۡوِسہِۡم  ُمۡقِنِعۡي  ُمۡہِطِعیَۡن 

 ﴾۴۴ؕ ۡم  َہَوٓاٌء ﴿
ُ
ـَِٕدتُہ

ۡ
ۡم ۚ َو اَف

ُ
َطۡرفُہ

45. Dan peringatkanlah manusia 
tentang hari, ketika azab itu akan 
datang kepada mereka, maka 
aorang-orang yang aniaya akan 
berkata, “Wahai Tuhan kami! 
Berilah kami tangguh hingga masa 
yang dekat. Kami akan sambut 
seruan Engkau dan akan mengikuti 
para rasul.” Dia akan menjawab, 
“Bukankah kamu dahulu telah 
bersumpah, bahwa kamu tidak 
akan binasa?

 � اُب 
َ

الَۡعذ تِۡیہُِم  
ۡ
یَا یَۡوَم  اَس  الّنَ اَنِۡذِر  َو 

ٰۤي  اََجٍل    ِال
ۤ
ۡرنَا   اَّخِ

ۤ
ِذیَۡن َظلَُمۡوا َربََّنا

َّ فََیُقۡوُل ال

ُسَل ؕ اََو لَۡم   ِبِع الّرُ ِجۡب َدۡعَوتََک َو نَّتَ
ُّ

قَِریٍۡب � ن
ۡن   ّمِ لَُکۡم   َما   قَۡبُل   ۡن   ّمِ اَۡقَسۡمتُۡم  ا  ۡونُۡوۤ

ُ
تَک

 ﴾۴۵ۙ َزَواٍل ﴿

46. “Dan kamu menetap di 
tempat tinggal orang-orang yang 
telah aniaya terhadap diri sendiri, 
dan telah nyata bagimu, bagai-
mana Kami berlaku terhadap me-
reka; dan Kami telah berikan 
kepadamu perumpamaan-perum-
pamaan yang jelas.”

ۡم 
ُ
ا اَنُۡفَسہ َظلَُمۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ۡنتُۡم فِۡي َمٰسِکِن ال
َ

ّوَ َسک

َضَربَۡنا   َو  بِہِۡم  َنا 
ۡ
فََعل ۡیَف 

َ
ک لَُکۡم  َن 

تََبیَّ َو 

لَُکُم  الۡاَۡمَثاَل ﴿۴۶﴾

a63 : 11.

1472. Yang menjadi sebab, mengapa para nabi Allah biasa membaca 
istighfar, padahal mereka pada hakikatnya dijamin untuk mendapat 
perlindungan terhadap setan, ialah kesadaran mereka tentang kesucian dan 
keagungan Allah di satu pihak, dan mengenai kelemahan diri mereka sendiri 
di pihak lain. Kesadaran akan kelemahan insani itulah yang mendorong 

R. 7
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47. Dan asesungguhnya mereka 
telah membuat segala tipu daya 
mereka; tetapi tipu daya mereka 
ada di sisi Allah;1474 dan sekalipun 
tipu daya mereka dapat memin-
dahkan gunung-gunung, mereka 
tak akan berhasil.

 ؕ ۡم 
ُ
ُرہ

ۡ
َمک ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  َو  ۡم 
ُ
َرہ

ۡ
َمک ُرۡوا 

َ
َمک قَۡد  َو 

ِجَباُل ﴿۴۷﴾ 
ۡ

ُزۡوَل ِمۡنُہ  ال
َ
ۡم لِت

ُ
ُرہ

ۡ
اَن َمک

َ
َو ِاۡن ک

48. Maka janganlah engkau 
menyangka, bahwa bAllah akan 
menyalahi janji-Nya kepada 
rasul-rasul-Nya. Sesungguhnya,  
Allah Mahaperkasa, Yang mem-
punyai pembalasan.

ِاّنَ    ؕ ٗہ 
َ
ُرُسل َوۡعِدٖہ  ُمۡخلَِف  َہ 

اللّٰ ۡحَسبَّنَ 
َ
ت فَلَا 

 ﴾۴۸ؕ َہ  َعِزیٌۡز  ُذو انِۡتَقاٍم ﴿
اللّٰ

49. Pada hari ketika bumi ini 
akan digantikan dengan bumi 
yang lain, dan begitu pula la-
ngit;1475 dan mereka semua akan 
tampil menghadap Allah, Yang 
Maha Esa, Mahaperkasa.

ٰمٰوُت  ُل الۡاَۡرُض َغیَۡر الۡاَۡرِض َو الّسَ یَۡوَم تَُبّدَ

اِر ﴿۴۹﴾  ِہ  الَۡواِحِد  الَۡقّہَ
َو  بََرُزۡوا  لِلّٰ

50. Dan cengkau akan melihat 
orang-orang yang berdosa pada 
hari itu diikat dengan rantai.

فِي   نِیَۡن  َقّرَ ّمُ یَۡوَمِئٍذ  الُۡمۡجِرِمیَۡن  تَـَري  َو 

 ﴾۵۰ۚ الۡاَۡصَفاِد ﴿
51. Baju mereka itu laksana 

dari pelangkin (ter), dan muka 
mereka akan tertutup dapi.

ُم  
ُ
ُوُجۡوَہہ تَۡغٰشي  ّوَ  قَِطَراٍن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َسَرابِۡیلُہ

 ﴾۵۱ۙ اُر ﴿ الّنَ

mereka untuk berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah, supaya Dia 
“menutupi” mereka dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya, agar supaya 
wujud mereka sendiri hilang dan tenggelam sepenuhnya dalam wujud-Nya.

1473. Ayat ini dan yang mendahuluinya memberikan gambaran yang 
jelas tentang kebingungan dan kegemparan orang-orang Mekah, ketika 
mereka dengan tiba-tiba mendapati Rasulullah Saw ada di pintu gerbang 
Mekah disertai oleh pasukan yang terdiri dari 10.000 prajurit, tanpa adanya 
alamat atau tanda sedikit pun tentang kedatangan beliau sebelumnya.

1474. Allah mengetahui sungguh-sungguh makar mereka, dan Dia akan 
menggagalkannya.

a3 : 55; 8 : 31; 13 : 43; 27 : 51.  b3 : 195; 10 : 104; 58 : 22.  c38 : 39.
d10 : 28; 23 : 105; 54 : 49.
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a40  : 18; 45 : 23; 74 : 39.  b5 : 68; 6 : 20.

52. aYang demikian itu, supaya 
Allah membalas setiap jiwa, 
apa yang telah diusahakannya. 
Sesungguhnya, Allah sangat 
cepat dalam perhitungan.

ِاّنَ    ؕ َکَسَبۡت  ا  ّمَ نَۡفٍس   
َ

ّل
ُ
ک ُہ 

اللّٰ لَِيۡجِزَي 

ِحَساِب ﴿۵۲﴾ 
ۡ

َہ  َسِریُۡع  ال
اللّٰ

53. bIni adalah nasihat yang 
cukup bagi manusia, supaya 
mereka mendapat manfaat dari 
itu, dan supaya mereka diberi 
peringatan dengannya, supaya 
mereka mengetahui bahwa Dia-
lah Tuhan Yang Maha Esa, dan 
supaya orang-orang yang berakal 
memperoleh nasihat.

ا  َولَِیۡعلَُمۡوۤ بِٖہ  ُرۡوا 
َ

لُِیۡنذ َو  اِس  لِّلّنَ بَلٌٰغ   ا 
َ

ٰہذ

َر اُولُوا  الۡاَلَۡباِب ﴿٪۵۳﴾
َّ
ک

َ ّ
اِحٌد  ّوَ لَِیذ َما ُہَو  ِالٌٰہ  ّوَ

اَنَّ 

1475. Dengan jatuhnya Mekah dan tegaknya Islam di Arabia sebagai 
satu kekuatan dahsyat, maka seolah-olah terwujudlah satu alam semesta baru 
dengan langit dan bumi baru. Tatanan lama telah dilenyapkan dan diganti 
oleh Tatanan baru, yang sama sekali berbeda dari yang lama.
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Surah 15
AL-HIJR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 100, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Seluruh ulama sependapat, bahwa Surah ini diturunkan di 
Mekah. Dalam surah yang mendahuluinya telah dikemukakan, bahwa 
walaupun nabi-nabi yang terdahulu tidak memiliki syarat-syarat dan 
sarana duniawi, namun mereka memperoleh kemajuan dan kejayaan 
dalam melaksanakan misi beliau-beliau, sebab mereka itu mempunyai 
Kalam Ilahi untuk membimbing dan menolong mereka. Demikian 
pula Rasulullah Saw akan berhasil dalam mengemban tugas beliau. 
Surah ini dengan tegas menyatakan, bahwa Kalam Ilahi itu merupakan 
suatu tenaga dahsyat, yang tiada kekuatan dunia dapat melawannya. 
Mengada-adakan dusta terhadap Tuhan bukanlah suatu perkara yang 
sepele; dan penipu-penipu serta orang-orang yang suka mengada-
adakan dusta terhadap Tuhan, senantiasa menjumpai kesudahan yang 
malang. Dan telah dinyatakan pula, bahwa Al-Qur’an adalah Kalam 
Ilahi yang diwahyukan, dan memiliki bukti-bukti yang tidak dapat 
dibantah untuk menetapkan, bahwa Kalam itu sumbernya dari Tuhan.

Ikhtisar Surah 
Pokok pembahasan yang digarap dalam Surah ini, ialah bahwa 

tidak ada satu pun kitab suci yang dapat mendekati Al-Qur’an dalam 
pilihan kata-kata serta gaya bahasa yang indah dan dalam keagungan 
isinya. Al-Qur’an itu kitab suci yang paling luhur. Kitab itu tidak ada 
tara bandingnya dalam segi apa pun. Keindahannya serta sifat-sifatnya 
yang baik itu, begitu banyak dan begitu beraneka-ragamnya, sehingga 
bahkan orang-orang yang tidak beriman pun kadangkala terpaksa 
mengakui, bahwa mereka tidak memiliki suatu apa pun yang serupa 
dengan itu, dan mereka menginginkan alangkah baiknya jika mereka 
pun mempunyai sebuah kitab serupa itu. Kendatipun ada pengakuan 
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demikian dari mereka sendiri, mereka tidak berusaha untuk menerima 
kitab itu dan tidak menyadari, bahwa dengan penolakan mereka 
terhadap Al-Qur’an, mereka akan dimahrumkan (dijauhkan) dari 
kebenaran, dan akan menyebabkan turunnya kemurkaan dan hukuman 
Tuhan atas diri mereka. Amanat Al-Qur’an pasti akan berhasil dan tak 
ada sesuatu pun yang dapat menghambatnya. Siapa-siapa yang ragu-
ragu dan menolak untuk menerimanya, mereka sendiri akan menderita 
karenanya.

Kemudian Surah ini menyatakan bahwa, jika wahyu Al-Qur’an itu 
diperolok-olokkan dan diperlakukan dengan cemoohan, hal itu tidaklah 
mengherankan, sebab wahyu-wahyu dari para nabi yang terdahulu pun 
mendapat cemoohan. Akan tetapi orang-orang yang suka mengejek, 
tidak memperhatikan kenyataan yang terang ini, bahwa mengada-
adakan dusta terhadap Tuhan bukanlah suatu hal yang remeh, sebab 
berbuat demikian sama halnya dengan mengundang kehancuran yang 
pasti. Tuhan Yang Maha Kuasa menjamin, bahwa dusta tidak akan 
dapat dinisbahkan kepada-Nya dengan berhasil, dan bahwa suatu 
kekurangajaran itu nyata sekali perbedaannya dari Kalam-Nya yang 
diwahyukan.

Dia menganugerahkan kepada Kalam-Nya kehormatan dan 
kemuliaan istimewa, dan menciptakan suasana yang baik dan cocok 
untuk itu, agar diterima oleh orang-orang yang berpikiran lurus, lalu 
mengangkat derajat orang-orang yang menerimanya itu dari martabat 
akhlak yang rendah ke martabat yang luhur.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Ra. cInilah ayat-
ayat dari Kitab yang sempurna 
dan Al-Qur’an yang memberi 
penerangan.1476

ِبیٍۡن ﴿۲﴾�   ٍن ّمُ
ٰ
ٰیُت الِۡکٰتِب َو قُۡرا

ٰ
َک ا

ۡ
ٰر ۟  تِل

ٓ
ال

JUZ XIV

3. Acapkali orang-orang 
ingkar ingin seandainya dahulu 
mereka menjadi Muslim.1477

 ﴾۳﴿ ُمۡسلِِمیَۡن   انُۡوا 
َ
ک لَۡو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال یََوّدُ  ُربََما  الجزء  14
الحزب  27

4. dBiarlah mereka makan dan 
bersenang-senang, dan mereka di-
lalaikan oleh angan-angan ko-
song;1478 maka mereka segera 
akan mengetahui.

الۡاََمُل   ِہہُِم 
ۡ
یُل َو  ُعۡوا  یََتَمّتَ َو  ُلۡوا 

ُ
ک

ۡ
یَا ۡم 

ُ
َذۡرہ

فََسۡوَف  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴﴾ 

1476. Hanya dalam QS.27: 2 dan di dalam ayat yang sedang dibahas ini, 
kata-kata “Kitāb,” dan “Qur’ān” tercantum bersama-sama, tetapi di mana 
kata “Kitāb” dalam ayat ini mendahului kata “Qur’ān,” maka dalam QS.27: 
2 urutannya terbalik. Di mana dalam kata” “Kitāb” itu terkandung suatu 
nubuatan atau khabar gaib, bahwa kitab suci agama Islam akan senantiasa 
dituliskan, maka kata “Qur’ān” menunjuk kepada nubuatan, bahwa jumlah 
orang yang membaca dan memperdengarkan kitab suci itu akan meningkat 
terus. Lagi pula, di mana kata-kata Qur’ānun Mubīn ( qur’ān yang memberi 
penjelasan) telah dipergunakan tidak kurang dari dua belas kali. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengisyaratkan, bahwa suatu uraian tertulis lebih 
berfaedah dari hanya penyiaran secara lisan semata-mata. Oleh karena itu 
orang Islam hendaknya mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada 
pendidikan dan kepada penelaahan ilmu pengetahuan yang tertulis.

1477. Tercantum dalam tarikh, bahwa keinginan semacam itu benar-
benar diucapkan oleh beberapa orang kafir di jaman Rasulullah Saw.

1478. Ayat ini dapat diartikan, bahwa keinginan orang-orang kafir – 
sebagaimana tersebut dalam ayat sebelumnya, bahwa alangkah baiknya 
jika seandainya mereka  dulunya adalah Muslim – hanyalah suatu “angan-
angan kosong,” yakni suatu hasrat yang timbul secara sepintas lalu belaka; 
keinginan mereka yang sebenarnya ialah mengejar kesenangan duniawi dan 
keuntungan-keuntungan duniawi belaka.

a1 : 1.  b10 : 2; 11 : 2; 12 : 2; 13 : 2; 14 : 2.  c27 : 2; 31 : 3.  d47 : 13.
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1479. Kata Qaryah (kota) dipakai untuk kaum, yang kepadanya seorang 
nabi dikirimkan, “kota” Rasulullah Saw telah disebut  “Umm al-Qurā’ “ 
(induk kota-kota, ibukota) dalam Al-Qur’an (QS.6: 93).

1479A. Kata-kata Kitābun Ma‘lūm (keputusan yang telah diketahui) di 
sini menunjuk kepada waktu yang ditetapkan untuk kehancuran lawan-lawan 
seorang nabi, sebagaimana dinubuatkan oleh nabi itu.

1480. Majnūn tidak berarti, “seseorang yang dirasuki oleh setan atau jin” 
atau semata-mata “dirasuki,” melainkan “orang gila atau orang yang tidak 
waras otaknya,” atau “seseorang yang kemampuan inteleknya telah menjadi 
sangat lemah” (Lane).

1481. Di sini orang-orang yang tidak beriman diberitahu, bahwa bila 
kebenaran, keadilan, dan hikmah (seperti yang dimaksudkan oleh kata bil-Haqq) 
menghendaki, bahwa mereka harus menerima hukuman Ilahi, maka malaikat-
malaikat akan turun kepada mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh.

5. Dan tidak pernah Kami 
membinasakan suatu kota,1479 
melainkan baginya telah ada 
suatu keputusan yang telah 
diketahui.1479A

َہا ِکَتاٌب  
َ
ا َو ل

َّ   اَۡہلَۡکَنا ِمۡن قَۡریٍَۃ  ِال
ۤ
َو َما

ۡعُلۡوٌم ﴿۵﴾  ّمَ

6. aTiada suatu umat pun yang 
dapat menyelamatkan diri dengan 
mendahului masa ajalnya dan 
tidak pula mereka dapat tinggal di 
belakang-nya.

 ﴾۶﴿ ِخُرۡوَن 
ۡ
يَۡسَتا َما  َو  اََجلََہا  ٍۃ   اُّمَ ِمۡن  تَۡسِبُق  َما 

7. Dan mereka berkata, b”Hai 
orang yang kepadanya telah 
diturunkan peringatan ini, se-
sungguhnya engkau pasti orang 
gila;1480

َک  
ِانَّ ُر 

ۡ
ک ِ

ّ
الذ َعلَۡیِہ  َل  نُّزِ ِذۡي 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا قَالُۡوا  َو 

 ﴾۷﴿ؕ لََمۡجُنۡوٌن 

8. c”Mengapa tidak engkau 
datangkan malaikat-malaikat ke-
pada kami, jika engkau termasuk 
orang-orang yang benar.”

ِمَن   ۡنَت 
ُ
ک ِاۡن  ِۃ 

َ
ِٰٓئک بِالَۡمل تِۡیَنا 

ۡ
تَا َما  لَۡو 

ِدِقیَۡن ﴿۸﴾  الّصٰ

9. dKami tidak menurunkan 
malaikat-malaikat melainkan 
dengan hak, dan bila Kami kirim-
kan mereka, orang-orang ingkar 
tidak diberi tangguh lagi.1481

ا  ِاًذا   انُۡوۤ
َ
حَّقِ َو َما ک

ۡ
ا بِال

َّ   ِال
َ

ۃ
َ

ِٰٓئک ُل الَۡمل ّزِ
َ
َما نُن

ۡنَظِریَۡن ﴿۹﴾  ّمُ

a7 : 35; 10 : 50; 16 : 62.  b37 : 37; 44 : 15; 68 : 52.  c6 : 9; 11 : 13; 25 : 8. d6 : 9.
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1482. Janji mengenai perlindungan dan penjagaan Al-Qur’an yang 
diberikan dalam ayat ini telah genap dengan cara yang begitu ajaibnya, 
sehingga sekalipun andaikata tidak ada bukti-bukti lainnya, kenyataan ini saja 
niscaya sudah cukup membuktikan, bahwa Al-Qur’an itu berasal dari Tuhan. 
Surah ini diturunkan di Mekah (Noldeke pun mengakuinya), ketika kehidupan 
Rasulullah Saw beserta para pengikut beliau sangat morat-marit keadaannya, 
dan musuh-musuh dengan mudah dapat menghancurkan agama yang baru 
itu. Ketika itulah orang-orang kafir ditantang untuk mengerahkan segenap 
tenaga mereka guna menghancurkan Islam; dan mereka diperingatkan bahwa 
Tuhan akan menggagalkan segala tipu-daya mereka, sebab Dia sendirilah 
Penjaganya. Tantangan itu terbuka dan tidak samar-samar, sedangkan 
keadaan musuh kuat lagi kejam; kendatipun demikian Al-Qur’an tetap 
selamat dari perubahan, penyisipan, dan pengurangan, serta senantiasa terus-
menerus menikmati penjagaan yang sempurna. Keistimewaan Al-Qur’an 
yang demikian itu tidak dimiliki oleh Kitab-kitab lainnya yang diwahyukan.

Sir William Muir, kritikus yang tersohor, karena sikapnya memusuhi 
Islam, berkata, “kita dapat menetapkan berdasarkan dugaan yang paling 
keras, bahwa tiap-tiap ayat dalam Al-Qur’an itu asli dan merupakan gubahan 
Muhammad sendiri yang tidak mengalami perubahan ........ Ada jaminan yang 
kuat, baik dari dalam Al-Qur’an maupun dari luar, bahwa kita memiliki teks 
yang disiarkan dan digunakan oleh Muhammad sendiri ........ Membandingkan 
teks asli mereka yang tidak mengalami perubahan itu dengan berbagai naskah 
kitab-kitab suci kita, adalah membandingkan hal-hal yang antaranya tidak 
ada persamaan (Introduction to “The Life of Mohammad”).

Prof. Noldeke, ahli ketimuran besar yang berkebangsaan Jerman menulis 
sebagai berikut, “usaha-usaha dari para sarjana Eropa untuk membuktikan 

10. Sesungguhnya, a”Kami-lah 
yang telah menurunkan peringatan 
ini, dan sesungguhnya Kami-lah 
Penjaganya.1482*

 ﴾۱۰﴿ ٰحِفُظۡوَن 
َ
ل لَٗہ   ا  

ِانَّ َو   َر  
ۡ
ک ِ

ّ
الذ لَۡنا  نَّزَ ۡحُن 

َ
ن ا 

ِانَّ

11. Dan sesungguhnya Kami 
telah mengutus rasul-rasul 
sebelum engkau kepada umat-
umat terdahulu.

 ﴾۱۱﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ ِشَیِع  فِۡي  قَۡبلَِک  ِمۡن  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

12. Dan btidak pernah datang 
kepada mereka seorang rasul pun, 
melainkan mereka memperolok-
olokkannya.

بِٖہ  انُۡوا 
َ
ک ا 

َّ ِال ُسۡوٍل  ّرَ ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 
ۡ
یَا َما  َو 

يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۱۲﴾ 
a36 : 70; 65 : 11.  b36 : 31; 43 : 8.

* Janji kepada Rasulullah Saw. untuk penjagaan Al-Qur’an adalah kekal abadi. Manakala 
kepada Al-Qur’an dinisbahkan makna-makna yang salah, maka Allah Swt. dengan karunia-
Nya membangkitkan wujud suci untuk memperbaikinya.
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13. aDemikianlah Kami biarkan 
masuk kebiasaan mencemoohkan 
ini1483 ke dalam hati orang-orang 
yang berdosa;

 ﴾۱۳ۙ لَِک نَۡسلُُکٗہ فِۡي  قُُلۡوِب الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿
ٰ

ذ
َ
ک

14. bTidaklah mereka beriman 
kepada rasul ini, sekalipun telah 
berlalu sebelum mereka contoh 
orang-orang terdahulu.

 ﴾۱۴﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ  
ُ

ۃ ُسّنَ َخلَۡت  قَۡد  َو  بِٖہ  یُۡؤِمنُۡوَن  لَا 

15. Dan sekiranya Kami buka-
kan bagi mereka sebuah pintu 
dari langit, dan mereka terus saja 
naik1484 melaluinya.

ۡوا 
ُ

فََظّل َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ بَابًا  َعلَۡیہِۡم  ۡحَنا 
َ

فَت لَۡو  َو 

 ﴾۱۵ۙ ِفۡیِہ  یَۡعُرُجۡوَن ﴿

16. Niscaya mereka akan ber-
kata, “Mata kami saja yang di-
kelabui; bahkan kami adalah 
orang-orang yang kena sihir.”1485

قَۡوٌم   ۡحُن 
َ
ن بَۡل  اَبَۡصاُرنَا  َرۡت 

ّ
ُسِک َما 

ِانَّ ا  لََقالُۡوۤ

ۡسُحۡوُرۡوَن ﴿٪۱۶﴾  ّمَ 

adanya sisipan-sisipan dalam Al-Qur’an di masa kemudian, telah gagal” (Enc. 
Brit.). Kebalikannya, kegagalan mutlak dari Dr. Mingana, beberapa tahun 
berselang, untuk mencari-cari kelemahan dalam kemurnian teks Al-Qur’an, 
membuktikan dengan pasti kebenaran da’wa kitab itu, bahwa di antara semua 
kitab suci yang diwahyukan, hanya Al-Qur’anlah yang seluruhnya tetap kebal 
dari penyisipan atau campur-tangan manusia. (Lihat Edisi Besar Tafsir dalam 
bahasa Inggris hlm. 1263- 1266).

1483. Kata ganti “ini” menunjuk kepada kebiasaan orang-orang kafir 
yang suka melecehkan dan mencemoohkan nabi-nabi Allah seperti tersebut 
dalam ayat sebelumnya.

1484. Ayat ini dapat diartikan, bahwa jika Allah Swt berkenan 
membukakan pintu-pintu gerbang rahmat-Nya dan menjauhkan siksaan, 
maka dari menghadap kepada Dia, orang-orang kafir itu malahan menjadi 
sibuk dalam mengejar kesejahteraan dan kesenangan duniawi.

1485. Orang-orang kafir telah menjadi demikian rupa terasing dari 
urusan-urusan rohani, sehingga seandainya pun mereka menikmati 
pengalaman-pengalaman rohani yang telah dialami oleh Rasulullah Saw dan 
karenanya memperoleh beberapa kasyaf (penglihatan gaib dalam keadaan 
sadar) mengenai ketinggian kerohanian yang telah dicapai oleh beliau, 
mereka juga tidak akan percaya dan hanya akan berkata, bahwa mereka telah 
menjadi korban sihir atau tenung.

a26 : 201.  b26 : 202.
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17. Dan sesungguhnya atelah 
Kami jadikan gugusan-gugusan 
bintang di langit dan Kami telah 
menghiasnya1486 untuk orang-
orang yang mau melihat-nya.

َہا   َزیَّّنٰ ّوَ  بُُرۡوًجا  َمٓاِء  الّسَ فِي  َنا 
ۡ
َجَعل لََقۡد  َو 

 ﴾۱۷ۙ ِظِریَۡن ﴿ لِلّنٰ

18. Dan bKami telah me-
meliharanya dari gangguan setiap 
setan yang terkutuk.1487

 ﴾۱۸ۙ ﴿ ِجۡیٍم  ّرَ َشۡیٰطٍن  ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  َحِفۡظٰنَہا  َو 

19. Kecuali cjika ada orang yang 
mencuri dengar sesuatu dari wahyu 
Ilahi dan memutarbalikkannya,1488 
maka ia diikuti oleh nyala api yang 
terang-benderang.1488A

ِشَہاٌب  تَۡبَعٗہ 
َ
فَا ۡمَع  الّسَ َرَق 

َ
اۡست َمِن  ا 

َّ ِال

ِبیٌۡن ﴿۱۹﴾  ّمُ

1486. Yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata keindahan 
pemandangan planet-planet dan bintang-bintang yang nampak di waktu 
malam. Tujuan agung yang dipenuhi oleh kejadian benda-benda langit itu, 
disebut dalam ayat-ayat berikutnya, seperti juga dalam QS.16: 17 dan QS.67: 
6; dan dalam menjadi sempurnanya tujuan agung itulah terletak keindahan 
yang sesungguhnya dari benda-benda langit itu.

1487. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana dalam alam kebendaan, 
orang-orang yang berpembawaan buruk mempunyai sedikit banyak 
tenaga atau pengaruh, dan dapat mendatangkan beberapa kemudaratan 
tertentu kepada orang-orang lain, namun mereka sama sekali tidak dapat 
memahrumkan orang-orang dari nikmat-nikmat samawi (dari langit), seperti 
pengaruh yang sehat dari bintang-bintang, dan sebagainya; demikian pula 
dalam alam kerohanian setan tidak mempunyai kekuasaan atas nabi-nabi dan 
pengikut-pengikut mereka yang sejati (ayat 43).

Kata “setan” dalam ayat yang sedang dibahas ini menunjuk kepada 
orang-orang kafir tertentu, yang berkeinginan mencapai keakraban dengan 
Tuhan tanpa mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi (ayat 14-16). 
Terhadap orang-orang semacam itu memang langit kerohanian telah dijaga 
dan pintu gerbangnya ditutup erat-erat.

1488.“Mencuri Kalam Ilahi” dapat mengandung arti perbuatan palsu 
orang-orang yang berlagak mengemukakan ajaran-ajaran para nabi sebagai 
ajaran dari mereka sendiri. Mereka itu berusaha menipu orang-orang agar 
mempercayai, bahwa nabi-nabi tidak membawa ajaran baru, dan bahwa 
mereka juga mempunyai pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi. Atau 
ayat itu dapat juga berarti, bahwa mereka mengutip suatu bagian dari ajaran 
dengan jalan memisahkannya dari siaq-sabaq (konteks kalimat) dan berusaha 

a37 : 7; 41 : 13; 67 : 6.  b37 : 8; 41 : 13.  c37 : 11; 67 : 6.
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menyesatkan orang-orang yang sederhana pikirannya, dengan memberikan 
penafsiran salah tentang kata-kata itu dan mengaburkan artinya.

Kata-kata, “jika ada orang yang mencuri dengar,” jelas menunjukkan, 
bahwa kata-kata langit dalam ayat-17 menggambarkan sistem kerohanian 
dan bukan angkasa alam jasmani, sebab mencuri Kalam Ilahi itu tidak ada 
sangkut pautnya dengan langit jasmani.

1488A. Kata Burūj (gugusan bintang-bintang) dalam ayat 17 
menggambarkan rasul-rasul Allah secara umum, sedangkan kata-kata 
Syihābun Mubīn (nyala terang benderang) dalam ayat ini atau Syihābun 
Tsākib (nyala yang menembus) tercantum dalam QS.37: 11 dipakai untuk 
nabi masa ini yaitu Penghulu Nabi (Rasulullah Saw). Pengejaran setan oleh 
Syihāb maksudnya, bahwa selama suatu ajaran agama berlandaskan pada 
wahyu Ilahi (Adz-dzikr, ayat 10) dan memberi nur dan hidayat, muslih-muslih 
rabbani (pembaharu-pembaharu dari Allah) juga terus-menerus muncul 
untuk menjaganya. Salah satu tanda kedatangan mushlih-muslih rabbani ke 
dunia adalah seringnya terjadi gejala meteorik, yaitu berjatuhannya bintang-
bintang dalam jumlah besar. Di jaman Rasulullah Saw meteor-meteor jatuh 
sedemikian banyaknya, sehingga kaum kafir menyangka, bahwa langit dan 
bumi akan rebah (Katsir). Dari kejadian yang luar biasa inilah Heraclius, yang 
agaknya mempunyai sedikit pengetahuan tentang ilmu perbintangan, menarik 
kesimpulan, bahwa nabi dan raja bangsa Arab pasti sudah muncul (Bukhari 
bab Bad’al-Wahyi). Di jaman Nabi Isa As juga bintang-bintang berjatuhan 
dalam jumlah yang luar biasa besarnya (Bihar). Gejala langit ini pernah 
disaksikan di masa kita ini dalam tahun 1885. Dengan demikian sejarah dan 
hadis kedua-duanya memberikan kesaksian, bahwa berjatuhannya meteor-
meteor dalam jumlah yang luar biasa besarnya, adalah satu tanda yang pasti 
tentang munculnya seorang muslih rabbani. (Lihat juga Edisi Besar Tafsir 
dalam bahasa Inggris, hlm. 1272-1276).

Kata “setan” dalam ayat 18 dapat dianggap menunjuk kepada ahli-ahli 
nujum dan tukang-tukang tenung. Dalam hal itu “mengusir setan-setan” 
(QS.67: 6) akan berarti bahwa manakala di dunia ini tidak ada seorang muslih 
rabbani, ahli-ahli nujum dan tukang-tukang sihir akan berhasil sampai batas 
tertentu dalam permainan kotornya dengan menipu orang-orang yang bodoh, 
tetapi dengan munculnya seorang muslih rabbani, ilmu mereka yang lancung 
itu terbuka kedoknya dan orang-orang dengan mudah dapat membedakan 
antara khabar-khabar gaib dari rasul-rasul Ilahi dengan dugaan-dugaan 
dan terkaan-terkaan dari ahli-ahli nujum dan tukang-tukang sihir. Ayat ini 
dapat juga diartikan, bahwa tatkala beberapa orang yang buruk pikirannya, 
mengambil sepotong dari wahyu Ilahi dengan menceraikannya dari susunan 
kalimatnya, dan berusaha menyebar-luaskannya dalam bentuk yang sudah 
rusak itu, maka sebuah tanda baru datang laksana sekilas cahaya yang 
berbinar-binar, lalu menghancur-leburkan rencana-rencana buruk orang-
orang yang bertingkah laku seperti setan itu.
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20. aDan Kami telah meng-
hamparkan1489 bumi ini, dan Kami 
btegakkan gunung-gunung1489A di 
dalamnya, dan Kami tumbuhkan 
di dalamnya segala sesuatu de-
ngan perimbangan yang tepat.

َرَواِسَي  ِفۡیَہا  اَلَۡقۡیَنا  َو  َمَدۡدٰنَہا  الۡاَۡرَض  َو 

 ﴾۲۰﴿ ۡوُزۡوٍن  ّمَ ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ِفۡیَہا  َۢۡبۡتَنا  اَن َو 

21. Dan telah cKami jadikan di 
dalamnya segala keperluan hidup 
bagimu, dan juga bagi segala 
makhluk yang tidak kamu beri-
kan rezeki kepadanya.

ۡستُۡم  
َّ ل َمۡن  َو  َمَعايَِش  ِفۡیَہا  لَُکۡم   َنا 

ۡ
َجَعل َو 

لَٗہ  بِٰرِزِقیَۡن ﴿۲۱﴾ 

22. Dan dtiada suatu benda pun 
melainkan pada Kami ada 
khazanah-khazanahnya yang tak 
terbatas, dan tidaklah Kami me-
nurunkannya melainkan dalam 
ukuran yang tertentu.1490

َما   َو  َخَزٓائُِنٗہ   ِعۡنَدنَا  ا 
َّ ِال ۡيٍء  

َ
ش ۡن  ّمِ ِاۡن  َو  

ۡعُلۡوٍم ﴿۲۲﴾  ا بَِقَدٍر  ّمَ
َّ   ِال

ۤ
لُٗہ ّزِ

َ
نُن

1489. Kata-kata, Wa’l-Arda Madadnā hā berarti, “kami telah 
membentang-kan bumi,” atau “kami telah memperkayanya.” Kedua-dua 
arti itu dapat dipakai di sini. Ayat ini mengandung arti, bahwa Tuhan telah 
membuat bumi ini sedemikian luasnya, sehingga kendatipun bentuknya 
bundar, manusia tidak merasa tak enak disebabkan oleh bentuknya yang 
bundar itu; atau ayat ini berarti bahwa Tuhan telah memperkaya bumi ini 
dengan bahan-bahan penyubur. Penyelidikan-penyelidikan ilmu astronomi 
telah menyingkapkan kenyataan, bahwa bumi terus-menerus memperoleh 
tenaga dan unsur penyubur baru dari bintang-bintang, yang darinya jatuh ke 
atas bumi serbuk-serbuk zat dalam bentuk meteor-meteor atau debunya yang 
berguna sekali untuk meningkatkan kesuburan bumi.

1489A. Bumi memerlukan persediaan air yang banyak untuk 
menumbuhkan tanaman yang menghasilkan makanan. Untuk tujuan ini, 
Tuhan telah menciptakan gunung-gunung yang gunanya sebagai penampung 
air, yang disimpannya dalam bentuk salju dan berangsur-angsur mencair, lalu 
disalurkan ke atas bumi melalui sungai-sungai.

1490. Allah memiliki persediaan segala sesuatu dalam jumlah yang tidak 
terbatas. Akan tetapi sesuai dengan rahmat-Nya yang tiada berhingga, Dia 
mengarahkan pikiran atau otak manusia kepada satu benda yang tertentu, 
hanya bilamana timbul suatu keperluan yang sesungguhnya akan benda itu. 
Seperti halnya alam semesta kebendaan, Al-Qur’an merupakan alam semesta 
kerohanian, di mana tersembunyi khazanah-khazanah ilmu kerohanian, yang 
dibukakan kepada manusia sesuai dengan keperluan jaman.

a13 : 4.  b16 : 16; 21 : 32.  c7 : 11.  d40 : 14.
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23. Dan telah aKami tiupkan 
angin yang mengangkat uap,1491 
maka Kami turunkan air dari awan, 
lalu Kami memberikannya ke-
padamu untuk minum; dan kamu 
sendiri tidak dapat menyimpannya.

َمٓاِء  نَۡزلَۡنا ِمَن الّسَ
َ
َنا الّرِٰيَح لََواِقَح فَا

ۡ
َو اَۡرَسل

 اَنۡتُۡم  لَٗہ  ِبٰخِزنِیَۡن ﴿۲۳﴾ 
ۤ
ُمۡوُہۚ  َو َما

ُ
ۡسَقۡیٰنک

َ
َمٓاًء فَا

24. Dan sesungguhnya bKami-
lah yang menghidupkan, dan 
Kamilah yang mematikan; serta 
cKami pulalah yang menjadi ahli 
waris tunggal dari semuanya.1492

 ﴾۲۴﴿ الٰۡوِرثُۡوَن  ۡحُن 
َ
ن َو  نُِمۡیُت  َو  نُۡحٖي  ۡحُن 

َ
لَن ا 

ِانَّ َو 

25. Dan sesungguhnya Kami 
mengetahui orang-orang yang me-
langkah maju ke muka dari an-
taramu dan sesungguhnya Kami 
mengetahui pula orang-orang yang 
tertinggal di belakang.

لََقۡد   َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک الُۡمۡسَتۡقِدِمیَۡن  َعلِۡمَنا  لََقۡد  َو 

ِخِریَۡن ﴿۲۵﴾ 
ۡ
َعلِۡمَنا الُۡمۡسَتا

26. Dan sesungguhnya dTuhan 
engkau, Dia-lah yang akan meng-
himpunkan mereka. Sesungguh-
nya Dia Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui.

ٗہ َحِکۡیٌم َعلِۡیٌم ﴿٪۲۶﴾ 
ۡمؕ  ِانَّ

ُ
َو ِاّنَ َربََّک ُہَو َيۡحُشُرہ 

27. Dan sesungguhnya, telah 
eKami jadikan manusia dari tanah 
liat kering yang mendenting, dari 
lumpur hitam yang telah diberi 
bentuk.1493

ۡن  ّمِ َصاٍل 
ۡ
َصل ِمۡن  الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  لََقۡد  َو 

 ﴾۲۷ۚ ۡسُنۡوٍن ﴿ َحَمٍا ّمَ

1491. Lawāqih adalah semacam angin yang menerbangkan tepungsari 
bunga dari pohon-pohon jantan ke pohon-pohon betina, supaya pohon-pohon 
itu berbiak. Kata itu pun berarti, angin yang mengangkut uap yang mengepul 
dari bumi naik ke lapisan-lapisan udara yang tinggi, dan uap itu mengambil 
bentuk awan-gemawan.

1492. Suatu revolusi dahsyat akan terjadi dengan perantaraan ajaran Al-
Qur’an, yang menyebabkan tertib lama mati, dan orang-orang mukmin sejati 
akan mewarisi bumi.

1493. Diciptakannya  manusia  dari  Salsāl (tanah liat  kering-denting)  
mengandung arti, bahwa ia telah diciptakan dari zat yang di dalamnya 
terkandung kemampuan dan sifat-sifat yang tersembunyi untuk berbicara. Ini 
menunjukkan, bahwa manusia telah dianugerahi kekuatan untuk menyambut 

a7 : 58; 24 : 44; 25 : 49.  b50 : 44.  c19 : 41.  d6 : 129; 25 : 18; 34 : 41.  e6 : 3; 15 : 29, 34; 55 : 15.
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28. Dan sebelumnya telah 
Kami jadikan ajin dari api angin 
yang panas.1494

 ﴾۲۸﴿ ُمۡوِم  الّسَ اِر 
نَّ ِمۡن  قَۡبُل  ِمۡن  َخلَۡقٰنُہ  جَٓاّنَ 

ۡ
ال َو 

suara dari langit. Akan tetapi karena Salsāl itu mengeluarkan suara hanya 
apabila terkena oleh sesuatu benda dari luar, maka kata itu mengisyaratkan, 
bahwa kekuatan manusia untuk menyambut itu bergantung pada penerimaan 
dia terhadap seruan Ilahi. Kemampuan ini membuktikan keunggulannya 
dari seluruh makhluk. Kata Hama’ mengandung arti, bahwa manusia telah 
diciptakan dari lumpur hitam, yakni tanah dan air; tanah merupakan sumber 
badan jasmani, dan air itu sumber roh.

Di lain tempat Al-Qur’an menyebutkan “tanah” dan “air” secara terpisah 
sebagai benda-benda yang darinya manusia telah diciptakan (QS.3: 60; 21: 
31). Dengan menggabungkan kata salsāl (tanah liat kering-denting) kepada 
kata  Hama’ (lumpur hitam), Al-Qur’an bermaksud menunjukkan, bahwa 
di mana makhluk-makhluk lainnya yang bernyawa diciptakan dari  Hama’ 
(lumpur hitam) saja, yaitu dari tanah dan air–sebab mereka pun memiliki 
semacam roh tertentu, tetapi tidak berkembang dengan sempurna–maka 
sebaliknya manusia diciptakan dari Hama’ dipadukan dengan salsāl (tanah 
liat kering mendenting), yang menunjukkan sifat berbicara. Ia pun Masnūn, 
yakni diberi bentuk yang sempurna (QS.95: 5). Ayat ini tidak berarti, bahwa 
lumpur itu sekaligus memperoleh bentuk suatu wujud yang hidup tatkala 
Allah menghembuskan roh ke dalamnya.

Berulang-ulang kali Al-Qur’an menyatakan, bahwa kejadian alam 
semesta itu berlangsung setahap demi setahap. Ayat yang sekarang ini hanya 
menyebutkan tahapan pertama saja dari kejadian manusia itu. Tahapan-tahapan 
lain dalam kejadiannya itu telah disebutkan dalam QS.30: 21; 35: 12; 22: 6; 
23: 15 dan QS.40: 68. Pernyataan Al-Qur’an bahwa manusia telah diciptakan 
dari “tanah” (yang secara sepintas lalu berarti, bahwa proses kejadiannya 
yang panjang itu dimulai dengan tanah), dikuatkan oleh kenyataan, bahwa 
bahkan sekarang juga makanan manusia berasal dari tanah, beberapa bagian 
tertentu dari makanan itu diambil langsung darinya dan beberapa bagian 
lainnya lagi secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa zat yang 
terkandung dalam tanah, merupakan asal manusia; sebab sekiranya bukan 
demikian, niscaya ia tidak dapat mengambil gizinya (zat makanannya) dari 
tanah, sebab yang dapat memberikan makanan kepada suatu wujud, hanyalah 
barang yang darinya telah dibuat wujud itu, karena unsur dari luar tidak akan 
mampu mengisi apa yang telah menjadi susut. Lihat juga Edisi Besar Tafsir 
dalam bahasa Inggris, di bawah ayat ini.

1494. Sebuah ungkapan Al-Qur’an yang serupa ini, ialah “manusia 
dijadikan dari ketergesa-gesaan” (QS.21: 38) menunjukkan, bahwa ayat 

a7 : 13; 38 : 77; 55 : 16.
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29. Dan ingatlah ketika Tuhan 
engkau berfirman kepada para 
malaikat, a”Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan manusia dari 
tanah liat kering yang berdenting, 
dari lumpur hitam yang telah 
diberi bentuk;

َخالٌِق  ۭ بََشًرا  ِۡي 
ّ

ِان ِۃ  
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
لِل َربَُّک  قَاَل  ِاۡذ  َو 

ۡسُنۡوٍن ﴿۲۹﴾ۚ   ۡن  َحَمٍا  ّمَ َصاٍل ّمِ
ۡ
ۡن َصل ّمِ

30. “Maka bketika Aku mem-
berinya bentuk yang sempurna 
dan telah Aku tiupkan roh-Ku 
ke dalamnya, maka cjatuhkanlah 
dirimu, tunduk kepadanya.”1495*

ۡوِحۡي فََقُعۡوا   یُۡتٗہ  َو نََفۡخُت ِفۡیِہ  ِمۡن  ّرُ فَِاَذا َسّوَ

لَٗہ  ٰسِجِدیَۡن ﴿۳۰﴾ 

31. dMaka tunduklah malaikat-
malaikat itu semuanya bersama-
sama,

 ﴾۳۱ۙ ۡم  اَۡجَمُعۡوَن ﴿
ُ
ہ

ُّ ل
ُ
  ک

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک فََسَجَد  الَۡمل

32. eKecuali iblis, ia menolak  
ikut bersama-sama mereka yang 
tunduk.1496

 ﴾۳۲﴿ ِجِدیَۡن  الّسٰ َمَع  ۡوَن 
ُ

یَّک اَۡن  ٰۤي  ؕاَب ِابۡلِيَۡس    ۤ ا
َّ ِال

yang sedang dalam pembahasan ini berarti, bahwa jin memiliki pembawaan 
seperti api dan bukan bahwa makhluk jin itu sesungguhnya dibuat dari 
api. Dengan demikian “dijadikannya dari tanah liat” mengandung arti, 
berpembawaan lemah lembut dan suka tunduk, sedangkan “dijadikannya dari 
api” mengandung arti, bertabiat seperti api dan mudah menyala.

1495. Yang dimaksud dengan “malaikat” adalah seluruh makhluk, sebab 
malaikat-malaikat merupakan mata rantai pertama dari semua kejadian, oleh 
karena satu perintah yang diberikan kepada mereka, sebenarnya berlaku 
untuk seluruh makhluk. Ini merupakan suatu kenyataan, bahwa di mana 
pada tempat lain Al-Qur’an menyebutkan perintah Tuhan kepada malaikat-
malaikat supaya tunduk kepada “Adam,” maka dalam ayat sekarang ini dan 

a7 : 13; 38 : 77; 55 : 15.  b32 : 10; 38 : 73.  c2 : 35; 7 : 12; 17 : 62; 18 : 51; 20 : 117.  d2 : 35; 7 : 12; 
17 : 62; 18 : 51; 20 : 117. e2 : 35; 7 : 12; 17 : 62; 18 : 51; 20 : 117.

* Ayat 27-30: Pada ayat-ayat ini ada dua hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, manusia 
itu tidak hanya dijadikan dari tanah liat, tapi dari tanah liat yang telah berbau busuk, kemudian 
menjadi tanah kering yang mendenting. Ini merupakan topik yang tidak terlintas di pikiran 
Rasulullah Saw sendiri. Di dalam kitab suci lain pun tidak ada yang menyebutkan penciptaan 
manusia dari tanah yang mendenting. Masalah ini telah terpecahkan oleh ilmuwan pada 
masa kini. Kedua, sebelum penciptaan manusia, Jin diciptakan dari udara yang sangat panas 
bagaikan api tercurah dari langit. Topik ini sama sekali tidak terbayangkan oleh Rasulullah 
Saw, selama Tuhan Yang Maha Mengetahui yang gaib tidak memberi tahu beliau Saw. Jin 
yang diciptakan dari ‘nār al-samum’ adalah bakteri-bakteri. Masalah bagaimana terjadinya 
tanah liat yang telah berbau itu terpecahkan, yaitu, selama bakteri tidak ada, tidak bisa terjadi 
pencemaran atau proses pencemaran di tanah yang basah.
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a7 : 13; 38 : 76.  b7 : 13; 17 : 62; 18 : 51.  c7 : 14, 19; 38 : 78. d38 : 79.  e7 : 15; 17 : 63; 38 : 80.

33. aAllah berfirman, “Hai iblis! 
Apakah yang telah terjadi dengan 
engkau,1496A bahwa engkau tidak 
bersama-sama dengan mereka 
yang sujud. 

َمَع  َن  ۡو
ُ

تَک ا 
َّ اَل لََک  َما  بۡلِيُۡس  ـِا یٰۤ َل  قَا

 ﴾۳۳﴿ یَۡن  ِجِد لّسٰ ا

34. bIa menjawab, “Aku tidak 
mau sujud kepada manusia yang 
telah Engkau jadikan dari tanah 
liat kering yang berdenting, dari 
lumpur hitam yang telah diberi 
bentuk.

ِمۡن   َخلَۡقَتٗہ  لَِبَشٍر   لِّاَۡسجَُد   اَُکۡن   لَۡم   قَاَل 

ۡسُنۡوٍن ﴿۳۴﴾  ۡن  َحَمٍا  ّمَ َصاٍل  ّمِ
ۡ
َصل

35. cAllah berfirman, “Maka 
keluarlah dari sini,1497 karena 
sesungguhnya engkau terkutuk.

 ﴾۳۵ۙ َک  َرِجۡیٌم ﴿
قَاَل  فَاۡخُرۡج  ِمۡنَہا فَِانَّ

36. “Dan dsesungguhnya atas 
engkau ada kutukan-Ku hingga 
Hari Pembalasan.”

یِۡن ﴿۳۶﴾   ِالٰي یَۡوِم الّدِ
َ

ۡعَنۃ
َّ ّوَ ِاّنَ َعلَۡیَک الل

37. e Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Maka berilah aku tangguh 
hingga pada hari mereka akan 
dibangkitkan.”1498

نِۡظۡرنِۡيۤ  ِالٰي یَۡوِم یُۡبَعُثۡوَن ﴿۳۷﴾ 
َ
قَاَل َرّبِ فَا

dalam ayat-ayat berikutnya, kata “Adam” diganti dengan kata “Basyar” 
yaitu “manusia.” Dengan demikian, kedua perkataan ini telah dipergunakan 
dalam Al-Qur’an dalam arti yang sama. Perintah yang diberikan kepada para 
malaikat berkenaan dengan Adam As, berlaku bagi setiap manusia. Tuhan 
menghembuskan roh-Nya ke dalam wujud tiap-tiap manusia dan para malaikat 
diperintahkan mengkhidmatinya. Manusia merupakan khalifah Allah di atas 
muka bumi, dan di dalam dirinya ia dapat mencerminkan sifat-sifat Tuhan.

1496. Tuhan menghukum setan (ayat 35, 36) atas pembangkangannya 
terhadap perintah yang ditujukan kepada para malaikat (ayat 29, 30), sebab 
perintah yang diberikan kepada malaikat-malaikat itu, dengan sendirinya 
berlaku pula bagi semua makhluk yang berada di bawah wewenang malaikat-
malaikat. Al-Qur’an sendiri di tempat lain membuat jelas, bahwa perintah 
kepada malaikat berlaku untuk iblis juga (QS.7: 12, 13).

1496A. Ungkapan bahasa Arab itu berarti pula, apa gerangan yang 
membuat kau menderita; apakah alasanmu; kenapa gerangan kau ini?

1497. Kata ganti hā dalam ungkapan Minhā tidak menunjuk kepada 
surga di akhirat, sebab surga itu suatu tempat, yang setan tidak mungkin 
memasukinya dan menggoda Adam As, dan dari tempat itu, tiada seorang 
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38. aAllah berfirman, “Maka se-
sungguhnya engkau termasuk  
orang-orang yang diberi tangguh.

 ﴾۳۸ۙ ﴿ الُۡمۡنَظِریَۡن  ِمَن  َک 
فَِانَّ قَاَل 

39. b”Hingga hari yang waktu-
nya telah ditetapkan.”1499 ِالٰي یَۡوِم  الَۡوۡقِت  الَۡمۡعُلۡوِم ﴿۳۹﴾ 

40. cIa menjawab, “Ya Tuhan-
ku! Karena Engkau telah me-
netapkan aku sesat, tentulah aku 
akan jadikan kesesatan nampak 
indah bagi mereka di bumi, dan 
niscaya akan kusesatkan mereka 
itu semua,

فِي  ۡم 
ُ
لَہ ّنَ 

َ
لَاَُزیِّن اَۡغَویَۡتِنۡي   

ۤ
بَِما َرّبِ  قَاَل 

 ﴾۴۰ۙ ۡم  اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ
ہ الۡاَۡرِض  َو لَاُۡغِویَّنَ

41. d”Kecuali hamba-hamba 
Engkau yang mukhlis dari antara 
mereka.”

 ﴾۴۱﴿ الُۡمۡخلَِصیَۡن  ُم  
ُ
ِمۡنہ ِعَباَدَک   ا 

َّ ِال

42. Allah berfirman, “Inilah 
jalan yang lurus menuju kepada-
Ku;

  َعلَّيَ  ُمۡسَتِقۡیٌم ﴿۴۲﴾ 
ٌ

ا  ِصَراط
َ

قَاَل  ٰہذ

43. “Sesungguhnya, eengkau 
tidak akan mempunyai suatu 
kekuasaan atas hamba-hamba-
Ku, kecuali yang mengikuti 
engkau dari antara orang-orang  
fsesat.”1500

ا َمِن 
َّ ٰطٌن  ِال

ۡ
ِاّنَ ِعَباِدۡي لَيَۡس لََک َعلَۡیہِۡم ُسل

َبَعَک  ِمَن  الٰۡغِویَۡن ﴿۴۳﴾ 
َّ ات

pun akan dikeluarkan (QS.15: 49). Kata ganti itu menunjuk kepada keadaan 
nikmat dan bahagia, yang dialami oleh manusia di dunia ini, sebelum seorang 
nabi datang kepada mereka. Dalam keadaan demikian, kendatipun mungkin 
mereka terperosok ke dalam kepercayaan-kepercayaan yang keliru, namun 
karena belum sampai menolak seorang nabi, mereka sama sekali tidak 
mahrum dari anugerah nikmat-nikmat Ilahi yang digambarkan dalam Al-
Qur’an sebagai Jannah (kebun).

1498. Kata-kata, “hingga (pada) hari mereka akan dibangkitkan” 
mengandung arti kelahiran kembali manusia secara rohani, ketika sesudah 
mencapai martabat Nafsun Mutma’innah (jiwa yang tenteram dengan Tuhan) 
ia menjadi kebal dari godaan setan dan dari mengalami kejatuhan secara 
rohani. Percakapan antara Tuhan dengan setan, sebagaimana diisyaratkan di 
sini, hanyalah merupakan perumpamaan atau tamsil belaka.

1499. Sebagaimana diterangkan dalam ayat 37, kata-kata “waktunya 
telah ditetapkan” berarti, hari, ketika para nabi dan pengikut-pengikut 

a7 : 16; 38 : 81.  b38 : 82.  c7 : 17, 18; 38 : 83.  d38 : 84. e17 : 66; 34 : 22.  f7 : 19; 17 : 64; 38 : 86.
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44. Dan sesungguhnya aJaha-
nam itu adalah tempat yang telah 
dijanjikan bagi mereka semua.

 ﴾۴۴ۙ ۡم  اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ
َم  لََمۡوِعُدہ

َ َو  ِاّنَ َجَہنّ

45. Baginya ada tujuh1501 pintu, 
dan dari setiap pintu ada bagian 
yang ditetapkan darinya.

ُجۡزٌء   ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ بَاٍب  ّلِ 

ُ
لِک  ؕ اَبَۡواٍب    

ُ
َسۡبَعۃ َہا 

َ
ل

ۡقُسۡوٌم  ﴿٪۴۵﴾  ّمَ
46. Sesungguhnya borang-

orang yang bertakwa akan berada 
di dalam kebun-kebun dan mata 
air-mata air.

 ﴾۴۶ؕ ٍت  ّوَ ُعُیۡوٍن ﴿ ِقیَۡن  فِۡي  َجّنٰ ِاّنَ  الُۡمّتَ 

47. “Masuklah kamu sekalian 
ke dalamnya dengan damai dan 
aman.”1502

ِمِنیَۡن ﴿۴۷﴾ 
ٰ
اُۡدُخُلۡوَہا بَِسلٍٰم  ا

48. Dan akan cKami lenyapkan 
segala dendam1503 yang ada dalam 
dada mereka, sehingga mereka 
merasa bersaudara, duduk 
berhadap-hadapan di atas dipan-
dipan.

ِاۡخَوانًا  ِغّلٍ  ۡن  ّمِ ُصُدۡوِرہِۡم  فِۡي  َما  نََزۡعَنا  َو 

َتٰقِبلِیَۡن ﴿۴۸﴾  َعلٰي  ُسُرٍر  ّمُ

mereka memperoleh kemenangan terakhir atas lawan-lawan mereka, sedang 
kepalsuan akhirnya hancur binasa bersama-sama dengan pendukung-
pendukungnya.

1500. Ayat ini agaknya mengisyaratkan, bahwa fitrat manusia itu pada 
dasarnya suci. Hanya merekalah, yaitu orang-orang yang mengotori fitrat 
sendiri dan memilih untuk mengikuti setan, kehilangan jalan yang benar. 
Tanggapan ini telah diterangkan lebih lanjut, dalam QS.91: 11.

1501. Dalam bahasa Arab, bilangan “tujuh,” seperti juga “tujuh 
puluh,” acapkali dipergunakan bukan untuk menyatakan satu bilangan 
tertentu, melainkan untuk menyatakan kesempurnaan dan kelengkapan 
ataupun tentang kelimpah-ruahan. Ayat ini menyatakan bahwa mereka akan 
mempunyai jumlah pintu-pintu yang sesuai dengan jumlah dan aneka-ragam 
keburukan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Bilangan 
“tujuh” dapat juga menunjuk kepada tujuh indera lahir, yakni indera-indera 
penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan, perasaan sakit, 
dan perasaan tentang suhu, yang dengan itu orang dapat menerima impresi 
(kesan-kesan) dari luar.

a17 : 64; 38 : 86.  b51 : 16; 52 : 18; 68 : 35; 77 : 42; 78 : 33.  c7 : 44.

R. 4
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49. aKeletihan tidak akan me-
nyentuh mereka di dalamnya1504 
dan bselamanya mereka tidak 
akan dikeluarkan dari situ.

ۡنَہا  ۡم  ّمِ
ُ
ہ َما  ّوَ   ِفۡیَہا نََصٌب   ۡم 

ُ
ہ یََمّسُ لَا  

بُِمۡخَرِجیَۡن ﴿۴۹﴾ 

50. Ya Rasul! cBeritahulah 
hamba-hamba-Ku, bahwa Aku 
sesungguhnya Maha Pengampun, 
Maha Penyayang;

 ﴾۵۰ۙ ِحۡیُم ﴿ ِۡيۤ  اَنَا الَۡغُفۡوُر الّرَ
ّ

ٔيۡ ِعَباِدۡيۤ  اَن نَّبِ ربع 
الحزب

27

51. Dan djuga, bahwa azab-Ku 
itu azab yang sangat pedih.

اُب  الۡاَلِۡیُم ﴿۵۱﴾ 
َ

ابِۡي ُہَو  الَۡعذ
َ

َو اَّنَ َعذ
52. Dan eberitahulah mereka 

tentang tamu Ibrahim.
 ﴾۵۲� ۡم َعۡن َضۡیِف  ِابٰۡرِہۡیَم ﴿

ُ
ۡئہ َو نَّبِ وقف

لازم

53. fKetika mereka itu masuk 
kepadanya dan berkata, “Selamat 
sejahtera atasmu.” Ia menjawab, 
g”Kami sungguh merasa takut 
kepadamu.”1505

ا 
ِانَّ َسلًٰماؕقَاَل  فََقالُۡوا  َعلَۡیِہ  َدَخُلۡوا  ِاۡذ 

ۡم  َوِجُلۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ُ

ِمۡنک

54. hMereka berkata, “Jangan-
lah engkau takut, sesungguhnya 
kami memberi engkau khabar 
suka tentang seorang putra yang 
akan dianugerahi banyak ilmu.”

ُرَک بُِغلٍٰم َعلِۡیٍم ﴿۵۴﴾  ا نَُبّشِ
قَالُۡوا لَا تَۡوَجۡل  ِانَّ

1502. Kata-kata “damai” dan “aman” masing-masing mengandung 
arti, kebebasan dari kecemasan-kecemasan batin yang menggerogoti hati 
seseorang, dan kebebasan dari sakit dan hukuman lahiriah.

1503. Hanya orang-orang yang hatinya bebas dari segala perasaan-
perasaan dendam kesumat terhadap saudara-saudaranya, merekalah yang 
dapat dikatakan menikmati kehidupan surga yang sungguh-sungguh. 

1504. Ayat ini mengandung arti, bahwa surga itu akan merupakan satu 
tempat, di mana amal-perbuatan akan tetap dan terus-menerus dilakukan. 
Namun kendatipun demikian, orang-orang mukmin tidak akan merasa 
keletihan, sebagai akibat yang tak bisa dihindarkan dari kerja-berat, dan juga 
tenaga mereka tidak akan hilang atau berkurang sebagai akibat dari kelelahan.

1505. Barangkali tanda-tanda kesedihan dan dukacita nampak pada 
wajah tamu-tamu Nabi Ibrahim As, sebab mereka telah membawa berita 
tentang bencana yang sedang mengancam itu. Nabi Ibrahim As memahami 

a35 : 36.  b11 : 109; 18 : 109.  c5 : 99.  d5 : 99.  e51 : 25.
f11 : 70; 51 : 26.  g11 : 71; 51 : 29.  h11 : 71; 51 : 29.
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55. aIa berkata, “Apakah kamu 
memberiku khabar suka itu 
padahal aku telah menjadi tua? 
Maka atas dasar apakah kamu 
memberi khabar suka itu?”

فَِبَم   الِۡکبَُر   ِنَي  ّسَ ّمَ اَۡن  ٰۤي  َعل ۡرتُُمۡونِۡي 
َ

اَبَّش قَاَل 

ُرۡوَن ﴿۵۵﴾  تَُبّشِ

56. Mereka itu berkata, “Kami 
telah memberi khabar suka 
kepada engkau dengan benar; 
maka janganlah engkau termasuk 
orang-orang yang putus asa.”

َن الٰۡقِنِطیَۡن ﴿۵۶﴾  ۡن ّمِ
ُ

حَّقِ فَلَا تَک
ۡ

ۡرٰنَک بِال
َ

قَالُۡوا بَّش

57. Ia berkata, “Dan bsiapakah 
gerangan yang akan putus asa 
tentang rahmat dari Tuhan-nya, 
kecuali  yang sesat?”

ا 
َّ ل ِا بِّٖہۤ   َر ۡحَمِۃ   ّرَ ِمۡن  یَّۡقَنُط  َمۡن  َو  َل  قَا

ۡوَن ﴿۵۷﴾ 
ُّ ٓال

َ
الّض

58. Ia berkata pula, c”Apakah 
urusanmu yang sebenarnya wahai 
para utusan?”1506

ۡم اَیَُّہا الُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿۵۸﴾ 
ُ

مَا َخۡطُبک
َ

قَاَل ف

59. Mereka berkata, d”Sesung-
guhnya kami telah diutus kepada 
kaum yang berdosa,

 ﴾۵۹ۙ ۡجِرِمیَۡن ﴿
ُ

  ِالٰي قَۡوٍم ّم
ۤ
َنا

ۡ
 اُۡرِسل

ۤ
ا

ا ِانَّ قَالُۡوۤ

60. e”Kecuali pengikut-pengi-
kut Luth. Sesungguhnya pasti 
akan Kami selamatkan mereka 
itu semuanya,

 ﴾۶۰ۙ ۡم اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ
ّجُۡوہ

َ
ا لَُمن

َل لُۡوٍط ؕ ِانَّ
ٰ
اۤ ا

َّ ِال

61. f”Kecuali isterinya. Kami 
telah memutuskan, ia sesungguh-
nya termasuk orang-orang yang 
akan tertinggal di belakang.”

 ﴾٪۶۱﴿ الٰۡغِبِریَۡن  لَِمَن  َہا  
ِانَّ  �  

ۤ
ۡرنَا قَّدَ اۡمَراَتَٗہ   ا 

َّ ِال 

hal itu dari kecemasan yang nampak pada wajah mereka atau dari penolakan 
mereka untuk menyantap makanan yang dihidangkan kepada mereka (QS.11: 
71).

1506. Dengan menggunakan kata al-Mursalūn (utusan-utusan), Al-
Qur’an mengisyaratkan, bahwa pengemban amanat itu adalah manusia. Akan 
tetapi Bibel kadang-kadang menyebutkan mereka sebagai manusia (Kejadian 
18: 2, 16, 22) dan kadangkala sebagai malaikat (Kejadian 19: 11, 15).

a11 : 73.  b12 : 88.  c51 : 32.  d51 : 33.  e29 : 33; 51 : 36.
f7 : 84; 11 : 82; 26 : 172; 27 : 58.
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62. Dan atatkala utusan-utusan 
itu datang kepada para pengikut 
Luth,

 ﴾۶۲ۙ َل  لُۡوِط ا�لُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿
ٰ
ا َجٓاَء  ا فَلَّمَ

63. Ia berkata, b”Sesungguhnya 
kamu adalah orang-orang asing.”1507 ُرۡوَن ﴿۶۳﴾ 

َ
ۡنک ۡم  قَۡوٌم  ّمُ

ُ
ک

قَاَل  ِانَّ

64. Mereka itu berkata, “Bukan, 
bahkan kami datang kepadamu 
dengan membawa berita azab 
yang tentang itu mereka selalu 
ragu-ragu;

 ﴾۶۴﴿ ُرۡوَن 
َ
یَۡمت ِفۡیِہ  انُۡوا 

َ
ک بَِما  ِجۡئٰنَک  بَۡل  قَالُۡوا 

65. “Dan kami telah membawa 
kepada engkau khabar yang pasti, 
dan sesungguhnya kami adalah  
orang-orang yang benar;

ا  لَٰصِدقُۡوَن ﴿۶۵﴾ 
حَّقِ َو  ِانَّ

ۡ
َو  اَتَۡیٰنَک بِال

66. c”Maka berangkatlah eng-
kau dengan keluargamu di bagian 
akhir malam, ikutlah engkau di 
belakang mereka.1508 Dan jangan-
lah seorang pun dari kamu meno-
leh ke belakang,1509 dan  sekarang 
teruskanlah perjalanan kamu 
sekalian ke mana kamu telah 
diperintahkan.”

ۡم 
ُ
ِبۡع اَۡدبَاَرہ

َّ ۡیِل َو ات
َّ َن ال ۡہلَِک بِِقۡطٍع ّمِ

َ
ۡسِر بِا

َ
فَا

َحۡیُث   اۡمُضۡوا   ّوَ  اََحٌد  ۡم  
ُ

ِمۡنک َتِفۡت 
ۡ
یَل لَا  َو 

تُۡؤمَُرۡوَن ﴿۶۶﴾ 

1507. Nabi Luth As menduga, bahwa orang-orang ini hanyalah para 
musafir biasa yang kebetulan saja berkunjung ke tempat itu.

1508. Kata ganti Hum (mereka punya) dalam ungkapan Adbārahum 
(belakang mereka) yang dipergunakan dalam ayat ini menunjukkan, bahwa 
rombongan orang-orang yang meninggalkan kota bersama Nabi Luth As itu 
tidak hanya terdiri dari kedua putrinya saja, seperti dinyatakan dalam Bibel 
(Kejadian Bab 19), tetapi terdiri dari orang-orang beriman lainnya juga, 
sebagiannya tentu laki-laki seperti ditegaskan oleh kata pengganti jamak 
bentuk laki-laki. Pandangan ini didukung oleh Bibel di tempat lain (Kejadian 
18: 32).

1509. Kata-kata itu mungkin telah dipergunakan secara kiasan, yang 
artinya, “janganlah seorang di antara kamu mengingat,” atau “merasa 
khawatir terhadap” mereka yang ditinggalkan di belakang.

a11 : 78; 29 : 34.  b51 : 26.  c11 : 82.

R. 5
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67. Dan atelah Kami beritahu-
kan kepadanya keputusan ini, 
bahwa orang-orang ini akan di-
tumpas habis sampai ke akarnya 
pada waktu subuh.

ٓاِء  
َ
ُؤل ہٰۤ َدابَِر  اَّنَ   الۡاَۡمَر  ٰذلَِک  ِالَۡیِہ    

ۤ
قََضۡیَنا َو 

ۡصِبِحیَۡن ﴿۶۷﴾  َمۡقُطۡوٌع  ّمُ

68. Dan datanglah bpenduduk 
negeri itu dengan bergembira.1510 َو َجٓاَء اَۡہُل الَۡمِدیَۡنِۃ يَۡسَتۡبِشُرۡوَن ﴿۶۸﴾ 

69. Ia berkata, c”Sesungguhnya 
mereka adalah tamuku, maka 
janganlah membuat aku malu.

 ﴾۶۹ۙ ٓاِء َضۡیِفۡي فَلَا تَۡفَضُحۡوِن ﴿
َ
ُؤل قَاَل  ِاّنَ ہٰۤ

70. “Dan bertakwalah kepada 
Allah dan janganlah kamu meng-
hinaku.”1511

ۡخُزۡوِن ﴿۷۰﴾ 
ُ
َہ  َو لَا  ت

ُقوا  اللّٰ
َّ َو ات

71. Mereka berkata, “Tidakkah 
kami telah melarang engkau me-
layani siapa pun?”1512 

ا  اََو لَۡم  نَۡنَہَک  َعِن الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۷۱﴾  قَالُۡوۤ

1510. Nabi Luth As telah diberitahu oleh kaumnya agar jangan membawa 
orang-orang asing ke dalam kota itu, dan oleh karenanya ketika tamu-
tamu itu datang kepada beliau, mereka bergirang hati bahwa beliau dapat 
dipersalahkan karena telah mengabaikan peringatan-peringatan mereka.

1511. Nabi Luth As minta kepada kaumnya agar jangan menghina beliau 
disebabkan beliau menjamu orang-orang asing itu.

1512. Oleh karena hubungan antara kaum Luth As dan kabilah-kabilah 
yang bertentangan sedang tegang, kaum beliau telah memberi peringatan 
kepada beliau agar tidak membawa orang-orang asing ke dalam kota. Akan 
tetapi karena perjalanan di bagian kawasan itu tidak aman dan mudah, Nabi 
Luth As biasa menerima musafir-musafir yang kesunyian dan tersesat jalan 
di rumah beliau. Kebiasaan ini ditentang oleh kaum beliau, yang sedang 
mencari-cari helah untuk mengusir beliau dari kota itu, sebab mereka sudah 
lama merasa jemu dengan ajaran dan tabligh beliau. Akan tetapi mereka tidak 
dapat mengusir beliau tanpa alasan yang kuat. Sekarang mereka menemukan 
satu dalih yang kelihatannya baik untuk melampiaskan kemarahan mereka 
terhadap beliau, sebab beliau telah memberikan naungan kepada orang-orang 
asing di rumah beliau, hal itu berlawanan dengan peringatan-peringatan 
mereka. Dari kejadian itu jelaslah, bahwa kaum Nabi Luth As datang kepada 
beliau tidak dengan niat buruk untuk melakukan homoseksual dengan tamu-
tamu beliau, melainkan untuk menyampaikan kepada beliau peringatan-
peringatan, bahwa mereka telah memperoleh alasan yang kuat untuk mengusir 

a6 : 46; 7 : 73, 85.  b11 : 79.  c11 : 79.
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72. aIa berkata, “Mereka ini 
adalah anak-anak perempuan-
ku1513 yang cukup menjadi jami-
nan jika sekiranya kamu harus 
berbuat sesuatu.”

 ﴾۷۲ؕ ِعلِیَۡن ﴿
ٰ
ۡنتُۡم ف

ُ
ٓاِء بَٰنِتۡيۤ  ِاۡن ک

َ
ُؤل قَاَل ہٰۤ

73. Demi usia engkau, sesung-
guhnya mereka pun, dalam 
kemabukan mereka, berkelana 
kebingungan.

َرتِہِۡم یَۡعَمُہۡوَن ﴿۷۳﴾ 
ۡ

ۡم لَِفۡي َسک
ُ
ہ

لََعۡمُرَک ِانَّ

74. bMaka suara yang meng-
gelegar menimpa mereka pada 
saat matahari terbit.

 ﴾۷۴ۙ   ُمۡشِرِقیَۡن ﴿
ُ

ۡيحَۃ ُم  الّصَ
ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

75. Maka, cKami jadikan kota 
mereka itu bagian atasnya terbalik 
ke bawah, dan Kami hujankan 
atas mereka batu-batu dari tanah 
liat.

َعلَۡیہِۡم   اَۡمَطۡرنَا  َو  َساِفلََہا  َعالَِیَہا  َنا 
ۡ
جََعل

َ
ف

ۡن  ِسّجِۡیٍل ﴿۷۵﴾  ِحجَاَرًۃ  ّمِ

76. dSesungguhnya dalam yang 
demikian itu banyak tanda-tanda 
bagi orang-orang yang memper-
gunakan pengertiannya.1514

 ﴾۷۶ۙ ِمیَۡن ﴿ ُمَتَوّسِ
ۡ
ٰیٍت  لِّل

ٰ
ِاّنَ  فِۡي ٰذلَِک  لَا

77. Dan sesungguhnya kota itu 
eterletak pada sebuah jalan yang 
masih tetap ada.1515

ِقۡیٍم ﴿۷۷﴾  َہا لَِبَسِبۡیٍل  ّمُ
َو  ِانَّ

beliau dari kota itu. Agaknya inilah yang menjadi alasan mengapa mereka 
bersukacita.

1513. Lihat QS.11: 79.
1514. Mutawassimīn adalah jamak dari  Mutawassīm yang berasal dari 

kata Tawassama dan berarti, seseorang yang menimbang-nimbang satu hal 
dan menelitinya, atau berbuat demikian berulang-ulang untuk memperoleh 
pengetahuan yang jelas mengenai hal itu (Aqrab).

1515. Sebuah jalan dikatakan Muqīm bila jalan itu terus-menerus 
dipergunakan oleh para musafir. Jalan yang diisyaratkan di sini, ialah jalan 
yang menghubungkan negeri Arab dan Syria yang masih tetap dipergunakan, 
dan dengan demikian menggenapkan khabar gaib yang tersirat dalam bentuk 
kata sifat yang dipergunakan untuk itu dalam ayat ini. Jalan itu menyusuri 
Laut Mati yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Laut Luth.

a11 : 79.  b11 : 82.  c11 : 83.  d29 : 36; 51 : 38.  e37 : 138.
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78. Sesungguhnya adalam yang 
demikian itu ada tanda bagi 
orang-orang yang beriman.

 ﴾۷۸ؕ ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿
ۡ
  لِّل

ً
یَۃ

ٰ
ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا

79. Dan bpenduduk Aikah1516 
pun sesungguhnya adalah orang-
orang aniaya.

 ﴾۷۹ۙ ِۃ لَٰظلِِمیَۡن ﴿
َ

اَن اَۡصٰحُب الۡاَیۡک
َ
َو  ِاۡن ک

80. Maka cKami timpakan hu-
kuman keras kepada mereka. Dan 
sesungguhnya kedua tempat itu 
terletak di jalan raya yang ter-
buka.1517

 ﴾�۸۰﴿ ِبیٍۡن   ّمُ لَِبِاَماٍم  ُہَما 
ِانَّ َو   ۘ ۡم 

ُ
ِمۡنہ فَانَۡتَقۡمَنا  وقف

لازم



81. Dan sesungguhnya pen-
duduk Hijr1518 telah mendustakan 
rasul-rasul.

 ﴾۸۱ۙ ِحۡجِر  الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿
ۡ

َب اَۡصٰحُب ال
َّ

ذ
َ
َو لََقۡد ک

1516. Menurut Al-Qur’an, Nabi Syuaib As telah diutus ke As hāb al-
Aikah, yakni, Kaum Rimba (QS.26: 177, 178) dan Ahl Madyan, yakni Kaum 
Midian (QS.11: 85), menunjukkan bahwa kedua nama itu adalah nama 
kaum itu-itu juga, atau, boleh juga nama dua cabang dari satu kaum, yang 
telah mengambil dua mata pencaharian yang berlainan, yang satu hidup dari 
perniagaan dan yang lainnya memelihara ternak unta dan kambing.

Eratnya hubungan antara “Kaum Rimba” dengan “Kaum Midian” 
terbukti dari kenyataan, bahwa kesalahan-kesalahan yang serupa itu telah 
pula dikenakan kepada kedua kaum itu dalam Al-Qur’an (QS.7: 86; 26: 182- 
184). Midian agaknya nama suku bangsa dan nama kota di mana kaum itu 
hidup pada ujung Teluk Aqabah, yang di dekatnya terletak Rimba Aikah, 
yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kerdil dari sebangsa pohon pruim 
(plum) liar, dan menyediakan naungan bagi unta, kambing, dan domba (The 
Gold Mines of Midian, oleh Sir Richard Francis Burton).

1517. Dalam hubungan dengan kota Nabi Luth As, jalan raya itu telah 
disebut “jalan yang tetap ada” (ayat 77) yang mengandung nubuatan, 
bahwa jalan itu akan terus hidup hingga masa yang akan datang pun. Dalam 
hubungan dengan tempat kediaman “Kaum Aikah,” jalan itu telah disebut 
“satu jalan raya yang terbuka.” Jalan purbakala yang menghubungkan 
Asia dengan Mesir, sekarang tidak dipergunakan lagi oleh kafilah-kafilah, 
walaupun seperti kata “terbuka” mengisyaratkan bahwa bekasnya masih 
tinggal.

1518. Hijr terletak di antara Tabuk dan Medinah. Di sinilah hidup suku 
bangsa Tsamud, yang kepadanya Nabi Saleh As telah diutus sebagai seorang 

a26 : 9.  b26 : 177; 38 : 14; 50 : 15.  c26 : 190; 38 : 15; 50 : 15.
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82. Dan Kami berikan kepada 
mereka1519 tanda-tanda Kami, 
tetapi mereka telah berpaling 
darinya.

 ﴾۸۲ۙ ﴿ ُمۡعِرِضیَۡن  َعۡنَہا  انُۡوا 
َ
فَک ٰیِتَنا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا َو 

83. Dan amereka biasa memahat 
gunung-gunung menjadi rumah-
rumah dengan aman.1520

 ﴾۸۳﴿ ِمِنیَۡن 
ٰ
ا بُُیۡوتًا  ِجَباِل 

ۡ
ال ِمَن  ِحُتۡوَن 

ۡ
یَن انُۡوا 

َ
ک َو 

84. bMaka mereka disergap 
oleh suara yang menggelegar 
pada waktu subuh,1521

 ﴾۸۴ۙ   ُمۡصِبِحیَۡن ﴿
ُ

ۡيحَۃ ُم  الّصَ
ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

85. Maka tidak berguna bagi 
mereka apa yang telah mereka 
usahakan.

 ﴾۸۵ؕ ِسُبۡوَن ﴿
ۡ

انُۡوا یَک
َ
ا ک ۡم ّمَ

ُ
  اَۡغٰني َعۡنہ

ۤ
مَا

َ
ف

a7 : 75;  26 : 150.  b7 : 79;  11 : 68.

Nadzir (pemberi ingat). Agaknya kota itu pada umumnya dibuat dari batu dan 
dikelilingi oleh dinding benteng dan kubu-kubu dari batu. Karena itulah kota 
itu dinamai demikian.

1519. Dalam ayat-ayat sebelumnya telah disebut tiga kaum yang 
berlainan: (a) kaum Luth; (b) kaum Syuaib dan (c) kaum Saleh. Mereka tidak 
disebut menurut urutan jamannya, melainkan dalam urutan menurut jauhnya 
kota-kota mereka dari Mekah. Kota kaum Luth itu letaknya paling jauh dari 
Mekah. Kemudian menurut urutan jarak itu, hidup kaum Aikah. Karena 
Hijr terletak di antara Tabuk dan Medinah, maka suku bangsa Tsamud itu 
terdekat dari antara ketiga kota itu, dan oleh karena itu telah disebut paling 
akhir dari semua. Urutan yang tidak biasa ini telah dipergunakan dengan 
menyampingkan urutan yang lebih umum, dengan maksud, agar membuat 
pernyataan itu lebih besar pengaruhnya kepada orang-orang yang dituju; 
yakni suku bangsa yang paling sedikit dikenal oleh orang-orang Arab disebut 
terlebih dahulu dan suku bangsa yang paling dikenal oleh orang-orang Arab 
disebut terakhir.

1520. Ayat ini menunjukkan bahwa bangsa Tsamud adalah bangsa yang 
beradab, gagah perkasa dan kaya raya. Mereka mempunyai rumah-rumah 
tempat tinggal masing-masing — baik intuk musim panas maupun untuk 
musim dingin — dan menjalani kehidupan yang aman sentosa. Bahkan 
manakala mereka pergi meninggalkan rumah ke bukit-bukit untuk beristirahat 
di waktu musim panas atau atau pada pergantian musim, mereka merasa aman 
terhadap serangan-serangan dari segala penjuru. Ayat ini mengisyaratkan 
pula taraf seni bangunan mereka yang telah mencapai tingkatan yang tinggi.

1521. Nampak dari QS.7: 79 bahwa bencana yang disingung dalam ayat 
ini adalah gempa bumi. 
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86. Dan tidaklah aKami jadi-
kan langit dan bumi serta apa 
yang ada di antara keduanya 
melainkan dengan hak;1521A dan 
sesungguhnya bsaat itu niscaya 
akan datang. Maka maafkanlah 
dengan cara yang baik.

َما  َو  َض  لۡاَۡر ا َو  ٰمٰوِت  لّسَ ا َخلَۡقَنا  َما  َو 

  
ٌ

تَِیۃ
ٰ

لَا  
َ

اَعۃ الّسَ ِاّنَ  َو   ؕ حَّقِ 
ۡ

بِال ا 
َّ ِال   

ۤ
بَۡیَنُہَما

جَِمۡیَل ﴿۸۶﴾ 
ۡ

ۡفَح  ال فَاۡصَفِح  الّصَ

87. Sesungguhnya, Tuhan eng-
kau Dia-lah Yang Maha Pencipta, 
Maha Mengetahui.

ُق  الَۡعلِۡیُم ﴿۸۷﴾ 
ّٰ خَل

ۡ
ِاّنَ  َربََّک ُہَو  ال

88. Dan sesungguhnya ctelah 
Kami berikan kepada engkau tujuh 
ayat1522 yang selalu diulang-ulang, 
dan Al-Qur’an yang agung.*

َن  
ٰ
الُۡقۡرا َو  الَۡمَثانِۡي  َن  ّمِ َسۡبًعا  تَۡیٰنَک 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

الَۡعِظۡیَم ﴿۸۸﴾ 
a3 : 192; 16 : 4; 38 : 28.  b20 : 16; 40 : 60.  c39 : 24.

1521A. Kejadian alam semesta dan pola serta tertib yang meliputinya 
yang sungguh menakjubkan itu, mau tidak mau dengan pasti membawa kepada 
kesimpulan yang tak terelakkan, bahwa kehidupan manusia tidak terbatas 
pada masa hidup yang sementara lagi singkat di atas bumi ini, dan bahwa ada 
tujuan agung yang menjadi dasarnya, dan manusia tidak diciptakan hanya 
untuk makan, minum, dan bersuka ria untuk sementara waktu dan kemudian 
mati untuk selama-selamanya.

1522. Menurut para ahli terkemuka seperti Hadhrat Umar, Ali, Ibn 
Abbas, dan Ibn Mas’ud r.a., kata-kata itu merujuk kepada Surah pembukaan 
Al-Qur’an, yakni Al-Fātihah, sebab Surah itu diulang-ulangi dan dibaca 
dalam tiap-tiap rakaat shalat. Menurut riwayat, Rasulullah Saw pernah 
bersabda, bahwa al-Sab‘ al-Matsānī, adalah Surah pembukaan Al-Qur’an 
(Bukhari). Surah itu disebut juga “Induk Qur’ān” (Umm al-Qur’ān) dan 
“Surah pembukaan Al-Qur’an,” ialah Al- Fātihah. Menurut Zajjaj dan Abu 
Hayyan, Surah pembukaan itu diberi nama al-Sab‘ al-Matsānī, sebab Surah 
itu mengandung puji-pujian kepada Tuhan. Surah-surah Al-Qur’an lainnya 
yang menyusul Surah pembukaan itu telah disebut “Al-Qur’an yang agung” 
(Al-Qur’ān al-‘Azīm).

Akan tetapi, nama “Al-Qur’an yang agung” itu ditujukan juga kepada 
Surah pertama,  oleh karena merupakan bagian Kitab itu dapat pula benar-benar 
disebut kitab itu juga. Ada sebuah hadis Rasulullah Saw yang menyatakan 
bahwa Surah pembukaan Al-Qur’an pun disebut “Al-Qur’an yang agung” 
* Maksud Sab’an minal Matsani’ adalah ayat-ayat surah Al-Fatihah yang maknanya sudah 
berulang kali disebutkan di dalam Al-Qur’an, dan semua muqatha’at pun diambil dari surah 
Al-Fatihah. Dalam muqatha’at tidak ada satu huruf pun yang berasal dari luar surah Al-
Fatihah. Sedangkan di dalam surah Al-Fatihah ada tujuh huruf yang lain yang tidak digunakan 
di dalam muqatha’at.
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89. aJanganlah engkau tujukan 
pandangan matamu ke arah apa 
yang telah Kami berikan sebagai 
bahan kesenangan sementara 
kepada beberapa golongan di 
antara mereka, dan janganlah 
engkau bersedih hati1523 terhadap 
mereka, dan rendahkanlah sayap 
kasih sayang engkau bagi orang-
orang yang beriman.

اَۡزَواًجا  بِٖہۤ  ۡعَنا  َمّتَ َما  ِالٰي  َعۡیَنۡیَک  ّنَ  تَُمّدَ لَا 

َجَناَحَک   اۡخِفۡض  َو  َعلَۡیہِۡم  ۡحَزۡن 
َ
ت لَا  َو  ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ

ُمۡؤِمِنیَۡن  ﴿۸۹﴾ 
ۡ
لِل

90. Dan katakanlah, b”Sesung-
guhnya aku ini pemberi ingat 
yang nyata.”

 ﴾۹۰ۚ ِذیُۡر  الُۡمِبیُۡن ﴿ ِۡيۤ  اَنَا الّنَ
ّ

َو قُۡل  ِان

91. Karena Kami telah memu-
tuskan untuk menurunkan hu-
kuman atas orang-orang yang 
telah membagi diri mereka dalam 
beberapa kelompok1524 melawan 
engkau;

 ﴾۹۱ۙ   اَنَۡزلَۡنا َعلَي  الُۡمۡقتَِسِمیَۡن ﴿
ۤ
َما

َ
ک

92. Orang-orang yang telah 
menjadikan Al-Qur’an terpecah-
pecah.1525

َن  ِعِضیَۡن  ﴿۹۲﴾ 
ٰ
ِذیَۡن  َجَعُلوا  الُۡقۡرا

َّ ال

(Musnad, jilid 2 hlm. 448). Pada hakikatnya, Surah itu merupakan ikhtisar 
seluruh Al-Qur’an, atau, seperti pernah juga disebut, Surah itu “Al-Qur’an 
dalam bentuk kecil”; karena  Qur’ān itu dalam keseluruhannya diikhtisarkan 
dan diintisarikan di dalamnya. Karena Matsānī pun merupakan jamak dari 
Matsnā yang berarti puji-pujian, maka ayat ini akan berarti, bahwa Surah Al 
Fātihah memberikan penjelasan yang lengkap tentang sifat-sifat Allah Swt 
Matsānī juga berarti sebuah belokan pada lembah; ayat ini berarti bahwa Al-
Fātihah menerangkan sepenuhnya hubungan Tuhan dengan manusia.

1523. Maksud yang sesungguhnya dari ayat ini ialah, bahwa Rasulullah 
Saw telah diminta untuk jangan bersedih hati karena orang-orang kafir akan 
ditimpa hukuman, dan semua harta kekayaan, kemakmuran, serta kejayaan 
mereka yang sangat mereka bangga-banggakan itu, sedikit pun tidak akan 
bermanfaat bagi mereka. 

1524. Orang-orang Mekah telah membagi diri mereka dalam beberapa 
kelompok dan telah mengambil berbagai tugas bagi diri mereka masing-
masing guna merintangi perjuangan Rasulullah Saw, atau berbagai kelompok 
itu telah mengambil berbagai peranan untuk diri mereka masing-masing, 

a20 : 132.  b22 : 50; 29 : 51; 51 : 51, 52; 67 : 27.
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a5 : 68.  b2 : 138.  c6 : 34; 11 : 13.  d20 : 131; 50 : 40; 110 : 4.

93. Maka demi Tuhan engkau, 
tentulah Kami akan menanyai 
mereka semua.

 ﴾۹۳ۙ ۡم  اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ
ہ فََو َربَِّک  لَنَۡسـَٔلَّنَ

94. Mengenai apa-apa yang 
telah mereka kerjakan.

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۴﴾ 
َ
َعمَّا  ک

95. Maka asampaikanlah de-
ngan terang-terangan, apa yang 
diperintahkan kepada engkau 
untuk disampaikan, dan berpaling-
lah dari orang-orang musyrik.

فَاۡصَدۡع بَِما تُۡؤمَرُ َو اَۡعِرۡض َعِن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۹۵﴾ 

96. Sesungguhnya bcukuplah 
Kami bagi engkau terhadap 
orang-orang yang berolok-olok.

 ﴾۹۶ۙ ا َکَفۡیٰنَک الُۡمۡسَتۡہِزِءیَۡن ﴿
ِانَّ

97. Orang-orang yang meng-
anggap ada tuhan lain di samping 
Allah, maka mereka akan segera 
mengetahui.

فََسۡوَف   ۚ َخَر 
ٰ
ا ِالًٰہا  ِہ 

اللّٰ َمَع  َيۡجَعُلۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

یَۡعلَُمۡوَن ﴿۹۷﴾ 

98. Dan sesungguhnya cKami 
mengetahui, bahwa dada engkau 
menjadi sempit,1526 disebabkan 
apa yang mereka katakan.

بَِما  َصۡدُرَک  یَِضۡیُق  َک 
اَنَّ نَۡعلَُم  لََقۡد  َو 

 ﴾۹۸ۙ یَُقۡولُۡوَن ﴿

99. Maka dbertasbihlah dengan 
memuji Tuhan engkau dan jadilah 
engkau termasuk orang-orang 
yang bersujud kepada-Nya.

 ﴾۹۹ۙ ِجِدیَۡن ﴿ َن الّسٰ ۡن ّمِ
ُ
ۡح ِبحَۡمِد َربَِّک َو ک فََسّبِ

100. Dan teruslah menyembah 
kepada Tuhan engkau, hingga 
maut datang kepada engkau.1527

تَِیَک الَۡیِقیُۡن ﴿۱۰۰﴾٪
ۡ
ي یَا

ٰ
َو اۡعُبۡد َربََّک َحّت 

ketika mereka telah bertekad untuk membunuh beliau; Muqtasimīn juga 
mengandung arti, “mereka yang membagi-bagi berbagai tugas satu sama 
lain.”

1525. ‘Idīn adalah jamak dari ‘Idah, yang berarti, kebohongan atau 
kepalsuan; fitnah; sihir; sepotong; sepenggal atau sebagian dari suatu benda; 
partai, aliran atau golongan orang-orang (Lane).

1526. Rasulullah Saw tidak bersedih-hati karena orang-orang kafir 
memperolok-olokkan beliau; akan tetapi sebab mereka mempersekutukan 
Allah dengan tuhan-tuhan lain. Kesedihan beliau ialah karena ghairat beliau 
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terhadap Allah di satu pihak dan karena kekhawatiran yang tulus ikhlas 
mengenai kaum beliau di pihak lain.

1527. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa oleh karena tujuan utama 
misi (tugas kenabian) Rasulullah Saw ialah menegakkan Tauhid Ilahi, tidak 
lama lagi akan terpenuhi, maka dalam bersyukur yang penuh kegembiraan 
itu beliau harus memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan, dan bersujud ke 
hadirat-Nya dengan penuh penyerahan diri.
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Surah 16
AL-NAHL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 129, dengan Basmalah

Rukuknya : 16

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Mekah. Ibn Abbas mengecualikan ayat-
ayat 96, 97, dan 98, yang menurut beliau diturunkan di Medinah. Akan 
tetapi Profesor Noldeke menduga bahwa surah ini diturunkan di Mekah, 
kecuali ayat-ayat 44, 112, 120, 121, dan 126. Surah ini tidak diawali 
dengan huruf-huruf Muqat-ta‘āt (singkatan). Oleh karena isi sebuah 
surah merupakan penjelasan dan peluasan dari huruf-huruf singkatan 
yang ditempatkan di awalnya, dan dipengaruhi oleh huruf-huruf itu, 
maka kandungan sebuah surah yang tidak mempunyai huruf Muqat-
ta‘āt, pada hakikatnya merupakan kelanjutan surah sebelumnya – yang 
berhuruf-huruf Muqat-ta‘āt pada permulaannya – dan mengikuti, 
serta dipengaruhi oleh huruf-huruf tersebut. Karena itu isi surah ini 
harus dianggap sebagai kelanjutan isi surah sebelumnya (al-Hijr), dan 
harus dianggap dipengaruhi oleh huruf-huruf Alif Lām Rā’, yang yang 
ada di awal surah itu; hanya saja, dalam surah ini cara pembahasan 
dan pengolahan mengenai pokok bahasannya disajikan dengan cara 
berbeda.
Ikhtisar Surah 

Dengan sangat tepat, Surah ini telah diberi nama al-Nahl (secara 
harfiah berarti lebah), sebab dengan menyinggung naluri yang biasa 
terdapat pada lebah – yang telah disebut dengan istilah wahyu dalam Al-
Qur’an (QS.16: 69) – perhatian kita ditarik kepada kenyataan, bahwa 
untuk bekerja dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik, seluruh 
alam raya bergantung kepada wahyu; baik itu wahyu yang nampak 
atau tersembunyi, yang langsung maupun tidak langsung. Masalah ini 
merupakan poros atau tema utama dalam surah ini. Selain itu, masalah 
jihad juga mulai dibahas di sini sebagai suatu masalah yang penting. 
Karena dalam ilmu Ilahi masalah jihad akan menjadi sasaran kecaman-
kecaman yang datang dari segala penjuru, maka diisyaratkan, bahwa 
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laksana madu yang dijaga oleh lebah dari gangguan-gangguan dengan 
alat penyengatnya yang dianugerahkan Tuhan, maka Al-Qur’an 
sebagai tempat penyimpanan madu rohani, akan dilindungi oleh orang-
orang Islam dengan kekerasan, yang akan terpaksa dilakukan oleh 
mereka semata-mata untuk melindunginya. Kemudian orang-orang 
mukmin diberitahu, bahwa bila mereka menginginkan supaya karib-
kerabat mereka menerima Al-Qur’an, mereka harus berikhtiar agar 
hati mereka sendiri menjadi bersih, sebab tidaklah mungkin manusia 
dapat mengenal Tuhan tanpa mempunyai hati yang bersih. Tuhan 
tidak memaksa seseorang untuk menerima kebenaran, sebab dengan 
menggunakan paksaan, maka tujuan agama itu sendiri menjadi gagal.

Selanjutnya surah ini mulai membahas tentang kehidupan setelah 
mati, dan dinyatakan bahwa bahkan di dunia ini pun bangsa-bangsa 
dibangkitkan dan diberi kehidupan baru, dan dengan (proses) hijrah 
itulah kebangkitan mereka dimulai. Sesuai dengan itu, Rasulullah Saw 
akan terpaksa meninggalkan kampung halaman beliau untuk berhijrah 
ke Medinah, sebab untuk memelihara perkembangan rohani pengikut-
pengikut beliau adalah penting sekali bagi mereka untuk dipisahkan 
dari orang-orang kafir, lalu dididik dan dilatih dalam ajaran agama 
mereka dalam suatu lingkungan yang sesuai. Dari keadaan itu dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa jika hijrah itu begitu penting untuk kemajuan 
rohani orang-orang mukmin di dunia ini, maka betapa lebih pentingnya 
hijrah itu – yang sebenarnya nama lain dari maut – bagi manusia, 
demi mencapai kemajuan rohani yang abadi sifatnya. Sesudah hijrah 
orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mau beriman mulai 
menempuh perjalanan hidup masing-masing secara terpisah; orang-
orang kafir pergi ke neraka, sedang orang-orang mukmin berjemur 
diri di sinar matahari rahmat Ilahi serta menapaki jenjang-jenjang 
ketinggian Liqā (perjumpaan) dengan Tuhan. Hasil-hasil yang besar 
dan menyeluruh dari hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw pun 
akan terus mengalir dan berlanjut.

Selanjutnya surah ini dengan singkat membicarakan masalah, 
mengapa orang-orang kafir diberi penangguhan dan mengapa mereka 
tidak dipaksa untuk menerima kebenaran. Pokok pembahasan itu 
menimbulkan pertanyaan, bahwa andaikata Rasulullah Saw itu benar-
benar seorang rasul dari Allah, mengapa ajaran beliau berbeda dari 
ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Dalam menanggapi pertanyaan 
itu dinyatakan, bahwa ajaran hakiki yang diberikan oleh nabi-nabi 
terdahulu kepada umat mereka, sangat besar perbedaannya dari ajaran-
ajaran yang dikaitkan kepada mereka seperti yang beredar sekarang, 
yang sudah rusak dan tidak asli lagi. Pada hakikatnya, seorang nabi baru 
hanya datang bila ajaran-ajaran yang terdahulu telah menjadi rusak dan 
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tidak layak untuk mendapat perlindungan Tuhan. Dengan mengutip 
contoh mengenai lebah, surah ini menarik perhatian kita kepada 
kenyataan, bahwa sebagaimana lebah menghimpun makanannya 
dari buah-buahan dan bunga-bungaan, serta mengubahnya menjadi 
madu yang lezat dan sehat dengan bimbingan wahyu Ilahi, maka 
untuk perkembangan akhlak dan rohani manusia, sudah selayaknya ia 
dibimbing pula, oleh wahyu. Dan surah ini lebih lanjut mengatakan, 
bahwa seperti halnya madu berbeda-beda dalam mutunya, begitu 
pula semua manusia tidak sama dalam perkembangan rohaninya. 
Sebagaimana madu mempunyai macam warna dan rasa, wahyu-wahyu 
berbagai nabi juga mempunyai corak-corak yang beraneka-ragam. 
Kemudian diberikan lagi satu dalil untuk membuktikan perlunya 
wahyu Ilahi; Bila oleh berlalunya masa, suatu kaum menjadi terpisah 
dari jaman seorang nabi, dan kepentingan-kepentingan pribadi 
(vested interest) tumbuh dan mendapat perlindungan kuat, lalu hak-
hak istimewa turun dari bapak ke anak, dan semua kemajuan dan 
perkembangan yang wajar menjadi tertutup bagi orang awam, maka 
pada saat itulah Tuhan membangkitkan seorang nabi baru, yang 
melancarkan peperangan pantang mundur terhadap kezaliman manusia 
atas manusia lainnya. Mereka yang disebut pemimpin-pemimpin, yang 
sebelumnya memonopoli kekuatan dan keuntungan, akan diturunkan 
dari takhta kekuasaan mereka, lalu orang-orang awam yang mengikuti 
nabi yang baru itu, mengambil-alih tempat mereka. Rantai perbudakan 
manusia telah diputuskan dan mereka (kaum itu) mulai bernafas 
kembali dalam suasana kemerdekaan sejati.

Selanjutnya orang-orang kafir diperingatkan, bahwa perubahan-
perubahan besar yang ditakdirkan untuk menjelma dengan perantaraan 
Al-Qur’an akan segera terjadi. Jaman berteriak-teriak menuntut 
perubahan, dan amanat baru itu memiliki segala sifat dan syarat penting 
yang harus dimiliki oleh suatu ajaran yang sempurna. Para pengikut 
ajaran baru ini akan menang, dan segala kekuasaan dan kedaulatan 
akan pindah ke tangan mereka. Peperangan yang sesungguhnya 
akan dilancarkan terhadap kekafiran, dan para pemimpinnya akan 
dihancurkan. Menjelang akhir surah ini, kepada Rasulullah Saw 
disampaikan, agar daerah dan ruang lingkup tabligh beliau kini harus 
diperluas, dan agar orang-orang Yahudi dan Kristen pun dimasukkan 
ke dalam lingkaran sasaran tabligh itu. Hal itu akan mencetuskan 
perlawanan baru, dan kaum Muslim akan menderita penindasan dari 
segala penjuru. Akan tetapi tujuan Islam yang diridhai Tuhan akan terus 
tumbuh dan berkembang dengan subur di tengah-tengah perlawanan 
dan penindasan. Musuh-musuh Islam juga akan menemui nasib malang 
yang layak mereka terima.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bKeputusan Allah pasti da-
tang,1528 maka janganlah kamu 
memintanya dipercepat. Maha-
suci Dia dan Mahatinggi, di atas 
semua yang mereka persekutukan.

ِہ فَلَا تَۡسَتۡعِجُلۡوُہ ؕ ُسۡبٰحَنٗہ َو تَٰعلٰي 
ي اَۡمُر اللّٰ

ٰۤ
اَت

ۡوَن ﴿۲﴾ 
ُ
َعمَّا  یُۡشِرک

نصف 
الحزب

27

3. Dia menurunkan malaikat-
malaikat dengan wahyu1529 atas 
perintah-Nya kepada siapa yang  
Dia kehendaki di antara hamba-
hamba-Nya, “Peringatkan umat 
manusia, bahwa tidak ada Tuhan 
selain Aku; maka jadikanlah Aku 
sebagai Pelindung-mu.”

َمۡن  َعلٰي  اَۡمِرٖہ  ِمۡن  ۡوِح  بِالّرُ  
َ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُل  ّزِ
َ
یُن

اۤ  
َّ ٗہ  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

ا  اَنَّ
ۤ
يََّشٓاُء ِمۡن ِعَباِدٖہۤ  اَۡن  اَنِۡذُرۡو

ُقۡوِن ﴿۳﴾ 
َّ اَنَا�  فَات

4. cDia telah menjadikan se-
luruh langit dan bumi dengan 
hak.1530 Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka persekutukan.

حَّقِ ؕ تَٰعلٰي َعمَّا  
ۡ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض بِال َخلََق الّسَ

ۡوَن ﴿۴﴾ 
ُ
یُۡشِرک

1528. Kata-kata itu berarti, bahwa saat penghukuman terhadap orang-
orang kafir atau saat diumumkannya tertib baru sudah tiba.

1529. Dengan kata Rūh yang berarti roh atau jiwa; wahyu Ilahi; Al-
Qur’an; dan lain-lainnya (Lane); dimaksudkan di sini Kalam Ilahi yang 
memberi kehidupan. Kata itu pun menunjuk kepada amanat Ilahi yang dibawa 
oleh seorang nabi, oleh sebab sifat-sifatnya yang memberi kehidupan.

1530. Ungkapan bil-Haqqi (sesuai dengan keperluan-keperluan hikmah) 
dapat diartikan, bahwa langit dan bumi masing-masing mempunyai tugas-
tugas tertentu dalam kebangkitan kembali kerohanian manusia, sehingga 
keduanya bersama-sama menimbulkan hasil yang dikehendaki. Atau dapat 
pula diartikan, bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, supaya dapat 
berguna untuk mengarahkan perhatian manusia kepada Tuhan, dan supaya 
manusia dapat melihat, bahwa tak ada sesuatu yang mutlak sempurna kecuali 
Dia. Langit memerlukan bumi untuk melaksanakan tugasnya, dan begitu pula 
bumi bergantung pada langit, dan kedua-duanya tunduk kepada kehendak 
Ilahi. Maka tujuan penciptaan langit dan bumi ialah untuk memperlihatkan 
kepada manusia, bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna dalam dirinya 
sendiri kecuali Tuhan. 

a1 : 1.  b5 : 53.  c3 : 192; 14 : 20; 15 : 86; 29 : 45; 39 : 6 ; 64 : 4.
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1531. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi sesuai dengan tata 
hukum yang pasti, Dia menciptakan manusia dan menurunkan wahyu-
Nya untuk membimbingnya. Dia menciptakan manusia dari sebuah benih 
yang kelihatannya hina, dan menganugerahinya kemampuan-kemampuan 
yang tertinggi, akan tetapi bukannya berbuat sesuai dengan petunjuk yang 
dilimpahkan Tuhan kepadanya, ia malah mulai mempersoalkan kekuasaan 
dan hak-hak Tuhan.

5. aDia telah menciptakan ma-
nusia dari setetes mani, maka tiba-
tiba ia menjadi pembantah yang 
nyata.1531

َخِصۡیٌم  ُہَو  فَِاَذا  ۡطَفٍۃ  
نُّ ِمۡن  الِۡانَۡساَن  َخلََق 

ِبیٌۡن ﴿۵﴾  ّمُ

6. Dan bbinatang ternak pun 
telah Dia ciptakan, bagimu pada-
nya ada sarana kehangatan serta 
manfaat-manfaat lainnya; dan dari 
sebagiannya kamu makan.

ِدۡفٌء   ِفۡیَہا  لَُکۡم   ۚ َخلََقَہا  الۡاَنَۡعاَم  َو 

ُلۡوَن ﴿۶﴾ 
ُ
ک

ۡ
ّوَ  َمَناِفُع َو ِمۡنَہا  تَا

7. Dan bagimu padanya ada 
sarana keindahan, ketika kamu 
menggiringnya di waktu petang 
pulang ke kandang, dan ketika 
kamu melepaskannya di waktu 
pagi ke tempat penggembalaan.

َو لَُکۡم ِفۡیَہا َجَماٌل ِحیَۡن تُِرۡيحُۡوَن َو ِحیَۡن  

 ﴾۷﴿۪ تَۡسَرُحۡوَن 

8. Dan cbinatang itu meng-
angkut muatanmu ke suatu 
negeri yang tidak dapat kamu 
capai kecuali dengan banyak 
penderitaan bagi dirimu. 
Sesungguhnya Tuhan-mu Maha 
Penyantun, Maha Penyayang.

ۡونُۡوا 
ُ

تَک ۡم 
َّ ل بَلٍَد  ِالٰي  اَثَۡقالَُکۡم  ۡحِمُل 

َ
ت َو 

َرُءۡوٌف  
َ

ۡم  ل
ُ

ا بِِشّقِ الۡاَنُۡفِسؕ  ِاّنَ َربَّک
َّ ٰبلِِغۡیِہ  ِال

 ﴾۸﴿ۙ ِحۡیٌم  ّرَ

9. Dan Dia telah mencipta-
kan kuda, bagal, dan keledai, 
supaya kamu dapat dmenung-
ganginya, dan juga sebagai 
sarana keindahan.1532 Dan Dia 
akan menciptakan apa yang 
masih belum kamu ketahui.1532A

َو  ُبۡوَہا 
َ
ۡرک

َ
لِت حَِمیَۡر 

ۡ
ال َو  الِۡبَغاَل  َو  خَۡیَل 

ۡ
ال ّوَ 

 ؕ َو َيۡخلُُق َما لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۹﴾ 
ً

ِزیَۡنۃ

a18 : 38; 22 : 6; 23 : 13, 14; 35 : 12; 36 : 78; 40 : 68.  b6 : 143; 23 : 22;
36 : 72-74; 40 : 80, 81.  c6 : 143; 36 : 73; 40 : 81.  d36 : 73; 40 : 81; 43 : 13.
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1532. Kapan pun Tuhan telah menaruh perhatian begitu besar dalam 
mengadakan persediaan bagi segala keperluan jasmani manusia, maka 
sejenak pun tidak terlintas dalam pikiran, bahwa Dia seakan-akan telah 
mengabaikan untuk menyediakan jaminan yang sepadan bagi keperluan-
keperluan rohaninya.

1532A. Kata-kata itu dapat diartikan, bahwa Tuhan akan mewujudkan 
alat-alat pengangkutan baru yang dahulu masih belum dikenal manusia. 
Nubuatan itu dengan ajaib sekali telah menjadi sempurna dalam bentuk kereta 
api, kapal laut, mobil, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Tuhan saja Yang 
mengetahui alat-alat pengangkutan apa yang masih akan diciptakan lagi.

1533. Daya yang membuat tanaman-tanaman tumbuh, boleh jadi ada 
tersembunyi di dalam tanah, tetapi daya itu tidak bekerja selama tanah 
tidak menerima air dari langit. Demikian pula manusia itu dapat memiliki 
kemampuan-kemampuan sangat luhur yang ada tertanam dalam dirinya, akan 
tetapi ia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat itu tanpa pertolongan wahyu 
Ilahi. Mendasarkan perkembangan rohani manusia hanya pada otaknya saja, 
sama halnya dengan mengatakan, bahwa tanah dapat menumbuhkan tanaman 
tanpa pertolongan air.

10. Dan tanggung jawab Allah 
menunjukkan jalan yang lurus; 
dan ada beberapa jalan yang 
menyimpang arah dari jalan 
yang lurus. Dan asekiranya Dia 
menghendaki, niscaya Dia telah 
memberi petunjuk kepada kamu 
sekalian.

 ؕ َجٓائٌِر  ِمۡنَہا  َو  ِبۡیِل  الّسَ قَۡصُد  ِہ  
اللّٰ َعلَي  َو 

ۡم اَۡجَمِعیَۡن ﴿٪۱۰﴾ 
ُ

َہٰدىک
َ
َو لَۡو َشٓاَء ل 

11. bDia-lah Dzat Yang menu-
runkan air bagimu dari awan; 
darinya kamu peroleh air minum, 
dan dari itu tumbuhlah tumbuh-
tumbuhan yang padanya kamu 
menggembala ternak.

لَُّکۡم   َمٓاًء  َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو 

جٌَر  ِفۡیِہ تُِسۡیُمۡوَن ﴿۱۱﴾ 
َ

ۡنُہ َشَراٌب ّوَ ِمۡنُہ  ش ّمِ

12. cDengan air itu Dia tumbuh-
kan bagimu tanaman-tanaman, 
zaitun, kurma, anggur, dan segala 
macam buah-buahan. Sesungguh-
nya dalam yang demikian itu ada 
tanda bagi orang-orang yang me-
renungkan.1533

َو  یُۡتۡوَن  الّزَ َو  ۡرَع  الّزَ بِِہ  لَُکۡم  ِبُت  یُنۢۡ

 ؕ َمٰرِت 
َ

الّث ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  َو  الۡاَۡعَناَب  َو  ِخۡیَل 

َّ
الن

ُرۡوَن ﴿۱۲﴾ 
َّ

  لَِّقۡوٍم یََّتَفک
ً

یَۃ
ٰ

ِاّنَ  فِۡي  ٰذلَِک لَا

a6 : 150; 10 : 100; 11 : 119.  b2 : 23; 6 : 100; 13 : 18; 16 : 66; 22 : 64. c6 : 100; 13 : 5.
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13. Dan aDia menundukkan 
bagimu malam dan siang, mata-
hari dan bulan; serta bintang-
bintang pun ditundukkan dengan 
perintah-Nya. Sesungguhnya da-
lam yang demikian itu ada tanda-
tanda bagi orang-orang yang 
menggunakan akal.

ۡمَس 
َ

الّش َو   � َہاَر  الّنَ َو  ۡیَل 
َّ ال لَُکُم  َر 

َ
َسّخ َو  

ۡمِرٖہ ؕ ِاّنَ فِۡي 
َ
ٰرٌت  ۭ بِا جُۡوُم  ُمَسّخَ

ُّ
َو الَۡقَمَر ؕ َو الن

 ﴾۱۳ۙ ٰیٍت لَِّقۡوٍم  یَّۡعِقُلۡوَن ﴿
ٰ

ٰذلَِک لَا

14. Dan apa yang telah Dia 
jadikan bagimu bdi bumi ini de-
ngan berbagai jenis dan macam 
warnanya.1534 itu pun berguna 
untuk kepentinganmu. Sesungguh-
nya dalam yang demikian itu pun 
ada tanda bagi orang-orang yang 
mengambil pelajaran.1535

َو َما َذَراَ لَُکۡم فِي الۡاَۡرِض ُمۡخَتلًِفا اَلَۡوانُٗہ ؕ 

ُرۡوَن ﴿۱۴﴾ 
َّ
ک

َ ّ
  لَِّقۡوٍم یَّذ

ً
یَۃ

ٰ
ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا

1534. Salah satu ciri-ciri khas yang paling ajaib dari penciptaan Tuhan, 
ialah, bahwa tidak ada dua benda atau manusia yang benar-benar serupa. Tanpa 
adanya perlainan ini niscaya di muka bumi akan ada kericuhan dan kekacauan 
yang sukar dapat digambarkan. Maka akan sukarlah untuk memperbedakan 
satu benda dari yang lainnya atau seseorang dari yang lain. Begitu pula, 
demikian besar perbedaan dalam pembawaan dan watak manusia, sehingga 
ada di luar kemampuan manusia untuk menciptakan satu ajaran yang kiranya 
dapat cocok untuk semua pembawaan. Tak ada seorang pun mempunyai ilmu 
yang cukup tentang sifat-sifat beraneka-ragam yang ada dalam alam. Hanya 
Tuhan-lah yang mengetahui perbedaan-perbedaan dan perlainan-perlainan 
itu, dan karena itu hanya Dia-lah yang dapat memberikan ajaran yang dapat 
selaras dengan dan memberikan faedah kepada semua manusia.

1535. Tiap-tiap dari ketiga kata, yakni Yatafakkarūn, Ya’qilūn dan Yadz-
dzakkarūn, yang telah diletakkan pada akhir ayat-ayat ke-12, ke-13, dan ke-
14, masing-masing cocok dengan pokok masalah ayat yang bersangkutan. 
Kecuali itu, kata-kata tersebut masing-masing dapat juga dikenakan kepada 
masalah umum yang dibahas secara keseluruhan dalam ketiga ayat itu. Dan 
pemakaian tiap-tiap kata itu pada tempatnya masing-masing, ditetapkan 
menurut derajat kepentingan-nya. Kata “renungan” itulah yang mula-mula 
sekali dipergunakan, karena “renungan” itu merupakan alat yang pertama 
untuk mewujudkan akhlak manusia; dan dari semua sifat akhlak, “renungan” 
itulah yang pertama-tama harus dibangunkan. Dari kebiasaan merenungkan 
bersemilah pengertian atau “penggunaan akal.” Pada taraf kedua ini manusia 
mencapai perbaikan akhlaknya. Sesudah itu datang tahapan ketiga, bila 

a7 : 55; 13 : 3; 14 : 34; 35 : 14; 39 : 6.  b13 : 5; 39 : 22.
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15. Dan aDia-lah Dzat, Yang 
telah menundukkan samudera 
bagimu, supaya kamu dapat 
makan daging ikan yang segar 
darinya, dan dapat pula kamu 
mengeluarkan darinya benda-
benda yang kamu pakai sebagai 
perhiasan. Dan engkau lihat kapal 
berlayar padanya1536 dan supaya 
kamu mencari karunia-Nya, dan 
supaya kamu bersyukur.

ۡحًما 
َ
ل ِمۡنُہ  ُلۡوا 

ُ
ک

ۡ
لَِتا الَۡبۡحَر  َر 

َ
َسّخ ِذۡي 

َّ ال ُہَو  َو 

بَُسۡونََہاۚ 
ۡ
 تَل

ً
َیۃ

ۡ
ۡخِرُجۡوا ِمۡنُہ ِحل

َ
َطِریًّا ّوَ تَۡست

ِمۡن  لَِتۡبَتُغۡوا  َو  ِفۡیِہ  َمَواِخَر  َک 
ۡ
الُۡفل تََري  َو 

ُرۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ فَۡضِلٖہ َو لََعل

16. Dan bDia telah menan-
capkan di bumi gunung-gunung, 
supaya jangan sampai bergun-
cang1537 bersamamu, dan sungai-
sungai serta jalan-jalan,1538 supaya 
kamu dapat menemukan jalan ke 
tempat yang dituju.

ۡم  
ُ

بِک تَِمۡیَد  اَۡن   َرَواِسَي  الۡاَۡرِض  فِي  ي 
ٰ
اَلۡق َو 

 ﴾۱۶ۙ ُکۡم تَۡہَتُدۡوَن ﴿
َّ َعل

َّ َو اَنٰۡہًرا ّوَ ُسُبلًا  ل

17. Dan Dia telah jadikan 
banyak tanda lain; dengan pe-
rantaraan tanda-tanda itu dan 
dengan bintang-bintang mereka 
dapat mengikuti arah yang 
benar.1539

ۡم  یَۡہَتُدۡوَن ﴿۱۷﴾ 
ُ
ۡجِم  ہ

َ ّ
َو  َعلٰٰمٍت ؕ َو  بِالن

segala godaan telah dapat diatasi sepenuhnya dan perjuangan akhlak telah 
berakhir, lalu manusia “mengambil pelajaran” dan menjadi mawas diri, 
sehingga beramal saleh menjadi bagian dari tabiatnya. 

1536. Lautan adalah sebuah sumber yang penting sekali untuk 
kemanfaatan-kemanfaatan materi (keduniawian) bagi manusia. Lautan 
merupakan penampung air yang besar, dari mana matahari memenuhi 
keperluan kita akan air hujan. Juga lautan merupakan jalan raya untuk lalu-
lintas dan hubungan dagang, dan menjadi sumber pangan yang penting untuk 
manusia.

1537. Ilmu Geologi telah membuktikan, bahwa gunung-gunung sangat 
besar peranannya dalam menjaga bumi ini dari gangguan gempa bumi.

1538. Kata Subul (jalan-jalan) di sini tidak berarti jalan-jalan buatan 
yang dikerjakan oleh tangan manusia, melainkan jalan-jalan alam yang 
dibentuk oleh celah-celah gunung, sungai-sungai, dan lembah-lembah, yang 
telah dimanfaatkan sebagai jalan raya sepanjang masa.

a35 : 13; 45 : 13.  b13 : 4; 21 : 32.
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18. Apakah Dia, Yang men-
ciptakan sama dengan yang tidak 
menciptakan? Tidakkah kamu 
mau mengambil pelajaran?

ُرۡوَن ﴿۱۸﴾ 
َّ
ک

َ
ا َيۡخلُُق ؕ اَفَلَا تَذ

َّ َمۡن ل
َ
ۡخلُُق ک

َ
مَۡن ّي

َ
اَف

19. Dan asekiranya kamu men-
coba menghitung nikmat-nikmat 
Allah, kamu tidak dapat meng-
hitungnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

َہ  
ۡحُصۡوَہا ؕ ِاّنَ  اللّٰ

ُ
ِہ لَا ت

 اللّٰ
َ

ۡوا نِۡعَمۃ َو ِاۡن تَُعّدُ

ِحۡیٌم ﴿۱۹﴾  لََغُفۡوٌر  ّرَ

20. Dan, bAllah mengetahui, apa 
yang kamu sembunyikan dan apa 
yang kamu zahirkan.

ۡوَن َو َما  تُۡعلُِنۡوَن ﴿۲۰﴾  ُہ یَۡعلَُم  َما تُِسّرُ
َو اللّٰ

21. Dan cmereka yang diseru 
selain Allah mereka itu tidak 
menciptakan sesuatu pun, bahkan 
mereka sendiri yang telah 
diciptakan.

َيۡخلُُقۡوَن  لَا  ِہ  
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

 ﴾۲۱ؕ ۡم  ُيۡخلَُقۡوَن ﴿
ُ
َشۡیًئا ّوَ ہ

22. Mereka itu mati, tidak hidup; 
dan mereka tidak mengetahui 
kapan mereka akan dibangkit-
kan.*

اَیَّاَن    � يَۡشعُُرۡوَن  َما  َو   ؕ اَۡحَیٓاٍء  َغیُۡر   اَۡمَواٌت 

یُۡبَعُثۡوَن ﴿٪۲۲﴾  

23. dTuhan-mu adalah Tuhan 
Yang Mahaesa. Dan adapun 
tentang mereka yang tidak beriman 
kepada akhirat, hati mereka ingkar 
terhadap kebenaran, dan mereka 
itu sombong.

ِخَرِۃ 
ٰ

ِذیَۡن لَا یُۡؤِمنُۡوَن بِالۡا
َّ فَال اِحٌدۚ  ۡم ِالٌٰہ ّوَ

ُ
ِالٰـُہک

ِبُرۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ۡ

ۡسَتک ۡم ّمُ
ُ
ۡنِکَرٌۃ ّوَ ہ ۡم ّمُ

ُ
قُُلۡوبُہ

1539. Ayat ini mengandung arti, bahwa sekiranya bumi ini permukaannya 
datar seluruhnya dan tidak ada pendakian dan penurunan, tidak ada lembah-
lembah, gunung-gunung atau sungai-sungai, maka boleh dikata hampir 
tak mungkin bagi manusia untuk mencari jalan dari satu tempat ke tempat 
lain. Ciri-ciri khas yang berbeda-beda pada permukaan bumi menolong 
manusia untuk mengetahui jalan mereka. Jaman sekarang, sempadan-
sempadan (tanda-tanda batas) alami telah terbukti merupakan penolong besar 
untuk penerbangan. Bintang-bintang pun menolong kaum musafir kelana 
menemukan jalan mereka di daratan dan di lautan.

a14 : 35.  b2 : 78; 27 : 26; 64 : 5.  c7 : 192; 25 : 4.  d2 : 164; 5 : 74; 22 : 35;  37 : 5.

* Ayat ini merupakan penolakan terhadap orang-orang musyrik yang menyembah tuhan-tuhan 
palsu yang seperti bangkai dan yang sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan.
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24. Tidak ragu lagi, bahwa 
aAllah mengetahui yang mereka 
sembunyikan dan yang mereka 
zahirkan. Sesungguhnya Dia 
tidak suka kepada orang-orang 
yang sombong.

َما  َو  ۡوَن  یُِسّرُ َما   یَۡعلَُم  َہ  
اللّٰ اَّنَ  لَاَجَرَم 

ِبِریَۡن ﴿۲۴﴾ 
ۡ

ٗہ  لَا ُيِحّبُ الُۡمۡسَتک
یُۡعلُِنۡوَن ؕ ِانَّ

25. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka, “Bagaimanakah 
pendapatmu mengenai yang 
Tuhan-mu telah turunkan itu?” 
bMereka berkata, “Itu hanyalah 
dongengan orang-orang dahulu.”

ا   قَالُۡوۤ  � ۡم 
ُ

َربُّک اَنَۡزَل   ۤ َذا ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

 ﴾۲۵ۙ لِیَۡن ﴿ اََساِطیُۡر  الۡاَّوَ

26. Akibatnya ialah, cbahwa 
mereka akan memikul bebannya 
dengan sepenuhnya pada Hari 
Kiamat, dan juga sebagian dari 
beban orang-orang yang mereka 
sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah, 
sangatlah buruk beban yang 
mereka pikul.

 یَّۡوَم الِۡقٰیَمِۃ � َو ِمۡن 
ً

اِملَۃ
َ
ۡم ک

ُ
ا اَۡوَزاَرہ لَِيۡحِمُلۡوۤ

َسٓاَء  ؕ اَلَا  ٍم 
ۡ
ِعل ِۡر  بَِغی ۡم 

ُ
ۡونَہ

ُ
یُِضّل ِذیَۡن 

َّ ال اَۡوَزاِر 

َما یَِزُرۡوَن ﴿٪۲۶﴾  

27. Sesungguhnya orang-
orang sebelum mereka pun telah 
merencanakan tipu daya, tetapi 
dAllah mendatangi bangunan 
mereka dari pondasi-pondasinya 
yang paling dasar, maka runtuhlah 
atap itu menimpa mereka dari atas 
mereka.1540 Dan datanglah kepada 
mereka azab dari arah yang tidak 
mereka sadari.

ُہ 
للّٰ ا ي 

َ
ت

َ
فَا قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  یَۡن  ِذ

َّ ل ا َر 
َ

َمک قَۡد 

ۡقُف  الّسَ َعلَۡیہُِم  خَّرَ 
َ
ف الَۡقَواِعِد  َن  ّمِ ۡم 

ُ
بُۡنَیانَہ

لَا  َحۡیُث  ِمۡن   اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
اَٰتىہ َو  فَۡوِقہِۡم  ِمۡن 

يَۡشعُُرۡوَن ﴿۲۷﴾ 

1540. Ini bukanlah kehancuran biasa yang melanda musuh-musuh para 
nabi yang terdahulu itu. Mereka dibinasakan dari dahan sampai ke akar-
akarnya. Landasan gedung-gedung yang telah mereka bangun itu sendiri, 
dan dinding-dinding serta atap-atapnya runtuh menimpa mereka, dengan 
perkataan lain, baik pemimpin-pemimpinnya maupun pengikut-pengikut 
mereka tidak ada yang selamat.

a16 : 20.  b8 : 32; 68 : 16; 83 : 14.  c29 : 14.  d39 : 26; 59 : 3.
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28. Kemudian pada Hari 
Kiamat Dia akan menghinakan 
mereka dan Dia akan berfirman, 
a”Manakah sekutu-sekutu-Ku, 
yang untuk kepentingannya kamu 
senantiasa menentang rasul-
rasul-Ku? Orang-orang yang 
telah diberi ilmu akan berkata, 
“Sesungguhnya pada hari ini 
kehinaan dan musibah menimpa 
atas orang-orang kafir.”

اَیَۡن  یَُقۡوُل  َو  ُيۡخِزیۡہِۡم  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  ثُّمَ 

 ؕ ِفۡیہِۡم  ۡوَن 
ُ
تَُشٓاّق ۡنتُۡم  

ُ
ک ِذیَۡن  

َّ ال ٓاِءَي 
َ
ُشَرک

ِخۡزَي الَۡیۡوَم  
ۡ

َم  ِاّنَ ال
ۡ
ِذیَۡن اُۡوتُوا الِۡعل

َّ قَاَل ال

 ﴾۲۸ۙ ۡوَٓء  َعلَي  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿ َو الّسُ

29. bOrang-orang yang para 
malaikat mewafatkan mereka se-
dangkan mereka aniaya terhadap 
dirinya, cakan menyerahkan diri 
sambil membela diri dengan 
mengatakan, “Tidak pernah kami 
perbuat keburukan apa pun.” 
Akan dikatakan kepada mereka, 
“Tidak benar, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa 
yang dahulu kamu kerjakan.1541

 َظالِِمۡيۤ اَنُۡفِسہِۡم ۪ 
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک ُم الَۡمل
ُ
ىہ

ِذیَۡن تََتَوفّٰ
َّ ال

 ؕ ُسۡوٍٓء  ِمۡن  نَۡعَمُل  ا  ُکّنَ َما  لََم  الّسَ لَۡقُوا 
َ
فَا

َہ َعلِۡیٌم  ۭ  بَِما ُکۡنتُۡم  تَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۹﴾ 
ٰۤي  ِاّنَ اللّٰ بَل

30. d”Maka masukilah pintu-
pintu Jahannam, untuk tinggal 
lama di dalamnya. Maka sesung-
guhnya sangat buruklah tempat 
tinggal orang-orang sombong itu.”

 ؕ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  َم 
َجَہنَّ اَبَۡواَب  ا  فَاۡدُخُلۡوۤ

ِِریَۡن ﴿۳۰﴾ 
بّ

َ
َس َمۡثَوي الُۡمَتک

ۡ
فَلَِبئ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  27

31. Dan ketika dikatakan kepada 
orang-orang yang bertakwa, 
“Apakah pendapatmu mengenai 
yang Tuhanmu telah turunkan?” 
Mereka berkata, “Paling baik.” 

ۡمؕ قَالُۡوا 
ُ

ۤ اَنَۡزَل َربُّک َقۡوا َماَذا
َّ ِذیَۡن ات

َّ َو ِقۡیَل لِل

نَۡیا الّدُ ٰہِذِہ  فِۡي  اَۡحَسُنۡوا  ِذیَۡن 
َّ َخیًۡراۚلِل

1541. Orang-orang yang tidak beriman akan membantah, dan mengatakan 
bahwa apa yang mereka lakukan itu terdorong oleh niat yang baik dan maksud 
yang suci, dan bahwa mereka menyembah tuhan-tuhan palsu mereka, hanya 
sebagai penolong untuk memusatkan pikiran kepada sifat-sifat Ilahi. Ayat ini 
menolak hujah-hujah palsu dari orang-orang kafir yang menyatakan dirinya 
tidak bersalah.

a28 : 63, 75.  b4 : 98; 8 : 51; 47 : 28.  c16 : 88.  d39 : 73; 40 : 77.
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aBagi orang-orang yang berbuat 
baik di dunia ini ada kehidupan 
yang baik dan btempat tinggal di 
akhirat itu adalah lebih baik lagi. 
Sungguh baik tempat tinggal 
orang-orang bertakwa.

ِخَرِۃ َخیٌۡرؕ  َو لَِنۡعَم  َداُر 
ٰ

ؕ  َو لََداُر الۡا
ٌ

َحَسَنۃ

 ﴾۳۱ۙ ِقیَۡن ﴿ الُۡمّتَ

32. cKebun-kebun abadi yang 
akan mereka masuki, di bawahnya 
mengalir sungai-sungai. Bagi 
mereka di dalamnya apa yang 
mereka kehendaki.1542 Demikian-
lah Allah memberi ganjaran 
kepada orang-orang bertakwa.

ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت یَّۡدُخُلۡونََہا  َعۡدٍن  ُت  َجّنٰ

لَِک َيۡجِزي  
ٰ

ذ
َ
ۡم  ِفۡیَہا َما يََشٓاُءۡوَن ؕ  ک

ُ
الۡاَنٰۡہُر  لَہ

 ﴾۳۲ۙ ِقیَۡن ﴿ ُہ  الُۡمّتَ
اللّٰ

33. Orang-orang yang para 
malaikat mewafatkan mereka, 
sedangkan mereka ada dalam 
keadaan suci, mereka dberkata, 
“Selamat sejahtera atas kamu! 
Masukilah surga karena apa yang 
telah kamu kerjakan.”

ِبیَۡن � یَُقۡولُۡوَن   َطّیِ
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک ُم الَۡمل
ُ
ىہ

ِذیَۡن تََتَوفّٰ
َّ ال

ُکۡنتُۡم   بَِما   
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال اۡدُخُلوا  ُم 
ُ

َعلَۡیک َسلٌٰم 

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۳۳﴾ 

34. eApakah yang mereka, 
orang-orang kafir, nanti-nantikan 
kecuali bahwa para malaikat 
turun  dengan azab atas mereka 
atau keputusan Tuhan engkau1543 
akan datang? Demikianlah telah 
diamalkan oleh orang-orang se-
belum mereka. fDan Allah tidak 
aniaya terhadap mereka, akan 
tetapi mereka yang aniaya ter-
hadap diri mereka sendiri.

  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُم 
ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡن  اۤ 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن  َہۡل 
ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال فََعَل  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ َربَِّک  اَۡمُر  تَِي  

ۡ
یَا اَۡو 

ا  انُۡوۤ
َ
ک لِٰکۡن  َو  ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
َظلََمہ َما  َو   ؕ قَۡبلِہِۡم 

ۡم یَۡظلُِمۡوَن ﴿۳۴﴾ 
ُ
اَنُۡفَسہ

1542. Keinginan orang-orang muttaqi akan selaras dan sesuai dengan 
kehendak Tuhan. Jadi mereka hanya akan menginginkan hal-hal yang Tuhan 
sendiri berkehendak untuk memberikannya kepada mereka.

1543. Kedatangan malaikat-malaikat mengandung arti kebinasaan orang 
kafir secara perorangan, dan kedatangan Tuhan atau kedatangan keputusan-
Nya mengandung arti kebinasaan nasional bagi mereka.

a39 : 11. b6 : 33; 12 : 110.  c9 : 72; 13 : 24; 35 : 34; 61 : 13; 98 : 9.  d10 : 11;
13 : 25; 36 : 59; 39 : 74.  e2 : 211; 6 : 159; 7 : 54.  f9 : 70; 16 : 119; 29 : 41; 30 : 10.
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35. Maka akibat-akibat buruk 
dari apa yang telah mereka per-
buat telah menimpa mereka, Dan 
azab ayang mereka senantiasa 
cemoohkan itu telah mengepung 
mereka.1544

ا  ّمَ بِہِۡم  َحاَق  َو  َعِمُلۡوا  َما  ُت 
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َصابَہ

َ
فَا

انُۡوا بِٖہ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿٪۳۵﴾ 
َ
ک 

36. bDan orang-orang musyrik 
berkata, “Sekiranya Allah meng-
hendaki demikian, kami tentu 
tidak akan menyembah apa pun 
selain Dia, baik kami maupun 
bapak-bapak kami, dan kami 
tidak haramkan sesuatu tanpa 
perintah dari-Nya.” Demikianlah 
yang telah dikerjakan oleh orang-
orang yang memusuhi kebenaran 
sebelum mereka. Maka capakah 
atas rasul-rasul itu ada kewajiban 
lain selain menyampaikan dengan 
jelas?

َعَبۡدنَا  َما  ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  لَۡو  ۡوا 

ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

لَا  َو  بَٓاُؤنَا 
ٰ
ا لَاۤ  َو  ۡحُن 

َ ّ
ن ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ُدۡونِٖہ  ِمۡن 

فََعَل   لَِک  
ٰ

ذ
َ
ک   ؕ ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ُدۡونِٖہ  ِمۡن  ۡمَنا  َحّرَ

ا 
َّ ِال ُسِل   الّرُ َعلَي  فََہۡل   ۚ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن   ِذیَۡن  

َّ ال

الَۡبلُٰغ  الُۡمِبیُۡن ﴿۳۶﴾ 

37. Dan sesungguhnya telah 
dKami bangkitkan dalam setiap 
umat seorang rasul dengan ajaran, 
“Sembahlah Allah dan jauhilah 
thāgūt.” eMaka, dari antara 
mereka itu ada sebagian yang 
diberi petunjuk oleh Allah dan 
dari antara mereka ada sebagian 
yang pantas mendapat kesesatan. 
fMaka berjalanlah kamu di 
muka bumi, lalu lihatlah betapa 
akibatnya orang-orang yang telah 
mendustakan rasul-rasul.

ُسۡولًا اَِن اۡعُبُدوا  ٍۃ  ّرَ ّلِ اُّمَ
ُ
َو لََقۡد بََعۡثَنا فِۡي ک

ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
مِۡنہ

َ
ف  ۚ اُغۡوَت 

َ
الّط اۡجَتِنُبوا  َو  َہ 

اللّٰ

َعلَۡیِہ   ۡت 
َ
َحّق ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو  ُہ 

اللّٰ َہَدي 

 ؕ فَِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض فَانُۡظُرۡوا 
ُ

لٰلَۃ
َ

الّض

بِیَۡن ﴿۳۷﴾  ِ
ّ

ذ
َ

  الُۡمک
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف ک

َ
ک

1544. Hukuman atas suatu perbuatan buruk bukanlah suatu hal yang 
datang dari luar, melainkan merupakan akibat yang wajar dari perbuatan itu 
sendiri, dan setimpal dengan perbuatan itu.

a6 : 11; 21 : 42; 39 : 49; 45 : 34.  b6 : 149; 43 : 21.  c5 : 93, 100; 24 : 55; 29 : 19;
36 : 18.  d10 : 48; 13 : 8; 35 : 25.  e7 : 31.  f3 : 138; 6 : 12.
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a12 : 104; 28 : 57.  b23 : 38; 45 : 25.  c10 : 5; 21 : 105. d2 : 118; 3 : 48; 36 : 83; 40 : 69.

38. aJika engkau sangat ber-
hasrat, supaya mereka mendapat 
petunjuk, maka ketahuilah se-
sungguhnya Allah tidak akan 
memberi petunjuk kepada orang-
orang yang menyesatkan orang 
lain. Dan bagi mereka itu tiada 
penolong.

یَۡہِدۡي  لَا  َہ  
اللّٰ فَِاّنَ  ۡم 

ُ
ُہٰدىہ َعلٰي  ۡحِرۡص 

َ
ت ِاۡن 

ِصِریَۡن ﴿۳۸﴾ 
ۡن نّٰ ۡم  ّمِ

ُ
 َو َما لَہ

ُ
َمۡن یُِّضّل

39. Dan mereka bersumpah 
dengan nama Allah sekuat-kuat 
sumpah mereka, bbahwa Allah 
tidak akan membangkitkan lagi 
orang-orang mati. cTidak demikian, 
Dia pasti akan membangkitkan 
mereka. Inilah janji yang untuk 
memenuhinya menjadi kewajiban-
Nya, akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.

یَۡبَعُث  لَا   � اَیَۡمانِہِۡم  َجۡہَد  ِہ 
بِاللّٰ اَۡقَسُمۡوا  َو 

ّوَ  ا 
ً
َحّق َعلَۡیِہ  َوۡعًدا  بَلٰي   ؕ یَُّمۡوُت  َمۡن  ُہ 

اللّٰ

 ﴾۳۹ۙ اِس لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿ َر  الّنَ
َ
لِٰکّنَ  اَۡکث

40. Dia pasti akan membang-
kitkan mereka agar Dia dapat 
menjelaskan kepada mereka ten-
tang apa yang diperselisihkannya, 
dan supaya orang-orang ingkar 
itu mengetahui, bahwa mereka itu 
pendusta.1545

لَِیۡعلََم  َو  ِفۡیِہ  َيۡخَتلُِفۡوَن  ِذۡي 
َّ ال ُم 

ُ
لَہ َن  ِ

لُِیَبیّ

انُۡوا ٰکِذبِیَۡن ﴿۴۰﴾ 
َ
ۡم ک

ُ
ہ

ا اَنَّ
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ال

41. Sesungguhnya ducapan Kami 
berkenaan dengan sesuatu, apabila 
Kami berkehendak kepadanya, 
Kami hanya berkata kepadanya, 
“Jadilah,”1546 maka jadilah ia.

ۡن  
ُ
ُقۡوَل  لَٗہ  ک

َما قَۡولَُنا لَِشۡيٍء  ِاَذاۤ  اََرۡدٰنُہ اَۡن نَّ
ِانَّ

ۡوُن ﴿٪۴۱﴾ 
ُ

فََیک 

1545. Pada hari kebangkitan orang-orang kafir akan menyadari kebenaran 
itu begitu lengkapnya, sehingga mereka akan mengakui, bahwa dahulu 
mereka berbuat bodoh karena mengingkari hari kebangkitan itu. Sungguh, 
ini akan merupakan penyadaran yang penuh dan lengkap.

1546. Kata Kun (jadilah) tidaklah berarti, bahwa Tuhan memberikan 
perintah kepada sesuatu yang telah ada wujudnya. Kata itu hanya semata-
mata menyatakan suatu kehendak, dan berarti, bahwa bila Tuhan menyatakan 
suatu kehendak, maka kehendak itu akan segera memperoleh wujud yang 
nyata.
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42. Dan adapun aorang-orang 
yang berhijrah karena Allah1547 
setelah mereka dianiaya, tentulah 
akan Kami berikan kepada mereka 
tempat tinggal yang baik di dunia; 
dan sesungguhnya ganjaran akhirat 
itu lebih besar; sekiranya mereka 
mengetahui.

ِہ  ِمۡن  ۭ بَۡعِد َما ُظلُِمۡوا 
ِذیَۡن َہاَجُرۡوا فِي اللّٰ

َّ َو ال

لَاَۡجُر  َو   ؕ  
ً

َحَسَنۃ نَۡیا  الّدُ فِي  ۡم 
ُ
ہ ئَّنَ لَـُنَبّوِ

 ﴾۴۲ۙ انُۡوا یَۡعلَُمۡوَن ﴿
َ
ِخَرِۃ  اَۡکبَُر ۘ لَۡو ک

ٰ
الۡا وقف

لازم

43. bYaitu orang-orang yang 
bersabar dan bertawakkal kepada 
Tuhan mereka.

ُلۡوَن ﴿۴۳﴾ 
َّ
ِذیَۡن َصبَُرۡوا َو َعلٰي َربِّہِۡم یََتَوک

َّ ال

44. cDan Kami tidak mengutus 
rasul-rasul sebelum engkau me-
lainkan laki-laki yang telah Kami 
wahyukan kepada mereka, maka 
tanyakanlah kepada orang-orang 
ahli zikir itu, jika kamu tidak 
mengetahui.

ۡوِحۡيۤ  
نُّ ِرَجالًا  ا 

َّ ِال قَۡبلَِک  ِمۡن  َنا 
ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
َما َو 

لَا   ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ِر 

ۡ
ک ِ

ّ
الذ اَۡہَل  ا  فَۡسـَُٔلۡوۤ ِالَۡیہِۡم 

 ﴾۴۴ۙ تَۡعلَُمۡوَن ﴿

45. dDengan Tanda-tanda yang 
nyata dan lembaran-lembaran yang 
berisikan wahyu. Dan eKami telah 
menurunkan kepada engkau zikir, 
Al-Qur’an, supaya dapatlah engkau 
menerangkan kepada manusia, 
apa yang telah diturunkan kepada 
mereka, agar mereka berpikir.

َر  
ۡ
ک ِ

ّ
الذ ِالَۡیَک    

ۤ
اَنَۡزلَۡنا َو   ؕ بُِر  الّزُ َو  ٰنِت  بِالَۡبّیِ

ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل َو  ِالَۡیہِۡم  َل  نُّزِ َما  اِس  لِلّنَ َن  ِ
لُِتَبیّ

ُرۡوَن ﴿۴۵﴾ 
َّ

یََتَفک

46. Lalu, fapakah orang-orang 
yang merencanakan tipu daya 
yang jahat itu merasa aman, bah-
wa Allah tidak akan menghinakan 
mereka di negeri-nya sendiri, atau 
tidak akan datang kepada mereka 
azab dari arah yang sama sekali 
mereka tidak sadari?

ۡخِسَف 
َ
ّي اَۡن  ِت 

ٰ
ا ّیِ الّسَ ُروا 

َ
َمک ِذیَۡن 

َّ ال اَفَاَِمَن 
ِمۡن   اُب  

َ
الَۡعذ ُم 

ُ
تَِیہ

ۡ
یَا اَۡو  الۡاَۡرَض  بِہُِم  ُہ 

اللّٰ

 ﴾۴۶ۙ َحۡیُث لَا  يَۡشعُُرۡوَن ﴿

1547. Ungkapan fī-Allāh dapat diartikan: (a) demi karena Allah; (b) demi 
kepentingan agama Allah, yakni untuk kepentingan menjalankan kewajiban-
kewajiban agama dengan bebas dan leluasa; (c) “dalam Allah,” yang berarti, 

a2 : 219; 4 : 101; 22 : 59.  b29 : 60.  c12 : 110; 21 : 8.  d35 : 26.
e3 : 59; 15 : 7, 10; 20 : 100.  f6 : 66; 17 : 69; 34 : 10; 67 : 17, 18.
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47. Atau Dia akan membinasa-
kan mereka dalam perjalanan kian 
kemari mereka,1548 maka mereka 
tidak akan dapat menggagalkan 
rencana-rencana-Nya.

 ﴾۴۷ۙ ۡم بُِمۡعِجِزیَۡن ﴿
ُ
مَا ہ

َ
ِبہِۡم ف

ُّ ۡم فِۡي تََقل
ُ
ہ

َ
ُخذ

ۡ
اَۡو یَا

48. Atau Dia akan membinasa-
kan mereka dengan berangsur-
angsur?1549 Maka sesungguhnya 
Tuhan kamu itu Maha Penyantun, 
Maha Penyayang.

َرُءۡوٌف  
َ

ل ۡم 
ُ

َربَّک فَِاّنَ   ؕ ٍف  خَّوُ
َ
ت َعلٰي  ۡم 

ُ
ہ

َ
ُخذ

ۡ
یَا اَۡو 

ِحۡیٌم ﴿۴۸﴾  ّرَ

49. Apakah mereka tidak 
memperhatikan segala sesuatu 
yang telah diciptakan Allah, yang 
bayangan-bayangannya bergeser 
dari kanan dan dari kiri dalam 
keadaan sujud kepada Allah,1550 
dan mereka bersikap rendah hati.

ُؤا  ۡيٍء یََّتَفّیَ
َ

ُہ  ِمۡن  ش
اََو لَۡم  یََرۡوا  ِالٰي َما َخلََق اللّٰ

ۡم  
ُ
ِہ  َو  ہ

َمٓائِِل ُسّجًَدا  لِّلّٰ
َ

ِظٰللُٗہ َعِن الَۡیِمیِۡن َو الّش

ٰدِخُرۡوَن ﴿۴۹﴾ 

bahwa mereka telah menjadi hilang sirna dalam Allah.
1548. Kerapnya bepergian orang-orang kafir dan bergeraknya mereka di 

bumi dengan bebas dan tidak terikat, janganlah menyebabkan orang-orang 
mukmin untuk berpikir, bahwa kekuasaan mereka tak dapat dikalahkan, dan 
bahwa kejayaan mereka tak akan meninggalkan mereka. Tidak lama lagi 
gerakan-gerakan mereka akan berkesudahan dengan hancurnya kekuasaan 
politik mereka.

1549. Takhawwuf berarti, mengambil sedikit demi sedikit (Lane), jadi 
ayat ini mengandung arti, bahwa kekuatan orang-orang kafir akan berangsur-
angsur menurun. Kata Takhawwuf berarti pula ketakutan; atas dasar itu ayat 
ini berarti, bahwa sebelum kekalahan mereka yang terakhir, mereka akan 
dicekam oleh kecemasan yang menggerogoti hati mereka atas tumbuhnya 
kekuatan Islam serta kemenangan Islam pada akhirnya. 

1550. Telah menjadi gejala alam, bahwa bayangan segala sesuatu 
menjadi ciut sesudah mencapai derajat tertentu; maksudnya, bahwa 
kekuatan, pengaruh, dan kejayaannya hampir luntur, dan bahwa semuanya 
itu akan berubah menjadi satu kenangan belaka akan keadaannya semula. 
Dengan demikian orang-orang kafir diperingatkan, bahwa azab Ilahi akan 
mengakibatkan hapusnya sama sekali bayangan mereka; Dalam pada itu 
bayangan Rasulullah Saw akan terus-menerus meluas dan memanjang, 
sebab benda-benda mempunyai bayangan yang panjang bila matahari ada 
di belakang mereka, dan memang matahari rahmat Ilahi ada di belakang 
Rasulullah Saw.
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50. Dan asegala sesuatu yang 
ada di seluruh langit dan makhluk 
yang bergerak di bumi bersujud 
kepada Allah, dan juga para ma-
laikat, dan mereka itu tidak 
sombong.

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ِمۡن  ِہ يَۡسُجُد َما فِي الّسَ
َو لِلّٰ

ِبُرۡوَن ﴿۵۰﴾   ۩
ۡ

ۡم  لَا يَۡسَتک
ُ
 َو ہ

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک َدٓابٍَّۃ ّوَ الَۡمل َسْجَدۃ

51. Mereka takut kepada Tuhan 
mereka yang ada di atas mereka, 
dan mereka bmengerjakan apa 
yang diperintahkan kepada me-
reka.

َما   یَۡفَعُلۡوَن  َو  فَۡوِقہِۡم  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
َربَّہ َيخَافُۡوَن 

یُۡؤمَُرۡوَن ﴿٪۵۱﴾                   

52. Dan Allah berfirman, 
“Janganlah kamu jadikan dua 
tuhan sebagai sembahan. 
cSesungguhnya hanya Dia-lah 
Tuhan Yang Esa.1551 Maka hanya 
kepada Aku kamu harus takut.”

َما 
ِانَّ  ۚ اثَۡنیِۡن  ِالٰـَہیِۡن   ا  

ۤ
ۡو

ُ
ِخذ

َّ
تَت لَا  ُہ  

اللّٰ قَاَل  َو 

اِحٌد فَِایَّاَي فَاۡرَہُبۡوِن ﴿۵۲﴾  ُہَو  ِالٌٰہ  ّوَ

الحزب 
28 

53. Dan kepunyaan-Nya segala 
apa yang ada di seluruh langit 
dan bumi dan dbagi-Nya ketaatan 
itu untuk selama-lamanya. Lalu, 
apakah kamu hendak berlindung 
kepada sesuatu selain Allah?

یُۡن  الّدِ لَُہ  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ   َو 

ُقۡوَن ﴿۵۳﴾  ِہ تَّتَ
َواِصًبا ؕ اَفََغیَۡر اللّٰ

54. Dan ekenikmatan apa pun 
yang ada padamu, itu adalah dari 
Allah. Kemudian apabila kamu 
ditimpa kemudaratan, maka ha-
nya kepada-Nya kamu memohon 
pertolongan;

ُم  
ُ

ک ِہ ثُّمَ  ِاَذا َمّسَ
مَِن اللّٰ

َ
ۡن نِّۡعَمٍۃ ف ۡم ّمِ

ُ
َو َما بِک

 ﴾۵۴ۚ ۡجـَُٔرۡوَن ﴿
َ
ّرُ  فَِالَۡیِہ  ت

ُ
الّض

1551. Penelitian terhadap kerjanya alam semesta, memperlihatkan 
keseragaman yang menakjubkan sekali tentang tata kerja yang berlaku di 
dalamnya. Jika seandainya ada tuhan lebih dari satu, maka keseragaman ini 
niscaya telah lenyap. Lagi pula, seandainya ada dua tuhan, yang satu niscaya 
harus tunduk kepada yang lainnya untuk menjalankan perintah-perintahnya. 
Dalam keadaan demikian, salah satu wujud dari antara dua tuhan itu pasti 
akan mubazir belaka. Tetapi seandainya keduanya mempunyai hak dan 
kedudukan yang sama, maka mereka masing-masing harus mempunyai ruang 
pengaruh dan kekuasaan yang terpisah. Dalam keadaan semacam itu pasti 
akan timbul perselisihan-perselisihan di antara mereka. Akan tetapi kedua 

a13 : 16; 22 : 19.  b66 : 7.  c16 : 23.  d39 : 4.  e4 : 80; 10 : 13, 23; 23 : 65; 30 : 34; 39 : 9.
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55. aKemudian, apabila Dia le-
nyapkan kemudaratan itu darimu, 
tiba-tiba segolongan darimu mulai 
mempersekutukan Tuhan-nya.

فَِریٌۡق   ِاَذا  ۡم 
ُ

َعۡنک ّرَ 
ُ

الّض َکَشَف  ِاَذا  ثُّمَ 

 ﴾۵۵ۙ ۡوَن ﴿
ُ
ۡم  بَِربِّہِۡم  یُۡشِرک

ُ
ۡنک ّمِ

56. bTetapi mereka mengingkari 
apa yang telah Kami berikan ke-
padanya. Maka bersenang-senang-
lah kamu sejenak, segera kamu 
akan mengetahui akibatnya.

ُعۡوا ؕ فََسۡوَف  ۡم ؕ فََتَمّتَ
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
  ا

ۤ
ُرۡوا بَِما

ُ
ف

ۡ
لَِیک

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۶﴾ 

57. Dan cmereka sisihkan se-
bagian dari apa yang telah Kami 
rezekikan kepada mereka bagi 
tuhan-tuhan palsu mereka yang 
mereka tidak mengetahui hakikat-
nya. Demi Allah, kamu pasti akan 
ditanyai tentang apa yang telah 
kamu ada-adakan.

ۡم ؕ 
ُ
مَّا َرَزۡقٰنہ َو َيۡجَعُلۡوَن لَِما لَا یَۡعلَُمۡوَن نَِصۡیًبا ّمِ

ُرۡوَن ﴿۵۷﴾ 
َ
ِہ  لَتُۡسـَٔلُّنَ َعمَّا ُکۡنتُۡم تَۡفت

تَاللّٰ

58. Dan dmereka menjadikan 
bagi Allah anak-anak perempuan, 
Mahasuci Dia, sedangkan bagi 
mereka apa yang mereka ingin-
kan1552.

ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ َو   � ُسۡبٰحَنٗہ  الَۡبٰنِت  ِہ 

لِلّٰ َيۡجَعُلۡوَن  َو 

يَۡشَتُہۡوَن ﴿۵۸﴾ 

59. Dan eapabila salah seorang 
di antara mereka diberi khabar 
suka mengenai kelahiran seorang 
anak perempuan, maka mukanya 
menjadi hitam1552A dan ia menahan 
sedih.

ا    َوۡجُہٗہ  ُمۡسَوّدً
َ

ۡم بِالۡاُنٰۡثي َظّل
ُ
َر اََحُدہ َو ِاَذا بُّشِ

 ﴾۵۹ۚ ِظۡیٌم ﴿
َ
ّوَ ُہَو ک

anggapan itu berlawanan dengan akal. Oleh sebab itu harus ada satu Tuhan 
saja, satu-satunya Pencipta seluruh alam semesta.

1552. Ayat ini tidak berarti, bahwa pelanggaran orang-orang kafir 
terletak dalam mengatakan, bahwa Tuhan mempunyai anak-anak perempuan 
dan bukan anak-anak lelaki, walaupun Al-Qur’an juga telah mencela keras, 
penisbahan anak lelaki kepada Tuhan (QS.19: 91, 92). Ayat ini hanya 
menunjuk kepada kebodohan orang-orang kafir yang menganggap Tuhan 
mempunyai anak-anak perempuan, padahal mereka sendiri merasa terhina 
bila mereka mempunyai anak-anak perempuan.

a10 : 13, 24; 29 : 66; 30 : 34; 39 : 9.  b29 : 67; 30 : 35.  c6 : 137.
d6 : 101; 37 : 153, 154; 43 : 17; 52 : 40; 53 : 22.  e43 : 18.
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60. Dia menyembunyikan diri 
dari orang-orang disebabkan oleh 
khabar buruk yang telah disampai-
kan kepadanya. Apakah ia akan 
memeliharanya meskipun dengan 
menanggung kehinaan, ataukah ia 
akan menguburnya di dalam 
tanah?1553 Ketahuilah, sangat jahat 
apa yang mereka putuskan.

 ؕ بِٖہ  َر  بُّشِ َما  ُسۡوِٓء  ِمۡن  الَۡقۡوِم  ِمَن  یََتَواٰري 

 ؕ َراِب 
ُّ
الت فِي  ٗہ   یَُدّسُ اَۡم   ُہۡوٍن  َعلٰي  ٗہ 

ُ
اَیُۡمِسک

ُمۡوَن ﴿۶۰﴾ 
ُ

اَلَا  َسٓاَء  َما  َيۡحک

61. Bagi orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat 
keadaannya adalah buruk, 
sedangkan asegala sifat yang 
agung adalah bagi Allah. Dan Dia 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

ۡوِء ۚ َو  ِخَرِۃ َمَثُل الّسَ
ٰ

ِذیَۡن لَا یُۡؤِمنُۡوَن بِالۡا
َّ لِل

حَِکۡیُم ﴿٪۶۱﴾ 
ۡ

ِہ الَۡمَثُل الۡاَۡعلٰي ؕ َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  ال
لِلّٰ 

62. Dan bjika Allah hendak 
menghukum manusia disebabkan 
perbuatan aniaya mereka, niscaya 
tidak akan Dia tinggalkan suatu 
makhluk yang bergerak di bumi 
ini,1554 akan tetapi Dia memberi 
tangguh kepada mereka, hingga 
waktu yang telah ditentukan. 
Maka capabila batas waktu me-
reka itu datang, mereka tidak 
dapat meminta penundaan sesaat 
pun dan tidak pula dapat meminta 
mempercepatnya.

تََرَک  ا  ّمَ ِمہِۡم 
ۡ
بُِظل اَس  الّنَ ُہ 

اللّٰ  
ُ

یَُؤاِخذ لَۡو   َو 

ٰۤي اََجٍل  ۡم  ِال
ُ
ُرہ َعلَۡیَہا ِمۡن َدٓابٍَّۃ ّوَ لِٰکۡن یَُّؤّخِ

ِخُرۡوَن 
ۡ
يَۡسَتا لَا  ۡم 

ُ
اََجلُہ َجٓاَء  فَِاَذا   ۚ ي  َسّمً ّمُ

 ّوَ لَا يَۡسَتۡقِدُمۡوَن ﴿۶۲﴾
ً

َساَعۃ

1552A. Iswadda Wajhu-hū berarti, mukanya menjadi hitam, yakni 
mukanya membayangkan kesedihan atau menjadi bermuram durja; ia menjadi 
sedih hati, duka nestapa atau risau hati; ia menjadi orang terhina (Lane).

1553. Isyarat itu ditujukan kepada kebiadaban buas, yang dahulu meluas 
di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab tertentu, yaitu mengubur hidup-
hidup anak perempuan. Mereka mempunyai pandangan yang sangat rendah 
sekali terhadap kaum wanita dan memberikan kepadanya kedudukan yang 
amat hina dalam masyarakat mereka. Al-Qur’an menjunjung tinggi sekali 
kehormatan kaum wanita, dan telah mengakui semua hak mereka yang sah, 

a30 : 28.  b10 : 12; 18 : 59; 35 : 46. c7 : 35; 10 : 50. 
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63. Dan mereka jadikan bagi 
Allah apa yang tidak mereka 
sukai bagi diri mereka dan lidah 
mereka mengucapkan kedustaan, 
bahwa mereka akan mempunyai 
segala sesuatu yang sebaik-
baiknya. Tidak ada keraguan 
bahwa bagi merekalah Api dan 
mereka pasti akan dibiarkan di 
dalamnya.

ُم 
ُ
َرُہۡوَن َو تَِصُف اَلِۡسَنُتہ

ۡ
ِہ َما یَک

َو َيۡجَعُلۡوَن لِلّٰ

ُم 
ُ
حُۡسٰني ؕ لَا  َجَرَم اَّنَ لَہ

ۡ
ُم ال

ُ
الَۡکِذَب اَّنَ لَہ

َرُطۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ۡ
ف ۡم ّمُ

ُ
ہ

اَر َو اَنَّ الّنَ

64. Demi Allah, asesungguh-
nya Kami telah mengirimkan 
rasul-rasul kepada semua umat 
sebelum engkau; btetapi setan me-
nampakkan perbuatan mereka 
indah bagi mereka. Maka ia 
menjadi pelindung bagi mereka 
pada hari itu dan bagi merekalah 
azab yang pedih.

ۡن قَۡبلَِک فََزیََّن  ٰۤي اَُمٍم ّمِ   ِال
ۤ
َنا

ۡ
ِہ  لََقۡد  اَۡرَسل

تَاللّٰ

ُم الَۡیۡوَم  َو 
ُ
ہ ۡم فَُہَو َولِّیُ

ُ
ۡیٰطُن اَۡعمَالَہ

َ
ُم الّش

ُ
لَہ

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۶۴﴾ 
َ

ۡم  َعذ
ُ
لَہ

65. Dan Kami tidak menurun-
kan kepada engkau Kitab ini, 
melainkan supaya engkau dapat 
menjelaskan kepada mereka me-
ngenai apa yang mereka ber-
selisih di dalamnya, dan supaya 
cmenjadi petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang beriman.

َن  ِ
لُِتَبیّ ا 

َّ ِال الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  اَنَۡزلَۡنا   
ۤ
َما َو 

  
ً

ِذي اۡخَتلَُفۡوا ِفۡیِہ � َو ُہًدي  ّوَ  َرۡحَمۃ
َّ ُم ال

ُ
لَہ

لَِّقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۶۵﴾ 

dalam hubungan ini Al-Qur’an menonjol sekali di antara semua kitab-kitab 
suci lainnya di dunia.

1554. Alasannya mengapa hukuman ditangguhkan ialah, bahwa jika 
seandainya semua dosa sekaligus dihukum oleh Tuhan, maka dunia niscaya 
akan tamat riwayatnya; dan segala kehidupan di atas permukaan bumi 
akan menjadi lenyap. Manusia akan mati sebagai akibat dosa-dosanya, dan 
margasatwa, hewan-hewan dan unggas, dan lain-lainnya tidak ada gunanya 
lagi hidup sesudah manusia binasa. Oleh karena binatang-binatang dijadikan 
untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia; binatang-binatang itu 
niscaya akan punah pula bersama dengan punahnya manusia.

a6 : 43; 22 : 53.  b6 : 44; 8 : 49.  c6 : 158; 12 : 112; 16 : 90.
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66. Dan aAllah telah menurun-
kan air dari langit, lalu Dia 
menghidupkan bumi dengan itu 
setelah matinya. Sesungguhnya da-
lam yang demikian itu ada tanda 
bagi kaum yang mau mendengar 
kebenaran.

بِِہ  ۡحَیا 
َ
فَا َمٓاًء  َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل  ُہ 

اللّٰ َو 

  لَِّقۡوٍم  
ً

یَۃ
ٰ

الۡاَۡرَض بَۡعَد َمۡوتَِہاؕ ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا

يَّۡسَمُعۡوَن ﴿٪۶۶﴾  

67. Dan bsesungguhnya bagi ka-
mu pada binatang ternak pun ada 
sarana pelajaran.1555 Kami memberi 
minum kamu dari apa yang ada 
dalam perutnya, yang terdapat 
di antara kotoran dan darah, susu 
yang murni dan sedap untuk orang-
orang yang meminumnya.

ۡم  
ُ

نُۡسِقۡیک  ؕ لَِعبَۡرًۃ  الۡاَنَۡعاِم  فِي  لَُکۡم  ِاّنَ  َو  

َبًنا 
َّ ل َدٍم  ّوَ  فَۡرٍث  ِمۡن  ۭ بَیِۡن  بُُطۡونِٖہ  فِۡي  مَّا  ّمِ

ِربِیَۡن ﴿۶۷﴾ 
ٰ

َخالًِصا َسٓائًِغا لِّلّش

68. Dan cdari buah kurma dan 
anggur kamu jadikan minuman 
yang memabukkan dan rezeki yang 
baik.1555A Sesungguhnya dalam 
yang demikian itu ada tanda bagi 
kaum yang mempergunakan akal.

ۡوَن 
ُ

ِخذ
َّ

تَت الۡاَۡعَناِب  َو  ِخۡیِل 
َّ

الن ثََمٰرِت  ِمۡن  َو 

  
ً

یَۃ
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  َحَسًناِؕاّنَ  ِرۡزقًا  ّوَ  ًرا 
َ

َسک ِمۡنُہ 

لَِّقۡوٍم  یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۶۸﴾ 

1555. ‘Ibrah yang berarti, “suatu alamat atau kesaksian yang dengannya 
seorang meninggalkan kejahilan dan menuju ke pengetahuan” (Lane), 
mengisyaratkan kepada proses halus yang terjadi di dalam perut binatang-
binatang. Penelaahan terhadap proses yang menyebabkan rumput dan 
daun-daun yang dimakan binatang-binatang itu berubah menjadi susu di 
dalam perut binatang-binatang itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa 
kecondongan dan kecenderungan alami manusia tidak dapat membawa dia 
ke jalan yang lurus kalau kecondongan-kecondongan dan kecenderungan-
kecenderungan itu tidak dikuasai dan diatur oleh suatu sarana samawi, yaitu 
wahyu Ilahi.

1555A. Bila benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan tetap ada dalam 
bentuk mereka yang sewajarnya dan tidak mengalami perubahan, semuanya 
merupakan makanan murni, sehat, dan menguatkan. Tetapi, bila manusia 
campur tangan terhadap kegunaan alami benda-benda itu, ia sebenarnya 
merusak benda-benda itu. Seperti itu pula, selama ajaran Ilahi tetap utuh, 
ajaran itu merupakan suatu sumber yang mengandung faedah-faedah 
kerohanian yang besar sekali, akan tetapi bila ajaran itu menjadi sasaran 
campur tangan manusia, maka semua kegunaannya akan hilang.

a2 : 165; 13 : 18.  b23 : 22.  c13 : 5; 16 : 12; 23 : 20; 36 : 35.
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69. Dan Tuhan engkau telah 
mewahyukan1556 kepada lebah, 
“Buatlah sarang di gunung-
gunung, pada pohon-pohon dan 
di tempat-tempat yang manusia 
buat.

ِجَباِل 
ۡ

ِخِذۡي ِمَن ال
َّ
ۡحِل اَِن ات

َّ
ي الن

َ
َو اَۡوٰحي َربَُّک ِال

 ﴾۶۹ۙ َجِر َو ِممَّا یَۡعِرُشۡوَن ﴿
َ

بُُیۡوتًا ّوَ ِمَن الّش

70. Kemudian makanlah dari 
segala buah-buahan, dan tempuh-
lah jalan yang ditunjukan Tuhan 
engkau dan yang dipermudahkan 
bagi engkau.” Keluarlah dari pe-
rutnya minuman beraneka warna. 
Di dalamnya ada daya penyembuh 
bagi manusia. Sesungguhnya da-
lam yang demikian itu ada tanda 
bagi orang-orang yang merenung-
kan.1557

ُسُبَل  فَاۡسلُِکۡي  َمٰرِت 
َ

الّث ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  لِۡي 

ُ
ک ثُّمَ 

َشَراٌب  ِمۡن  ۭ بُُطۡونَِہا  ُذلُلًاَؕيۡخُرُج  َربِِّک 

فِۡي  ِاّنَ   ؕ اِس  لِّلّنَ ِشَفٓاٌء  ِفۡیِہ  اَلَۡوانُٗہ   ۡخَتلٌِف 
ُ

ّم

ُرۡوَن ﴿۷۰﴾ 
َّ

  لَِّقۡوٍم  یََّتَفک
ً

یَۃ
ٰ

ٰذلَِک لَا

1556. Wahyu di sini berarti naluri-naluri alami yang dengan itu 
Tuhan telah menganugerahi semua makhluk. Ayat ini mengandung satu 
isyarat yang indah sekali bahwa bekerjanya seluruh alam semesta dengan 
lancar dan berhasil bergantung pada wahyu (atau ilham), baik yang nyata 
ataupun tersembunyi. Dengan perkataan lain, segala benda dan makhluk 
memenuhi tujuan kejadiannya hanya dengan bekerja menurut naluri-naluri 
dan kemampuan-kemampuan serta pembawaan-pembawaan aslinya. Lebah 
telah dipilih sebagai satu contoh yang menonjol sekali, sebab organisasi dan 
kerjanya yang menakjubkan itu bahkan berkesan pula kepada orang yang 
melihatnya secara sambil lalu saja, dan dapat disaksikan dengan mata tanpa 
bantuan alat apa pun.

1557. Pokok masalah lebah telah dipaparkan lebih lanjut dalam ayat ini. 
Tuhan mengilhamkan kepada lebah untuk menghimpunkan makanannya dari 
berbagai buah dan bunga, kemudian dengan jalan bekerjanya alat yang tersedia 
dalam tubuhnya dan dengan cara yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya, 
ia mengubah makanan yang terhimpun itu menjadi madu. Madu mempunyai 
bermacam-macam warna dan rasa, akan tetapi semua coraknya yang berbeda-
beda itu sangat berguna sekali bagi manusia. Hal ini mengandung arti bahwa 
wahyu telah terus-menerus turun kepada nabi-nabi di berbagai jaman, dan 
bahwa ajaran-ajaran seorang nabi dalam beberapa hal yang kecil-kecil 
berbeda dari ajaran-ajaran nabi-nabi lain; walaupun demikian semuanya itu 
merupakan sarana-sarana untuk menghidupkan akhlak dan rohani kaum yang 
kepada mereka nabi-nabi itu diutus.
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71. Dan Allah menciptakanmu, 
kemudian Dia mewafatkanmu; 
dan adari antaramu ada yang di-
kembalikan kepada keadaan usia 
yang terlemah sehingga mereka 
tidak mengetahui sesuatu yang 
tadinya mereka mengetahuinya. 
Sesungguhnya, Allah Maha 
Mengetahui, Mahakuasa.

ۡن   ۡم ّمَ
ُ

ۡم َو ِمۡنک
ُ

ىک
ۡم ثُّمَ یََتَوفّٰ

ُ
ُہ َخلََقک

َو اللّٰ

ٍم 
ۡ
ٰۤي اَۡرَذِل الُۡعُمِر  لَِکۡي لَا یَۡعلََم  بَۡعَد ِعل یَُّرّدُ  ِال

َہ َعلِۡیٌم  قَِدیٌۡر ﴿٪۷۱﴾ 
َشۡیًئا ؕ ِاّنَ اللّٰ 

72. Dan bAllah telah melebih-
kan sebagian dari antara kamu di 
atas sebagian yang lain dalam 
rezeki duniawi. Tetapi, orang-
orang yang dilebihkan itu tidak 
mau mengembalikan sebagian 
dari rezeki duniawi mereka1558 
kepada orang-orang yang dimiliki 
oleh tangan kanan mereka1559 
supaya mereka memperoleh 
bagian yang sama di dalamnya. 
Apakah mereka masih akan 
mengingkari nikmat Allah itu?

الّرِۡزِقۚ  فِي  بَۡعٍض  َعلٰي  ۡم 
ُ

بَۡعَضک َل 
َ

فَّض ُہ 
اللّٰ َو 

َعلٰي  ِرۡزِقہِۡم  ۡي  بَِرٓاّدِ ُلۡوا  فُّضِ ِذیَۡن 
َّ ال مَا 

َ
ف

َسَوٓاٌء ؕ  ِفۡیِہ  ۡم 
ُ
فَہ ۡم 

ُ
اَیَۡمانُہ َملََکۡت  َما 

ِہ َيۡجَحُدۡوَن ﴿۷۲﴾
اَفَِبِنۡعَمِۃ اللّٰ

1558. Dalam tiap-tiap jaman beberapa perorangan atau bangsa, berkat 
keunggulan daya pikir dan usahanya yang lebih keras, memperoleh keunggulan 
dan kekuasaan atas perorangan-perorangan atau bangsa-bangsa lain. Hal 
demikian ini bukan tidak patut maupun tidak adil, selama diberikan juga 
kesempatan-kesempatan yang layak kepada orang-orang yang kurang baik 
nasibnya, supaya mereka dapat mempergunakan kecakapan-kecakapan dan 
kecerdasan-kecerdasan mereka setepat-tepatnya guna memperoleh nikmat-
nikmat dari kehidupan ini. Akan tetapi, golongan “have” (yang mampu) 
selamanya menentang segala usaha pihak golongan “have not” (yang tidak 
mampu) untuk memperbaiki keadaan mereka, dan untuk memperoleh bagian 
dalam kekuasaan dan hak-hak istimewa yang dinikmati oleh orang-orang 
kaya. Guna menolong dunia dari penindasan mereka yang memiliki kekuatan 
dan hak-hak istimewa serta untuk membukakan pintu-pintu kemajuan dan 
perkembangan bagi sifat-sifat dan kecakapan-kecakapan yang sejati, Tuhan 
membangkitkan pembaharu-pembaharu (reformers). Dengan demikian 
keadilan dan persamaan dapat ditegakkan kembali di tengah-tengah manusia. 
Kedatangan mereka itu mencanangkan tibanya suatu masa baru dan orang-

a22 : 6.  b24 : 23; 30 : 29.
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73. Dan aAllah telah menjadi-
kan bagimu jodoh-jodoh dari 
antara jenismu sendiri, dan 
telah menjadikan bagimu dari 
pasangan-pasanganmu anak-
anak dan cucu-cucu, dan telah 
memberikan rezeki kepadamu 
segala yang baik. bApakah 
mereka akan beriman kepada 
yang batil dan mengingkari 
nikmat Allah?1560

ّوَ  اَۡزَواًجا  ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک ۡن  ّمِ لَُکۡم  َجَعَل  ُہ 
اللّٰ َو 

ۡم بَِنیَۡن َو َحَفَدًۃ  
ُ

ۡن اَۡزَواِجک َجَعَل لَُکۡم ّمِ

ِطِل   لَۡبا ٰبِتؕاَفَِبا ّیِ
َ

لّط ا َن  ّمِ ۡم 
ُ

قَک َز َر ّوَ 

 ﴾۷۳ۙ ُرۡوَن ﴿
ُ
ف

ۡ
ۡم یَک

ُ
ِہ ہ

یُۡؤِمنُۡوَن َو بِِنۡعَمِت اللّٰ

74. Dan cmereka menyembah 
selain Allah, yang tidak mem-
punyai kekuasaan untuk memberi 
mereka rezeki sedikit pun dari 
seluruh langit dan bumi, dan 
mereka tidak akan mampu.

ۡم 
ُ
لَہ یَۡملُِک  لَا  َما  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡعُبُدۡوَن  َو 

لَا  ّوَ  َشۡیًئا  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َن  ّمِ ِرۡزقًا 

 ﴾۷۴ۚ يَۡسَتِطۡیُعۡوَن ﴿

a4 : 2; 7 : 190; 30 : 22; 39 : 7.  b29 : 68.  c10 : 19; 22 : 72; 29 : 18.

orang yang haknya dirampas dan tidak punya, mendapat kembali hak-hak 
mereka. Ayat ini dengan singkat tetapi dengan indah sekali telah meletakkan 
hukum Islam berkenaan dengan hak milik pribadi. Di satu pihak Islam 
telah mengakui hukum hak milik pribadi dengan memberi tekanan pada 
kata “mereka” dalam ungkapan “dari rezeki (duniawi) mereka.” Di pihak 
lain Islam dengan mempergunakan kata-kata “mau mengembalikan” telah 
meletakkan pula asas hak; milik bersama atas segala sesuatu dari seluruh 
umat manusia, sebab hanya barang itu “dikembalikan” kepada orang lain 
yang memang menjadi kepunyaannya. Pada hakikatnya, Al-Qur’an telah 
menerima asas “dwi hak milik” mengenai segala sesuatu, yaitu hak memiliki 
suatu kekayaan yang harus diakui sebagai milik seseorang yang diperoleh 
dengan keringatnya sendiri, dan hak milik kekayaan seluruh umat manusia 
dalam kedudukan sebagai sesama manusia. Sebenarnya Islam tidak mengakui 
hak milik pribadi tidak terbatas; begitu pula tidak mengakui hak milik negara 
secara mutlak atas harta kekayaan dan alat-alat produksi. Islam mengambil 
jalan tengah.

1559. Ungkapan itu jelas mencakup semua orang yang ada di bawah 
kekuasaan seseorang seperti pembantu-pembantu rumah tangga, orang-orang 
bawahan, pekerja-pekerja, petani-petani kecil, dan sebagainya.

1560. Ayat ini menunjuk kepada naluri mengenai hak milik pribadi 
sebagai dalil untuk mendukung Tauhid Ilahi.
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75. Maka jangan kamu mem-
buat persamaan-persamaan bagi 
Allah. Sesungguhnya, Allah me-
ngetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui.1561

َہ یَۡعلَُم  َو  
ِہ الۡاَۡمَثاَل ؕ ِاّنَ اللّٰ

فَلَا تَۡضِربُۡوا لِلّٰ

اَنۡتُۡم  لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۷۵﴾ 

76. Allah mengemukakan per-
umpamaan; seorang hamba 
sahaya yang dimiliki,1562 ia tidak 
mempunyai kekuasaan atas 
sesuatu pun, dan seorang yang 
merdeka yang telah Kami beri 
rezeki yang baik dari Kami, maka 
aia menginfakkan darinya secara 
sembunyi-sembunyi dan terang-
terangan.1563 Apakah mereka itu 
sama? Segala puji bagi Allah. 
Akan tetapi, kebanyakan dari 
mereka tidak mengetahui.

َعلٰي  یَۡقِدُر  ا 
َّ ل ا 

ً
مُۡلۡوک

َ
ّم َعۡبًدا  َمَثلًا  ُہ 

اللّٰ َضَرَب 

فَُہَو  َحَسًنا  ِرۡزقًا  ا  ِمّنَ َزۡقٰنُہ  ّرَ َمۡن  ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش

 ؕ يَۡسَتٗوَن  َہۡل   ؕ َجۡہًرا  ّوَ  ا  ِسّرً ِمۡنُہ  یُۡنِفُق 

ۡم  لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۷۶﴾ 
ُ
ُرہ

َ
ِہ ؕ بَۡل اَۡکث

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

اَل

ربع
 الحزب

28

77. Dan Allah mengemukakan 
perumpamaan lain tentang dua 
orang laki-laki, salah seorang 
dari antara mereka bisu, ia tidak 
berkuasa atas sesuatu pun, dan 
ia menjadi beban bagi tuannya; 
ke mana saja ia disuruh, ia tidak 
mendatangkan suatu kebaikan. 

ُم 
َ

اَبۡک  
ۤ
اََحُدُہَما ُجلَیِۡن  ّرَ َمَثلًا  ُہ 

اللّٰ َضَرَب  َو 

 َعلٰي َمۡولٰىُہ ؕ اَیَۡنمَا 
ٌ

ّل
َ
ۡيٍء ّوَ ُہَو  ک

َ
لَا یَۡقِدُر َعلٰي ش

ِت ِبخَیٍۡر۪  َہۡل يَۡسَتِوۡي ُہَو � َو َمۡن
ۡ
 لَایَا

ُ
ۡہّہ یَُوّجِ

a2 : 275; 13 : 23.

1561. Sangat besar keangkuhan pada diri manusia untuk mencari-cari 
suatu hukum berkenaan dengan Tuhan; padahal ia sangat buta akan kekuatan-
kekuatan-Nya yang sangat besar dan tidak terbatas itu.

1562. Orang-orang kafir itu tak ubahnya seperti seseorang yang telah 
kehilangan semua kebebasan untuk berkehendak dan berbuat, dan menjadi 
budak nafsu yang rendah dan khayalan-khayalannya.

1563. Isyarat yang terkandung dalam ungkapan ini boleh jadi ditujukan 
kepada Rasulullah Saw – abdi Allah yang paling sempurna. (1) Beliau 
mengkhidmati umat manusia secara sembunyi-sembunyi (dengan mendoakan 
mereka pada malam hari) dan terang-terangan (dengan jasa-jasa yang dapat 
dirasakan oleh mereka). (2) Beliau mengkhidmati umat manusia setiap saat, 
baik siang maupun malam.
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Apakah orang itu sama dengan 
ia yang menyuruh berbuat adil 
sedang ia berada di atas jalan 
yang lurus?1564

ۡسَتِقۡیٍم ﴿٪۷۷﴾  مُُر  بِالَۡعۡدِل َو ُہَو  َعلٰي ِصَراٍط ّمُ
ۡ
  یَّا

78. aDan kepunyaan Allah-lah 
ilmu yang gaib1565 di seluruh langit 
dan bumi; dan btidaklah urusan 
kedatangan saat yang dijanjikan 
itu melainkan bagaikan sekejap 
mata, atau malahan lebih dekat 
lagi. Sesungguhnya Allah Maha-
kuasa atas segala sesuatu.

اَۡمُر   
ۤ
َما َو   ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َغۡیُب  ِہ 

لِلّٰ َو  

لَۡمِح الَۡبَصِر اَۡو ُہَو اَۡقَرُب ؕ ِاّنَ 
َ
ا ک

َّ اَعِۃ  ِال الّسَ

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۷۸﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

اللّٰ

79. Dan cAllah telah me-
ngeluarkanmu dari perut ibumu 
dalam keadaan kamu tidak 
mengetahui apa pun dan Dia 
dmemberimu telinga, mata, dan 
hati1566 supaya kamu bersyukur.

لَا  ۡم 
ُ

ٰہِتک اُّمَ ۡن  ۭ بُُطۡوِن  ّمِ ۡم  
ُ

اَۡخَرَجک ُہ 
اللّٰ َو 

َو  ۡمَع  الّسَ لَُکُم  َجَعَل  ّوَ   � َشۡیًئا  تَۡعلَُمۡوَن 

ُرۡوَن ﴿۷۹﴾ 
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ ـَِٕدَۃ � لََعل

ۡ
الۡاَبَۡصاَر َو الۡاَف

80. eTidakkah mereka mem-
perhatikan burung-burung yang 
ditugaskan di angkasa bebas?  

  ؕ َمٓاِء  الّسَ َجّوِ  فِۡي  ٰرٍت  ُمَسّخَ یِۡر 
َ

الّط ي 
َ

ِال یََرۡوا  اَلَۡم 

1564. Ayat ini dan ayat yang sebelumnya menunjuk kepada dua golongan 
orang kafir yang berlainan. Ayat yang sebelumnya menunjuk kepada orang-
orang kafir, yang menghamba kepada takhayul-takhayul dan amal-amal 
perbuatan dan adat-adat kebiasaan musyrik. Mereka itu walaupun mempunyai 
beberapa syarat dan kemampuan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang 
bermanfaat, namun tidak dapat mengerjakannya karena menjadi mahrum dari 
kebebasan bertindak. Dan ayat yang sedang dibahas ini menunjuk kepada 
orang-orang kafir yang tidak hanya menghamba kepada kebiasaan-kebiasaan 
takhayul, tetapi juga sama sekali tuna dari syarat-syarat dan kemampuan-
kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik apa pun.

1565. “Yang gaib” di sini berarti, kekalahan dan kegagalan bagi kekufuran 
dan kemenangan Islam pada akhirnya.

1566. Kemampuan mendengar, melihat, dan memahami telah disebut dalam 
urutan yang tepat untuk menolong manusia memperoleh ilmu. Pertama-tama 
bayi yang baru lahir mempergunakan daya mendengar. Kemampuan melihat 
berkembang kemudian, dan daya memahami itu menjadi matang paling akhir.

a11 : 124; 18 : 27; 35 : 39.  b7 : 188; 54 : 51.  c39 : 7.  d23 : 79; 67 : 24.  e67 : 20.
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yang menahannya1567 kecuali 
Allah. Sesungguhnya dalam yang 
demikian itu ada tanda-tanda bagi 
orang-orang mukmin.

ٰیٍت  
ٰ

لَا ٰذلَِک   فِۡي   ِاّنَ   ؕ ُہ 
اللّٰ ا 

َّ ِال ُہّنَ  
ُ

یُۡمِسک َما 

لَِّقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۸۰﴾ 
81. Dan Allah telah menjadi-

kan rumah-rumahmu tempat 
tinggal dan juga telah menjadikan 
bagimu tempat tinggal dari 
kulit-kulit binatang ternak, yang 
kamu rasakan ringan ketika 
kamu dalam perjalanan dan juga 
sangat berguna pada waktu 
kamu mukim; dan juga dari bulu 
halus, bulu tebal dan rambutnya 
Dia telah menyediakan bagimu 
sebagai perkakas rumah tangga 
dan alat-alat keperluan sementara 
sampai suatu waktu.

ًنا 
َ

َسک ۡم 
ُ

ۡن  ۭ بُُیۡوتِک ّمِ لَُکۡم  َجَعَل  ُہ 
اللّٰ َو 

بُُیۡوتًا  الۡاَنَۡعاِم  ُجُلۡوِد  ۡن  ّمِ لَُکۡم  َجَعَل  ّوَ 

ۡمۙ 
ُ

ۡم َو یَۡوَم ِاقَاَمِتک
ُ

ۡونََہا یَۡوَم َظۡعِنک
ُ
ِخّف

َ
تَۡست

  اَثَاثًا 
ۤ
َو ِمۡن اَۡصَواِفَہا َو اَۡوبَاِرَہا َو اَۡشَعاِرَہا

ّوَ َمَتاًعا ِالٰي ِحیٍۡن ﴿۸۱﴾ 

82. Dan Allah telah mengada-
kan bagimu dari apa yang telah 
Dia ciptakan sebagai naungan;* 
dan Dia telah menjadikan bagimu 
gunung-gunung sebagai tempat 
perlindungan; dan Dia jadikan 
bagimu baju yang melindungimu 
terhadap panas, dan baju besi 
yang melindungimu dalam pe-
perangan. Demikianlah Dia me-
nyempurnakan nikmat-Nya atas-
mu supaya kamu sepenuhnya 
menyerahkan diri kepada-Nya.

َجَعَل  ّوَ  ِظلٰلًا  َخلََق  مَّا  ّمِ لَُکۡم   َجَعَل  ُہ 
اللّٰ َو 

ِجَباِل اَۡکَنانًا ّوَ َجَعَل لَُکۡم 
ۡ

َن ال لَُکۡم ّمِ

ۡم 
ُ

تَِقۡیک َسَرابِۡیَل  َو  حَّرَ 
ۡ

ال ُم 
ُ

تَِقۡیک َسَرابِۡیَل 

ُکۡم 
َّ ۡم لََعل

ُ
لَِک یُتِّمُ نِۡعَمَتٗہ َعلَۡیک

ٰ
ذ

َ
ۡم ۚ ک

ُ
َسک

ۡ
بَا

تُۡسلُِمۡوَن ﴿۸۲﴾ 

1567. Ayat ini hanya mengandung isyarat kepada hukuman yang akan 
segera menimpa orang-orang kafir di Mekah. Menahan burung-burung itu 
mengandung arti, penangguhan hukuman yang tersedia bagi mereka. Banyak 
sekali sajak-sajak dalam bahasa Arab, di mana burung-burung disebut mengikuti 
di belakang suatu balatentara yang unggul dalam peperangan untuk memakan 
bangkai musuh yang terbunuh dan ditinggalkan di medan pertempuran. 
Melayang-layangnya burung-burung, menurut muhawarah bahasa Arab, adalah 
lambang kekalahan dan kebinasaan suatu kaum (lihat QS.67: 20). Ayat ini 
menyatakan bahwa Tuhan telah menahan Kaum Muslimin dari melancarkan 

* Untuk makna kata Zhilal lihat Mufradat Imam Raghib.
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83. aTetapi jika mereka itu ber-
paling maka kewajiban atasmu 
hanyalah menyampaikan amanat 
dengan jelas.

َما َعلَۡیَک الَۡبلُٰغ الُۡمِبیُۡن ﴿۸۳﴾ 
ۡوا فَِانَّ

َّ فَِاۡن  تََول

84. Mereka mengenal nikmat-
nikmat Allah, kemudian mereka 
mengingkarinya; dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang kafir.

َو  یُۡنِکُرۡونََہا  ثُّمَ  ِہ 
اللّٰ نِۡعَمَت  یَۡعِرفُۡوَن 

ُم  الٰۡکفُِرۡوَن ﴿٪۸۴﴾ 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث 

85. bDan ingatlah hari itu bila 
Kami bangkitkan dari setiap 
umat seorang saksi,1568 kemudian 
tidak akan diizinkan bagi orang-
orang ingkar untuk membela diri, 
dan calasan mereka tidak akan 
dikabulkan.

لَا  ثُّمَ  َشِہۡیًدا  ٍۃ   اُّمَ ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  نَۡبَعُث  یَۡوَم  َو 

ۡم يُۡسَتۡعَتُبۡوَن ﴿۸۵﴾ 
ُ
ُرۡوا َو لَا ہ

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ یُۡؤَذُن  لِل

86. dDan apabila orang-orang 
aniaya itu sungguh-sungguh me-
lihat azab, maka tidak akan 
diringankan bagi mereka dan 
mereka tidak akan diberi tangguh.

ُف 
َ
ُيخَّف فَلَا  اَب 

َ
الَۡعذ َظلَُموا  ِذیَۡن 

َّ ال َراَ  ِاَذا  َو 

ۡم  یُۡنَظُرۡوَن ﴿۸۶﴾ 
ُ
ۡم  َو لَا  ہ

ُ
َعۡنہ

87. Dan eapabila orang-orang 
yang mempersekutukan Allah 
itu melihat tuhan-tuhan sekutu 
mereka, mereka akan berkata, “Ya 
Tuhan kami! Inilah tuhan-tuhan 
sekutu kami yang kami biasa 
seru selain Engkau.” Lalu sekutu-
sekutunya akan berkata kepada 
mereka dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya kamu adalah 
pendusta.”1569

قَالُۡوا  ۡم 
ُ
ٓاَءہ

َ
ُشَرک ۡوا 

ُ
َرک

ۡ
اَش ِذیَۡن 

َّ ال َراَ  ِاَذا  َو 

نَۡدُعۡوا  ا  ّنَ
ُ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ٓاُؤنَا 
َ
ُشَرک ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ َربََّنا 

ۡم  
ُ

ک
ِانَّ الَۡقۡوَل  ِالَۡیہُِم  لَۡقۡوا 

َ
فَا  ۚ ُدۡونَِک  ِمۡن 

 ﴾۸۷ۚ لَٰکِذبُۡوَن ﴿

peperangan terhadap orang-orang kafir. Tetapi, sekali mereka diberi izin untuk 
bertempur, orang-orang kafir akan dikalahkan dan dihancurkan sehingga 
bangkai-bangkai akan dimakan oleh burung-burung yang nampak kepada 
mereka melayang-layang di udara.

1568. Ayat ini mengatakan, bahwa utusan-utusan Ilahi dikirim kepada 
segenap kaum dan bangsa-bangsa di dunia. Hal itu merupakan pengakuan yang 
dikemukakan Al-Qur’an, satu-satunya di antara semua kitab yang diwahyukan. 
Kebenaran pernyataan yang dibukakan ke dunia kira-kira seribu empat ratus 

a3 : 21; 5 : 93.  b4 : 42; 16 : 90.  c30 : 58; 41 : 25.  d2 : 166.  e30 : 14.
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88. Dan amereka menyatakan 
ketaatannya kepada Allah pada 
hari itu, dan akan hilanglah dari 
mereka apa yang dahulu mereka 
ada-adakan itu.

  
َ

َضّل َو  لََم  لّسَ ا� یَۡوَمِئِذ  ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال اَلَۡقۡوا  َو 

ُرۡوَن ﴿۸۸﴾ 
َ
انُۡوا  یَۡفت

َ
ا  ک ۡم  ّمَ

ُ
َعۡنہ

89. bAdapun orang-orang yang 
ingkar dan yang menghalang-
halangi dari jalan Allah, akan 
Kami tambahkan mereka siksaan 
di atas siksaan disebabkan mereka 
selalu membuat kerusuhan.

ۡم 
ُ
ِہ ِزۡدٰنہ

ۡوا َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ ُرۡوا َو َصّدُ
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ اَل

انُۡوا  یُۡفِسُدۡوَن ﴿۸۹﴾ 
َ
اِب بَِما ک

َ
ابًا فَۡوَق الَۡعذ

َ
َعذ

90. cDan ingatlah hari itu, ketika 
Kami akan membangkitkan dalam 
setiap umat seorang saksi terhadap 
mereka dari antara mereka sendiri, 
dan Kami akan mendatangkan 
engkau sebagai saksi terhadap 
mereka semuanya. Dan dtelah 
Kami turunkan kepada engkau 
Kitab itu untuk menjelaskan se-
gala sesuatu dan sebagai petunjuk, 
rahmat serta khabar suka bagi 
orang-orang yang menyerahkan 
diri kepada Allah.

ۡن  ّمِ َعلَۡیہِۡم  َشِہۡیًدا  ٍۃ  اُّمَ ّلِ 
ُ
ک فِۡي  نَۡبَعُث  یَۡوَم  َو 

ٓاِء ؕ 
َ
ُؤل اَنُۡفِسہِۡم َو ِجۡئَنا بَِک َشِہۡیًدا َعلٰي ہٰۤ

ۡيٍء 
َ

ّلِ ش
ُ
لَۡنا َعلَۡیَک الِۡکٰتَب تِۡبَیانًا  لِّک َو نَّزَ

ُمۡسلِِمیَۡن ﴿٪۹۰﴾ 
ۡ
  ّوَ بُۡشٰري  لِل

ً
ّوَ ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ



91. Sesungguhnya, Allah me-
nyuruh berlaku adil dan berbuat 
kebajikan kepada orang lain, dan 
memberi seperti kepada kerabat 
sendiri; dan melarang dari per-
buatan keji, kemungkaran, dan 
pemberontakan.1570 Dia membe-
rimu nasihat supaya kamu 
mengambil pelajaran.

ِایَۡتٓاِئ  َو  الِۡاۡحَساِن  َو  بِالَۡعۡدِل  مُُر 
ۡ
یَا َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

ِر 
َ

ِذي الُۡقۡربٰي َو یَۡنٰہي َعِن الَۡفۡحَشٓاِء  َو الُۡمۡنک

ُرۡوَن ﴿۹۱﴾ 
َّ
ک

َ
ُکۡم  تَذ

َّ ۡم  لََعل
ُ

َو الَۡبۡغِي ۚ یَِعُظک

نصف 
الحزب

28

a16 : 29.  b7 : 46; 11 : 20; 14 : 4.  c4 : 42; 16 : 85.  d10 : 38; 12 : 112.

tahun yang lalu oleh Al-Qur’an itu, sekarang telah mulai nampak kepada umat 
manusia.

1569. Perbantahan antara tuhan-tuhan palsu dan pengikut mereka 
menunjukkan, bahwa tali persahabatan yang berlandaskan pada dosa dan 
penolakan terhadap kebenaran, tak pernah bertahan lama.

R. 13
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92. Dan asempurnakanlah per-
janjian dengan Allah apabila kamu 
telah mengadakan suatu perjanji-
an, dan janganlah kamu melanggar 
sumpah-sumpah1571 setelah di-
teguhkannya, padahal telah kamu 
jadikan Allah sebagai jaminanmu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.

تَۡنُقُضوا  لَا  َو  ۡم 
ُّ ٰعَہۡدت ِاذَا  ِہ 

اللّٰ بَِعۡہِد  اَۡوفُۡوا  َو 

َہ  
اللّٰ تُُم 

ۡ
َجَعل قَۡد  َو  تَۡوکِۡیِدَہا  بَۡعَد  الۡاَیَۡماَن 

َہ یَۡعلَُم َما تَۡفَعُلۡوَن ﴿۹۲﴾ 
ِفۡیلًاِؕاّنَ اللّٰ

َ
ۡم  ک

ُ
َعلَۡیک

a6 : 153; 13 : 21; 17 : 35.

1570. Ayat ini mengandung tiga macam perintah dan tiga macam larangan, 
yang secara singkat membahas semua macam derajat perkembangan akhlak dan 
kerohanian manusia, bersama segi kebaikan dan keburukannya masing-masing. 
Ayat ini menganjurkan berlaku adil, berbuat baik kepada orang lain, dan kasih 
sayang antara kaum kerabat; dan melarang berbuat hal yang tidak senonoh, 
berbuat keburukan dan pelanggaran yang nyata.

Keadilan mengandung arti bahwa seseorang harus memperlakukan 
orang-orang lain seperti ia diperlakukan oleh mereka. Ia hendaknya membalas 
kebaikan dan keburukan orang-orang lain secara setimpal menurut besarnya 
dan ukurannya yang diterima olehnya dari mereka.

Lebih tinggi dari ‘Adl (keadilan) adalah derajat Ihsān (kebaikan) bila 
manusia harus berbuat kebaikan kepada orang-orang lain tanpa mengindahkan 
macamnya perlakuan yang diterima dari mereka, atau, sekalipun ia diperlakukan 
buruk oleh mereka. Perbuatannya tidak boleh digerakkan oleh pertimbangan-
pertimbangan menuntut balas. Pada derajat perkembangan akhlak terakhir dan 
tertinggi, ialah  Ītā’i Dzil Qurbā (memberi seperti kepada kerabat), seorang 
mukmin diharapkan untuk berlaku baik terhadap orang-orang lain, bukan sebagai 
membalas sesuatu kebaikan yang diterima dari mereka; begitu pun tidak dengan 
pertimbangan untuk berbuat lebih baik dari kebaikan yang ia peroleh, melainkan 
untuk berbuat kebaikan yang ditimbulkan oleh dorongan fitri, seperti ia berbuat 
baik kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat sekali. 
Keadaannya pada derajat ini serupa dengan keadaan seorang ibu yang menyusui 
anak yang kecintaan terhadap anak-anaknya bersumber pada dorongan fitri. 
Sesudah orang mukmin mencapai derajat ini perkembangan akhlaknya menjadi 
sempurna. Ketiga derajat akhlak ini merupakan segi baiknya dari perkembangan 
akhlak manusia. Segi buruknya digambarkan dengan tiga perkataan juga, yakni 
Fahsyā’ (perbuatan yang tidak senonoh), Munkar (keburukan yang nyata), dan 
Baghy (pelanggaran keji); dan Munkar mengandung arti keburukan-keburukan 
yang orang-orang lain juga melihat dan mengutuknya walaupun mereka boleh 
jadi tidak menderita sesuatu kerugian atau pelanggaran atas hak-hak mereka 
sendiri oleh si pelaku dosa itu. Akan tetapi baghy merangkum semua dosa dan 
keburukan, yang tidak hanya nampak, dirasakan, dan dicela oleh orang-orang 
lain, melainkan juga menimbulkan kemudaratan yang nyata pada mereka. 
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93. Dan janganlah kamu men-
jadi seperti seorang perempuan 
yang memutus-mutuskan benang-
nya menjadi berpotong-potong, 
setelah ia pintal dengan kuat, 
dengan amenjadikan sumpahmu 
sebagai cara penipuan1572 di 
antaramu karena takut jangan-
jangan suatu kaum akan men-
jadi lebih kuat dari kaum yang 
lain.1573 Sesungguhnya, Allah me-
ngujimu dengan itu dan pada Hari 
Kiamat Dia akan menjadi-kan 
jelas kepadamu apa yang kamu 
telah berselisih di dalamnya.

ِمۡن  ۭ بَۡعِد   َہا 
َ
َغۡزل نََقَضۡت  ِتۡي 

َّ ال
َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َو 

ۡم 
ُ

ۡم َدَخلًا  ۭ بَۡیَنک
ُ

ۡوَن اَیَۡمانَک
ُ

ِخذ
َّ

اثًاؕ  تَت
َ
ٍۃ اَنۡک قُّوَ

ُم 
ُ
َما یَۡبُلۡوک

ٍۃؕ  ِانَّ  ِہَي  اَۡربٰي ِمۡن اُّمَ
ٌ

ۃ ۡوَن اُّمَ
ُ

اَۡن  تَک

ّنَ لَُکۡم  یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ َما 
َ
ن ُہ بِٖہ ؕ َو لَُیَبّیِ

اللّٰ

ۡخَتلُِفۡوَن ﴿۹۳﴾ 
َ
ۡنتُۡم  ِفۡیِہ  ت

ُ
ک

a16 : 95.

Ketiga kata yang sederhana ini meliputi segala macam dosa.
1571. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan orang-orang 

mukmin berkaitan dengan Tuhan, dicakup oleh kata-kata “perjanjian dengan 
Allah,” dan tugas-tugas mereka terhadap sesama manusia disimpulkan dalam 
kata”sumpah-sumpah.”

1572. Ayat ini dan ayat sebelumnya memberi tekanan yang khas, bahwa 
sumpah-sumpah tidak boleh dilanggar dan bagaimanapun harus dipegang 
seteguh-teguhnya.

1573. Ungkapan bahasa Arab ini dapat diberi tiga macam tafsiran: (1) “Oleh 
karena suatu kaum (bukan Muslim) lebih kuat dan lebih kaya dari kaum lainnya 
(orang-orang Muslim)”, yakni Kaum Muslimin hendaknya jangan menina-
bobokan kaum lain yang lebih kuat dengan mengadakan satu perjanjian damai 
dengan mereka itu dengan tujuan menunggu peluang yang baik sampai mereka 
sendiri menjadi cukup kuat untuk melanggar perjanjian itu. (2) Karena takut 
kalau-kalau suatu kaum (bukan-Muslim) akan menjadi lebih kuat dan lebih 
kaya dari kaum lainnya (orang Muslim). (3) “Agar suatu kaum (orang-orang 
Muslim) akan menjadi lebih kuat dari kaum lainnya (bukan-Muslim)”, yakni 
Kaum Muslimin jangan hendaknya membuat satu perjanjian dengan orang-
orang bukan Muslim, dengan tujuan bahwa dengan mengambil keuntungan 
dari kesempatan ini mereka akan menambah kekuatan mereka dan memutuskan 
perjanjian itu bila mereka merasa lebih kuat dari orang-orang bukan-Muslim.
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94. aDan jika Allah menghen-
daki, Dia pasti akan menjadikan 
kamu sekalian satu umat, akan 
tetapi Dia membiarkan orang 
yang menghendaki kesesatan itu 
tersesat, dan memberi petunjuk 
kepada orang yang menghen-
dakinya dan pasti kamu akan 
ditanyai tentang apa yang telah 
kamu kerjakan.

ّوَ  اِحَدًۃ    ّوَ
ً

ۃ جََعلَُکۡم اُّمَ
َ
ُہ  ل

َو لَۡو  َشٓاَء  اللّٰ

 َمۡن يََّشٓاُء  َو یَۡہِدۡي َمۡن يََّشٓاُء ؕ 
ُ

لِٰکۡن یُِّضّل

َو لَتُۡسـَٔلُّنَ َعمَّا ُکۡنتُۡم  تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۴﴾ 

95. Dan janganlah kamu men-
jadikan sumpah-sumpahmu seba-
gai cara penipuan di antaramu; 
maka kakimu akan tergelincir 
setelah berdiri tegak dengan 
kokohnya,1574 dan akan kamu 
rasakan keburukan itu, karena 
kamu dengan berbuat demikian 
telah memalingkan orang-orang 
dari jalan Allah, dan bagimu ada 
azab yang besar.

 
َ

ِزّل
َ
ۡم فَت

ُ
ۡم  َدَخلًا  ۭ بَۡیَنک

ُ
ا  اَیَۡمانَک

ۤ
ۡو

ُ
ِخذ

َّ
َو لَا تَت

بَِما  ۡوَٓء  الّسُ ۡوقُوا 
ُ

تَذ َو  ثُُبۡوتَِہا  قََدٌم  ۭ بَۡعَد 

اٌب 
َ

ِہ ۚ َو  لَُکۡم  َعذ
ۡم  َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ

ُّ َصَدۡدت

َعِظۡیٌم ﴿۹۵﴾ 

96. bDan janganlah kamu me-
nukar perjanjian Allah dengan 
harga sedikit.1575 Sesungguhnya 
apa yang disisi Allah itulah yang 
lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.

 ؕ قَلِۡیلًا  ثََمًنا  ِہ 
اللّٰ بَِعۡہِد  ُرۡوا 

َ
تَۡشت لَا  َو 

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  لَُّکۡم  َخیٌۡر  ُہَو  ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  َما 
ِانَّ

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۹۶﴾ 

a5 : 49; 11 : 119.  b3 : 78.

1574. Tingkah laku demikian akan melemahkan kekuatanmu.
1575. Bila suatu kaum meraih kekuatan, mereka umumnya menjadi 

korban segala macam godaan. Musuh-musuh mereka menggunakan mata-
mata dan informan-informan di antara mereka, dan menawarkan uang suap 
yang besar jumlahnya untuk mengetahui rahasia negara mereka. Kaum 
Muslimin dengan kata-kata, “dan janganlah kamu menukar perjanjian Allah 
dengan harga yang sedikit,” diperingatkan agar jangan menyerah kepada 
godaan-godaan tersebut di atas.
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97. Apa yang ada padamu akan 
punah, dan apa yang ada pada 
Allah adalah kekal. aDan Kami 
pasti akan memberikan orang-
orang yang sabar ganjaran yang 
lebih baik sesuai dengan apa yang 
telah mereka kerjakan.

بَاٍقؕ  ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  َما  َو  یَۡنَفُد  ۡم 

ُ
ِعۡنَدک َما 

ۡحَسِن َما  
َ
ۡم بِا

ُ
ا اَۡجَرہ

ِذیَۡن َصبَُرۡوۤ
َّ ۡجِزیَّنَ ال

َ
َو لَن

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۷﴾ 
َ
ک

98. bBarangsiapa berbuat amal 
saleh dari antara laki-laki maupun 
perempuan,1576 dan ia adalah 
orang yang beriman, tentulah 
akan Kami berikan dia kehidup-
an yang suci; dan pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada me-
reka ganjaran yang lebih baik, 
sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan.

ُہَو  َو  اُنٰۡثي  اَۡو  ٍر 
َ
َذک ۡن  ّمِ َصاِلحًا  َعِمَل  َمۡن 

َو   ۚ  
ً

َبۃ َطّیِ َحٰیوًۃ  ٗہ  ۡحِیَیّنَ
ُ

فَلَن ُمۡؤِمٌن 

انُۡوا 
َ
ک َما  ۡحَسِن 

َ
بِا ۡم 

ُ
اَۡجَرہ ۡم 

ُ
ہ ۡجِزیَّنَ

َ
لَن

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۸﴾ 

99. Maka apabila engkau hen-
dak membaca Al-Qur’an maka 
mohonlah perlindungan Allah 
dari setan yang terkutuk.

ۡیٰطِن  
َ

ِہ ِمَن  الّش
 بِاللّٰ

ۡ
َن فَاۡسَتِعذ

ٰ
فَِاَذا قََراَۡت الُۡقۡرا

ِجۡیِم ﴿۹۹﴾  الّرَ
100. cSesungguhnya ia tidak 

mempunyai kekuasaan atas orang-
orang yang beriman dan yang 
bertawakkal kepada Tuhan 
mereka.

َمنُۡوا  َو َعلٰي  
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ٰطٌن َعلَي ال
ۡ
ٗہ  لَيَۡس لَٗہ  ُسل

ِانَّ

ُلۡوَن ﴿۱۰۰﴾ 
َّ
َربِّہِۡم  یََتَوک

101. dSesungguhnya kekuasa-
annya hanyalah atas orang-orang 
yang bersahabat dengannya dan 
atas orang-orang yang memper-
sekutukan-Nya.

ِذیَۡن  
َّ ال َو  ۡونَٗہ 

َّ یََتَول ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  ٰطُنٗہ  

ۡ
ُسل َما 

ِانَّ

ۡوَن ﴿۱۰۱﴾٪  
ُ
ۡم  بِٖہ  ُمۡشِرک

ُ
ہ 

102. Dan eapabila Kami meng-
ganti suatu ayat menempati 
ayat yang lain,1577 – dan Allah

ُہ اَۡعلَُم  بَِما
یٍَۃ � ّوَ اللّٰ

ٰ
اَن ا

َ
ک   ّمَ

ً
یَۃ

ٰ
  ا

ۤ
لَۡنا َو ِاَذا بَّدَ

a11 : 12; 39 : 11.  b3 : 196; 4 : 125; 20 : 113.  c15 : 43; 17 : 66; 34 : 22.
d2 : 258; 3 : 176; 7 : 28.  e2 : 107.

1576. Ayat ini mengakui persamaan hak kaum laki-laki dan kaum wanita, 
dan menjanjikan pembagian yang sama dalam nikmat-nikmat Ilahi kepada 
kedua golongan itu.

R. 14
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lebih mengetahui tujuan dari apa 
yang Dia turunkan – mereka 
berkata, “Sesungguhnya engkau 
hanyalah seseorang yang 
mengada-ada.” Tidak, bahkan 
kebanyakan mereka tidak me-
ngetahui.

ۡم  
ُ
ُرہ

َ
ٍر ؕ بَۡل  اَۡکث

َ
  اَنَۡت ُمۡفت

ۤ
َما

ا  ِانَّ ُل قَالُۡوۤ ّزِ
َ
یُن

لَا یَۡعلَُمۡوَن  ﴿۱۰۲﴾ 

103. Katakanlah, a”Rohulkudus 
telah menurunkannya dari Tuhan 
engkau dengan kebenaran, supaya 
Dia meneguhkan orang-orang 
yang beriman dalam keimanannya; 
dan juga bsebagai petunjuk dan 
khabar suka bagi orang-orang 
yang menyerahkan diri.”

حَّقِ  
ۡ

بِال بَِّک  ّرَ ِمۡن  الُۡقُدِس  ُرۡوُح  لَٗہ  نَّزَ قُۡل 

بُۡشٰري   ّوَ  ُہًدي  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َت  لُِیـَثّبِ

ُمۡسلِِمیَۡن ﴿۱۰۳﴾ 
ۡ
لِل

104. Dan sesungguhnya Kami 
mengetahui bahwa mereka itu 
berkata, “Sesungguhnya hanya 
seorang manusia yang mengajar-
nya.”1578 Padahal bahasa orang 
yang mereka tuduhkan meng-
ajarkannya adalah bahasa asing, 
sedangkan Al-Qur’an ini adalah 
bahasa Arab yang terang dan 
jelas.

ُِمٗہ 
ّ یَُعل َما 

ِانَّ یَُقۡولُۡوَن  ۡم  
ُ
ہ

اَنَّ نَۡعلَُم  لََقۡد  َو 

جَِمّيٌ  
ۡ

اَع ِالَۡیِہ  ِحُدۡوَن  
ۡ
یُل ِذۡي 

َّ ال بََشٌر ؕلَِساُن 

ِبیٌۡن ﴿۱۰۴﴾  ا لَِساٌن َعَربِّيٌ  ّمُ
َ

ّوَ ٰہذ

a2 : 98; 26 : 194.  b12 : 112.

1577. Artinya ialah, “bila Kami menjauhkan atau menangguhkan 
hukuman, dikarenakan oleh suatu cobaan yang baik di pihak mereka yang 
diancam dengan hukuman itu.” Di sini tidak ada sesuatu yang mengisyaratkan 
mengenai mansukh-nya (batalnya) sesuatu ayat Al-Qur’an. Tidak ada satu pun 
ayat dalam Al-Qur’an yang berlawanan dengan sesuatu ayat lain dalam Al-
Qur’an, dan yang karenanya akan terpaksa dianggap mansukh. Semua bagian 
Al-Qur’an mendukung dan menguatkan satu sama lain. Tak ada sesuatu pun 
dalam Siaq-Sabaq (konteks) ayat ini membayangkan suatu isyarat mengenai 
adanya ayat-ayat yang mansukh.

1578. Nama-nama berbagai orang telah disebut dalam riwayat-riwayat, 
yang menurut persangkaan orang-orang kafir, membantu Rasulullah Saw 
dalam menggubah Al-Qur’an, orang-orang itu ialah, Jabar, seorang budak 
beragama Nasrani, ‘Aisy atau Ya ‘isy, sahaya al-Huwaithib Ibn ‘Abd al-
‘Uzza dan Abū Fukaih, yang terkenal sebagai Yasār, dan ‘Adas atau ‘Addas, 



AL-NAHL Surah 16Juz 14

951

105. Sesungguhnya, orang-
orang yang tidak beriman kepada 
ayat-ayat Allah, Allah tidak akan 
memberi petunjuk kepada mereka, 
dan bagi mereka ada azab yang 
pedih.

لَا   � ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۱۰۵﴿ اَلِۡیٌم  اٌب  
َ

َعذ ۡم  
ُ
لَہ َو  ُہ  

اللّٰ یَۡہِدیۡہُِم  

106. Sesungguhnya mereka 
yang mengada-adakan dusta 
hanyalah orang-orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah; 
dan mereka itulah pendusta.

یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال الَۡکِذَب  ِري 

َ
یَۡفت َما 

ِانَّ

ُم الٰۡکِذبُۡوَن ﴿۱۰۶﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ ِہ ۚ َو اُول

ٰیِت اللّٰ
ٰ
بِا

seorang budak Aus bin Rabī‘ (Ma’ani & Fat-h). Nama-nama ‘Ammar, Shuhaib, 
Salmān, Abdullah bin Salām, dan nama Sergius, seorang rahib Nasrani mazhab 
Nestorian.

Nestoria, telah juga disebut dalam hubungan ini. Pada hakikatnya, Al-
Qur’an di sini menunjuk kepada dua kecaman orang-orang kafir; yang satu 
bertalian dengan beberapa budak yang masuk Islam, yang darinya Rasulullah 
Saw dikatakan telah mendapat bantuan dalam menggubah Al-Qur’an, seperti 
tersebut dalam QS.25: 5- 7; dan lainnya kepada apa yang beliau dengar tentang 
Injil dari seorang budak Nasrani yang masuk Islam, dan yang dimasukkan 
dalam Al-Qur’an sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Sekarang, bertalian 
dengan kecaman yang kedua timbul pertanyaan, apakah sang budak tersebut 
membacakan Injil dalam bahasa Arab atau bahasa Yunani atau Ibrani? Jika ia 
membacakan versi Arabnya, maka harus dibuktikan bahwa Wasiat Baru telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di jaman Rasulullah Saw dan terjemahan 
itu sudah demikian umumnya, sehingga budak-budak pun membacanya selagi 
mereka bekerja di kedai-kedai mereka.

Akan tetapi, hingga jaman Rasulullah Saw terjemahan Injil belum 
dikerjakan dalam bahasa apa pun. Kabilah-kabilah Yahudi di Medinah pada 
jaman itu belum pula menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, dan 
manakala beliau menghendaki sesuatu keterangan mengenai kitab ini, beliau 
menanyakan kepada Abdullah bin Salam, seorang ahli bahasa Ibrani yang besar. 
Dr. Alexander Souter, M.A., L.L.D., menulis dalam bukunya, “The Test and 
Canon of The New Testament” (cetakan kedua, 1925, halaman 74), di bawah 
judul, “Arabic Versions”: ‘Naskah tertua (versi bahasa Arab) tidak terdapat 
sebelum abad ke-8. Dua naskah versi bahasa Arab menurut riwayat telah 
dibuat di Alexandria dalam abad ke-13.’ Dan jika budak yang masuk Islam dari 
Kristen itu membacakan kepada Rasulullah Saw Injil dalam bahasa Ibrani atau 
Yunani, bagaimanakah beliau dapat mengambil faedah dengan mendengarkan 
sebuah kitab yang beliau tidak mengerti, dan bagaimanakah seorang orang 
Ajami (asing dan tidak fasih dalam bicara) yang darinya beliau dikatakan telah 
menerima bantuan untuk menggubah Al-Qur’an, dapat menerangkan kepada 
beliau, dalam bahasa Arab yang tidak lancar itu, kebenaran-kebenaran besar 
lagi abadi yang dikandung oleh Al-Qur’an, dan yang untuk menerangkannya 
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a3 : 91; 4 : 138; 63 : 4.  b10 : 8; 87 : 17.  c2 : 8; 4 : 156; 7 : 180. d11 : 23.  e2 : 219.

107. aBarangsiapa kafir ke-
pada Allah setelah ia beriman 
ia mendapat kemurkaan Allah, 
kecuali orang yang telah dipaksa 
untuk murtad sedang hatinya 
tetap tenteram dalam keimanan 
ia tidak berdosa,1579 akan tetapi 
orang yang membukakan dada-
nya untuk kekafiran, maka atas 
merekalah kemurkaan dari Allah 
dan bagi mereka ditakdirkan 
azab yang besar.

ا َمۡن اُۡکِرَہ 
َّ ِہ ِمۡن  ۭ بَۡعِد ِایَۡمانِٖہۤ ِال

َر بِاللّٰ
َ
ف

َ
 َمۡن ک

ۡن َشَرَح  ُبٗہ ُمۡطَمِئّنٌ  ۭ بِالِۡایَۡماِن َو لِٰکۡن ّمَ
ۡ
َو قَل

ِہؕ 
اللّٰ َن  ّمِ َغَضٌب  فََعلَۡیہِۡم  َصۡدًرا  رِ 

ۡ
بِالُۡکف

اٌب َعِظۡیٌم ﴿۱۰۷﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
َو لَہ

108. bYang demikian itu di-
sebabkan mereka lebih mencintai 
kehidupan dunia daripada akhirat, 
dan bahwa Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum kafir.

ِخَرِۃ� 
ٰ

نَۡیا َعلَي الۡا حَٰیوَۃ الّدُ
ۡ

وا ال حَّبُ
َ

ُم اۡست
ُ
ہ

نَّ
َ
ٰذلَِک بِا

َہ  لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۱۰۸﴾ 
َو اَّنَ اللّٰ

109. cMereka itulah orang-
orang yang Allah telah mema-
terai hatinya, telinganya, dan 
matanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang lalai.

ُہ َعلٰي قُُلۡوبِہِۡم َو َسۡمِعہِۡم 
ِذیَۡن َطَبَع اللّٰ

َّ ِٰٓئَک ال اُول

ُم الٰۡغِفُلۡوَن ﴿۱۰۹﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ َو اَبَۡصاِرہِۡم ؕ َو اُول

110. dTiada syak lagi bahwa 
mereka di akhirat adalah orang-
orang yang rugi.

ٰخِسُرۡوَن ﴿۱۱۰﴾ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
ۡم  فِي الۡا

ُ
ہ

لَاَجَرَم  اَنَّ

111. eKemudian sesungguhnya 
Tuhan engkau, terhadap orang-
orang yang berhijrah sesudah 
mereka menderita cobaan, ke-
mudian mereka itu berjuang1580

َما  بَۡعِد  ِمۡن  ۭ  ۡوا  َجُر َہا ِذیَۡن 
َّ لِل بََّک  َر ّنَ  ِا ثُّمَ 

َربََّک اِۚاّنَ 
ۤ
َصبَُرۡو َو  َجاَہُدۡوا  ثُّمَ  فُِتُنۡوا 

diperlukan pengetahuan dan penguasaan bahasa Arab yang luas dan mendalam. 
Lihat juga  “Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris” pada ayat ini.

1579. Ayat ini tidak mengatakan apa-apa mengenai perlakuan Tuhan 
terhadap seseorang, yang karena dihimpit oleh cobaan-cobaan sangat berat, 
mengucapkan kata-kata yang nampaknya seperti menyatakan kekafiran, 
walaupun di dalam batinnya ia mungkin merasa puas dengan Islam. Ayat ini 
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keras di jalan Allah dan 
tetap bersabar, sesungguhnya 
sesudah itu Tuhan engkau Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ِحۡیٌم ﴿۱۱۱﴾٪    ِمۡن  ۭ  بَۡعِدَہا  لََغُفۡوٌر  ّرَ

112. Pada hari ketika setiap 
jiwa akan datang untuk membela 
dirinya, dan asetiap jiwa akan 
diberi balasan dengan sempurna 
atas apa yang telah diperbuatnya, 
dan mereka tidak akan dianiaya.

ي 
ّٰ

ۡفِسَہا َو تَُوف
جَاِدُل َعۡن نَّ

ُ
 نَۡفٍس ت

ُ
ّل

ُ
تِۡي ک

ۡ
یَۡوَم تَا

 ﴾۱۱۲﴿ یُۡظلَُمۡوَن  لَا  ۡم 
ُ
ہ َو  َعِملَۡت  ا  ّمَ نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  28

113. bDan Allah mengemuka-
kan perumpamaan sebuah kota1581 
yang aman dan sentosa; rezekinya 
datang kepadanya berlimpah-
limpah dari segala jurusan; tetapi 
tidak bersyukur atas nikmat 
Allah; maka Allah menimpakan 
bencana kelaparan1582 dan ke-
takutan1583 disebabkan oleh apa 
yang biasa mereka kerjakan.

 
ً

ۃ ۡطَمِئّنَ  ّمُ
ً

ِمَنۃ
ٰ
انَۡت ا

َ
 ک

ً
ُہ َمَثلًا قَۡریَۃ

َو َضَرَب اللّٰ

َرۡت 
َ
ف

َ
اٍن فَک

َ
ّلِ َمک

ُ
ۡن ک تِۡیَہا ِرۡزقَُہا َرَغًدا ّمِ

ۡ
یَّا

خَۡوِف 
ۡ

جُۡوِع َو ال
ۡ

ُہ لَِباَس ال
َذاقََہا اللّٰ

َ
ِہ فَا

نُۡعِم اللّٰ
َ
بِا

انُۡوا  یَۡصَنُعۡوَن ﴿۱۱۳﴾ 
َ
بَِما  ک

mengandung pengertian bahwa keputusan terakhir dalam perkara orang-orang 
semacam itu tidak diberitahukan, dan bahwa tingkah laku mereka di masa depan 
akan menentukan sifat perlakuan yang mereka akan terima dari Tuhan.

1580. Di mana ayat-ayat 109 dan 110 telah mengisyaratkan kepada orang-
orang yang kembali kepada kekafiran dan membukakan hatinya untuk itu, lalu 
menggabungkan diri dengan barisan-barisan musuh Islam, maka ayat yang 
sedang dibahas ini mengutarakan orang-orang yang mengenainya keputusan 
telah ditangguhkan (ayat 107). Keputusan yang diberikan mengenai mereka 
ialah, bilamana mereka berhijrah dari kampung halaman mereka dan berjuang 
pada jalan Allah dan menanggung dengan sabar segala penderitaan yang kiranya 
akan menimpa diri mereka dalam membela Islam, maka pada waktu itulah, dan 
tidak sebelum itu, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah-
sudah. Baru pada saat itulah akan terbukti bahwa mereka telah memperbaiki 
sepenuhnya kelengahan mereka yang sudah-sudah. Karena Surah ini turunnya 
di Mekah, maka jihad yang tersebut dalam ayat ini bukanlah berperang dengan 
pedang, melainkan hanya berjuang untuk memajukan kepentingan Islam.

1581. “Kota”  yang diisyaratkan dalam ayat ini ialah Mekah.
1582. Ketakutan akan perang yang di dalamnya kaum Mekah terlibat 

dengan Kaum Muslimin dan akhirnya dikalahkan. Mereka hidup dalam 

a2 : 282.  b34 : 16, 17.

R. 15
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114. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka seorang 
rasul dari antara mereka, tetapi 
mereka mendustakannya, maka 
azab menyergap mereka ketika 
mereka sedang berbuat aniaya.

ُم  
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
بُۡوُہ فَا

َّ
ذ

َ
ۡم فَک

ُ
ۡنہ ۡم َرُسۡوٌل ّمِ

ُ
َو لََقۡد َجٓاَءہ

ۡم  ٰظلُِمۡوَن ﴿۱۱۴﴾ 
ُ
اُب  َو ہ

َ
الَۡعذ

115. aMaka makanlah yang 
halal dan baik1584 dari apa yang 
Allah telah rezekikan kepadamu; 
dan bersyukurlah atas nikmat 
Allah, jika hanya kepada-Nya 
kamu menyembah.

ُرۡوا 
ُ

ًبا۪  ّوَ اۡشک ُہ َحلٰلًا َطّیِ
ُم اللّٰ

ُ
ُلۡوا ِممَّا َرَزقَک

ُ
فَک

ۡنتُۡم  ِایَّاُہ تَۡعُبُدۡوَن ﴿۱۱۵﴾ 
ُ
ِہ  ِاۡن  ک

نِۡعَمَت اللّٰ

116. bSesungguhnya, Dia hanya 
mengharamkan atas kamu  bangkai, 
darah, daging babi, dan apa yang 
disembelih dengan menyebut na-
ma selain Allah. Tetapi, barang-
siapa terpaksa memakannya bukan 
karena melanggar peraturan dan 
tidak melampaui batas, maka 
sesungguhnya Allah Maha Peng-
ampun, Maha Penyayang.

ۡحَم  
َ
ل َو   َم  الّدَ َو    

َ
الَۡمۡیَتۃ ُم 

ُ
َعلَۡیک َم  َحّرَ َما 

ِانَّ

مَِن اۡضُطّرَ  
َ

ِہ بِٖہۚ  ف
  لَِغیِۡر  اللّٰ

َ
  اُِہّل

ۤ
ِزیِۡر  َو  َما

ۡ
ِخن

ۡ
ال

ِحۡیٌم ﴿۱۱۶﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
َغیَۡر  بَاٍغ  ّوَ لَا  َعاٍد  فَِاّنَ  اللّٰ

117. cDan janganlah kamu ber-
kata disebabkan oleh kedustaan 
yang diucapkan oleh lidahmu, “Ini 
halal dan ini haram,” supaya 
jangan sampai kamu mengada-
ada dusta terhadap Allah. 
Sesungguhnya,  orang-orang yang 
mengada-ada dusta terhadap Allah 
tidak akan mendapat kesuksesan.

ُم الَۡکِذَب 
ُ

َو لَا تَُقۡولُۡوا لَِما تَِصُف اَلِۡسَنُتک

ِہ  
اللّٰ َعلَي  ُرۡوا 

َ
لَِّتۡفت َحَراٌم  ا 

َ
ٰہذ ّوَ  َحلٌٰل  ا 

َ
ٰہذ

ِہ 
اللّٰ َعلَي  ُرۡوَن 

َ
یَۡفت ِذیَۡن 

َّ ال الَۡکِذَب ِؕاّنَ 

الَۡکِذَب لَا یُۡفِلحُۡوَن ﴿۱۱۷﴾ؕ  

keadaan ketakutan yang amat sangat, seakan-akan ketakutan akan perang itu 
telah mengurung mereka. Dalam muhawarah (pepatah) bahasa Arab kata Dzāqa 
(mencicip) kadang-kadang dipergunakan untuk Libās (pakaian). Ada sebuah 
kalimat yang terkenal dalam bahasa Arab, Qālū Iqtarih Syai’an Nujid laka 
Tabkha hū Qultu Itbakhū lī Jubbatan wa Qamīsā, artinya: “Mereka mengatakan, 
‘Makanan apakah yang kiranya engkau kehendaki kami masak bagi engkau?’ 
Aku berkata, ‘Masaklah bagiku sehelai jas panjang dan sehelai kemeja.’ ”

1583. Malapetaka kelaparan yang mengerikan, yang mencengkeram 

a2 : 169; 5 : 89; 8 : 70.  b2 : 174; 5 : 4; 6 : 146.  c6 : 145.
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118. aKehidupan ini hanya 
kesenangan yang sedikit dan bagi 
mereka ada azab yang pedih.

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۱۱۸﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
َمَتاٌع  قَلِۡیٌل ۪ ّوَ لَہ

119. Dan atas orang-orang 
Yahudi telah Kami haramkan 
segala yang telah Kami ceritakan 
sebelum ini kepada engkau. Dan 
bKami tidak menganiaya mereka, 
akan tetapi merekalah yang telah 
menganiaya diri mereka sendiri.

قََصۡصَنا  َما  ۡمَنا  َحّرَ َہاُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  َو 

لِٰکۡن  َو  ۡم 
ُ
َظلَۡمٰنہ َما  َو   ؕ قَۡبُل  ِمۡن  َعلَۡیَک 

ۡم یَۡظلُِمۡوَن ﴿۱۱۹﴾ 
ُ
ا  اَنُۡفَسہ انُۡوۤ

َ
ک

120. Kemudian, sesungguhnya 
cTuhan engkau kepada orang-
orang yang berbuat keburukan 
karena kejahilan1585 lalu sesudah itu 
mereka bertobat dan memperbaiki 
diri. Sesudah itu sesungguhnya 
Tuhan engkau Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ِبجََہالٍَۃ   ۡوَٓء  الّسُ َعِمُلوا  ِذیَۡن 
َّ لِل َربََّک  ِاّنَ  ثُّمَ  

َربََّک  ِاّنَ  ا  حُۡوۤ
َ
اَۡصل َو  ٰذلَِک  ِمۡن  ۭ بَۡعِد  تَابُۡوا  ثُّمَ 

ِحۡیٌم ﴿۱۲۰﴾٪   ِمۡن  ۭ بَۡعِدَہا لََغُفۡوٌر ّرَ 

121. Sesungguhnya Ibrahim 
adalah seorang insan teladan 
kebajikan,1586 dtaat kepada Allah, 
senantiasa cenderung kepada-
Nya. Dan bukanlah ia termasuk 
orang-orang musyrik;

ِہ َحِنۡیًفاؕ  َو لَۡم 
  قَانًِتا لِّلّٰ

ً
ۃ اَن اُّمَ

َ
ِاّنَ  ِابٰۡرِہۡیَم ک

یَُک ِمَن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۲۱﴾ۙ  

122. Senantiasa bersyukur atas 
nikmat-nikmat-Nya; eDia telah 
memilihnya dan membimbingnya 
ke jalan yang lurus.

ِالٰي   َہٰدىُہ  َو  لِّاَنُۡعِمٖہِ۪اۡجَتٰبُہ  َشاِکًرا 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۱۲۲﴾  ِصَراٍط  ّمُ

kota Mekah selama tujuh tahun. Lihat catatan no. 1694.
1584. Lihat catatan pada QS.2: 169, 173; 5: 4; 6: 119, 120, 146.1585. 
1585. Jahālah, berarti kekurangan ilmu pengetahuan dan pula kekurangan 

wawasan rohani. Pada ayat ini, kata itu dipergunakan dalam pengertian yang 
kedua sebab tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang 
yang tidak mengetahui adanya suatu perintah, yang karena melanggarnya ia 
akan mendapat hukuman.

1586. Ummah antara lain berarti suatu bangsa; suatu golongan bangsa 
(ras); seorang muttaqi yang pantas menjadi teladan; contoh yang sempurna 
dalam kebaikan (Lane).

a3 : 198; 4 : 78.  b11 : 102; 16 : 34.  c4 : 18; 6 : 55.  d2 : 136; 3 : 68; 6 : 80.  e2 : 131.
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123. Dan telah aKami berikan 
kepadanya kebaikan di dunia ini, 
dan sesungguhnya ia di akhirat 
akan termasuk orang-orang saleh.

فِي  ٗہ 
ِانَّ َو   ؕ  

ً
َحَسَنۃ نَۡیا  الّدُ فِي  تَۡیٰنُہ 

ٰ
ا َو 

ِلِحیَۡن ﴿۱۲۳﴾ؕ   ِخَرِۃ  لَِمَن  الّصٰ
ٰ

الۡا

124. Kemudian, sekarang Ka-
mi mewahyukan kepada engkau, 
sambil menganjurkan, b”Ikutilah 
agama Ibrahim yang senantiasa 
cenderung kepada Allah; dan 
dia tidak termasuk orang-orang 
musyrik.”

ِابٰۡرِہۡیَم    
َ

ۃ
َّ ِمل ِبۡع 

َّ ات اَِن  ِالَۡیَک    
ۤ
اَۡوَحۡیَنا ثُّمَ 

اَن ِمَن  الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿۱۲۴﴾ 
َ
َحِنۡیًفا ؕ َو َما ک

125. cHukuman karena pen-
cemaran terhadap hari Sabat1587 
hanya ditimpakan atas orang-
orang yang selalu berselisih di 
dalamnya, dan sesungguhnya 
dTuhan engkau pasti akan 
mengadili di antara mereka pada 
Hari Kiamat mengenai apa yang 
mereka perselisihkan di dalamnya.

ِذیَۡن اۡخَتلَُفۡوا ِفۡیِہؕ 
َّ ۡبُت َعلَي ال َما ُجِعَل الّسَ

ِانَّ

ِفۡيمَا  الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ ُم 

ُ
لََيۡحک َربََّک  ِاّنَ  َو 

انُۡوا ِفۡیِہ َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۱۲۵﴾ 
َ
ک

126. Panggillah kepada jalan 
Tuhan engkau dengan kebijak-
sanaan1588 dan nasihat yang baik, 
dan ebertukar-pikiranlah dengan 
mereka dengan cara yang sebaik-
baiknya. Sesungguhnya fTuhan 
engkau lebih mengetahui siapa 
yang telah sesat dari jalan-Nya; 
dan Dia Maha Mengetahui pula 
siapa yang telah mendapat pe-
tunjuk.

َمِۃ َو الَۡمۡوِعَظِۃ  
ۡ

ِحک
ۡ

اُۡدُع  ِالٰي َسِبۡیِل َربَِّک بِال

ِاّنَ   ؕ اَۡحَسُن  ِہَي  ِتۡي 
َّ بِال ۡم 

ُ
َجاِدلۡہ َو  حََسَنِۃ 

ۡ
ال

 َعۡن َسِبۡیِلٖہ  َو ُہَو  
َ

َربََّک ُہَو اَۡعلَُم بَِمۡن َضّل

اَۡعلَُم بِالُۡمۡہَتِدیَۡن ﴿۱۲۶﴾

1587. Orang-orang Yahudi percaya bahwa kemunduran dan kemelaratan 
nasional mereka adalah disebabkan oleh pencemaran hari Sabat. Dikatakan 
kepada mereka bahwa sekarang mereka dapat memperoleh kembali kejayaan 
mereka yang hilang itu, dengan menerima agama Islam dan bukan dengan 
menghormati hari Sabat.

1588. Hikmah berarti: (1) pengetahuan atau ilmu; (2) keseimbangan 

a2 : 131; 29 : 28.  b2 : 136; 4 : 126; 22 : 79.  c2 : 66; 4 : 48, 155.
d3 : 56; 22 : 70.  e41 : 35.  f6 : 118.
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127. aDan, jika kamu memu-
tuskan akan menghukum, maka 
hukumlah setimpal dengan ke-
salahan yang dilakukan terhadap 
kamu; btetapi, jika kamu bersabar, 
maka sesungguhnya itulah yang 
paling baik bagi orang-orang 
yang sabar.

بِٖہؕ  ُعۡوِقۡبتُۡم   َما  بِِمۡثِل  فََعاِقُبۡوا  َعاقَۡبتُۡم  ِاۡن  َو 
ِبِریَۡن ﴿۱۲۷﴾  ُہَو َخیٌۡر  لِّلّصٰ

َ
َو لَِئۡن َصبَۡرتُۡم  ل

128. Dan ya Rasul! Bersabar-
lah engkau, dan sesungguhnya 
kesabaran engkau hanya mung-
kin dengan pertolongan Allah. 
cDan janganlah engkau bersedih 
atas mereka, dan janganlah 
engkau merasa sedih disebabkan 
rencana tipu daya mereka.

ۡحَزۡن 
َ
ت لَا  َو  ِہ 

بِاللّٰ ا 
َّ ِال َصبُۡرَک   َما  َو  اۡصِبۡر  َو 

ُرۡوَن ﴿۱۲۸﴾ 
ُ

مَّا یَۡمک َعلَۡیہِۡم َو لَا تَُک فِۡي  َضۡیٍق ّمِ

129. dSesungguhnya Allah ber-
sama orang-orang yang bertakwa 
dan orang-orang yang berbuat 
kebajikan.1589

ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال ّوَ  َقۡوا 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال َمَع  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

ۡحِسُنۡوَن ﴿۱۲۹﴾٪
ُ

ّم 

atau keadilan; (3) kelemah-lembutan; (4) keteguhan; (5) sesuatu ucapan atau 
percakapan yang serasi atau cocok dengan kebenaran atau serta tuntutan 
keadaan; (6) anugerah nubuatan; dan (7) apa yang menghalangi atau 
mencegah seseorang dari perbuatan bodoh (Lane).

1589. Seorang muttaqi adalah orang yang mengadakan hubungan yang 
erat dengan Allah sehinggan Allah sendiri yang menjadi pelindung dan 
penjaga dia dari setiap keburukan. Adapun seorang muhsin adalah orang yang 
setelah dirinya sendiri berada di bawah perlindungan Tuhan, berusaha pula 
untuk membawa orang-orang lainnya untuk berada di bawah lindungan-Nya. 
Oleh karena itu seorang muhsin memiliki kedudukan kerohanian yang lebih 
tinggi dari seorang muttaqi. 

a42 : 41.  b42 : 44.  c15 : 89, 98;  27 : 71.  d45 : 20.
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Surah 17
BANĪ ISRĀ’ĪL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 112, dengan basmalah

Rukuknya : 12

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah yang 
Lainnya

Surah ini dikenal dengan sebutan Bani Isra’il (Banī Isrā’īl), oleh 
karena membahas beberapa kejadian penting dalam sejarah Bani Isra’il 
dan pengalaman-pengalaman serta hal-hal yang mereka hayati. Surah 
ini disebut pula dengan nama Isra’, sebab permulaannya membahas 
kasyaf agung Rasulullah Saw mengenai perjalanan rohani beliau di 
waktu malam ke Yerusalem, yang merupakan salah satu pokok bahasan 
paling menonjol pada Surah ini.

Menurut Ibn Mas’ud r.a. – salah seorang sahabat Rasulullah Saw 
di masa permulaan sekali – surah ini diturunkan seluruhnya di antara 
tahun keempat dan kesebelas nabawi. Menurut ketetapan para pujangga 
Kristen, surah ini diwahyukan di antara tahun keenam dan kedua belas 
nabawi. 

Menjelang akhir surah terdahulu, orang-orang Islam telah 
diberi peringatan, bahwa tidak lama lagi mereka akan menghadapi 
perlawanan dari pihak Ahlikitab yang sama hebatnya seperti yang 
pernah mereka alami dari orang-orang musyrik Mekah, tetapi mereka 
harus menanggungnya dengan kesabaran dan ketabahan, hingga 
Tuhan memberi mereka kemenangan terhadap lawan-lawan mereka. 
Dalam surah ini perhatian mereka ditarik kepada kenyataan, bahwa 
perlawanan itu akan mulai di Medinah, dan akan berkesudahan dengan 
kekalahan dan kegagalan mutlak di pihak Ahlikitab, sehingga tempat-
tempat suci mereka akan jatuh ke tangan umat Islam.

Ikhtisar Surah 
Surah ini, seperti nampak dari namanya, membahas sejarah orang-
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orang Yahudi, dengan memberi penunjukan yang khas kepada dua 
kejadian yang amat menonjol, ketika mereka secara terang-terangan 
mendurhakai dan menentang dua wujud nabi Allah, ialah, Daud 
As dan Isa As Sebagai akibat perlawanan itu, mereka mengalami 
kehancuran dalam kehidupan nasional mereka, pertama-tama di tangan 
Nebukadnezar dari Babil, dan kedua kalinya di tangan Titus, Kaisar 
Romawi. 

Disebutnya kedua kehancuran orang-orang Yahudi dengan cara 
yang khas, mengandung suatu peringatan kepada umat Islam, bahwa 
kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran umat Islam pun 
akan mengakibatkan dua kali gerhana dalam kehidupan nasional 
mereka. Tetapi peringatan itu disertai pula dengan ucapan yang penuh 
harapan dan hiburan bagi mereka; ialah, bahwa oleh karena Rasulullah 
Saw itu nabi pembawa syairat yang terakhir, maka berbeda dengan 
agama Yahudi, agama beliau tidak akan mengalami kehancuran total, 
tetapi sesudah menderita kekalahan-kekalahan pada permulaan, akan 
keluar sebagai pemenang dengan semarak dan kecemerlangan yang 
lebih besar lagi. Di samping itu, beberapa masalah yang dalam surah 
terdahulu hanya disinggung secara sambil lalu, telah dibahas dengan 
agak panjang lebar dalam surah ini.

Surah ini mulai dengan Isra’ (perjalanan rohani Rasulullah Saw 
di waktu malam) untuk menunjukkan, bahwa dalam kedudukan 
beliau sebagai pelanjut dan matsil (yang serupa) Nabi Musa As, para 
pengikut beliau akan menaklukkan negeri-negeri yang telah dijanjikan 
kepada Nabi Musa As, dan bahwa seperti Nabi Musa As, beliau akan 
terpaksa meninggalkan tanah tumpah darah beliau. Tetapi hijrah beliau 
akan membawa kemajuan dan kelajuan amat pesat bagi tujuan mulia 
beliau. Selanjutnya disinggung dengan singkat, bahwa pengikut Nabi 
Harun As memperoleh kekuasaan dan pengaruh besar melalui nabi 
mereka, meskipun akhirnya mereka mengalami nasib malang, karena 
menentang dan mengabaikan peringatan Tuhan. Tetapi, Al-Qur’an 
yang merupakan hukum syariat yang jauh lebih sempurna, mampu 
mendatangkan perubahan yang lebih besar, dan lebih sempurna dalam 
kehidupan para pengikutnya daripada yang telah dibuat oleh kitab Nabi 
Musa As.

Singgungan yang singkat mengenai maju dan mundurnya orang-
orang Yahudi ini telah disertai oleh peringatan kepada umat Islam, 
bahwa Tuhan akan menganugerahkan kepada mereka karunia-karunia-
Nya, dan bahwa mereka pun seperti orang-orang Yahudi akan mencapai 
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puncak-puncak kebesaran dan kemuliaan madiah (kebendaan) yang 
tinggi, tetapi bahwa sesudah mereka memperoleh kekayaan, kekuasaan, 
dan pengaruh, hendaknya mereka jangan lupa kepada Tuhan. 

Selanjutnya disebut beberapa peraturan perilaku yang dengan 
mengamalkannya, suatu kaum dapat mencapai segala martabat 
kerohanian yang amat tinggi. Tetapi, daripada mengambil faedah 
dari peraturan-peraturan tersebut, orang-orang kafir berpaling dari 
peraturan-peraturan itu dengan takabur, serta sedikit pun tidak memberi 
perhatian kepada kesudahan mengerikan yang dapat diakibatkan oleh 
kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka diperingatkan, bahwa 
penolakan terhadap kebenaran tidak pernah menimbulkan hasil-hasil 
baik, dan bahwa mereka akan ditimpa oleh azab Ilahi yang sangat 
keras, terutama pada akhir jaman, ketika dunia akan menyaksikan suatu 
pertarungan maut di antara kekuatan-kekuatan nur dan kegelapan, dan 
pada akhirnya kekuatan-kekuatan setan akan mengalami kehancuran 
mutlak. 

Kemudian surah ini mencela orang-orang kafir dengan keras atas 
usaha mereka untuk membinasakan Rasulullah Saw, tetapi Tuhan telah 
menakdirkan bagi beliau suatu tujuan yang amat besar lagi agung; dan 
suatu nasib yang penuh kehebatan menantikan beliau. Nama beliau 
akan menjadi masyhur sampai ke penjuru-penjuru dunia yang paling 
jauh, dan akan dihormati sampai saat-saat terakhir umur dunia. Dunia 
akan mengenal beliau sebagai Hādi (penunjuk jalan) dan pemimpin 
terbesar untuk umat manusia, dan akan mengenal Al-Qur’an sebagai 
gudang ilmu rohani yang tidak berhingga.

Surah ini berakhir dengan menyebut secara singkat pertanda-
pertanda akhir jaman, dan keburukan yang merajalela di dunia, serta 
menyatakan bahwa hanya doa dan hubungan sejati dengan Tuhan saja, 
yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Mahasuci Dia, Yang telah 
memperjalankan1590 hamba-Nya 
pada waktu malam hari dari 
Masjid al-Haram ke Masjid

َن  ّمِ لَۡیلًا  بَِعۡبِدٖہ  اَۡسٰري  ِذۡيۤ 
َّ ال ُسۡبٰحَن 

ي الَۡمۡسِجِد الۡاَۡقَصا  
َ

حََراِم  ِال
ۡ

الَۡمۡسِجِد ال

المنزل  4
الجزء  15
الحزب  29

1590. Ayat ini, yang nampaknya menyebut suatu kasyaf Rasulullah Saw, 
telah dianggap oleh sebagian ahli tafsir Al-Qur’an merujuk kepada Mi ‘raj 
(kenaik-an rohani) beliau. Berlawanan dengan pendapat umum, kami cenderung 
kepada pendapat, bahwa ayat ini membahas masalah Isra’  (perjalanan rohani di 
waktu malam) Rasulullah Saw dari Mekah ke Yerusalem dalam kasyaf, sedang 
Mi‘raj beliau telah dibahas agak terperinci dalam Surah Al-Najm. Semua kejadian 
yang disebut dalam Surah Al-Najm (ayat 8-18) yang telah diwahyukan tidak 
lama sesudah hijrah ke Abessinia, yang telah terjadi di bulan Rajab tahun ke-5 
nabawi, diceriterakan secara terperinci dalam buku-buku hadis yang membahas 
Mi‘rajRasulullah Saw, sedang Isrā’ Rasulullah dari Mekah ke Yerusalem, yang 
dibahas oleh ayat ini, menurut Zurqani terjadi pada tahun ke-11 nabawi; menurut 
Muir dan beberapa pengarang Kristen lainnya pada tahun ke-12. Tetapi menurut 
Mardawaih dan Ibn Sa’d, peristiwa Isrā’ terjadi pada 17 Rabiul-awal, setahun 
sebelum hijrah (Al-Khashaish al-Kubra). Baihaqi pun menceriterakan, bahwa 
Isrā’ itu terjadi setahun atau enam bulan sebelum hijrah.

Dengan demikian semua hadis yang bersangkutan dengan persoalan ini 
menunjukkan, bahwa Isrā’ itu terjadi setahun atau enam bulan sebelum hijrah, 
yaitu kira-kira pada tahun ke-12 nabawi, setelah Siti Khadijah wafat, yang terjadi 
pada tahun ke-10 nabawi, ketika Rasulullah Saw tinggal bersama-sama dengan 
Ummi Hani, saudari sepupu beliau. Tetapi Mi‘raj, menurut pendapat sebagian 
terbesar ulama, terjadi kira-kira pada tahun ke-5 nabawi. Dengan demikian dua 
kejadian itu dipisahkan satu dengan yang lain oleh jarak waktu enam atau tujuh 
tahun, dan oleh karenanya kedua kejadian itu tidak mungkin sama; yang satu 
harus dianggap berbeda dan terpisah dari yang lain. Lagi pula peristiwa-peristiwa 
yang menurut hadis terjadi dalam Mi‘raj Rasulullah Saw sama sekali berbeda 
dalam sifatnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isrā’. Secara sambil 
lalu dapat disebutkan di sini, bahwa kedua peristiwa itu hanya kejadian-kejadian 
rohani belaka, dan Rasulullah Saw tidak naik ke langit atau pergi ke Yerusalem 
dengan tubuh kasar.

Kecuali kesaksian sejarah yang kuat ini, ada pula kejadian-kejadian lain yang 
berkaitan dengan peristiwa itu mendukung pendapat, bahwa kejadian itu sama 
sekali berbeda dan terpisah satu sama lain: (a) Al-Qur’an menguraikan kejadian 
Mi‘raj Rasulullah Saw dalam surah 53, tetapi sedikit pun tidak menyinggung 
Isrā’, sedang dalam Surah ini Al-Qur’an membahas soal Isrā’, tetapi sedikit pun 
tidak menyinggung peristiwa Mi‘raj. (b) Ummi Hani, saudari sepupu Rasulullah 

a1 : 1.
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Saw, yang di rumahnya beliau menginap pada malam peristiwa Isrā’ terjadi, hanya 
membicarakan perjalanan Rasulullah Saw ke Yerusalem, dan sama sekali tidak 
menyinggung kenaikan beliau ke langit. Ummi Hani itu orang pertama yang 
kepadanya Rasulullah Saw menceritakan perjalanan beliau di waktu malam ke 
Yerusalem, dan paling sedikit tujuh penghimpun riwayat-riwayat hadis telah 
mengutip keterangan Ummi Hani mengenai kejadian ini, yang bersumber pada 
empat perawi yang berlain-lainan. Semua perawi ini sepakat, bahwa Rasulullah 
Saw berangkat ke Yerusalem dan pulang kembali ke Mekah pada malam itu juga.

Jika sekiranya Rasulullah Saw telah membicarakan pula kenaikan beliau ke 
langit, tentu Ummi Hani tidak akan lupa menyebutkan hal ini dalam salah satu 
riwayatnya. Tetapi beliau tidak menyebut hal itu dalam satu riwayat pun; dengan 
demikian menunjukkan dengan pasti, bahwa pada malam yang bersangkutan itu 
Rasulullah Saw melakukan Isrā’ hanya sampai Yerusalem; dan bahwa Mi‘raj tidak 
terjadi pada ketika itu. Nampaknya beberapa perawi hadis mencampur-baurkan 
kedua peristiwa Isrā’ dan Mi‘raj itu. Rupanya pikiran mereka dikacaukan oleh kata 
Isrā’, yang dipergunakan baik untuk Isrā’ maupun untuk Mi‘raj; dan persamaan 
yang terdapat pada beberapa uraian terperinci mengenai Isrā’ dan Mi‘raj telah 
menambah dan memperkuat pendapat mereka yang kacau balau itu. (c) Hadis-
hadis yang mula-mula meriwayatkan perjalanan Rasulullah Saw ke Yerusalem 
dan selanjutnya mengenai kenaikan beliau dari sana ke langit, menyebut pula 
bahwa di Yerusalem beliau bertemu dengan beberapa nabi terdahulu, termasuk 
Adam As, Ibrahim As, Musa As, dan Isa As; dan bahwa di berbagai petala langit 
beliau menemui kembali nabi-nabi yang itu-itu juga, tetapi tidak dapat mengenal 
mereka. Bagaimanakah nabi-nabi tersebut, yang telah beliau jumpai di Yerusalem, 
sampai pula ke langit sebelum beliau; dan mengapa beliau tidak mengenali mereka, 
sedang beliau telah melihat mereka beberapa saat sebelumnya dalam perjalanan 
itu-itu juga? Tidaklah masuk akal, bahwa beliau tidak dapat mengenal mereka, 
padahal hanya beberapa saat sebelum itu, beliau bertemu dengan mereka dalam 

al-Aqsa,1591 yang  telah Kami ber-
kati asekelilingnya supaya Kami 
perlihatkan kepadanya sebagian 
dari tanda-tanda Kami.1591A Se-
sungguhnya Dia-lah, Yang Maha 
Mendengar, Maha Melihat.*

ٗہ  
َ ِانّ  ؕ ٰیِتَنا 

ٰ
ا ِمۡن  ِریَٗہ 

ُ
لِن َحۡولَٗہ   َنا 

ۡ
ٰبَرک ِذۡي 

َّ ال

ِمۡیُع  الَۡبِصیُۡر ﴿۲﴾  ُہَو  الّسَ

a5 : 22; 7 : 138.

* Dalam Al-Qur’an telah diterangkan tentang dua perjalanan rohani Rasulullah Saw yang 
pertama disebut Isra dan yang kedua Mi’raj. Di perjalanan rohani Isra, beliau Saw dibawa ke 
Palestina. Secara fisik tidak ada bukti atau keterangan mengenai perjalanan beliau Saw ke 
Palestina, karena perjalanan tersebut sebenarnya perjalanan secara rohani. Oleh karena itu 
ketika seseorang bertanya, seperti apakah bangunan-bangunan di Palestina itu. Lalu di dalam 
hadits diceritakan pada saat itu juga ditampakkan bangunan-bangunan di hadapan Rasulullah 
Saw, lalu beliau jelaskan apa yang beliau lihat saat itu. Ini disebutkan dalam kitab Bukhari: 
‘Lamma kadzabani Quraisyun qumtu fil hijri fajallallahu lii baital maqdisi fathofiqtu ukh-
biruhum an aayatihi wa ana anzhuru ilaihi’(Bukhari Kitabul tafsir: Tafsir Surah Bani Israil).
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perjalanan itu juga. Untuk kupasan terperinci mengenai masalah yang penting ini, 
lihat Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris halaman 1404- 1409.

1591.”Masjid al-Aqsā” (masjid yang jauh) menunjuk kepada rumah 
peribadatan (Kenisah) yang didirikan oleh Nabi Sulaiman As di Yerusalem.

1591A. Kasyaf Rasulullah Saw yang disebut dalam ayat ini mengandung 
suatu nubuatan yang agung. Perjalanan beliau ke “Masjid al-Aqsā” berarti hijrah 
beliau ke Medinah, tempat beliau akan mendirikan suatu masjid, yang ditakdirkan 
kelak akan menjadi masjid pusat Islam, dan penglihatan diri beliau sendiri dalam 
kasyaf, bahwa beliau mengimami para nabi lainnya dalam shalat mengandung 
arti, bahwa agama baru, ialah Islam, tidak akan terkurung di tempat kelahirannya 
saja, melainkan akan tersebar ke seantero dunia, dan pengikut-pengikut dari semua 
agama akan menggabungkan diri kepadanya. Kepergian beliau ke Yerusalem 
dalam kasyaf dapat pula dianggap mengandung arti, bahwa beliau akan diberi 
kekuasaan atas daerah, yang terletak di Yerusalem itu. Nubuatan ini telah menjadi 
sempurna di masa khilafat (kekhalifahan) Sayyidina Umar r.a. Kasyaf ini dapat 
pula diartikan sebagai merujuk kepada suatu perjalanan rohani Rasulullah Saw 
ke suatu negara jauh, di suatu masa yang akan datang. Maksudnya, bahwa ketika 
kegelapan rohani akan menutupi seluruh dunia, Rasulullah Saw akan muncul 
kembali secara rohani dalam wujud salah seorang pengikut beliau, dalam satu 
negara yang sangat jauh dari tempat pertama beliau diutus. Satu penunjukan yang 
khusus kepada kebangkitan kedua Rasulullah Saw terdapat dalam QS.62: 3-4.

1592. Dua kedurhakaan Bani Israil yang tersebut dalam kitab Musa As 

3. Dan aKami telah memberi 
kepada Musa kitab itu, dan Kami 
menjadikannya petunjuk bagi 
Bani Israil dengan perintah, 
b”Janganlah kamu mengambil 
pelindung selain Aku.

ٰنُہ ُہًدي  
ۡ
تَۡیَنا ُمۡوَسي الِۡکٰتَب َو َجَعل

ٰ
َو ا

ُدۡونِۡي   ِمۡن  ۡوا 
ُ

ِخذ
َّ

تَت ا 
َّ اَل ِاۡسَرٓاِءیَۡل  لَِّبـِنۡيۤ 

َوکِۡیلًا  ﴿۳﴾ؕ  
4. “Hai keturunan orang-

orang cyang Kami naikkan ke 
dalam bahtera beserta Nuh!” 
Sesungguhnya ia seorang hamba 
Kami yang banyak bersyukur.

اَن َعۡبًدا  
َ
ٗہ  ک

َنا َمَع نُۡوٍح ؕ ِانَّ
ۡ
 َمۡن َحَمل

َ
یَّۃ ُذّرِ

ۡوًرا ﴿۴﴾ 
ُ

َشک

5. Dan telah Kami sampaikan 
dengan jelas kepada Bani Israil 
dalam kitab itu, “Tentulah kamu 
akan melakukan kerusakan besar 
di muka bumi ini dua kali,1592 dan 
niscaya kamu akan menyom-
bongkan diri dengan kesombong-
an yang sangat besar.”

الِۡکٰتِب  فِي  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ   ِالٰي    
ۤ
قََضۡیَنا َو 

ا  لَُتۡفِسُدّنَ فِي الۡاَۡرِض مَّرَتَیِۡن  َو لََتۡعلُّنَ  ُعُلّوً

ِبیًۡرا ﴿۵﴾ 
َ
ک

a2 : 54, 88; 23 : 50; 32 : 24; 40 : 54.  b17 : 69.  c19 : 59; 23 : 28.
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6. Maka ketika penggenapan 
janji yang pertama1593 dari kedua 
janji itu tiba, Kami bangkitkan 
untuk menghadapimu hamba-
hamba Kami yang mempunyai 
kekuatan tempur yang dahsyat, 
dan mereka menerobos jauh ke 
dalam rumah-rumah,* dan itu 
merupakan suatu janji yang pasti 
terlaksana.

ۡم  
ُ

َعلَۡیک بََعۡثَنا  اُۡولٰىُہَما  َوۡعُد  َجٓاَء  فَِاَذا 

ِخلَٰل  جَاُسۡوا 
َ
ف َشِدیٍۡد  ٍس  

ۡ
بَا اُولِۡي     

ۤ
َنا

َّ ل ِعَباًدا  

ۡفُعۡولًا ﴿۶﴾  اَن َوۡعًدا  ّمَ
َ
یَاِر ؕ َو ک الّدِ

7. Kemudian Kami kembali-
kan lagi kepadamu kekuatan 
untuk melawan mereka, dan 
Kami bantu kamu dengan harta 
benda dan anak-anak, dan  Kami 
jadikan kamu kelompok yang 
lebih besar1594 dari sebelumnya.

َو  َعلَۡیہِۡم  َۃ  الَۡکّرَ لَُکُم  َرَدۡدنَا  ثُّمَ 

ۡم  
ُ

ٰنک
ۡ
ۡمَواٍل ّوَ بَِنیَۡن َو َجَعل

َ
ۡم بِا

ُ
اَۡمَدۡدٰنک

َر  نَِفیًۡرا ﴿۷﴾ 
َ
اَۡکث

(Ulangan 28: 15, 49-53, 63-64 & 30: 15) disinggung dalam ayat ini. Mereka, di 
antara Bani Israil, yang tidak beriman, telah dua kali dikutuk, ialah oleh Nabi Daud 
As dan Isa Ibnu Maryam As (QS.5: 79), dan sebagai akibatnya telah dihukum 
pula dua kali.

1593. Azab Ilahi yang pertama menimpa Bani Israil sesudah Nabi Daud As 
dan yang kedua sesudah Nabi Isa As Nampak dari Bibel, bahwa sesudah Nabi 
Musa As, orang-orang Yahudi telah menjadi suatu bangsa yang amat kuat, dan di 
masa Nabi Daud As mereka meletakkan dasar suatu kerajaan kuat, yang setelah 
wafatnya pun, untuk beberapa waktu terus berlanjut kejayaan dan kemuliaan-nya 
semula. Kemudian kerajaan itu menjadi sasaran kemunduran yang berangsur-
angsur, dan pada sekitar 733 S.M. Samaria ditaklukkan oleh bangsa Assiria, yang 
mencaplok seluruh daerah Israil di sebelah utara Yezreel. Pada tahun 608 S.M., 
Palestina telah diserang oleh satu lasykar Mesir di bawah Fir‘aun Necho, dan Bani 
Israil takluk kepada kekuasaan Mesir (Yew. Enc. Jilid 6, halaman 665). Tetapi 
hilangnya kekuasaan duniawi mereka serta kehancuran dan ketelantaran mereka 
tidak mendorong mereka untuk memperbaiki cara-cara mereka. Mereka dengan 
gigih bertahan pada cara-cara buruk mereka yang lama. Nabi Yermiah As, mem-
peringatkan mereka supaya meninggalkan cara-cara buruk mereka, sebab kemurka-
an Tuhan tidak lama lagi akan menimpa mereka, tetapi mereka sama sekali tidak 
menghiraukan peringatan-peringatan Nabi Yermiah As tersebut. Di masa kerajaan 
Yehoyakim, Nebukadnezar dari Babil melancarkan serbuan pertamanya ke 
Palestina dan membawa pulang perkakas rumah peribadatan, tetapi ketika itu kota 
Yerusalem sendiri selamat dari kekejaman akibat pengepungan. Pada tahun 597 
S.M. pun kota itu dikepung dan penduduknya mengalami kelaparan yang sangat 
parah. Tetapi pemberontakan raja Zedekia membawa akibat adanya serbuan 
* Untuk makna ini lihat Kamus al-Munjid.
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8. Kini, aJika kamu berbuat 
baik, kamu berbuat baik bagi 
dirimu sendiri; dan jika kamu 
berbuat buruk, maka itu untuk 
dirimu sendiri. Maka bila datang 
saat sempurnanya janji yang 
terakhir itu, supaya mereka 
mendatangkan kesusahan pada 
pemimpin-pemimpin terhormat-
mu;1594A dan supaya mereka 
memasuki masjid seperti mereka 
pernah memasukinya pertama 
kali; dan supaya mereka meng-
hancur-luluhkan segala yang 
telah mereka kuasai.1595

ِاۡن  ۡم َؕو 
ُ

لِاَنُۡفِسک اَۡحَسۡنتُۡم  اَۡحَسۡنتُۡم  ِاۡن 

ِخَرِۃ  
ٰ

الۡا َوۡعُد  َجٓاَء  فَِاَذا   ؕ فَلََہا  تُۡم 
ۡ
اََسا

الَۡمۡسِجَد  لَِیۡدُخُلوا  َو  ۡم 
ُ

ُوُجۡوَہک لِيَُسۡوٗٓءا  

َعَلۡوا  َما  ُِرۡوا 
لُِیَتبّ ّوَ   مَّرٍَۃ   َل  اَّوَ َدَخُلۡوُہ   َما 

َ
ک

تَۡتِبیًۡرا ﴿۸﴾ 

kedua oleh Nebukadnezar pada tahun 587 S.M., dan sesudah masa pengepungan 
yang berlangsung satu tahun setengah, kota itu ditaklukkan dengan serangan cepat 
laksana halilintar. Putra-putranya dibunuh dan matanya sendiri dicukil, dan dalam 
keadaan diborgol ia dibawa ke Babil. Rumah peribadatan, istana raja, serta semua 
bangunan besar di kota Yerusalem dibumihanguskan, para imam besar, dan para 
pemimpin lain dibunuh, dan sejumlah besar rakyat diboyong sebagai tawanan 
(Yew. Enc. Jilid 6, hlm. 665 & Jilid 7, hlm. 122 pada kata “Yerusalem”).

1594. Orang-orang Yahudi menyesuaikan diri mereka dengan keadaan 
baru di masa pembuangan. Kebanyakan di antara mereka telah dipekerjakan 
pada pekerjaan-pekerjaan umum di Babil Tengah, dan banyak dari mereka pada 
akhirnya memperoleh kemerdekaan dan mencapai kedudukan yang berpengaruh. 
Keyakinan dan pengabdian mereka kepada agama telah bangkit kembali; 
kepustakaan kerajaan dipelajari, diterbitkan kembali, dan disesuaikan dengan 
keperluan kaum yang sedang hidup kembali itu, serta harapan untuk mereka kembali 
ke Palestina telah dikobarkan dan dipupuk. Kira-kira pada tahun 545 S.M., cita-
cita ini memperoleh bentuk lebih jelas. Kaum Yahudi membuat suatu perjanjian 
rahasia dengan Sirus, raja Media dan Persia, dan membantu beliau menaklukkan 
Babil. Kota itu dalam bulan Juli tahun 539 S.M. jatuh kepada tentaranya tanpa 
perlawanan. Sebagai ganjaran atas jasa-jasa mereka, Sirus mengizinkan orang-
orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan juga membantu mereka membangun 
kembali rumah peribadatan mereka (Historians’ History of the World, jilid II, hlm. 
126; Jew. Enc. jilid 7, pada kata “Cyrus,” dan 2 Tawarikh 36: 22, 23). Syesybazzar 
(seorang gubernur Sirus) yang berasal dari Yudea, membawa kembali alat-alat dan 
perkakas yang telah dirampas oleh Nebukadnezar ke rumah peribadatan itu dan 
merencanakan untuk menyelenggarakan pekerjaan ini dengan membelanjakan 
uang kerajaan. Sejumlah besar orang buangan kembali ke Yerusalem (Ezra, 1: 

a4 : 124, 125; 6 : 161; 28 : 85; 41 : 47; 99 : 8, 9.
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9. Boleh jadi kini Tuhan-mu 
akan mengasihimu; tetapi jika 
kamu kembali kepada perbuatan 
buruk, Kami pun akan kembali 
menimpakan hukuman; dan 
ingatlah, Kami telah jadikan 
Jahannam, penjara bagi orang-
orang kafir.*

ۡم ُعۡدنَاۘ 
ُّ ۡم ۚ َو ِاۡن ُعۡدت

ُ
ۡم اَۡن یَّۡرَحَمک

ُ
َعٰسي َربُّک

ٰکفِرِیَۡن  َحِصیًۡرا ﴿۹﴾ 
ۡ
َم لِل

َ َنا َجَہنّ
ۡ
َو َجَعل

وقف
لازم

3-5). Pekerjaan pembangunan kembali rumah peribadatan berangsur-angsur maju 
terus dan selesai pada tahun 516 S.M. Kejadian-kejadian ini dan kejayaan serta 
kesejahteraan orang-orang Yahudi berikutnya itulah yang diisyaratkan oleh ayat 
yang sedang dibahas ini. Tetapi semuanya itu telah dinubuatkan oleh Nabi Musa 
As jauh sebelum hal itu sungguh-sungguh terjadi (Ulangan 30: 1-5).

1594A. Kata-kata ini berarti pula, “supaya mereka akan menghina pemimpin-
pemimpin kamu.” Kata Wujūh berarti pula pemimpin-pemimpin (Lane).

1595. Ayat ini membicarakan jatuhnya kembali orang-orang Yahudi ke 
lembah keburukan, dan tentang azab yang menimpa mereka sebagai akibatnya. 
Mereka menentang dan menganiaya Nabi Isa As serta berusaha membunuh 
beliau di kayu salib dan memusnahkan pergerakan beliau. Oleh sebab itu Tuhan 
menimpakan kepada mereka azab yang sangat keras, ketika pada tahun 70 M. 
pasukan-pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus melanda negeri itu, dan di 
tengah-tengah kejadian-kejadian mengerikan yang tiada bandingannya dalam 
sejarah itu, kota Yerusalem telah dihancurkan dan rumah peribadatan Nabi 
Sulaiman dibumihanguskan (Enc. Bib. pada kata “Yerusalem”). Malapetaka itu 
terjadi ketika Nabi Isa As masih hidup di Kasymir. Hal ini pun dinubuatkan oleh 
Nabi Musa As (Ulangan 32: 18-26). Perlu pula dicatat di sini, bahwa nubuatan 
mengenai azab kedua kali itu telah disebut dalam Bibel sesudah adanya nubuatan 
yang membicarakan hukuman pertama (Ulangan Bab 28). Lebih dari itu, bahkan 
nubuatan ini disebut sesudah nubuatan mengenai kembalinya orang-orang Yahudi 
ke Yerusalem (Ulangan 30: 1-5). Hal ini menunjukkan, bahwa nubuatan ini 
(Ulangan 32: 18-26) merujuk kepada azab yang kedua, yang telah disinggung 
dalam Al-Qur’an, ialah, “tentulah kamu akan melakukan kerusakan (besar) di 

* Ayat 5-9: Tuhan menetapkan takdir untuk Bani Israil, bahwa ketika amal buruk mereka 
telah memuncak, raja Babilonia, Nebukadnezar menaklukkan mereka. Orang-orang menyeret 
mereka di lorong-lorong dan betul-betul dihabisi atau mereka dipaksa keluar. Kemudian ketika 
untuk yang pertama kali, Bani Israil kembali diberi kemenangan, maka Allah Swt dengan kasih-
Nya telah memberkati jumlah mereka dan juga kekayaan mereka dan Dia memperingatkan 
bahwa jika mereka bersikap baik, hal itu semata-mata untuk faedah mereka dan sebaliknya 
kalau mereka mengulang perbuatan buruk mereka, maka itu pun akan merugikan mereka 
sendiri. Ketika di akhir jaman mereka dianugerahi kemenangan kedua kali atas Palestina 
yang disebabkan oleh amal-amal buruk orang-orang Islam sendiri, orang-orang Yahudi pun 
diuji. Sekiranya mereka bersikap adil dan baik terhadap orang-orang yang ditaklukkan, 
maka kemenangan mereka akan lama; dan karena amalan mereka yang baik, maka tidak ada 
satu bangsa pun yang bisa menaklukan mereka, bahkan Allah Swt dengan takdir-Nya akan 
menjadikan suatu sarana, bahwa orang Yahudi yang kuat itu akan menetap di Palestina.
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10. Sesungguhnya, aAl-Qur’an 
ini memberi petunjuk kepada apa 
yang paling benar; dan memberi 
khabar suka kepada orang-orang 
beriman yang berbuat amal saleh 
bahwa bagi mereka ada ganjaran 
yang besar;1596

َو  ُم  اَۡقَو ِہَي  ِتۡي 
َّ لِل ۡي   یَۡہِد َن  

ٰ
لُۡقۡرا ا ا  

َ
ٰہذ ّنَ  ِا

ِلٰحِت  الّصٰ یَۡعَمُلۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ُر  یَُبّشِ

 ﴾۱۰﴿ۙ ۡم اَۡجًرا َکِبیًۡرا 
ُ
اَّنَ لَہ

11. Dan memberi peringatan 
bahwasanya  borang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat, 
Kami telah sediakan bagi mereka 
azab yang pedih.

اَۡعَتۡدنَا   ِخَرِۃ 
ٰ

بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال اَّنَ  ّوَ 

ابًا  اَلِۡيمًا ﴿٪۱۱﴾ 
َ

ۡم  َعذ
ُ
لَہ 

12. Dan cmanusia memanggil 
kepada keburukan seperti me-
manggil kepada kebaikan,1597 dan 
manusia sangat tergesa-gesa.

 ؕ خَیِۡر 
ۡ

بِال ُدَعٓاَءٗہ   ّرِ 
َ

بِالّش الِۡانَۡساُن  یَۡدُع  َو 

جُۡولًا ﴿۱۲﴾ 
َ

ع الِۡانَۡساُن   اَن  
َ
ک َو 

muka bumi ini dua kali.” (QS.17: 5).
Ayat ini mengandung peringatan bagi umat Islam, bahwa seperti orang 

Yahudi mereka pun akan dihukum dua kali, jika mereka tidak mau meninggalkan 
kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tetapi, umat Islam tidak memperoleh faedah 
dari peringatan yang tepat pada waktunya itu, serta tidak meninggalkan cara-cara 
yang buruk; dan oleh karena itu telah dihukum dua kali. Hukuman menimpa 
mereka, ketika kota Baghdad jatuh pada tahun 1258 M. Pasukan-pasukan Hulaku 
Khan yang biadab itu sama sekali memusnahkan pusat ilmu pengetahuan dan 
kekuasaan yang agung itu, dan konon kabarnya 1.800.000 orang Islam telah 
terbunuh pada ketika itu. Tetapi dari malapetaka yang mengerikan itu akhirnya 
Islam keluar sebagai pemenang. Mereka yang menaklukkan menjadi yang 
ditaklukkan. Cucu Hulaku Khan bersama-sama sejumlah besar orang Moghul dan 
Tartar memeluk agama Islam. Hukuman kedua telah ditakdirkan akan menimpa 
umat Islam di akhir jaman.

1596. Tujuan yang Al-Qur’an kemukakan kepada para pengikutnya adalah 
lebih mulia dan lebih agung dari tujuan umat-umat terdahulu, dan menjanjikan 
kepada para pengikutnya yang sejati berkat-berkat rohani maupun jasmani. Oleh 
sebab itu, mereka hendaknya berusaha keras untuk memperolehnya dan harus 
tetap waspada agar jangan terjerumus ke dalam kehidupan malas dan tidak teratur, 
serta dalam segala hal harus membuktikan diri mereka sendiri layak menerima 
nikmat-nikmat Ilahi yang dijanjikan itu.

1597. Ungkapan bahasa Arab itu berarti, bahwa demikianlah keadaan 
manusia, pada satu pihak dengan ucapan-ucapan ia berdoa kepada Tuhan 
supaya diberi kebaikan, tetapi pada pihak lain dengan perbuatannya yang 

a12 : 112; 16 : 103; 18 : 3.  b16 : 23; 27 : 5; 34 : 9.  c10 : 12.
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13. Dan aKami menjadikan 
malam dan siang dua tanda, lalu 
Kami hapuskan tanda malam, 
dan Kami jadikan tanda siang 
terang supaya kamu dapat 
mencari karunia dari Tuhan-mu, 
dan bsupaya kamu mengetahui 
bilangan tahun dan ilmu hisab.1598 
Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan keterangan 
yang rinci.

 
ۤ
مََحۡونَا

َ
ف یََتیِۡن 

ٰ
ا َہاَر  الّنَ َو  ۡیَل 

َّ ال َنا 
ۡ
َجَعل َو 

ُمۡبِصَرًۃ   َہاِر  الّنَ  
َ

یَۃ
ٰ
ا   

ۤ
َنا

ۡ
َجَعل َو  ۡیِل 

َّ ال  
َ

یَۃ
ٰ
ا

ۡم َو لَِتۡعلَُمۡوا َعَدَد 
ُ

بِّک ۡن ّرَ لَِّتۡبَتُغۡوا فَۡضلًا ّمِ

ٰنُہ 
ۡ
ل فَّصَ ۡيٍء 

َ
ش  

َ
ّل

ُ
ک َو   ؕ ِحَساَب 

ۡ
ال َو  ِنیَۡن  الّسِ

تَۡفِصۡیلًا ﴿۱۳﴾ 

14. Dan amalan tiap-tiap man-
usia, Kami cikatkan pada leher-
nya;1599 dan pada Hari Kiamat 
akan Kami keluarkan baginya 
kitab yang akan didapatinya 
terbuka lebar.*

ُعُنِقٖہؕ  فِۡي  ِئَرٗہ  طٰٓ َزۡمٰنُہ 
ۡ

اَل ِانَۡساٍن   
َ

ّل
ُ
ک َو 

ٰقىُہ  
ۡ
یَّل کِٰتًبا  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  لَٗہ  ۡخِرُج 

ُ
ن َو 

َمنُۡشۡوًرا ﴿۱۴﴾ 

15. Dan akan dikatakan ke-
padanya, d”Bacalah kitab 
engkau. Cukuplah diri engkau 
sendiri pada hari ini sebagai 
penghisab bagi engkau.”

ي بَِنۡفِسَک الَۡیۡوَم َعلَۡیَک  
ٰ
ف

َ
ِاۡقَراۡ ِکٰتَبَکؕ   ک

 ﴾۱۵ؕ َحِسۡیًبا ﴿

buruk ia mengundang kemurkaan dan hukuman Tuhan. Dengan demikian amal 
perbuatannya mendustakan ucapan-ucapannya. Ungkapan itu dapat pula diberi 
arti, bahwa “manusia mengundang keburukan seperti layaknya ia mengundang 
kebaikan.” Menurut kedua-dua makna itu ayat ini berarti, bahwa manakala 
bangsa-bangsa dan orang-orang secara perorangan memperoleh kekayaan dunia 
dan menaiki jenjang kekuasaan dan pengaruh, mereka cenderung melalaikan 
kewajiban-kewajiban dan tanggung-jawab mereka, dan dengan demikian justru 
di saat-saat lagi berkuasa dan berjaya itulah mereka meletakkan dasar-dasar 
kehancuran dan kematian mereka di masa kemudian. Ayat ini dapat pula berarti, 
bahwa manusia mengundang keburukan datang kepadanya dengan semangat 
dan kegigihan yang sama seperti Tuhan memanggilnya kepada kebaikan. Dalam 
keadaan demikian, perbuatan memanggil kepada kebaikan hendaknya dianggap 
sebagai dinisbahkan kepada Tuhan.  

1598. Baik malam maupun siang kedua-duanya mengandung kemanfaatan-

a36 : 38; 40 : 62; 41 : 38.  b10 : 6.  c45 : 29; 83 : 7 - 10. d17 : 72; 45 : 30; 69 : 20, 26, 27.

* ‘Thair’ di sini bukanlah burung, sehingga seolah-olah di setiap leher manusia terikat seekor 
burung. Maksudnya adalah catatan amal perbuatan yang tidak terikat secara zahir, akan tetapi 
akan dizahirkan kepadanya pada Hari Kiamat. 
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16. aBarangsiapa telah meneri-
ma petunjuk, maka sesungguhnya 
petunjuk itu untuk dirinya sendiri,  
dan barangsiapa sesat, maka ke-
sesatan itu hanya atas dirinya 
sendiri.1600 Dan btiada pemikul 
beban akan memikul beban orang 
lain.1601 Dan cKami tidak me-
nimpakan azab sebelum Kami 
mengirimkan seorang rasul.1602

َمۡن  َو   ۚ لَِنۡفِسٖہ  یَۡہَتِدۡي  َما 
فَِانَّ اۡہَتٰدي   َمِن 

َواِزَرٌۃ   تَِزُر  لَا  َو   ؕ َعلَۡیَہا   
ُ

یَِضّل َما 
فَِانَّ  

َ
َضّل

ي  
ٰ
َحّت بِیَۡن   ِ

ّ
ُمَعذ ا  ُکّنَ َما  َو   ؕ اُۡخٰري  ۡزَر   ّوِ

نَۡبَعَث  َرُسۡولًا ﴿۱۶﴾ 

17. Dan dapabila Kami ber-
kehendak membinasakan suatu 
kota,1603 Kami memerintahkan 
warganya yang hidup mewah 

َرِفۡیَہا
ۡ
  اَمَۡرنَا  ُمت

ً
ۡہلَِک قَۡریَۃ

  اَۡن نُّ
ۤ
ۤ  اََرۡدنَا َو ِاَذا

kemanfaatan bagi manusia; tetapi di mana kemanfaatan-kemanfaatan malam 
sifatnya halus dan tersembunyi, maka kemanfaatan-kemanfaatan siang jelas dan 
nyata. Ayat ini dapat pula mengandung arti, bahwa pergantian malam dan siang 
yang diatur oleh alam, menolong manusia menentukan tanggal-tanggal tahun, dan 
dengan demikian membuat kalender-kalender. Gejala ini telah pula membawa 
kepada perkembangan dan kemajuan ilmu pasti.

1599. Mengikatkan amal-perbuatan manusia kepada lehernya mengandung 
arti, bahwa perbuatannya dan akibat perbuatannya melekat padanya selama 
ia hidup. Tā’ir (burung) berarti suatu perbuatan yang menjadi adat kebiasaan 
(Aqrab). Manusia diperingatkan, bahwa suatu perbuatan bila satu kali dilakukan, 
perbuatan itu tidak dapat ditiadakan lagi, serta mempunyai akibat-akibat yang 
jauh jangkauannya; perbuatan itu tetap melekat pada leher si pelaku, dan tiada 
kemungkinan menghapuskannya. Ayat ini dapat pula berarti, bahwa manusia 
mencari ramalan nasib baik atau buruk dari benda-benda yang ada di luar dirinya; 
sedang nasib baik atau buruknya itu sebenarnya melekat pada lehernya sendiri.

1600. Azab bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan terbit dan timbul 
dari dalam diri manusia sendiri. Pada hakikatnya, siksaan-siksaan neraka dan 
ganjaran-ganjaran surga akan hanya merupakan sekian banyak perwujudan dan 
penjelmaan perbuatan manusia–baik atau buruk–yang pernah dilakukannya dalam 
kehidupan ini. Jadi, dalam kehidupan ini manusia menjadi perancang nasibnya 
sendiri, dan seolah-olah pada kehidupan yang akan datang ia sendiri akan menjadi 
pengganjar dan penghukum terhadap dirinya sendiri.

1601. Tiap orang harus memikul tanggung-jawab perbuatannya sendiri. 
Pengorbanan dan penebusan dari siapa pun, tidak dapat memberi manfaat apa 
pun kepada orang lain. Ayat ini mematahkan kepercayaan tentang penebusan dosa 
sampai ke akar-akarnya.

a10 : 109; 39 : 42.  b6 : 165; 35 : 19; 39 : 8; 53 : 39.  c28 : 60.  d22 : 46 ; 28 : 59.



BANĪ ISRĀ’ĪL Surah 17Juz 15

970

untuk beramal saleh, tetapi 
mereka durhaka di dalamnya; 
maka keputusan mengenai 
hukuman terhadapnya menjadi 
layak, dan Kami membinasakan-
nya hingga hancur lebur.     

ۡرٰنَہا  
َ
فََدّم الَۡقۡوُل   َعلَۡیَہا   

َ
حَّق

َ
ف ِفۡیَہا  فََفَسُقۡوا 

تَۡدِمیًۡرا ﴿۱۷﴾ 

18. Dan aberapa banyak 
keturunan demi keturunan yang 
telah Kami binasakan sesudah 
Nuh! Dan Tuhan engkau Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat 
dosa hamba-hamba-Nya.

ي 
ٰ
ف

َ
ۡم  اَۡہلَۡکَنا  ِمَن الُۡقُرۡوِن ِمۡن  ۭ بَۡعِد نُۡوٍحؕ َو ک

َ
َو ک

 ﴾۱۸﴿ َخِبیًۡرا  ۭبَِصیًۡرا  ِعَباِدٖہ  نُۡوِب 
ُ

بِذ بَِربَِّک 

19. bBarangsiapa menghendaki 
kehidupan dunia, Kami segerakan 
baginya di dalamnya perbekalan 
yang Kami kehendaki bagi 
orang-orang yang Kami sukai, 
kemudian Kami menetapkan 
baginya Jahanam; ia akan me-
masukinya dalam keadaan tercela 
dan terusir.

ِفۡیَہا  لَٗہ  َنا 
ۡ
ّجَل

َ
ع  

َ
الَۡعاِجلَۃ یُِریُۡد  اَن 

َ
ک َمۡن 

 ۚ َم 
َ َجَہنّ لَٗہ  َنا 

ۡ
َجَعل ثُّمَ  ِریُۡد 

نُّ لَِمۡن  نََشٓاُء  َما 

ۡدُحۡوًرا ﴿۱۹﴾  ُمۡوًما ّمَ
ۡ

یَۡصلٰىَہا َمذ

20. cDan barangsiapa meng-
hendaki akhirat dan berusaha 
untuk itu1604 dengan usaha 
yang sungguh-sungguh, dan ia 
seorang mukmin, maka mereka 
itulah yang usaha-usahanya akan 
dihargai dengan baik.

َہا َسۡعَیَہا َو ُہَو 
َ
ِخَرَۃ  َو َسٰعي ل

ٰ
َو َمۡن اََراَد  الۡا

ۡوًرا ﴿۲۰﴾ 
ُ

ۡشک ۡم  ّمَ
ُ
اَن َسۡعُیہ

َ
ِٰٓئَک ک ول

ُ
ُمۡؤِمٌن فَا

21. Semuanya Kami beri per-
tolongan, mereka itu maupun 
mereka ini, suatu anugerah dari 
Tuhan engkau. Dan anugerah  
Tuhan engkau tidak dapat diha-
langi.1605

ٓاِء ِمۡن َعَطٓاِء َربَِّک ؕ 
َ
ُؤل ٓاِء َو ہٰۤ

َ
ُؤل ِمّدُ ہٰۤ

ا نُّ
ًّ ل

ُ
ک

اَن َعَطـٓاُء  َربَِّک  َمۡحُظۡوًرا ﴿۲۱﴾ 
َ
َو َما  ک

1602. Dalam generasi kita sendiri dunia telah menyaksikan wabah-wabah, 
kelaparan-kelaparan, peperangan-peperangan, gempa-gempa bumi, serta 
malapetaka lainnya, yang serupa itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan 
datangnya begitu bertubi-tubi, sehingga kehidupan manusia dirasakan pahit 

a21 : 12; 65 : 9.  b3 : 146; 42 : 21.  c3 : 146; 42 : 21.
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a6 : 33; 12 : 58; 16 : 42.  b17 : 40; 26 : 214; 28 : 89.  c2 : 84; 4 : 37;

12 : 41; 41 : 15.  d6 : 152; 29 : 9; 31 : 15; 46 : 16.

22. Lihatlah, betapa Kami telah 
memuliakan sebagian mereka 
di atas sebagian yang lain, adan 
sesungguhnya kehidupan akhirat 
lebih tinggi derajatnya dan lebih 
besar kemuliaannya.

 ؕ بَۡعٍض  َعلٰي   ۡم  
ُ
بَۡعَضہ َنا 

ۡ
ل

َ
فَّض ۡیَف 

َ
ک اُنُۡظۡر 

اَۡکبَُر   ّوَ   َدَرٰجٍت   اَۡکبَُر   ِخَرُۃ  
ٰ

لَلۡا َو  

تَۡفِضۡیلًا ﴿۲۲﴾ 

23. bJanganlah engkau jadikan 
bersama Allah tuhan lain,1606  
supaya jangan sampai engkau 
duduk tercela, ditinggalkan.

ُمۡوًما  
ۡ

َخَر  فََتۡقُعَد َمذ
ٰ
ِہ ِالٰـًہا ا

ۡجَعۡل َمَع اللّٰ
َ
لَا ت

ۡولًا ﴿٪۲۳﴾ 
ُ

ۡخذ
َ

ّم

ربع 
الحزب
29



24. cDan Tuhan engkau telah 
memerintahkan supaya engkau 
jangan menyembah selain kepada-
Nya, ddan berbuat baiklah kepada 
ibu-bapak.1607 Jika salah seorang 
dari mereka atau kedua-duanya 
mencapai usia lanjut dalam ke-
hidupan engkau, maka janganlah 
engkau mengatakan “ah”1608 ter-
hadap keduanya dan janganlah 
engkau hardik keduanya, dan 
berkatalah kepada keduanya de-
ngan perkataan yang baik.

اۤ  ِایَّاُہ َو بِالَۡوالَِدیِۡن 
َّ ا ِال

ۤ
ا تَۡعُبُدۡو

َّ َو قَٰضي َربَُّک اَل

  
ۤ
ا یَۡبلَُغّنَ ِعۡنَدَک الِۡکبََر اََحُدُہَما ِاۡحَسانًاِؕاّمَ

تَۡنَہۡرُہَما  لَا   ّوَ  اُّفٍ     
ۤ
ُہَما

َّ
ل تَُقۡل  فَلَا  کِلُٰہَما  اَۡو  

ُہَما  قَۡولًا َکِریًۡما ﴿۲۴﴾ 
َّ
َو قُۡل  ل

karenanya. Sebelum malapetaka-malapetaka dan bencana-bencana menimpa 
bumi ini, sudah selayaknya Tuhan membangkitkan seorang pemberi peringatan.

1603. Kata Qaryah (kota) di sini maksudnya ibukota, yaitu kota yang berperan 
sebagai metropolis atau pusat kebudayaan dan politik bagi kota-kota lain.

1604. Kata ganti (dhomir) hā (itu) menunjuk kepada akhirat, dan maknanya 
ialah bahwa usaha-usaha yang dianggap dapat menjamin kebaikan di akhirat, 
hanya usaha-usaha itulah yang akan mendatangkan hasil yang sungguh-sungguh 
baik.

1605. Pertolongan Tuhan ada dua macam: (1) Pertolongan umum, yang 
sebagai akibatnya, maka amal perbuatan dan usaha-usaha segala macam orang 
Islam, Kristen, Yahudi, Hindu dan sebagainya, memberi buah sesuai dengan ruang 
lingkup dan besarnya; dan (2) karunia dan bantuan istimewa dari Tuhan, yang 
terbatas pada hal-hal bersifat rohani dan yang diberikan kepada hamba-hamba-
Nya yang sejati, tapi tidak diberikan kepada orang-orang kafir.

R. 3
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25. “Dan rendahkanlah sayap 
kerendahan hati terhadap kedua-
nya karena kasih-sayang.” Dan 
katakanlah, a”Wahai Tuhan! Ka-
sihilah mereka berdua1609 se-
bagaimana mereka berdua telah 
mendidikku semasa aku kecil.”

ۡحَمِۃ   ّلِ ِمَن الّرَ
ُّ

ُہَما َجَناَح الذ
َ
َو اۡخِفۡض ل

 ﴾۲۵ؕ ّبِ اۡرَحۡمُہَما َکَما َربَّٰیِنۡي  َصِغیًۡرا ﴿ َو قُۡل ّرَ

1606. Perbuatan syirik (menyekutukan Allah) membuat manusia tenggelam 
dalam kenistaan akhlak dan rohani. Suatu bangsa yang telah terjerumus ke 
dalam kemusyrikan, tidak pernah diketahui sempat mencapai kemajuan hakiki di 
bidang akhlak dan kebendaan. Pada hakikatnya semua kejahatan dan keburukan 
bersumber pada kemusyrikan.

1607. Dengan ayat ini mulai dibahas asas-asas dan peraturan-peraturan 
perilaku, yang dengan mengamalkannya suatu kaum dapat mempertahankan 
kekokohan dan kekompakan organisasi mereka, serta menjadikannya terpelihara 
dan selamat dari perpecahan dan kemunduran. Kedudukan yang pertama dan 
utama diberikan kepada itikad tauhid Ilahi, dan celaan utama diberikan terhadap 
kemusyrikan, sebab keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan benih 
yang darinya tumbuh semua sifat terpuji, serta tiadanya iman kepada tauhid 
merupakan akar semua dosa. Inilah yang merupakan dasar dan asas untuk hukum 
alam dan peraturan syariat. Bahwa seluruh peraturan syariat adalah berdasarkan 
pada keyakinan akan keesaan Tuhan, merupakan kenyataan yang sangat jelas, 
sehingga tidak lagi memerlukan suatu penjelasan apa pun; tetapi hukum alam dan 
semua kemajuan ilmu pengetahuan pun berdasar pada itu. Sebab, seandainya ada 
anggapan, bahwa masih banyak tuhan yang lain di samping Tuhan Yang Maha Esa, 
maka tidak boleh tidak harus diambil kesimpulan, bahwa hukum alam itu lebih 
dari satu. Tetapi tanpa satu hukum yang tertentu dan seragam, seluruh kemajuan 
ilmu pengetahuan akan berakhir, sebab semua penemuan yang dibuat oleh ilmu 
pengetahuan itu disebabkan adanya keyakinan, bahwa memang ada suatu tata-
tertib yang teratur, terarah, dan tak dapat berubah, meliputi seluruh alam semesta.

Perintah penting kedua yang telah dikemukakan dalam ayat ini adalah 
bertalian dengan perilaku manusia dalam segi akhlak. Kewajibannya terhadap 
orangtuanya merupakan bagian terpenting, sebab orangtualah yang pertama-tama 
menjadi sebab terarahnya perhatian manusia kepada Tuhan, dan orangtualah yang 
bagaikan cermin membayangkan sifat-sifat Tuhan, dan pada diri mereka sifat-sifat 
itu mendapatkan perwujudan praktis dalam ukuran kecil berupa manusia. Tetapi 
di mana perintah yang bertalian dengan Tuhan kalimatnya negatip, maka dalam 
hubungan dengan orangtua perintah itu kalimatnya positip. Manusia diberitahu 
bahwa, oleh karena tidak mungkin bagi dia membalas karunia-karunia Tuhan, ia 
sekurang-kurangnya harus menjauhi syirik, tetapi oleh karena dalam hubungan 
dengan orangtuanya ia mempunyai kemampuan cinta dan kasih-sayang mereka 
– sekalipun dalam ukuran yang sangat tidak berimbang – ia diberi perintah yang 

a14 : 42; 46 : 16; 71 : 29.
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26. Tuhan-mu lebih mengetahui 
apa yang ada dalam hatimu; 
jika kamu orang saleh, maka 
sesungguhnya Dia Maha Peng-
ampun terhadap orang-orang yang 
bertobat kepada-Nya.

ۡونُۡوا 
ُ

تَک ِاۡن   ؕ ۡم 
ُ

نُُفۡوِسک فِۡي  بَِما  اَۡعلَُم  ۡم 
ُ

َربُّک

ابِیَۡن َغُفۡوًرا ﴿۲۶﴾  اَن  لِلۡاَّوَ
َ
ٗہ  ک

ٰصِلِحیَۡن فَِانَّ

27. bDan berikanlah kepada 
kaum kerabat haknya, dan kepada 
fakir-miskin dan orang musafir, 
dan janganlah memboroskan 
hartamu dengan berlebih-lebihan.

ابَۡن   َو  الِۡمۡسِکیَۡن  َو  ٗہ  
َ
َحّق َذاالُۡقۡربٰي  ِت 

ٰ
ا َو 

ۡر  تَۡبِذیًۡرا ﴿۲۷﴾  ِ
ّ

ِبۡیِل  َو لَا  تَُبذ الّسَ

28. cSesungguhnya para pem-
boros itu saudara setan, dan setan 
tidak tahu berterima kasih1610 
kepada Tuhan-nya.

 ؕ ٰیِطیِۡن 
َ

الّش ِاۡخَواَن  ا  انُۡوۤ
َ
ک ِریَۡن  ِ

ّ
الُۡمَبذ ِاّنَ 

ُفۡوًرا ﴿۲۸﴾ 
َ
ۡیٰطُن لَِربِّٖہ ک

َ
اَن الّش

َ
َو ک

29. Dan jika engkau harus ber-
paling dari mereka untuk mencari 
rahmat dari Tuhan engkau yang 
engkau dambakan, maka  cber-
katalah kepada mereka dengan 
perkataan yang lemah lembut.1611

ۡن  ّمِ َرۡحَمٍۃ  ابِۡتَغٓاَء  ُم 
ُ
َعۡنہ تُۡعِرَضّنَ  ا  ِاّمَ َو 

يُۡسۡوًرا ﴿۲۹﴾  ۡم قَۡولًا ّمَ
ُ
ہ

َّ بَِّک تَۡرُجۡوَہا فَُقۡل ل ّرَ

positif untuk berbuat baik dan penuh kasih-sayang terhadap mereka.
1608. Dalam bahasa Arab, kata Uff dipergunakan untuk menyatakan rasa 

muak dengan bunyi kata dari mulut, dan Nahr dipakai untuk menyatakan rasa 
muak dengan perbuatan. Dengan menggabungkan kedua kata tersebut, ayat ini 
hendak mengemukakan, bahwa hendaknya jangan mempergunakan kata-kata 
keras terhadap ibu-bapak, apalagi berbuat tidak baik terhadap mereka.

1609. Ayat ini dengan suatu perumpamaan yang indah mengajarkan dan 
menanamkan kasih-sayang terhadap kedua orang tua. Oleh karena cinta-kasih 
orang tua tidak dapat dibalas dengan sepadan, maka dianjurkan supaya kekurangan 
dalam hal ini ditutup dengan jalan berdoa bagi mereka. Doa ini menunjukkan, 
bahwa dalam usia lanjut orangtua memerlukan perlakuan dengan penuh perhatian 
dan kasih-sayang seperti layaknya anak-anak kecil dijaga dan diperhatikan dalam 
masa kanak-kanaknya oleh orangtua mereka.

1610. Orang yang tidak mempergunakan anugerah-anugerah Tuhan 
dengan cara yang baik, sebenarnya tidak bersyukur terhadap-Nya, dan ia yang 
memboroskan kekayaannya, pada hakikatnya mencari jalan untuk menghindari 

a16 : 91; 30 : 39.  b6 : 142; 7 : 32; 25 : 68. c93 : 10, 11.  
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30. aDan janganlah engkau jadi-
kan tangan engkau terbelenggu 
pada leher engkau karena keba-
khilan, dan janganlah engkau 
mengulurkannya terlampau jauh 
karena boros, supaya jangan 
nanti engkau duduk tercela dan 
menyesal.1612

لَا  َو  ُعُنِقَک  ِالٰي    
ً

َمۡغُلۡولَۃ یََدَک  ۡجَعۡل 
َ
ت لَا  َو 

َمُلۡوًما   فََتۡقُعَد  الۡبَۡسِط   
َ

ّل
ُ
ک تَبُۡسۡطَہا 

ۡحُسۡوًرا ﴿۳۰﴾ 
َ

ّم

31. Sesungguhnya, bTuhan 
engkau melapangkan rezeki-Nya 
bagi siapa yang Dia kehendaki, 
dan menyempitkan rezeki bagi 
siapa yang Dia kehendaki. 
Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui dan Maha Melihat 
akan hamba-hamba-Nya.

 ؕ یَۡقِدُر  َو  يََّشٓاُء  لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َربََّک  ِاّنَ 

اَن بِِعَباِدٖہ َخِبیًۡرا  ۭ بَِصیًۡرا ﴿٪۳۱﴾ 
َ
ٗہ ک

ِانَّ 

32. Dan cjanganlah kamu mem-
bunuh anak-anakmu karena 
takut miskin.1613 Kamilah yang 
memberi rezeki kepada mereka 
dan kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka itu adalah 
dosa besar.1614

ۡحُن 
َ

  ِاۡملَاٍق ؕ ن
َ

ۡم  َخۡشَیۃ
ُ
ا  اَۡولَاَدک َو لَا تَۡقُتُلۡوۤ

 
ً
ِخۡطا اَن 

َ
ک ۡم 

ُ
قَۡتلَہ ِاّنَ    ؕ ِایَّاُکۡم  َو   ۡم  

ُ
نَۡرُزقُہ

ِبیًۡرا ﴿۳۲﴾ 
َ
ک

kewajiban-kewajiban yang terletak di atas pundaknya untuk mempergunakannya 
dengan cara yang baik.

1611. Ada kalanya kita perlu menahan diri dari memberi bantuan kepada 
seorang yang nampaknya memerlukan bantuan, karena dikhawatirkan bahwa 
pemberian bantuan itu akan mendatangkan akibat kurang baik terhadapnya; 
umpamanya, boleh jadi ia berpencaharian hanya dari meminta-minta, atau ia 
ketagihan oleh suatu adat kebiasaan yang buruk. Dalam keadaan demikian, kata-
kata penghibur dapat dipergunakan untuk mendatangkan ketenteraman pada hati 
orang peminta-minta itu.

1612. Orang mukmin hendaknya jangan begitu kikir, sehingga tidak 
membelanjakan uangnya, sekalipun bila timbul keperluan yang sungguh-sungguh; 
begitu pula ia tidak boleh menghambur-hamburkan uangnya tanpa dipikir dan 
tanpa tujuan, sehingga manakala uangnya diperlukan untuk sesuatu keperluan 
nasional yang sungguh-sungguh, jangan-jangan ia akan menyesal bahwa ia tidak 
dapat ikut memberi sumbangan untuk maksud itu.

1613. Kedua orangtua yang bakhil – yang tidak memberi pendidikan atau 

a9 : 34; 25 : 68.  b13 : 27; 29 : 63; 30 : 38; 39 : 53.  c6 : 152.
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33. Dan ajanganlah kamu men-
dekati zinah;1615 sesungguhnya itu 
adalah perbuatan keji dan  jalan 
yang sangat buruk.

َسٓاَء   َو   ؕ  
ً

فَاِحَشۃ اَن 
َ
ک ٗہ 

ِانَّ ٰۤي  الّزِن تَۡقَربُوا  لَا  َو 

َسِبۡیلًا ﴿۳۳﴾ 

34. bDan janganlah membunuh 
jiwa, yang pembunuhannya telah 
Allah haramkan, kecuali dengan 
hak. Dan barangsiapa dibunuh 
dengan aniaya, maka sungguh 
Kami telah memberi wewenang 
kepada ahli-warisnya untuk me-
nuntut balas, tetapi janganlah 
ia melampaui batas dalam pem-
bunuhan itu. Sesungguhnya ia 
akan ditolong.1616

ا 
َّ ِال ُہ  

اللّٰ َم  َحّرَ ِتۡي 
َّ ال ۡفَس  الّنَ تَۡقُتُلوا  لَا  َو 

َنا 
ۡ
حَّقِ ؕ َو َمۡن قُِتَل َمۡظُلۡوًما فََقۡد َجَعل

ۡ
بِال

ٗہ  
ِي الَۡقۡتِل ؕ ِانَّ

ّ
ف ٰطًنا فَلَا یُۡسِرۡف 

ۡ
ٖہ ُسل لَِولِّیِ

اَن  َمۡنُصۡوًرا ﴿۳۴﴾ 
َ
ک

tidak memberi makan dan pakaian yang pantas kepada anak-anak mereka – 
sebenarnya membantu datangnya kematian jasmani dan akhlak mereka. Ayat ini 
dengan keras mencela “pembunuhan” yang dilakukan terhadap anak-anak tak 
berdosa semacam itu; padahal jika anak-anak itu diberi pendidikan yang layak 
serta diberi kesempatan-kesempatan yang tepat untuk membuat mereka dapat 
berkembang dengan sempurna, besar kemungkinan mereka akan menjadi anggota 
masyarakat yang sangat berguna. “Pembunuhan terhadap anak-anak” dapat pula 
berarti praktek yang diragukan tentang pembatasan kelahiran tanpa guna dan 
maksud seperti dianjurkan dalam masyarakat modern.

1614. Kata-kata Khit’ dan Khata’  mempunyai arti berbeda. Kalau yang 
pertama dipergunakan mengenai kesalahan yang disengaja, maka kata yang 
terakhir dipakai mengenai kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja 
(Aqrab). Di sini Al-Qur’an telah mempergunakan kata yang pertama untuk 
menegaskan, bahwa pembunuhan terhadap anak-anak merupakan keburukan 
yang sangat ditentang dan dijauhi oleh fitrat manusia sendiri, dan hanya orang 
yang kosong dari semua perasaan peri kemanusiaan dapat berbuat demikian.

1615. Perintah yang melarang “pembunuhan terhadap anak-anak” disusul 
oleh suatu perintah yang sama beratnya, yaitu, yang mengenai pelarangan terhadap 
perzinahan, sebab perzinahan pun menjadi sebab matinya sejumlah anak-anak yang 
tak terhitung banyaknya dalam berbagai bentuk. Berbeda dengan perintah Bibel, 
“engkau tidak boleh melakukan perzinahan,” Al-Qur’an mengatakan, “janganlah 
kamu mendekati zinah,” yang jelas merupakan perintah yang mempunyai 
jangkauan lebih luas, yang lebih efektif dan yang lebih dapat diterima oleh akal. 
Al-Qur’an bukan hanya melarang dan mencela perbuatan zinah sendiri, melainkan 
berusaha pula menutup semua pintu dan celah yang menjurus kepadanya.

a25 : 69.  b6 : 152;  25 : 69.
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35. aDan janganlah kamu men-
dekati harta benda anak yatim, 
kecuali dengan cara yang sebaik-
baiknya hingga ia mencapai 
kedewasaannya, dan btepatilah 
janji;1617 sesungguhnya janji itu 
akan dipertanyakan.

ِتۡي  ِہَي اَۡحَسُن 
َّ ا بِال

َّ َو لَا تَۡقَربُۡوا َماَل الَۡیِتۡیِم  ِال

بِالَۡعۡہِدِؕاّنَ   اَۡوفُۡوا  ٗہ َ۪و  اَُشّدَ یَۡبلَُغ   ي 
ٰ
َحّت

اَن  َمۡسـُۡٔولًا ﴿۳۵﴾ 
َ
الَۡعۡہَد  ک

1616. Dalam dua ayat terdahulu telah disinggung dua cara pembunuhan 
secara tak langsung. Ayat yang sedang dibahas ini membicarakan pembunuhan 
secara langsung. Setelah si pembunuh dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang 
sah, ahli waris orang yang terbunuh mempunyai hak membuat si pembunuh 
itu menjalani hukuman mati menurut cara yang sah atau menerima uang darah 
sebagai pengganti rugi atas kematian orang yang terbunuh itu. Tetapi jika 
dengan memberi izin membayar uang darah kepada ahli waris akan merugikan 
kepentingan keamanan umum atau merugikan akhlak, atau jika tuntutan para 
ahli waris ternyata tidak jujur, maka pengadilan dapat menolak hak pilihan ahli 
waris itu, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap si 
pembunuh. Pada hakikatnya baik ahli waris si terbunuh maupun negara, sama-
sama berhak memberi maaf atau menghukum yang bersalah. Hak negara yang 
tersebut di atas mengenai hukuman terhadap orang yang bersalah, berlaku untuk 
semua hal yang bertalian dengan peraturan mengenai penebusan. Kalau dalam 
bagian pertama ayat ini hak-hak pihak yang dirugikan telah dijamin, maka kata-
kata, “janganlah ia melampui batas dalam pembunuhan itu.” mengandung 
anjuran untuk kepentingan si pembunuh. Kata-kata ini menunjukkan, bahwa 
meskipun “jiwa dibayar jiwa” adalah hukum bersifat umum, tetapi ahli waris 
si terbunuh jangan selamanya mendesak agar perintah itu dilaksanakan secara 
harfiah. Si pembunuh harus menerima hukuman yang terberat sesuai dengan 
peraturan, hanya bila pertimbangan-pertimbangan keadilan, keamanan umum 
atau akhlak menghendaki demikian. Jiwanya dapat diselamatkan dan uang 
darahnya diterima, jika perbuatan baik itu dapat diharapkan dapat menjurus 
kepada perbaikan akhlaknya.

1617. Sesudah meletakkan peraturan mengenai hukuman terhadap 
pembunuhan, yang akibatnya meninggalkan anak-anak yatim pada kedua-dua 
keluarga baik pada keluarga si pembunuh maupun pada keluarga si terbunuh, 
Al-Qur’an selanjutnya menetapkan peraturan-peraturan mengenai hak-hak 
anak-anak yatim. Peraturan yang terpenting di antaranya ialah yang bertalian 
dengan kekayaan mereka. Kata “janji” (yang berarti kewajiban) telah 
dipergunakan di sini untuk menekankan, bahwa pengadaan penjagaan yang 
pantas terhadap kekayaan-kekayaan anak-anak yatim itu bukan merupakan 
suatu kebaikan terhadap mereka, melainkan merupakan suatu pertanggung-
jawaban dan kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan 
sejujur-jujurnya.

a4 : 7, 11;  6 : 153.  b5 : 2;  16  : 92.
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36. aDan sempurnakan lah 
ukuran bila kamu mengukur, dan 
timbanglah dengan timbangan 
yang benar. Yang demikian itu 
lebih baik dan lebih terpuji kesu-
dahannya.1618

بِالِۡقۡسَطاِس  ِزنُۡوا  َو  تُۡم 
ۡ
کِل ِاَذا  الَۡکۡیَل  اَۡوفُوا  َو 

 ﴾۳۶﴿ ِویۡلًا 
ۡ
تَا اَۡحَسُن   ّوَ  َخیٌۡر   الُۡمۡسَتِقۡیِم ٰؕذلَِک 

37. bDan janganlah engkau ikuti 
apa yang tentang itu engkau tidak 
mempunyai ilmu. cSesungguhnya 
telinga, mata dan hati, semuanya 
akan ditanya mengenainya.1619

ۡمَع  الّسَ ِاّنَ   ؕ ٌم 
ۡ
ِعل بِٖہ  لََک  لَيَۡس  َما  تَۡقُف  لَا  َو 

َعۡنُہ   اَن 
َ
ک ِٰٓئَک  اُول  

ُ
ّل

ُ
ک الُۡفَؤاَد  َو  الَۡبَصَر  َو 

َمۡسـُۡٔولًا ﴿۳۷﴾ 
38. dDan janganlah engkau ber-

jalan di bumi dengan sombong, 
sesungguhnya engkau samasekali 
tidak dapat membelah bumi dan 
tidak pula engkau dapat mencapai 
ketinggian gunung-gunung.1620

ۡخِرَق 
َ
ت لَۡن  َک  

ِانَّ  ۚ مََرًحا  الۡاَۡرِض  فِي  تَۡمِش  لَا  َو 

ِجَباَل ُطۡولًا ﴿۳۸﴾ 
ۡ

الۡاَۡرَض َو لَۡن تَۡبلَُغ ال

1618. Rahasia kemajuan dan kesejahteraan suatu kaum dalam bidang 
perniagaan terletak dalam melakukan transaksi perdagangan dan perniagaan 
dengan jujur dan adil.

1619. Ayat ini mengikis habis sampai ke akar-akarnya semua sumber 
kecurigaan, yang menurut urutan alami adalah “telinga,” “mata,” dan 
“hati.” Telinga merupakan saluran pertama yang melaluinya sebagian besar 
kecurigaan masuk ke dalam pikiran orang. Sebagian besar kecurigaan adalah 
disebabkan oleh laporan-laporan tidak berdasar yang didengar oleh seseorang 
mengenai orang lain. Sumber kedua ialah penglihatan. Seseorang melihat 
orang lain berbuat sesuatu, dan memberinya penafsiran yang salah, dan 
terbawa pikirannya untuk mencurigai maksud-maksud dan niat-niat orang yang 
melakukan perbuatan itu. Kecurigaan terakhir dan yang paling rendah ialah 
yang seseorang menaruh curiga terhadap orang lain, bukan sebagai akibat suatu 
laporan buruk yang mungkin telah ia dengar, dan bukan pula diakibatkan oleh 
suatu perbuatan buruk, yang boleh jadi ia sendiri lihat orang itu melakukannya, 
melainkan oleh karena didorong khayalannya sendiri yang tidak sehat. Jadi 
bukan hanya jiwa dan harta kekayaan manusia saja yang dinyatakan suci dan 
tak boleh dilanggar (seperti telah disinggung dalam ayat yang mendahuluinya), 
tetapi kehormatan manusia mempunyai nilai kudus, dan serangan terhadap 
kehormatan manusia pun harus pula dipertanggung-jawabkan kelak.

a7 : 86; 11 : 85, 86; 26 : 182, 183; 55 : 10.  b11 : 47.
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39. Semua itu, merupakan ke-
burukan yang amat dibenci di 
hadapan Tuhan engkau. 

 ﴾۳۹﴿ ُرۡوًہا 
ۡ

َمک َربَِّک  ِعۡنَد  ُئٗہ  َسّیِ اَن 
َ
ک ٰذلَِک   

ُ
ّل

ُ
ک

40. Itulah ajaran dari apa-
apa yang Tuhan engkau telah 
wahyukan kepada engkau dari 
sebagian hikmah. aDan janganlah 
engkau jadikan bersama Allah, 
tuhan  lain supaya engkau jangan 
dilemparkan ke dalam Jahannam, 
tercela dan terusir.

َمِۃؕ  
ۡ

ِحک
ۡ

ال ِمَن  َربَُّک  ِالَۡیَک  ي   اَۡوحٰۤ   
ۤ
ِممَّا ٰذلَِک 

َم 
َ ي فِۡي َجَہنّ

ٰ
ق

ۡ
َخَر فَُتل

ٰ
ِہ ِالٰـًہا ا

ۡجَعۡل َمَع اللّٰ
َ
َو لَا ت

ۡدُحۡوًرا ﴿۴۰﴾  َمُلۡوًما ّمَ

41. bApakah Tuhanmu memilih 
untuk kamu anak-anak lelaki dan 
Dia sendiri mengambil anak-
anak perempuan dari antara para 
malaikat? Sesungguhnya kamu 
mengucapkan kata-kata yang be-
sar bahayanya.

ِمَن   
َ

خَذ
َّ
ات َو  بِالَۡبِنیَۡن  ۡم 

ُ
َربُّک ۡم 

ُ
ۡصٰفىک

َ
اَفَا

قَۡولًا  لََتُقۡولُۡوَن  ۡم 
ُ

ک
ِانَاثًاِؕانَّ ِۃ 

َ
ِٰٓئک الَۡمل

َعِظۡيمًا ﴿٪۴۱﴾  

42. Dan sesungguhnya cKami 
telah menerangkan1621 secara ber-
ulang-ulang dalam Al-Qur’an ini 
supaya mereka mengambil na-
sehat, tetapi tidaklah Al-Qur’an 
itu menambah bagi mereka, 
kecuali kebencian.

ُرۡواؕ  َو  َما  
َّ
ک

َ ّ
ِن  لَِیذ

ٰ
ا  الُۡقۡرا

َ
َنا فِۡي ٰہذ

ۡ
ف َو لََقۡد َصّرَ

ا  نُُفۡوًرا ﴿۴۲﴾ 
َّ ۡم  ِال

ُ
یَِزیُۡدہ

1620. Membanggakan dan menyombongkan diri atas hasil-hasil yang 
dicapai oleh seseorang bukan saja menunjukkan kedangkalan pikiran orang, 
tetapi juga mendatangkan kerugian kepada akhlak orang sombong itu, sebab 
sikap demikian membuatnya menjadi puas dengan apa yang telah dicapainya, 
hal demikian membawa akibat akan merintangi kemajuan akhlaknya.

1621. Untuk suatu kitab suci yang harus memecahkan segala masalah 
dan persoalan yang penting-penting, adalah wajar dan menjadi keharusan, 
supaya kitab itu berulang kali mengupas kembali hal-hal yang bertalian 
erat dengan suatu masalah pokok. Bila pengulangan itu dimaksudkan untuk 
mengupas suatu masalah dari sudut yang baru atau untuk membantah suatu 
tuduhan baru, maka tiada orang yang waras otaknya lagi cerdas pikirannya 

a17 : 23; 26 : 214; 28 : 89.  b37 : 151; 43 : 20; 52 : 40.
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43. Katakanlah, “Jika ada be-
serta-Nya tuhan-tuhan lain seba-
gaimana mereka katakan, niscaya 
mereka mampu mencari jalan 
kepada Dzat Yang mempunyai 
‘‘Arasy.”

ِاًذا   یَُقۡولُۡوَن  َما 
َ
ک  

ٌ
لِـَہۃ

ٰ
ا  

ۤ
َمَعٗہ اَن 

َ
ک ۡو 

َّ ل قُۡل 

ابَۡتَغۡوا ِالٰي ِذي الۡعَۡرِش َسِبۡیلًا ﴿۴۳﴾ 
َّ ل

44. aMahasuci Dia, dan Maha-
luhur, jauh di atas apa yang 
mereka katakan.

 ﴾۴۴﴿ َکِبیۡرًا  ا  ُعُلّوً یَُقۡولُۡوَن  َعمَّا  تَٰعلٰي  َو  ُسۡبٰحَنٗہ  

45. Kepada-Nya bertasbih ke-
tujuh langit dan bumi dan apa yang 
ada di dalamnya. Dan tiada suatu 
benda pun melainkan bbertasbih 
dengan memuji-Nya,1622 akan 
tetapi kamu tidak memahami 
tasbih mereka itu. Sesungguhnya 
Dia Maha Penyantun, Maha 
Pengampun.

َمۡن  َو  الۡاَۡرُض  َو  ۡبُع   الّسَ ٰمٰوُت  الّسَ لَُہ   ُح   تَُسّبِ

ُح ِبحَۡمِدٖہ   ا يَُسّبِ
َّ ۡيٍء  ِال

َ
ۡن ش ِفۡیِہّنَ َؕو ِاۡن ّمِ

اَن 
َ
ک ٗہ  

ِانَّ  ؕ ۡم 
ُ
تَۡسِبۡيحَہ تَۡفَقُہۡوَن  ا 

َّ ل لِٰکۡن  َو 

َحلِۡيمًا َغُفۡوًرا ﴿۴۵﴾ 

46. Dan apabila engkau mem-
baca Al-Qur’an, Kami jadikan 
antara engkau dan mereka yang 
tidak beriman pada akhirat suatu 
penghalang yang tersembunyi.

ِذیَۡن 
َّ َنا بَۡیَنَک َو بَیَۡن  ال

ۡ
َن َجَعل

ٰ
َو ِاَذا قََراَۡت الُۡقۡرا

 ﴾۴۶ۙ ۡسُتۡوًرا  ﴿ ِخَرِۃ ِحجَابًا ّمَ
ٰ

لَا یُۡؤِمنُۡوَن بِالۡا

dapat mengemukakan keberatan terhadap hal demikian.
1622. Jika kata-kata, “Kepada-Nya bertasbih ketujuh langit dan bumi 

dan apa yang ada di dalamnya,” menunjuk kepada kesaksian bersama yang 
dikandung oleh seluruh alam mengenai keesaan Tuhan, maka kata-kata, “dan 
tiada suatu benda pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya,” menunjuk 
kepada kesaksian yang diberikan oleh segala sesuatu secara perorangan dan 
secara terpisah mengenai keesaan Dzat Ilahi. Kata-kata yang pertama berarti, 
bahwa pengaturan dan tatanan indah yang ada di alam semesta, tak ayal lagi 
menunjukkan, bahwa penciptanya adalah Wujud Tunggal; sedang kata-kata 
yang tersebut belakangan berarti, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, 
dalam ruangannya sendiri yang terbatas itu, dan dengan caranya sendiri yang 
tidak dapat ditiru itu, menampakkan berbagai macam sifat Tuhan.

a6 : 101; 39 : 68.  b24 : 42; 59 : 25; 61 : 2; 62 : 2; 64 : 2.
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47. aDan Kami meletakkan 
tutupan1623 di atas hati mereka 
supaya mereka tidak memahami-
nya dan dalam telinga mereka ada 
sumbatan. bDan apabila engkau 
menyebutkan Tuhan engkau Yang 
Tunggal dalam Al-Qur’an, mereka 
membalikkan punggung mereka 
karena bencinya.

یَّۡفَقُہۡوُہ   اَۡن    
ً

ۃ اَِکّنَ قُُلۡوبِہِۡم   َعلٰي  َنا 
ۡ
َجَعل ّوَ 

فِي  َربََّک  ۡرَت 
َ
َذک ِاَذا  َوۡقًراَؕو  َذانِہِۡم 

ٰ
ا فِۡيۤ  َو 

ٰۤي  اَۡدبَاِرہِۡم  نُُفۡوًرا ﴿۴۷﴾  ۡوا َعل
َّ ِن َوۡحَدٗہ  َول

ٰ
الُۡقۡرا

48. Kami lebih mengetahui 
untuk apa mereka mendengarkan, 
ketika mereka mendengarkan 
engkau dan ketika mereka sedang 
berunding secara rahasia, ketika 
orang-orang aniaya itu berkata 
satu sama lain, c”Kamu hanya 
mengikuti seorang laki-laki yang 
terkena sihir.”

يَۡسَتِمُعۡوَن   ِاۡذ  بِٖہۤ   يَۡسَتِمُعۡوَن  بَِما  اَۡعلَُم  ۡحُن 
َ
ن

ِاۡن  لُِمۡوَن  
ٰ

الّظ یَُقۡوُل  ِاۡذ  ي   ۡجوٰۤ
َ
ن ۡم 

ُ
ہ ِاۡذ  َو  ِالَۡیَک 

ۡسُحۡوًرا ﴿۴۸﴾  ا َرُجلًا  ّمَ
َّ ِبُعۡوَن  ِال تَّتَ

49. dLihatlah, bagaimana mereka 
mengada-adakan perumpamaan-
perumpamaan mengenai diri eng-
kau, maka akibatnya mereka men-
jadi tersesat, lalu mereka tidak 
dapat menemukan jalan.

فَلَا   ۡوا  
ُ

فََضّل الۡاَۡمَثاَل  لََک  َضَربُۡوا  ۡیَف 
َ
ک اُنُۡظۡر 

يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  َسِبۡیلًا ﴿۴۹﴾ 

50. Dan mereka berkata, e”Apa-
bila kami telah menjadi tulang-
belulang dan benda yang hancur, 
apakah kami sungguh-sungguh 
akan dibangkitkan kembali sebagai 
makhluk yang baru?”

ا  
ِانَّ ُرفَاتًاَء  ّوَ   ِعَظاًما   ا  ُکّنَ ِاَذا  اَء  قَالُۡوۤ َو 

ًقا َجِدیًۡدا ﴿۵۰﴾ 
ۡ
لََمۡبُعۡوثُۡوَن  َخل

51. Katakanlah, “Jadilah kamu 
batu atau besi!

 ﴾۵۱ۙ ۡونُۡوا  ِحجَاَرًۃ  اَۡو  َحِدیًۡدا ﴿
ُ
قُۡل  ک نصف 

الحزب   29

a6 : 26; 18 : 58; 41 : 6.  b17 : 49.  c25 : 9.  d25 : 10.
e17 : 99; 23 : 83; 37 : 17; 56 : 48.

1623. Adalah tutupan dengki dan cemburu, atau tutupan perasaan hormat 
yang palsu dan rasa kebanggaan atas kebangsaan, atau tutupan yang timbul 
dari kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dalam masyarakat, atau 
berkurangnya penghasilan ataupun tutupan sebagai akibat adat kebiasaan dan 
kepercayaan lama yang dipegang dengan erat dan asyiknya-lah yang menjadi 



BANĪ ISRĀ’ĪL Surah 17Juz 15

981

52. Atau makhluk yang nam-
paknya paling keras1624 dalam 
pikiranmu, kendati demikian ka-
mu akan dibangkitkan kembali.” 
aMaka mereka akan bertanya, 
“Siapakah yang akan menghidup-
kan kami kembali?” Katakanlah, 
“Dia Yang telah menjadikan kamu 
pertama kali.” Masih juga mereka 
akan menggelengkan kepalanya 
terhadap engkau dan berkata, 
b”Kapankah itu akan terjadi?” 
Katakanlah, “Boleh jadi itu dekat.”

ۡمۚ  فََسَیُقۡولُۡوَن 
ُ
بُُر فِۡي ُصُدۡوِرک

ۡ
مَّا یَک ًقا ّمِ

ۡ
اَۡو َخل

 ؕ مَّرٍَۃ  َل  اَّوَ ۡم  
ُ
فََطَرک ِذۡي 

َّ ال یُِّعۡیُدنَاؕقُِل  َمۡن 

ۡم َو یَُقۡولُۡوَن َمٰتي 
ُ
فََسُیۡنِغُضۡوَن ِالَۡیَک ُرُءۡوَسہ

ۡوَن  قَِریًۡبا ﴿۵۲﴾ 
ُ

ي  اَۡن  یَّک قُۡل  َعسٰۤ ُہَوؕ 

53. “Itu akan terjadi pada hari 
ketika Dia akan memanggilmu, 
lalu kamu akan menyambut 
dengan memuji-Nya dan kamu 
akan beranggapan bahwa ctidaklah 
kamu tinggal di dunia melainkan 
hanya sebentar.”

ۡوَن   ِجۡیُبۡوَن ِبحَۡمِدٖہ َو  تَُظّنُ
َ

ۡم فَتَۡست
ُ
یَۡوَم یَۡدُعۡوک

ا  قَلِۡیلًا  ﴿٪۵۳﴾ 
َّ ِبۡثتُۡم  ِال

َّ ِاۡن  ل 

54. dDan katakanlah kepada 
hamba-hamba-Ku supaya mereka 
mengucapkan perkataan yang 
sebaik-baiknya. eSesungguhnya 
setan menimbulkan perpecahan 
di antara mereka. Sesungguhnya 
setan adalah musuh yang nyata 
bagi manusia.

ِاّنَ   ؕ اَۡحَسُن  ِہَي   ِتۡي  
َّ ال یَُقۡولُوا  لِِّعَباِدۡي  قُۡل  َو 

اَن 
َ
ک ۡیٰطَن 

َ
الّش ِاّنَ   ؕ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ َزُغ 

ۡ
یَن ۡیٰطَن 

َ
الّش

ِبۡیًنا ﴿۵۴﴾  ا ّمُ لِلِۡانَۡساِن َعُدّوً

a36 : 79, 80.  b34 : 30; 36 : 49; 67 : 26.  c20 : 105; 23 : 114, 115.  d16 : 126;

23 : 97; 41 : 35.  e7 : 201; 12 : 101; 41 : 37.

penghalang bagi orang-orang kafir untuk menerima kebenaran. penghalang-
penghalang itulah yang sungguh tidak disadari oleh orang-orang kafir sendiri.

1624. Ayat ini dapat dianggap mengatakan kepada orang-orang kafir, 
bahwa meskipun seandainya hati mereka menjadi keras seperti besi atau 
batu atau suatu benda lain semacam itu. Tuhan akan menimbulkan di antara 
mereka perubahan segar yang kedatangannya Dia takdirkan melalui Rasulullah 
Saw Atau dapat pula diartikan menjawab keragu-raguan mereka mengenai 
hari kebangkitan, seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya, seraya berkata 
kepada mereka, bahwa mereka tidak dapat menghindarkan diri dari azab Ilahi, 

R. 6
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55. Tuhan-mu lebih mengetahui 
tentang kamu. aJika Dia meng-
hendaki, Dia tentu akan menga-
sihimu; atau jika Dia menghen-
daki, Dia akan mengazabmu. bDan 
Kami tidak mengutus engkau 
sebagai penjaga atas mereka.

اَۡو  ۡم  
ُ

یَۡرَحۡمک  
ۡ
يََّشا ِاۡن    ؕ ۡم 

ُ
بِک اَۡعلَُم   ۡم  

ُ
َربُّک

َعلَۡیہِۡم   ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو   ؕ ۡم 

ُ
بۡک ِ

ّ
یَُعذ  

ۡ
يََّشا ِاۡن 

َوکِۡیلًا  ﴿۵۵﴾ 

56. Dan Tuhan engkau lebih 
mengetahui tentang mereka yang 
ada di seluruh langit dan bumi. 
Dan sesungguhnya telah cKami 
muliakan sebagian nabi-nabi 
di atas sebagian yang lain, dan 
kepada Daud telah Kami berikan 
Zabur.

 ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  بَِمۡن  اَۡعلَُم  َربَُّک  َو 

ّوَ  بَۡعٍض  َعلٰي  َن  ٖ
ِبیّ الّنَ بَۡعَض  َنا 

ۡ
ل

َ
فَّض لََقۡد  َو 

تَۡیَنا َداٗوَد  َزبُۡوًرا ﴿۵۶﴾ 
ٰ
ا

57. dKatakanlah, “Panggillah 
kepada mereka yang kamu anggap 
tuhan-tuhan selain Dia; padahal 
mereka itu tidak mempunyai ke-
kuasaan menghilangkan kesu-
sahan darimu dan tidak pula 
mengubah keadaanmu.”

فَلَا  ُدۡونِٖہ  ۡن   ّمِ َزَعۡمتُۡم   ِذیَۡن  
َّ ال اۡدُعوا  قُِل 

ۡحِویۡلًا ﴿۵۷﴾ 
َ
ۡم  َو لَا ت

ُ
ّرِ َعۡنک

ُ
ۡشَف الّض

َ
یَۡملُِکۡوَن  ک

58. Mereka yang diseru1625 oleh 
orang-orang itu, mereka juga 
mencari sarana kedekatan kepada 
Tuhan mereka, siapa di antara

َربِّہُِم  ِالٰي  یَۡبَتُغۡوَن   یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ِٰٓئَک  اُول

َرۡحَمَتٗہ یَۡرُجۡوَن   َو  اَۡقَرُب  ۡم 
ُ
اَیُّہ  

َ
الَۡوِسۡیلَۃ

seandainya mereka akan berubah menjadi besi atau batu atau suatu benda keras 
yang lain.

1625. Ayat ini dapat ditujukan kepada para malaikat, nabi-nabi atau para 
wali yang oleh sebagian orang disembah layaknya tuhan.

a2 : 285; 3 : 129; 5 : 41; 29 : 22.  b6 : 108; 39 : 42; 42 : 7.
c2 : 254; 27 : 16.  d22 : 74; 25 : 4; 34 : 23.
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a21 : 12; 22 : 46; 28 : 59.  b17 : 95; 18 : 56.  c17 : 2.

mereka yang lebih dekat kepada 
Tuhan dan mengharapkan rahmat-
Nya, dan takut akan azab-Nya. 
Sesungguhnya azab Tuhan engkau 
adalah sesuatu yang ditakuti.

اَن  
َ
ک َربَِّک   اَب  

َ
َعذ ِاّنَ   ؕ ابَٗہ 

َ
َعذ َيخَافُۡوَن  َو 

ۡوًرا ﴿۵۸﴾ 
ُ

َمۡحذ

59. aDan tiada suatu negeri pun 
melainkan Kami menghancurkan-
nya sebelum Hari Kiamat, atau 
Kami mengazabnya dengan azab 
yang sangat keras.1626 Yang de-
mikian itu telah tertulis dalam 
Kitab.

قَۡبَل  ُمۡہلُِکۡوَہا  ۡحُن  
َ
ن ا 

َّ ِال قَۡریٍَۃ   ۡن  ّمِ ِاۡن  َو 

 ؕ َشِدیًۡدا  ابًا 
َ

َعذ بُۡوَہا  ِ
ّ

ُمَعذ اَۡو  الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوِم 

اَن  ٰذلَِک فِي الِۡکٰتِب َمۡسُطۡوًرا ﴿۵۹﴾ 
َ
ک

60. bDan tiada yang dapat 
merintangi Kami untuk me-
ngirimkan tanda-tanda melainkan 
bahwa orang-orang dahulu telah 
mendustakannya,1627 dan Kami be-
rikan kepada Tsamud unta betina 
sebagai suatu tanda yang nyata, 
tetapi mereka menganiayanya. 
Dan Kami tidak mengirimkan 
tanda-tanda melainkan untuk me-
nakuti-nakuti.

َب 
َّ

ذ
َ
ک اَۡن    ۤ ا

َّ ِال ٰیِت 
ٰ

بِالۡا ۡرِسَل 
نُّ اَۡن   

ۤ
َمَنَعَنا َما  َو 

  
َ

اقَۃ الّنَ ثَُمۡوَد  تَۡیَنا 
ٰ
ا لُۡوَن َؕو  الۡاَّوَ بَِہا 

ٰیِت  
ٰ

ُمۡبِصَرًۃ  فََظلَُمۡوا بَِہا ؕ َو َما نُۡرِسُل  بِالۡا

ۡخِویًۡفا ﴿۶۰﴾ 
َ
ا  ت

َّ ِال

61. Dan ingatlah ketika Kami 
mengatakan kepada engkau, 
“Sesungguhnya Tuhan engkau 
telah mengepung orang-orang ini 
dengan kebinasaan.” cDan tidaklah

اِسؕ  بِالّنَ  
َ

اََحاط َربََّک  ِاّنَ  لََک  َنا 
ۡ
قُل ِاۡذ  َو 

ا
َّ ِال اََریٰۡنَک  ِتۡيۤ 

َ ّ ال ۡءیَا  الّرُ َنا 
ۡ
َجَعل َما  َو 

1626. Isyarat ini tertuju kepada azab yang akan mendahului suatu 
malapetaka, yang meliputi seluruh jagat atau suatu rentetan malapetaka, seperti 
dinubuatkan oleh para nabi dan juga dalam Al-Qur’an.

1627. Atau artinya mungkin begini: Apakah kenyataan, bahwa bangsa-
bangsa dahulu kala menolak nabi-nabi, dapat menjadi alasan supaya tanda-
tanda selanjutnya jangan dikirim lagi yaitu, penolakan orang-orang dahulu 
tidak dapat menjadi alasan untuk menahan penampakan tanda-tanda samawi.
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Kami jadikan ru’ya1627A yang telah 
Kami perlihatkan kepada engkau 
melainkan sebagai ujian bagi 
manusia, dan begitu pula pohon 
terkutuk1628 dalam Al-Qur’an. Dan 
Kami menakut-nakuti mereka 
terus-menerus tetapi itu tidak me-
nambah kepada mereka sesuatu, 
kecuali kedurhakaan yang besar.

فِي   
َ

ُعۡونَۃ
ۡ
الَۡمل َجَرَۃ 

َ
الّش َو  اِس  لِّلّنَ   

ً
ِفۡتَنۃ

ا ُطۡغَیانًا 
َّ ۡم ِال

ُ
مَا یَِزیُۡدہ

َ
ۡم � ف

ُ
فُہ خَّوِ

ُ
ِنؕ َو ن

ٰ
الُۡقۡرا

ِبیًۡرا ﴿٪۶۱﴾ 
َ
ک 

62. aDan ingatlah ketika Kami 
berkata kepada para malaikat, 
“Sujudlah kepada1629 Adam,”   

ا
ۤ
فََسَجُدۡو َدَم  

ٰ
لِا اۡسجُُدۡوا  ِۃ 

َ
ِٰٓئک َمل

ۡ
لِل َنا 

ۡ
قُل ِاۡذ  َو 

1627A. Isyarat di sini tertuju kepada kasyaf yang disebut dalam ayat kedua 
dalam Surah ini. Dalam kasyaf itu Rasulullah Saw melihat diri beliau mengimami 
semua nabi lainnya dalam shalat yang dilakukan di Baitul-makdis di Yerusalem, 
yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Kasyaf itu mengandung arti bahwa 
pada suatu ketika di masa yang akan datang, para pengikut nabi-nabi tersebut 
akan masuk ke haribaan Islam. Inilah yang dimaksud oleh kata-kata “Tuhan 
engkau telah mengepung orang-orang ini (dengan kebinasaan).” Penyebaran 
Islam secara meluas akan datang sesudah terjadi bencana-bencana yang akan 
melanda seluruh dunia seperti telah disinggung dalam ayat 59.

1628. Agaknya “pohon terkutuk” itu adalah kaum Yahudi yang telah 
berulang kali disebut dalam Al-Qur’an dikutuk oleh Tuhan (QS.5: 14, 61, 65, 
79). Kutukan Tuhan telah mengejar-ngejar kaum yang malang ini semenjak 
Nabi Daud As sampai jaman kita ini. Penafsiran tentang ungkapan ini ditunjang 
oleh kenyataan, bahwa Surah ini secara istimewa membahas hal ihwal kaum 
Bani Israil, seperti diisyaratkan oleh nama Surah ini sendiri, ialah, Bani Israil. 
Kenyataan bahwa ayat ini mulai dengan menyebut kasyaf Rasulullah Saw, dan 
di dalam kasyaf itu beliau lihat diri beliau mengimami nabi-nabi Bani Israil 
dalam shalat di Yerusalem – pusat agama Yahudi – memberi dukungan lebih 
lanjut kepada anggapan, bahwa yang dimaksud oleh “pohon terkutuk” itu 
adalah kaum Yahudi; Kata Syajarah mengandung pula arti suku bangsa. Ayat 
ini membahas kasyaf itu, dan juga membahas kaum Yahudi (pohon terkutuk) 
yang oleh kasyaf ini disinggung secara khusus sebagai “ujian bagi manusia.” 
Orang-orang Yahudi pada tiap qurun jaman telah menjadi sumber kesengsaraan 
dan penderitaan bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam.

1629. Huruf lām antara lain berarti “bersama.” Ungkapan li Ādama dapat 
pula berarti “bersama Adam.” Sujud di sini berarti ta’at.

a2 : 35; 7 : 12; 15 : 30, 31; 18 : 51; 20 : 117; 38 : 73 - 75.

R. 7
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maka bersujudlah mereka, kecuali 
iblis. Ia berkata, “Apakah aku 
harus sujud kepada orang yang 
Engkau jadikan dari tanah liat?”

َخلَۡقَت   لَِمۡن   َءاَۡسجُُد  ِابۡلِيَۡس ؕقَاَل  اۤ 
َّ ِال

 ﴾۶۲ۚ ِطۡیًنا ﴿

63. Dan Ia berkata, “Bagai-
manakah pendapat Engkau? 
Mungkinkah aorang ini, yang 
Engkau telah muliakan atasku 
menjadi majikanku? Jika Engkau 
akan memberi tangguh kepadaku 
hingga Hari Kiamat,1630 btentulah 
akan aku hancurkan semua anak-
keturunannya, kecuali sedikit.”1631

لَِئۡن  َعلَّيَ  ۡمَت  ّرَ
َ
ک ِذۡي 

َّ ال ا 
َ

ٰہذ اََرَءیَۡتَک  قَاَل 

  
ۤ
یََّتٗہ ّنَ ُذّرِ

َ
ۡرتَِن ِالٰي یَۡوِم الِۡقٰیَمِۃ لَاَۡحَتِنک

اَّخَ

ا  قَلِۡیلًا ﴿۶۳﴾ 
َّ ِال

64. cDia Allah berfirman, “Pergi-
lah! Maka barangsiapa mengikuti 
engkau dari antara mereka, nis-
caya Jahanamlah balasan bagi 
kamu sekalian, suatu balasan 
yang penuh.

َم  
َ َجَہنّ فَِاّنَ  ۡم 

ُ
ِمۡنہ تَِبَعَک  مَۡن 

َ
ف اۡذَہۡب  قَاَل 

ۡوفُۡوًرا ﴿۶۴﴾  ۡم  َجَزٓاًء  ّمَ
ُ
َجَزٓاُؤک

65. d”Dan bujuklah siapa dari 
antara mereka yang engkau sang-
gup bujuk dengan suaramu, dan 
kerahkanlah terhadap mereka

َو  بَِصۡوتَِک  ۡم 
ُ
ِمۡنہ اۡسَتَطۡعَت  َمِن  زِۡز 

ۡ
اۡسَتف َو 

ۡم
ُ
ہ

ۡ
اَۡجلِۡب َعلَۡیہِۡم ِبخَۡیلَِک َو َرِجلَِک َو َشاِرک

a7 : 13; 15 : 34; 38 : 77.  b7 : 17, 18; 15 : 40.  c7 : 19; 15 : 43, 44; 38 : 86.  d7 : 18.

1630. Kata “kiamat” di sini maksudnya adalah kebangkitan rohani 
yang dialami oleh tiap orang mukmin ketika keimanannya mencapai titik 
kesempurnaan sehingga setan tidak lagi berkuasa atas dia.

1631. Apakah setan telah berhasil atau tidak, dalam melaksanakan 
ancamannya untuk menyesatkan sejumlah besar umat manusia, merupakan 
soal yang penting dan perlu mendapat jawaban. Satu pandangan yang 
tergesa-gesa dan tanpa disertai pikiran yang matang mengenai keadaan baik 
dan buruk di dunia ini, dapat membawa kita kepada kesimpulan yang salah, 
bahwa keburukan itu mengungguli kebaikan di dunia ini. Tetapi hakikat yang 
sebenarnya adalah kebalikannya. Seandainya, sebagai misal, semua ucapan 
pendusta-pendusta terbesar diselidiki secara kritis, maka ucapan-ucapannya 
yang mengandung kebenaran, jumlahnya akan nampak jauh melebihi ucapan-
ucapannya yang dusta. Demikian pula jumlah orang-orang buruk di dunia 
ini jauh di bawah jumlah orang-orang baik. Kenyataan bahwa keburukan itu 
mendapat perhatian begitu besar, justru menjadi bukti bahwa fitrat manusia 
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pasukan berkuda engkau dan 
pasukan berjalan-kaki engkau 
dan berserikatlah dengan mereka 
dalam harta, dan anak-anak me-
reka, dan berikanlah janji-janji 
kepada mereka.”1632 aDan setan 
tidak menjanjikan kepada mereka 
selain tipu-daya.

َما  َو   ؕ ۡم 
ُ
ِعۡدہ َو  الۡاَۡولَاِد  َو  الۡاَۡمَواِل  فِي 

ا  ُغُرۡوًرا ﴿۶۵﴾ 
َّ ۡیٰطُن ِال

َ
ُم الّش

ُ
یَِعُدہ

66. bSesungguhnya mengenai 
hamba-hamba-Ku, engkau tidak 
akan mempunyai kekuasaan1633 
atas mereka. Dan cukuplah Tuhan 
Engkau sebagai Pelindung.

ي  
ٰ
ف

َ
ٰطٌن ؕ َو ک

ۡ
ِاّنَ ِعَباِدۡي  لَيَۡس  لََک  َعلَۡیہِۡم ُسل

بَِربَِّک  َوکِۡیلًا  ﴿۶۶﴾ 

67. cTuhan-mu, Dia-lah Yang 
melayarkan bahtera-bahtera 
bagimu di lautan, supaya kamu 
dapat mencari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Dia Maha Pe-
nyayang terhadapmu.

فِي  َک 
ۡ
الُۡفل لَُکُم  یُۡزِجۡي  ِذۡي 

َّ ال ُم 
ُ

َربُّک

ۡم  
ُ

اَن بِک
َ
ٗہ ک

الَۡبۡحِر لَِتۡبَتُغۡوا ِمۡن فَۡضِلٖہ ؕ ِانَّ

َرِحۡيمًا ﴿۶۷﴾ 

68. dDan apabila kemudaratan 
menimpamu di lautan, maka sia-
sialah bagimu segala yang kamu 
seru selain Dia. Tetapi apabila Dia   

 َمۡن تَۡدُعۡوَن  
َ

ّرُ  فِي الَۡبۡحِر َضّل
ُ

ُم الّض
ُ

ک َو ِاَذا َمّسَ

ي الۡبَّرِ   اَۡعَرۡضتُۡم ؕ
َ

ۡم  ِال
ُ

ىک ّجٰ
َ

ا ن ۤ  ِایَّاُہ ۚ فَلَّمَ ا
َّ ِال

a4 : 121; 14 : 23.  b15 : 41; 38 : 84.  c14 : 33; 22 : 66; 45 : 13.
d10 : 13; 11 : 10, 11; 23 : 65; 30 : 34; 39 : 9; 41 : 50 - 52; 70 : 21, 22.

pada dasarnya baik dan menjadi cemas menyaksikan keburukan bagaimanapun 
kecilnya. Oleh sebab itu tidak benar untuk beranggapan, bahwa setan telah 
berhasil dalam melaksanakan ancamannya dalam bentuk kenyataan.

1632. Ayat ini menguraikan tiga macam daya-upaya yang dilakukan 
oleh putra-putra kegelapan untuk membujuk manusia supaya menjauhi jalan 
kebenaran: (1) mereka berusaha menakut-nakuti orang-orang miskin dan 
lemah dengan ancaman akan mempergunakan kekerasan terhadap mereka; 
(2) mereka mempergunakan tindakan-tindakan yang lebih keras terhadap 
mereka yang tidak dapat ditakut-takuti dengan cara gertak sambal, ialah, 
dengan mengadakan persekutuan-persekutuan untuk tujuan melawan mereka 
dan mengadakan serangan bersama terhadap mereka dengan segala cara; (3) 
mereka mencoba membujuk orang-orang kuat dan yang lebih berpengaruh 
dengan tawaran akan menjadikannya pemimpin mereka, asalkan mereka 
tidak akan membantu lagi pihak kebenaran.
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menyelamatkan kamu sampai 
ke daratan, kamu berpaling; 
dan manusia sangat tidak tahu 
berterima kasih.1634

ُفۡوًرا ﴿۶۸﴾ 
َ
اَن  الِۡانَۡساُن ک

َ
َو ک

69. aApakah kamu merasa 
aman, bahwa Dia tidak mem-
benamkan kamu ke dalam bumi 
di tepi daratan atau mengirimkan 
kepadamu taufan pasir yang 
dahsyat, kemudian kamu tidak 
akan memperoleh pelindung bagi-
mu sendiri?

اَۡو  الۡبَّرِ  َجانَِب  ۡم 
ُ

بِک ۡخِسَف 
َ
ّي اَۡن  ِمۡنتُۡم 

َ
اَفَا

ِجُدۡوا  لَُکۡم  
َ
ۡم َحاِصًبا ثُّمَ لَا ت

ُ
یُۡرِسَل َعلَۡیک

 ﴾۶۹ۙ َوکِۡیلًا  ﴿

70. Atau, apakah kamu merasa 
aman bahwa Dia tidak akan me-
ngembalikan kamu ke dalamnya 
untuk kedua kalinya, blalu Dia 
mengirimkan atasmu hembusan 
angin taufan yang kencang, dan 
menenggelamkan kamu, karena 
kamu ingkar? Kemudian kamu 
tidak akan memperoleh seorang 
penolong bagimu untuk melawan 
Kami dalam hal ini.

اُۡخٰري  تَاَرًۃ   ِفۡیِہ  ۡم 
ُ
یُِّعۡیَدک اَۡن  اَِمۡنتُۡم  اَۡم 

ۡم 
ُ

ِرقَک
ۡ
َن الّرِیِۡح فَُیغ ۡم قَاِصًفا ّمِ

ُ
فَیُۡرِسَل َعلَۡیک

ِجُدۡوا لَُکۡم َعلَۡیَنا بِٖہ 
َ
ۡرتُۡم � ثُّمَ لَا  ت

َ
بَِما َکف

تَِبۡیًعا ﴿۷۰﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   29

71. Dan sesungguhnya telah 
Kami muliakan keturunan 
Adam,1635 dan Kami angkut mereka 
di daratan dan di lautan,1635A  

الۡبَّرِ   فِي  ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
َحَمل َو  َدَم 

ٰ
ا بَِنۡيۤ   ۡمَنا  ّرَ

َ
ک لََقۡد  َو 

a67 : 17, 18.  b67 : 18.

1633. Manusia dapat terkena oleh bujukan-bujukan setan selama dia 
belum “dibangkitkan,” yaitu selama keimanannya belum mencapai taraf yang 
sempurna.

1634. Demikianlah keadaan fitrat manusia, bahwa manakala ia ada dalam 
kesusahan, ia merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, serta berjanji dan 
bersumpah akan menjalani kehidupan yang penuh ketakwaan. Tetapi bila ia 
telah keluar dari bahaya, ia segera kembali menjadi angkuh dan sombong 
seperti sediakala.

1635. Allah Swt telah memberikan kemuliaan yang sama kepada seluruh 
anak-cucu Adam, dan tidak menganak-emaskan suatu bangsa atau suku bangsa 
tertentu. Ayat ini melenyapkan segala anggapan bodoh mengenai perasaan lebih 
mulia atas dasar warna kulit, paham, darah, atau kebangsaan. Lebih lanjut ayat 
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dan Kami beri mereka rezeki 
yang baik dan Kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan di atas 
kebanyakan dari mereka yang 
telah Kami ciptakan.1635B

ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
ل

َ
فَّض َو  ٰبِت  ّیِ

َ
الّط َن  ّمِ ۡم 

ُ
َرَزۡقٰنہ َو  الَۡبۡحِر  َو 

مَّۡن َخلَۡقَنا تَۡفِضۡیلًا ﴿٪۷۱﴾  ِثیٍۡر ّمِ
َ
َعلٰي ک 

72. Ingatlah hari itu, ketika Kami 
akan memanggil semua orang 
beserta pemimpin mereka. aMaka 
barangsiapa akan diberikan kitabnya 
di tangan kanannya,1636 maka 
mereka itu akan membaca kitab 
mereka dengan senang dan mereka 
tidak akan dianiaya sedikit pun.

اُۡوتَِي  مَۡن 
َ

ف  ۚ بِِاَماِمہِۡم  اُنَاٍس  ۭ   
َ

ّل
ُ
ک نَۡدُعۡوا  یَۡوَم 

ۡم َو 
ُ
ِٰٓئَک یَۡقَرُءۡوَن  کِٰتَبہ ول

ُ
کِٰتَبٗہ  بَِیِمۡیِنٖہ فَا

لَا یُۡظلَُمۡوَن فَِتۡیلًا  ﴿۷۲﴾ 

73. bDan barangsiapa buta di 
dunia ini, maka di akhirat  pun1637 
ia akan buta juga, dan bahkan 
lebih tersesat dari jalan.*

ِخَرِۃ  
ٰ

الۡا فِي  فَُہَو  اَۡعٰمي  ٰہِذٖہۤ   فِۡي  اَن 
َ
ک َمۡن  َو 

  َسِبۡیلًا ﴿۷۳﴾ 
ُ

اَۡعٰمي  َو اََضّل

a69 : 20; 84 : 8, 9.  b20 : 125.

ini mengemukakan, bahwa semua saluran untuk kemajuan dan kesejahteraan 
tetap terbuka untuk semua orang, dan bahwa saluran-saluran itu tidak terbatas 
kepada perjalanan darat, tetapi terbuka pula untuk perjalanan laut.

1635A. Pemberian penekanan pada perjalanan laut oleh Al-Qur’an 
nampaknya agak aneh. Kenyataan, bahwa kitab yang diwahyukan kepada 
seorang Arab, lebih-lebih kepada orang Arab seperti Rasulullah Saw – yang 
selama masa hidup beliau tidak pernah mengalami perjalanan laut – telah 
memberi tekanan yang begitu hebat mengenai pentingnya perjalanan laut, 
sungguh menunjukkan, bahwa Al-Qur’an itu bukan karangan beliau. Beliau 
tidak mengetahui, dan ketika itu tidak mungkin mengetahui kemanfaatan-
kemanfaatan besar yang dapat diperoleh dari perjalanan laut.

1635B. Karena manusia adalah khalifah Allah di permukaan bumi, maka 
sebagai jenis ia lebih mulia dari semua makhluk yang lain.

1636. Tangan kanan adalah lambang keberkatan, sedang tangan kiri 
lambang hukuman. Pada badan manusia, yang sebelah kanan mempunyai 
semacam keunggulan terhadap yang kiri, oleh karena otot-otot di sebelah 
kanan pada umumnya lebih kuat dari yang sebelah kiri. Diserahkan catatan 
mengenai perbuatan seseorang ke tangan kanannya seperti disebutkan dalam 
ayat ini mengandung arti, bahwa catatan itu akan membawa keuntungan dan 
berkat baginya. Lagi pula tangan kanan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan 
* Di sini arti a’maa bukanlah bahwa yang buta secara lahir akan buta juga di akhirat, melainkan 
orang yang memiliki mata secara lahir akan tetapi tidak memiliki penglihatan rohani, ia akan 
buta secara rohani pada hari kiamat.

R. 8
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74. aDan hampir-hampir mereka 
menimpakan fitnah kepada engkau 
disebabkan oleh apa yang telah 
Kami wahyukan kepada engkau, 
supaya engkau mengada-adakan 
terhadap Kami yang lain selain 
itu;1638 dan sesudah itu niscaya 
mereka akan menjadikan engkau 
teman yang istimewa.

ۡيۤ  ِذ
َّ ل ا َعِن  نََک  لََیۡفِتُنۡو ا  ۡو ُد ا

َ
ک ۡن  ِا َو 

 ۖ َغیَۡرٗہ  َعلَۡیَنا  ِرَي 
َ
لَِتۡفت ِالَۡیَک    

ۤ
اَۡوَحۡیَنا

ۡوَک  َخلِۡیلًا ﴿۷۴﴾ 
ُ

خَذ
َّ
ات

َّ َو ِاًذا  ل

75. bDan sekiranya tidak Kami 
perteguh engkau dengan Al-quran, 
niscaya engkau akan sedikit 
cenderung kepada mereka.1639

ِالَۡیہِۡم   ُن 
َ
تَۡرک  

َ
کِۡدّت لََقۡد  ۡتٰنَک  ثَّبَ اَۡن  لَاۤ   لَۡو  َو 

 ﴾۷۵ۙ َشۡیًئا  قَلِۡیلًا ﴿

76. Kemudian Kami pasti telah 
membuat engkau merasakan azab 
yang berlipat ganda dalam hidup 
dan azab yang berlipat ganda 
sesudah mati, kemudian tidaklah 
engkau akan memperoleh bagi 
diri engkau seorang penolong 
terhadap Kami.

الَۡمَماِت  ِضۡعَف  َو  حَٰیوِۃ 
ۡ

ال ِضۡعَف  اََذۡقٰنَک 
َّ ل ِاًذا 

ِجُد  لََک  َعلَۡیَنا نَِصیًۡرا ﴿۷۶﴾ 
َ
ثُّمَ  لَا ت

a10 : 16;  68 : 10.  b25 : 33.

(QS.69: 46). Dipegang oleh orang-orang mukmin catatan mereka di tangan 
kanan mereka mengandung arti, bahwa di masa hidup di dunia, mereka telah 
berpegang pada ketakwaan dengan kuat dan kemauan keras, sedang dipegang 
oleh orang-orang kafir catatan mereka di tangan kiri mengandung arti, bahwa 
mereka tidak berjuang untuk mencapai ketakwaan dengan kuat, tekun, dan 
semangat yang diperlukan untuk itu.

1637. Mereka yang tidak mempergunakan mata rohani mereka dengan 
cara yang wajar di dunia ini, akan tetap mahrum dari penglihatan rohani di 
dalam akhirat. Al-Qur’an menyebut mereka, yang tidak merenungkan tanda-
tanda Tuhan serta tidak memperoleh manfaat darinya, “buta.” Orang-orang 
seperti itu di alam akhirat pun akan tetap dalam keadaan buta.

1638. Orang-orang kafir telah bertekad mendatangkan kesengsaraan besar 
kepada Rasulullah Saw disebabkan oleh ajaran yang telah diwahyukan kepada 
beliau, agar mereka dapat memaksa beliau mengubahnya dan mendatangkan 
ajaran yang lain dari yang terkandung dalam Al-Qur’an. Rencana-rencana 
buruk orang kafir, serta kegagalan mereka yang mutlak dalam melaksanakan 
rencana-rencana itulah yang diisyaratkan ayat ini.

1639. Fitrat Rasulullah Saw itu begitu murni, sehingga seandainya Al-
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77. Dan sesungguhnya hampir 
mereka menakut-nakuti engkau 
untuk mengusir engkau dari 
negeri ini, asupaya akhirnya 
mereka dapat mengeluarkan1640 
engkau darinya, dan jika demi-
kian niscaya mereka tidak akan 
tinggal sepeninggal engkau, me-
lainkan hanya sebentar.

الۡاَۡرِض  ِمَن  ۡونََک  لَيَۡسَتفِّزُ اُدۡوا 
َ
ک ِاۡن  َو 

ِخلَٰفَک   َبُثۡوَن 
ۡ
یَل ا 

َّ ل ِاًذا   َو  ِمۡنَہا  لُِيۡخِرُجۡوَک 

ا  قَلِۡیلًا ﴿۷۷﴾ 
َّ ِال

78. bDemikianlah ketetapan 
Kami terhadap rasul-rasul Kami 
yang telah Kami utus sebelum 
engkau; dan tidak akan engkau 
dapatkan perubahan dalam 
ketetapan Kami.

ُسلَِنا َو لَا  َنا قَۡبلََک ِمۡن ّرُ
ۡ
 َمۡن قَۡد اَۡرَسل

َ
ۃ ُسّنَ

ۡحِویۡلًا ﴿٪۷۸﴾ 
َ
ِتَنا ت ِجُد  لُِسّنَ

َ
ت 

79. cDirikanlah shalat sejak ma-
tahari condong hingga kegelapan 
malam, dan bacalah Al-Qur’an 
pada waktu subuh. Sesungguhnya 
pembacaan Al-Qur’an pada waktu 
subuh disaksikan secara istimewa 
oleh Allah.”1641

َغَسِق   ِالٰي  ۡمِس 
َ

الّش لُِدلُۡوِک  ٰلوَۃ   الّصَ اَِقِم 

اَن  
َ
َن الَۡفۡجِر  ک

ٰ
َن  الَۡفۡجِر ؕ ِاّنَ  قُۡرا

ٰ
ۡیِل َو  قُۡرا

َّ ال

َمۡشُہۡوًدا ﴿۷۹﴾ 

a8 : 31; 60 : 2.  b33 : 63; 35 : 44; 48 : 24.  c11 : 115; 20 : 131; 30 : 18, 19; 50 : 40.

Qur’an tidak diturunkan kepada beliau, dan beliau tidak mempunyai ilmu 
mengenai kehendak-kehendak Tuhan untuk beliau, niscaya beliau pun tak 
mungkin untuk cenderung pada perbuatan syirik.

1640. Musuh-musuh Rasulullah Saw mau mengusir dan mencap beliau 
secara resmi sebagai orang buangan, dengan tujuan supaya beliau akan 
kehilangan segala kehormatan beliau di mata kaum beliau, tetapi Tuhan sendiri 
memerintahkan beliau meninggalkan kota Mekah, dan dengan demikian 
menyelamatkan beliau dari noda yang akan mengakibatkan hilangnya hak 
beliau sebagai warga kota itu.

1641. Dalakat al-Syamsu berarti, (1) matahari condong sesudah mencapai 
titik puncaknya pada tengah hari; (2) matahari menjadi kekuning-kuningan; (3) 
matahari terbenam. Ghasaq berarti, kegelapan malam, atau ketika warna merah 
di kaki langit lenyap sesudah matahari terbenam (Lane). Nampaknya ayat ini 
menunjuk kepada saat-saat untuk mendirikan shalat lima waktu sehari. Tiga arti 
Dulūk menunjukkan saat untuk shalat Zuhur, Asar, dan Maghrib. Untuk Ghasaq 
al-Lail meliputi saat untuk shalat Magrib, tetapi khususnya menunjuk kepada 

R. 9
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a50 : 41; 52 : 50; 73 : 3 - 5; 76 : 27.  b21 : 19; 34 : 50.

80. aDan pada sebagian malam, 
maka tahajudlah engkau dengan 
membaca-nya, suatu ibadah tam-
bahan1642 bagi engkau. Semoga 
Tuhan engkau akan mengangkat 
engkau ke derajat yang terpuji.1643

ي  َعسٰۤ  ۖ َک 
َّ ل   

ً
نَاِفلَۃ بِٖہ  ۡد  فََتَہّجَ ۡیِل 

َّ ال ِمَن  َو 

ۡحُمۡوًدا ﴿۸۰﴾ 
َ

اَۡن  یَّۡبَعَثَک َربَُّک َمَقاًما ّم

81. Dan katakanlah, “Wahai 
Tuhan-ku! Masukkanlah aku de-
ngan cara masuk yang baik dan 
keluarkanlah aku dengan cara 
keluar yang baik.1644 Dan jadikan-
lah bagiku dari hadirat Engkau 
kekuatan yang menolong.”

اَۡخِر  ّوَ  ِصۡدٍق  ُمۡدَخَل  ِنۡي 
ۡ
اَۡدِخل ّبِ  ّرَ قُۡل  َو 

ُدنَۡک 
َّ ل ِمۡن  ِۡي 

ّ
ل اۡجَعۡل  ّوَ  ِصۡدٍق  ُمۡخَرَج  ۡجِنۡي 

ِصیًۡرا ﴿۸۱﴾ 
ٰطًنا نَّ

ۡ
ُسل

82. Dan katakanlah, b”Kebenar-
an telah datang dan kebatilan telah 
lenyap.1645 Sesungguhnya keba-
tilan itu pasti akan lenyap.”

ِاّنَ الَۡباِطَل    َو َزَہَق الَۡباِطُلۖ 
ُ

حَّق
ۡ

َو قُۡل َجٓاَء ال

اَن  َزُہۡوقًا ﴿۸۲﴾ 
َ
ک

shalat Isya, dan kata-kata Qur’ān al-Fajr menunjuk kepada saat shalat Subuh.
1642. Sebagai arti tambahan pada yang diberikan dalam terjemahan teks, 

Nāfilah berarti karunia yang khas, dan mengandung arti, bahwa shalat-shalat itu 
bukan suatu beban yang hanya meletihkan badan, melainkan suatu kesempatan 
istimewa dan karunia khas dari Tuhan.

1643. Barangkali tiada orang yang pernah begitu dibenci dan dimaki 
seperti Rasulullah Saw, dan sungguh tiada wujud lain yang menerima begitu 
banyak pujian Tuhan dan menjadi penadah begitu banyak rahmat dan berkat 
Ilahi seperti beliau. Shalat Tahajjud paling cocok untuk orang mukmin guna 
mencapai kemajuan rohaninya, oleh karena dalam kesunyian malam, dalam 
keadaan menyendiri di hadapan Sang Khaliknya, ia menikmati hubungan khas 
dengan Tuhan.

1644. Sebagai kemakbulan doa-doa dan permohonan-permohonan beliau, 
Rasulullah Saw dalam ayat ini diberi khabar suka, bahwa untuk menggenapi 
nubuatan dalam kata-kata “Mahasuci Dia, yang telah memperjalankan 
hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjid al-Haram ke Masjid al-
Aqsa” (QS.17: 2), beliau akan dibawa ke Medinah. Untuk mendahului dan 
menyambut penyempurnaan nubuatan ini, beliau diperintahkan berdoa supaya 
masuk beliau ke Medinah dan begitu pula keberangkatan beliau dari kota 
Mekah, di mana beliau tinggal pada saat itu, akan dianugerahi keberkatan yang 
berlimpah-limpah.
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83. Dan aKami turunkan dari 
Al-Qur’an suatu penyembuh dan 
rahmat bagi orang-orang yang 
beriman; tetapi tidaklah itu me-
nambah kepada orang-orang yang 
aniaya melainkan kerugian.

  
ٌ

َرۡحَمۃ ّوَ  ِشَفٓاٌء  ُہَو  َما  ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ِمَن  ُل  ّزِ

َ
نُن َو 

ا  
َّ ِال لِِمیَۡن 

ٰ
الّظ یَِزیُۡد  لَا  ُمۡؤِمِنیَۡن �َو 

ۡ
لِّل

َخَساًرا ﴿۸۳﴾ 

84. bDan apabila Kami beri-
kan nikmat kepada manusia, 
berpalinglah ia dan menjauhkan 
diri; dan bila keburukan menja-
mahnya berputus-asalah ia.

 
ٰ
نَا َو  اَۡعَرَض  الِۡانَۡساِن  َعلَي  اَنَۡعۡمَنا  ِاَذاۤ  َو 

اَن یَــُۡٔوًسا ﴿۸۴﴾ 
َ
ّرُ ک

َ
ُہ  الّش ِبجَانِِبٖہ ۚ َو ِاَذا َمّسَ

85. Katakanlah, “Tiap orang 
beramal menurut pembawaannya 
sendiri,1646 cdan Tuhan-mu lebih 
mengetahui siapa yang lebih 
mendapat petunjuk di jalan-Nya.”

اَۡعلَُم   ۡم 
ُ

فََربُّک  ؕ َشاکِلَِتٖہ  َعلٰي  یَّۡعَمُل   
ٌ

ّل
ُ
ک قُۡل 

بَِمۡن  ُہَو  اَۡہٰدي  َسِبۡیلًا ﴿٪۸۵﴾  

86. Dan mereka bertanya ke-
pada engkau mengenai roh.1647 
Katakanlah, “Roh telah dicipta-
kan atas perintah Tuhan-ku; dan 
tidaklah kamu diberi ilmu tentang 
itu melainkan sedikit.”

ۡوُح ِمۡن  اَۡمِر  ۡوِح ؕ قُِل الّرُ َو يَۡسـَُٔلۡونََک َعِن الّرُ

ا  قَلِۡیلًا ﴿۸۶﴾ 
َّ ِم ِال

ۡ
َن الِۡعل   اُۡوتِۡیتُۡم ّمِ

ۤ
َربِّۡي َو َما

1645. Inilah salah satu mukjizat gaya bahasa Al-Qur’an, bahwa untuk 
menyampaikan pengertian tertentu dipilihnya kata tertentu yang mengisyaratkan 
kepada suatu rentetan kejadian yang panjang. Dalam contoh khusus yang kita 
hadapi sekarang ini pun, pengertian mengenai lenyapnya kepalsuan dapat 
pula dinyatakan dengan suatu kata lain, Halaka (menjadi binasa), dan Batala 
(menjadi tak berguna), tetapi tiada satu pun kata ini dapat menyampaikan 
pengertian, bahwa kepalsuan itu akan berangsur-angsur menjadi lemah dan 
akhirnya akan lenyap, pengertian itu dinyatakan dengan kata Zahaqa. Ayat ini 
mengandung isyarat, bahwa dengan masuknya Rasulullah Saw ke Medinah, 
kekuasaan beliau akan terus bertambah, sedang kekuasaan musuh beliau akan 
terus berkurang, sehingga akhirnya akan patah sama sekali.

Lagi pula, ini pun merupakan mukjizat gaya bahasa Al-Qur’an juga, bahwa 
sekalipun Al-Qur’an tidak berbentuk sajak, namun ayat-ayatnya mempunyai 
irama dan alunan sajak, yang tanpa itu tidaklah mungkin mengungkapkan 
sepenuhnya perasaan yang ditimbulkan oleh gejolak kegembiraan. Ayat yang 
sedang dibahas ini mengemukakan salah satu misal semacam itu. Sesudah 

a10 : 58; 12 : 112; 16 : 90.  b17 : 68.  c28 : 86.

R. 10



BANĪ ISRĀ’ĪL Surah 17Juz 15

993

87. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, tentulah Kami meng-
ambil kembali1648 apa yang telah 
Kami wahyukan kepada engkau, 
kemudian engkau tidak akan 
memperoleh penjaga bagi engkau 
terhadap Kami.

 
ۤ
اَۡوَحۡیَنا ِذۡيۤ 

َّ بِال َہبَّنَ 
ۡ

لََنذ ِشۡئَنا  لَِئۡن  َو 

 ﴾۸۷ۙ ِجُد لََک بِٖہ َعلَۡیَنا  َوکِۡیلًا ﴿
َ
ِالَۡیَک ثُّمَ لَا ت

takluknya kota Mekah, ketika Rasulullah Saw selagi membersihkan Ka’bah dari 
berhala-berhala yang telah mengotorinya, beliau berulang-ulang mengucapkan 
ayat tersebut sementara beliau memukuli berhala-berhala (Bukhari).

1646. Kata-kata ‘Alā Syākilatih berarti, sesuai dengan niat, cara berpikir, 
tujuan-tujuan, dan maksud-maksud sendiri.

1647. Dalam masa kemunduran dan kejatuhan rohani mereka, nampaknya 
orang-orang Yahudi asyik berkecimpung dalam kebiasaan-kebiasaan ilmu 
klenik (occult), seperti halnya banyak ahli kebatinan modern, para pengikut 
gerakan teosofi dan yogi-yogi Hindu. Nampaknya di masa Rasulullah Saw 
pun beberapa orang Yahudi di Medinah telah menempuh cara-cara kebiasaan 
semacam itu. Itulah sebabnya mengapa ketika orang-orang musyrik Mekah 
mencari bantuan orang-orang Yahudi untuk membungkam Rasulullah Saw, 
mereka memberi saran supaya orang-orang musyrik Mekah itu menanyakan 
kepada Rasulullah Saw hakikat roh manusia. Dalam ayat yang sedang dibahas 
ini Al-Qur’an menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, bahwa roh 
memperoleh daya kekuatannya dari perintah Ilahi; dan apa pun yang menurut 
kepercayaan orang dapat diperoleh dengan perantaraan apa yang dikatakan 
latihan-latihan batin dan ilmu sihir, adalah semata-mata tipu dan omong-kosong 
belaka. Menurut riwayat, pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat roh manusia 
pertama-tama diajukan kepada Rasulullah Saw di kota Mekah oleh orang-orang 
Quraisy dan kemudian menurut Abdullah bin Mas’ud r.a. – oleh orang-orang 
Yahudi di Medinah. Di sini roh disebut sesuatu yang diciptakan atas perintah 
langsung dari Tuhan. Menurut Al-Qur’an semua penciptaan terdiri dari dua 
jenis: (1) Kejadian permulaan yang dilaksanakan tanpa mempergunakan zat 
atau benda yang telah diciptakan sebelumnya. (2) Kejadian selanjutnya yang 
dilaksanakan dengan mempergunakan sarana dan benda yang telah diciptakan 
sebelumnya. Kejadian macam pertama termasuk jenis Amr (arti harfiahnya 
ialah perintah), yang untuk itu lihat QS.2: 118, dan yang terakhir disebut Khalq 
(arti harfiahnya ialah menjadikan). Roh manusia termasuk jenis penciptaan 
pertama. Kata roh itu berarti wahyu Ilahi (Lane). Letaknya kata ini di sini 
agaknya mendukung arti demikian.

1648. Ayat ini nampaknya mengandung nubuatan, bahwa akan datang suatu 
saat, bila ilmu Al-Qur’an akan lenyap dari bumi. Nubuatan Rasulullah Saw 
serupa itu telah diriwayatkan oleh Mardawaih, Baihaqi, dan Ibn Majah, ketika 
roh dan jiwa ajaran Al-Qur’an akan hilang lenyap dari bumi, dan semua orang 
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88. aKecuali karena rahmat 
istimewa dari Tuhan engkau. 
Sesungguhnya karunia-Nya sa-
ngat besar kepada engkau.

اَن َعلَۡیَک  
َ
ٗہ  ک

َ
بَِّک ؕ ِاّنَ  فَۡضل ۡن ّرَ   ّمِ

ً
ا َرۡحَمۃ

َّ ِال

ِبیًۡرا ﴿۸۸﴾
َ
ک

89. bKatakanlah, “Seandainya 
manusia dan jin berhimpun 
bersama untuk mendatangkan 
yang semisal Al-Qur’an ini, 
tidaklah mereka akan sanggup 
mendatangkan yang sama seperti 
ini,1649 walaupun sebagian mereka 
membantu sebagian yang lain.”

اَۡن  ٰۤي  َعل ِجّنُ 
ۡ

ال َو  الِۡانُۡس  اۡجَتَمَعِت  ِئِن 
َّ ل قُۡل 

َو  بِِمۡثِلٖہ  تُۡوَن 
ۡ
یَا لَا  ِن 

ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ بِِمۡثِل  تُۡوا 

ۡ
یَّا

ۡم لَِبۡعٍض  َظِہیًۡرا ﴿۸۹﴾ 
ُ
اَن بَۡعُضہ

َ
لَۡو ک

90. Dan sesungguhnya telah 
cKami jelaskan bagi manusia 
berulang-ulang segala macam 
cara1650 perumpamaan dalam Al-
Qur’an ini, tetapi kebanyakan 
manusia menolak, kecuali ke-
ingkaran.

ّلِ 
ُ
ِن  ِمۡن  ک

ٰ
ا الُۡقۡرا

َ
اِس فِۡي ٰہذ َنا لِلّنَ

ۡ
ف َو لََقۡد َصّرَ

ا ُکُفۡوًرا ﴿۹۰﴾ 
َّ اِس ِال ُر الّنَ

َ
ٰۤي اَۡکث ب

َ
َمَثٍل۪فَا

91. Dan mereka berkata, “Se-
kali-kali kami tidak akan beriman 
kepada engkau sebelum engkau 
pancarkan dari bumi sebuah mata 
air untuk kami;

ِمَن   لََنا  تَۡفُجَر   ي 
ٰ
َحّت لََک  ۡؤِمَن 

نُّ لَۡن  قَالُۡوا  َو 

 ﴾۹۱ۙ ُبۡوًعا ﴿ الۡاَۡرِض  یَنۢۡ

92. d”Atau engkau mempunyai 
kebun kurma dan anggur, lalu 
engkau alirkan sungai-sungai 
yang banyak sekali1651 di tengah-
tengah-nya;

ِعَنٍب  ّوَ  ِخۡیٍل 
َّ

ن ۡن  ّمِ  
ٌ

ۃ َجّنَ لََک  ۡوَن 
ُ

تَک اَۡو 

 ﴾۹۲ۙ َر  الۡاَنٰۡہَر  ِخلٰلََہا تَۡفِجیًۡرا ﴿ فَُتَفّجِ

yang dikenal sebagai ahli-ahli mistik dan para sufi, yang mengakui memiliki 
kekuatan batin istimewa – seperti pula diakui oleh segolongan orang-orang 
Yahudi dahulu kala yang sifatnya serupa dengan mereka – tidak akan berhasil 
mengembalikan jiwa ajaran Al-Qur’an dengan usaha mereka bersama-sama.

1649. Tantangan ini pertama-tama diajukan kepada mereka yang ber-
kecimpung dalam kebiasaan-kebiasaan klenik, supaya mereka meminta 
pertolongan roh-roh gaib, yang darinya orang-orang ahli kebatinan itu – 
menurut pengakuannya sendiri – menerima ilmu rohani. Tantangan ini berlaku 
pula untuk semua orang yang menolak Al-Qur’an bersumber pada Tuhan dan 

a28 : 87.  b2 : 24; 10 : 39; 11 : 14; 52 : 35.  c17 : 42; 18 : 55.  d25 : 11.
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93. “Atau engkau jatuhkan 
langit ke atas kami berkeping-
keping, sebagaimana telah eng-
kau da’wakan, atau engkau da-
tangkan Allah dan para malaikat 
berhadap-hadapan.

َعلَۡیَنا  َزَعۡمَت  َما 
َ
ک َمٓاَء  الّسَ تُۡسِقَط  اَۡو 

 ﴾۹۳ۙ ﴿ قَِبۡیلًا  ِۃ  
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو  ِہ  
بِاللّٰ تَِي 

ۡ
تَا اَۡو  کَِسًفا 

94. “Atau engkau mempunyai 
sebuah rumah dari emas atau 
engkau naik ke langit; dan sekali-
kali tidak akan kami percaya 
kenaikan engkau ke langit, se-
belum engkau turunkan kepada 
kami sebuah kitab yang dapat 
kami membacanya.” Katakanlah, 
“Mahasuci Tuhan-ku! Aku tidak 
lain hanyalah seorang manusia, 
yang diutus sebagai seorang 
rasul”1652

فِي  ي 
ٰ

تَۡرق اَۡو  ُزۡخُرٍف  ۡن  ّمِ بَۡیٌت  لََک  ۡوَن 
ُ

یَک اَۡو  

َل  ّزِ
َ
تُن ي 

ٰ
َحّت َک  لُِرِقّیِ ۡؤِمَن 

نُّ لَۡن  َو   ؕ َمٓاِء  الّسَ

َربِّۡي   ُسۡبحَاَن  قُۡل   ؕ ۡقَرُؤٗہ 
نَّ ِکٰتًبا  َعلَۡیَنا 

ُسۡولًا ﴿٪۹۴﴾  ا بََشًرا ّرَ
َّ ۡنُت  ِال

ُ
َہۡل ک 

95. aDan tiada sesuatu yang 
menghalangi manusia untuk 
beriman ketika datang petunjuk 
kepada mereka, kecuali mereka 
berkata, “Apakah Allah telah 
mengutus seorang manusia 
seperti kita sebagai rasul?”

ُم 
ُ
ا ِاۡذ َجٓاَءہ اَس اَۡن یُّۡؤِمنُۡوۤ َو َما َمَنَع الّنَ

بََشًرا   ُہ  
اللّٰ اَبََعَث  ا  قَالُۡوۤ اَۡن  اۤ 

َّ ِال ي  ُہدٰۤ
ۡ
ال

 ﴾۹۵﴿ ُسۡولًا  ّرَ

untuk sepanjang masa.
1650. Karena kemampuan-kemampuan manusia terbatas, manusia paling-

paling hanya dapat menghadapi masalah-masalah yang jumlahnya terbatas 
saja. Tetapi Al-Qur’an telah membahas dengan selengkap-lengkapnya semua 
masalah dan persoalan yang bertalian dengan kemajuan akhlak dan rohani 
manusia.

1651. Ketika orang-orang Mekah terbungkam oleh jawaban-jawaban 
Al-Qur’an mengenai pertanyaan-pertanyaan dan keberatan-keberatan 
mereka, mereka berputar balik dan menuntut kepada Rasulullah Saw, bahwa 
jika Al-Qur’an meliputi segala macam ilmu, kemajuan beliau harus dapat 
memperlihatkan mukjizat-mukjizat – misalnya membuat beberapa mata air 
memancar keluar dari bumi, membuat kebun-kebun serta membangun rumah-
rumah dari emas bagi diri beliau sendiri, dan sebagainya.

a17 : 60;  23 : 25;  34 : 44.
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96. Katakanlah, “Sekiranya di 
bumi ini ada malaikat yang 
berjalan-jalan dengan aman ten-
teram, niscaya aKami turunkan 
seorang malaikat dari langit 
sebagai seorang rasul kepada 
mereka.”1653

یَّۡمُشۡوَن   
ٌ

ۃ
َ

ِٰٓئک َمل الۡاَۡرِض  فِي  اَن 
َ
ک ۡو 

َّ ل قُۡل 

َمٓاِء   الّسَ َن  ّمِ َعلَۡیہِۡم  لَۡنا  ّزَ
َ
لَن یَۡن  ُمۡطَمِئّنِ

ُسۡولًا ﴿۹۶﴾  ا  ّرَ
ً
َملَک

97. Katakanlah, b”Cukuplah 
Allah sebagai saksi di antara aku 
dan kamu; sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui, Mahateliti 
kepada hamba-hamba-Nya.”

ٗہ  
َ ۡم ؕ ِانّ

ُ
ِہ  َشِہۡیًدا   ۭ بَۡیِنۡي َو بَۡیَنک

ي بِاللّٰ
ٰ
ف

َ
قُۡل  ک

اَن  بِِعَباِدٖہ  َخِبیًۡرا  ۭ بَِصیًۡرا ﴿۹۷﴾ 
َ
ک

98. cDan barangsiapa diberi 
petunjuk oleh Allah, maka ia-lah 
yang mendapat petunjuk; dan 
barangsiapa yang Dia nyatakan 
sesat, maka sekali-kali engkau 
tidak akan memperoleh penolong 
bagi mereka selain Dia. Dan akan 
Kami himpun mereka dpada Hari 
Kiamat, keadaan wajah mereka 
buta, bisu dan tuli. Tempat tinggal 
mereka adalah Jahannam; setiap 
kali api itu berkurang Kami 
tambahkan1654 bagi mereka nyala 
api.

ُہ  فَُہَو الُۡمۡہَتِد ۚ َو َمۡن یُّۡضلِۡل 
َو َمۡن یَّۡہِد اللّٰ

ۡم 
ُ
ۡحُشُرہ

َ
ن َو   ؕ ُدۡونِٖہ  ِمۡن  اَۡولَِیٓاَء  ۡم  

ُ
لَہ ِجَد  

َ
ت فَلَۡن 

ّوَ  ًما 
ۡ

بُک ّوَ  ُعۡمًیا  ُوُجۡوِہہِۡم  َعلٰي  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم 

ۡم 
ُ
ِزۡدٰنہ َخَبۡت  َما 

َّ ل
ُ
ک  ؕ ُم 

َجَہنَّ ۡم 
ُ
ٰوىہ

ۡ
َما  ؕ ا  ُصّمً

َسِعیًۡرا ﴿۹۸﴾ 

1652. Sebagai jawaban terhadap tuntutan-tuntutan mereka, yang jauh 
dari kesopanan itu, orang-orang kafir diberitahu, bahwa tuntutan-tuntutan itu 
bertalian dengan Tuhan atau Rasulullah Saw Tuntutan yang pertama adalah 
asal omong dan asal bunyi belaka, sedang Tuhan adalah di atas segala hal yang 
serampangan semacam itu. Adapun mengenai tuntutan-tuntutan mereka yang 
bertalian dengan Rasulullah Saw, tuntutan-tuntutan itu bertentangan dengan 
kemampuan-kemampuan beliau yang terbatas sebagai seorang manusia, dan 
tidak selaras dengan tugas beliau sebagai seorang rasul.

1653. Ayat ini dapat mengandung dua arti: (a) Para malaikat turun kepada 
manusia yang mempunyai sifat-sifat serupa dengan malaikat, dan bukan 
kepada manusia yang mempunyai sifat-sifat berlawanan dengan malaikat; dan 
jika orang kafir pun mendatangkan perubahan menjadi seperti malaikat dalam 

a23 : 25; 25 : 22; 43 : 61.  b10 : 30; 13 : 44; 29 : 53; 46 : 9.
c7 : 179; 18 : 18; 39 : 37, 38.  d6 : 129; 19 : 69.
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99. aItulah balasan bagi mereka 
disebabkan mereka mengingkari 
tanda-tanda Kami dan berkata, 
“Apakah bbila kami mati dan 
telah menjadi tulang-belulang 
dan telah hancur, apakah benar 
kami akan dibangkitkan sebagai 
makhluk baru?”1655

اَء  قَالُۡوۤ َو  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ۡم 

ُ
َجَزٓاُؤہ ٰذلَِک 

لََمۡبُعۡوثُۡوَن   ا  
ِانَّ ُرفَاتًاَء  ّوَ  ِعَظاًما  ا  ُکّنَ ِاَذا 

ًقا َجِدیًۡدا ﴿۹۹﴾ 
ۡ
َخل

الحزب   30

100. Tidakkah mereka itu me-
lihat bahwa cAllah, Yang telah 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi, Dia berkuasa pula untuk 
menciptakan yang sama seperti 
mereka?1656 Dan Dia telah me-
netapkan bagi mereka suatu 
jangka waktu; tiada keraguan di 
dalamnya. Tetapi orang-orang 
yang aniaya mengingkari segala 
sesuatu kecuali keingkaran.

َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال َہ  

اللّٰ اَّنَ  یََرۡوا  لَۡم  اََو 

َجَعَل  َو  ۡم 
ُ
ِمۡثلَہ ۡخلَُق 

َ
ّي اَۡن  ٰۤي  َعل قَاِدٌر  الۡاَۡرَض 

ا 
َّ ِال لُِمۡوَن  

ٰ
بَي الّظ

َ
ا َریَۡب ِفۡیِہ ؕ فَا

َّ ل ۡم اََجلًا  
ُ
لَہ

ُفۡوًرا ﴿۱۰۰﴾ 
ُ
ک

101. Katakanlah, “Seandainya 
kamu memiliki khazanah tak 
terhingga banyaknya dari rahmat 
Tuhan-ku, niscaya kamu akan 
menahannya, karena takut mem-
belanjakan-nya, sebab manusia 
sangat kikir.”

َربِّۡيۤ   َرۡحَمِۃ  َخَزٓائَِن  تَۡملُِکۡوَن  اَنۡتُۡم  ۡو 
َّ ل قُۡل 

اَن 
َ
ک َو   ؕ الِۡانَۡفاِق    

َ
َخۡشَیۃ تُۡم 

ۡ
اَۡمَسک

َّ ل ِاًذا 

الِۡانَۡساُن  قَُتۡوًرا ﴿۱۰۱﴾٪   

hidup mereka, maka para malaikat akan turun juga kepada mereka. (b) Hanya 
wujud dari jenis yang sama dapat dijadikan contoh dan teladan bagi satu sama 
lain. Jadi hanya manusia yang dapat memikul amanat Tuhan bagi umat manusia, 
sebab hanya manusialah yang dapat menjadi contoh bagi manusia lainnya.

1654. Bila pun indera-rasa, orang kafir akan menjadi tumpul disebabkan 
lamanya terbakar di dalam api. Allah Swt akan menajamkan indera rasa 
itu kembali, dan mereka sekali lagi akan mulai merasakan siksaan api, 
sama tajamnya seperti sediakala. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur’an telah 
memberikan tekanan begitu keras kepada kehidupan sesudah mati, serta 
berulang-ulang membahas masalah yang amat penting ini.

1655. Segala pengingkaran terhadap agama dan kebenaran, pada 
hakikatnya, merupakan akibat dari mengingkari adanya alam ukhrawi (akhirat). 

a18:107; 34:18. b17 : 50; 23 : 83; 36 : 79; 37 : 17; 56 : 48. c36 : 82; 46 : 34; 86 : 9.
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102. Dan sesungguhnya aKami 
telah memberi Musa sembilan 
buah tanda yang terang,1657 maka 
tanyakanlah kepada Bani Israil. 
Ketika ia datang kepada mereka, 
maka berkatalah bFiraun kepada-
nya, “Sesungguhnya aku anggap 
engkau, hai, Musa, seorang yang 
disihir.”

فَۡسـَۡٔل  ٰنٍت  بَّیِ ٰیٍت ۭ 
ٰ
ا تِۡسَع  ُمۡوٰسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

ِفۡرَعۡوُن   لَٗہ   فََقاَل  ۡم 
ُ
َجٓاَءہ ِاۡذ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  

َک ٰیُمۡوٰسي َمۡسُحۡوًرا ﴿۱۰۲﴾  ِۡي لَاَُظّنُ
ّ

ِان

103. Ia berkata, “Sesungguhnya 
engkau telah mengetahui, bahwa 
tiada yang menurunkan tanda-
tanda ini, melainkan Tuhan 
seluruh langit dan bumi, sebagai 
bukti-bukti; dan sesungguhnya 
aku anggap engkau, hai Fir‘aun, 
orang yang akan binasa.”

َرّبُ  ا 
َّ ِال ٓاِء  

َ
ُؤل ہٰۤ اَنَۡزَل   

ۤ
َما َعلِۡمَت  لََقۡد  قَاَل 

َک  لَاَُظّنُ ِۡي  
ّ

ِان َو    ۚ بََصٓائَِر  الۡاَۡرِض   َو  ٰمٰوِت   الّسَ

ٰیفِۡرَعۡوُن َمۡثُبۡوًرا ﴿۱۰۳﴾ 

104. Maka ia hendak mengusir 
mereka dari negeri itu; ctetapi 
Kami tenggelamkan ia dan 
orang-orang yang besertanya, 
semuanya.

ۡغَرۡقٰنُہ  
َ
فَا الۡاَۡرِض  َن  ّمِ ۡم 

ُ
ہ يَّۡسَتفِّزَ اَۡن  َراَد  

َ
فَا

َعٗہ  َجِمۡیًعا ﴿۱۰۴﴾ۙ   َو َمۡن  ّمَ

Itulah sebabnya Al-Qur’an demikian menekankannya kehidupan sesudah mati 
dan menyebutkan masalah yang sangat penting ini berulang kali.

1656. Ayat ini mengandung satu dalil yang tak dapat dipatahkan untuk 
membuktikan kehidupan sesudah mati. Ayat ini tidak mengatakan secara 
langsung kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan dihidupkan kembali 
sesudah mati disebabkan Tuhan mempunyai kekuatan untuk memberi hidup 
baru. Pernyataan semacam itu akan merupakan satu da’wa yang kosong. 
Sebaliknya, ayat ini menyatakan kepada mereka, bahwa jika mereka tidak 
mempercayai adanya kehidupan sesudah mati, mereka tidak akan percaya 
jika mereka diberitahu, bahwa mereka akan terpaksa menyerahkan kekuasaan 
dan kehormatan mereka kepada Kaum Muslimin yang lemah dan miskin, 
yang oleh orang-orang kafir dianggap pada waktu itu tidak berguna dan tidak 
berharga sedikit pun. Jika nubuatan mengenai kehancuran mereka sendiri yang 
nampaknya tidak mungkin ini, dan mengenai majunya Kaum Muslimin yang 
miskin itu, akan terbukti menjadi sempurna, maka kebenaran adanya kehidupan 
sesudah mati dengan sendirinya akan terbukti.

a7 : 134; 27 : 13.  b27 : 14; 28 : 37; 40 : 25. c2 : 51; 7 : 137; 8 : 55; 20 : 79; 26 : 67; 28 : 41.

R. 12



BANĪ ISRĀ’ĪL Surah 17Juz 15

999

105. Dan setelah ia tenggelam, 
Kami berkata kepada Bani Israil, 
a”Tinggallah di negeri yang 
dijanjikan itu; dan apabila datang 
janji akhir itu,1658 Kami akan 
menghimpun kamu semuanya.”

ُنوا 
ُ

اۡسک ِاۡسَرٓاِءیَۡل  لَِبِنۡيۤ   ِمۡن  ۭ بَۡعِدٖہ   َنا 
ۡ
قُل ّوَ 

ۡم  
ُ

ِخَرِۃ  ِجۡئَنا بِک
ٰ

الۡاَۡرَض فَِاَذا َجٓاَء َوۡعُد الۡا

لَِفۡیًفا ﴿۱۰۵﴾ؕ  

106. bDan sesuai dengan 
kebenaran Kami telah me-
nurunkannya, dan dengan 
kebenaran ia telah turun. Dan tidak 
Kami mengutus engkau, melainkan 
sebagai pembawa khabar suka dan 
pemberi peringatan.

 
ۤ
َما نََزَل َؕو  حَّقِ 

ۡ
بِال َو  اَنَۡزلٰۡنُہ  حَّقِ 

ۡ
بِال َو 

ًرا  ّوَ  نَِذیًۡرا ﴿۱۰۶﴾�   ا  ُمَبّشِ
َّ ٰنَک  ِال

ۡ
اَۡرَسل

وقف
لازم

107. Dan cKami telah mem-
bagi Al-Qur’an dalam bagian-
bagian supaya dapatlah engkau 
membacakannya kepada manusia 
dengan perlahan-lahan dan ber-
angsur-angsur,1659 dan Kami telah 
menurunkannya bagian demi 
bagian.

َعلٰي   اِس  الّنَ َعلَي  لَِتۡقَراَٗہ  فََرۡقٰنُہ  نًا 
ٰ
قُۡرا َو 

ِزیۡلًا ﴿۱۰۷﴾ 
ۡ
لٰۡنُہ  تَن ٍث  ّوَ  نَّزَ

ۡ
ُمک

1657. Sembilan tanda ini yang telah tersebut di tempat lain dalam Al-
Qur’an ialah (a) tongkat (QS.7: 108); (b) tangan putih (QS.7: 109); (c), (d) 
musim kering dan kekurangan buah-buahan (QS.7: 131); (e) badai; (f) belalang; 
(g) kutu; (h) katak; dan (i) azab darah (QS.7: 134).

1658. Ayat ini mengandung arti bahwa seperti orang-orang Yahudi, umat 
Islam pun dua kali akan menderita bencana nasional. Yang pertama dari kedua 
bencana ini menimpa umat Islam ketika kota Bagdad jatuh kepada kekuasaan 
bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulaku Khan. Mereka di sini diberitahu, 
bahwa mereka akan ditimpa azab Ilahi untuk kedua kali di akhir jaman, di masa 
Masih Mau’ud As, seperti orang-orang Yahudi diberi hukuman di jaman Masih 
pertama – Nabi Isa As. Ayat ini berarti, bahwa manakala umat Islam akan 
dihukum untuk kedua kalinya, yang berarti sempurnanya “janji akhir itu,” 
maka orang-orang Yahudi akan dihimpun kembali di tanah suci (Palestina) 
dari semua penjuru dunia. Nubuatan ini telah menjadi sempurna dengan 
cara yang luar biasa dengan kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina 
dengan perantaraan “Balfour Declaration” (Deklarasi Balfour) dan dengan 
didirikannya apa yang dikatakan Negara Israil.”janji mengenai akhir jaman” 
itu, bekaitan dengan masa Masih Mau’ud As (Bayan).

a7 : 138.  b4 : 106; 5 : 49; 39 : 3.  c25 : 33; 73 : 5.
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108. Katakanlah, “Apakah 
kamu beriman kepadanya atau 
tidak, sesungguhnya orang-orang 
yang telah diberi ilmu sebelumnya 
tatkala ini dibacakan kepada 
mereka, mereka amenjatuhkan 
diri bersujud atas mukanya.

ِذیَۡن  
َّ ال ِاّنَ   ؕ تُۡؤِمنُۡوا  لَا  اَۡو  بِٖہۤ   ِمنُۡوا 

ٰ
ا قُۡل 

َعلَۡیہِۡم  یُۡتلٰي   ِاَذا  قَۡبِلٖہۤ   ِمۡن  َم 
ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا 

ۡوَن لِلۡاَۡذقَاِن ُسّجًَدا ﴿۱۰۸﴾ۙ   َيِخّرُ

109. Dan mereka berkata, 
“Mahasuci Tuhan kami, bse-
sungguhnya janji Tuhan kami 
pasti akan terlaksana.”

َربَِّنا   َوۡعُد  اَن 
َ
ک ِاۡن    

ۤ
َربَِّنا ُسۡبٰحَن  یَُقۡولُۡوَن  ّوَ 

لََمۡفُعۡولًا ﴿۱۰۹﴾ 

110. Dan mereka amenjatuhkan 
diri atas mukanya sambil me-
nangis,1660 dan itu menambah 
kekhusyukan mereka.

ۡم 
ُ
یَِزیُۡدہ َو  ۡوَن 

ُ
یَۡبک لِلۡاَۡذقَاِن  ۡوَن  َيِخّرُ َو 

ُخُشۡوًعا ﴿۱۱۰﴾   ۩

َسْجَدۃ

1659. Al-Qur’an harus memenuhi keperluan dua macam golongan 
manusia: (a) Al-Qur’an harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
sementara yang akan datang dari orang-orang yang menjadi obyek pembicaraan 
(Mukhatab), dan harus pula memenuhi keperluan rohani langsung dari orang-
orang yang pertama-tama masuk Islam; dan (b) Al-Qur’an harus menyediakan 
petunjuk bagi masalah-masalah manusia yang besar jumlahnya dan yang 
beraneka-ragam itu untuk sepanjang masa. Ayat yang membahas keberatan-
keberatan orang-orang musyrik Mekah dan perkembangan rohani Kaum 
Muslimin pertama, dengan sendirinya harus diwahyukan terlebih dahulu; dan 
ayat-ayat yang membahas keperluan-keperluan rohani manusia yang kekal-abadi 
diwahyukan belakangan. Dengan demikian ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan 
sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur. Manakala ada suatu keberatan 
tertentu dikemukakan oleh orang-orang kafir, maka diturunkanlah ayat yang 
berisikan jawaban terhadap keberatan itu. Begitu pula, bila Kaum Muslimin di 
masa permulaan memerlukan petunjuk pada saat tertentu, maka diturunkanlah 
ayat-ayat yang bersangkutan dengan itu untuk memenuhi keperluan pada saat 
itu. Itulah urutan asli mengenai turunnya ayat-ayat Al-Qur’an. Tetapi oleh 
karena keperluan-keperluan sementara bagi Mukhatab beda dengan keperluan-
keperluan tetap bagi umat manusia pada umumnya, maka urutan yang dipakai 
kemudian dalam penyusunan Al-Qur’an berupa kitab, dengan sendirinya harus 
berbeda dari urutan yang dipakai di waktu diturunkan.

1660. Ayat ini melukiskan keadaan pikiran orang Muslim, ketika berada 
dalam sikap sujud. Kesadaran mengenai keagungan Tuhan di satu pihak dan 
kesadaran mengenai kelemahan si pendoa sendiri di pihak lain, membuat 

a19 : 59; 32 : 16; 38 : 25.  b18 : 99; 19 : 62; 46 : 17; 73 : 19.
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a7 : 181; 20 : 9; 59 : 25.  b7 : 56, 206.  c18 : 5; 19 : 36, 43; 25 : 3; 72 : 4.

111. aKatakanlah, “Serulah 
Allah atau serulah Ar-Rahman; 
dengan nama apa saja kamu 
berseru kepada Dia; kepunyaan-
Nya  semua  nama yang 
terbaik.”1661 bDan janganlah 
kamu ucapkan doa-doamu keras-
keras, dan jangan pula kamu 
mengucapkannya terlalu lemah, 
tetapi carilah jalan di antara itu.

ا  اَیًّاّمَ  ؕ ۡحٰمَن  الّرَ اۡدُعوا  اَِو  َہ  
اللّٰ اۡدُعوا  قُِل 

ۡجَہۡر 
َ
ت لَا  َو   ۚ حُۡسٰني 

ۡ
ال الۡاَۡسَمٓاُء   ُہ  

َ
فَل تَۡدُعۡوا 

ٰذلَِک   بَیَۡن   ابَۡتِغ   َو  بَِہا  خَاِفۡت 
ُ
ت لَا  َو  بَِصلَاتَِک 

َسِبۡیلًا ﴿۱۱۱﴾ 

112. cDan katakanlah, “Segala 
puji bagi Allah, Yang tidak 
mempunyai anak, dan tidak ada 
sekutu bagi-Nya di kerajaan-Nya; 
dan tiada bagi-Nya penolong 
karena suatu kelemahan-Nya.” 
Dan sanjunglah kebesaran-Nya 
dengan sanjungan yang sebesar-
besarnya.

ّوَ  َولًَدا   
ۡ

ِخذ
َّ

یَت لَۡم   ِذۡي 
َّ ال ِہ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

ال قُِل  َو 

ٗہ  
َ ّ ل ۡن 

ُ
یَک لَۡم  َو  ِک 

ۡ
الُۡمل فِي  َشِریٌۡک  ٗہ  

َ ّ ل ۡن 
ُ

یَک لَۡم  

ِبیًۡرا ﴿۱۱۲﴾٪
ۡ

ِۡرُہ  تَک
بّ

َ
ّلِ َو ک

ُ ّ
َن الذ َولِّيٌ   ّمِ 

jiwanya merasa amat rendah. Orang-orang mukmin disuruh bersujud setelah 
membaca ayat-ayat yang berisikan perintah supaya bersujud. Rasulullah Saw 
biasa bersujud bilamana membaca salah satu ayat serupa itu.

1661. Allah Swt memiliki sifat-sifat yang tidak terbilang jumlahnya, maka 
dalam doanya seorang Muslim hendaknya menyebut sifat-sifat Allah tertentu 
yang mempunyai hubungan khas dengan perkara, yang untuk perkara itu ia 
mohon petunjuk dan pertolongan Ilahi.



AL-KAHF Surah 18Juz 15

1002

Surah 18
AL-KAHF

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 111, dengan basmalah

Rukuknya : 12
 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lainnya

Munurut Ibn Abbas r.a. dan Ibn Zabair r.a., seluruh surah ini diturunkan 
di Mekah (Mansur). Nampaknya hampir semua ahli tafsir Al-Qur’an 
sepakat mengenai hal ini. Sarjana-sarjana barat telah menempatkan surah 
ini pada tahun keenam nabawi, tetapi besar kemungkinan, bahwa surah 
ini diturunkan pada tahun keempat atau kelima. Anas r.a. meriwayatkan, 
bahwa surah ini diwahyukan sekaligus dan telah dijaga oleh tujuh puluh 
ribu malaikat (Mansur, jilid IV hal. 210). Nubuatan, bahwa Rasulullah 
Saw akan menghadapi perlawanan sengit dari orang-orang Yahudi dan 
Kristen telah dibahas dengan agak mendalam dalam Surah Al-Nahl.

Masalah itu dikupas lagi dengan panjang lebar dalam Surah Bani 
Israil yang di dalamnya telah dikemukakan, bahwa Rasulullah Saw akan 
dibawa ke daerah-daerah di mana beliau akan tinggal di tengah-tengah 
kaum Yahudi dan akan mengadakan hubungan-hubungan baru dengan 
mereka, dan kelak akan menghadapi perlawanan dari kaum Yahudi 
maupun orang-orang Kristen, serta pada akhirnya akan mengalahkan 
mereka. Surah Bani Israil menyebutkan suatu kasyaf Rasulullah Saw, 
yang juga mengandung nubuatan, bahwa beliau akan menaklukkan 
tanah suci kaum Yahudi, serta mengisyaratkan kepada dua peristiwa 
pemberontakan dari kaum Yahudi seperti telah dinubuatkan dalam Kitab 
Ulangan. Pemberontakan pertama telah terjadi sesudah Nabi Daud As, 
yang sebagai akibatnya Bani Israil telah diusir dari tanah tumpah darah 
mereka sendiri. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan tanah air 
mereka dikembalikan lagi kepada mereka. Tetapi mereka kembali lagi 
kepada perbuatan-perbuatan buruk, melanggar perintah-perintah Tuhan, 
dan memberontak untuk kedua kalinya di masa Nabi Isa As. Kedurhakaan 
dan pelanggaran yang kedua kali ini menyebabkan hukuman yang lebih 
keras turun kepada mereka. Tempat-tempat suci mereka dimusnahkan 
dan mereka diusir dari negeri yang dijanjikan, yang sangat mereka cintai. 
Nubuatan-nubuatan tersebut telah menyebutkan pula keadaan-keadaaan 
dan hal-hal yang harus dilalui oleh angkatan pertama kaum Bani Israil, 
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yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi diuraikannya keadaan mereka itu 
menimbulkan dua pertanyaan gamblang :

Bila orang-orang Kristen yang merupakan angkatan kedua umat 
Musa As, telah diselamatkan dari siksaan yang ditimpakan kepada orang-
orang Yahudi, yang merupakan angkatan pertama umat itu, apakah hal itu 
tidak berarti bahwa orang-orang Kristen itu menjadi ahli waris nikmat-
nikmat dan karunia-karunia rohani yang telah dijanjikan kepada umat 
Yahudi? 

Apa sebabnya umat Islam telah diperingatkan untuk menjaga diri 
agar mereka jangan mendapat kemurkaan Tuhan dengan mengikuti jejak 
orang-orang Yahudi, dan apakah yang dimaksudkan oleh peringatan itu, 
serta masa depan apakah yang menantikan mereka itu? 

Ikhtisar Surah 
Kedua pertanyaan yang wajar dan sangat tepat itu telah dijawab 

surah ini, dan telah diberi sedikit penjelasan mengenai perubahan nasib 
yang harus dilalui oleh gama Kristen, yang merupakan angkatan kedua 
penganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa As. Telah diuraikan pula 
bagaimana umat Islam akan bertingkah laku dan menjadikan mereka 
sendiri sasaran kemurkaan Ilahi dengan meniru cara-cara buruk orang-
orang Yahudi. Telah diberikan jawaban pula kepada pertanyaan lain lagi: 
apakah sebenarnya hubungan di antara hal-hal ini dengan kisah penghuni-
penghuni gua dan Zulkarnain, Yajuj-Majuj dan tamsil “dua kebun” dan 
Isra’ (perjalanan rohani) Nabi Musa As? Jawaban yang surah ini berikan 
kepada pertanyaan itu ialah, tamsil-tamsil itu melukiskan dengan bahasa 
kiasan, keadaan bangkit dan jatuhnya bangsa-bangsa Kristen, dan juga 
mengenai kesulitan-kesulitan dan cobaan-cobaan yang akan diderita oleh 
umat Islam di tangan umat Kristen, yang disebabkan oleh keburukan-
keburukan umat Islam sendiri.

Dengan tujuan memperluas serta memperjelas jangkauan masalah ini, 
riwayat Isra’ Nabi Musa As telah disebutkan sesudah dikemukakkannya 
tamsil “dua kebun” itu.

Perjalanan rohani Nabi Musa As itu melukiskan dengan bahasa kiasan 
kemajuan besar dalam bidang kebendaan dan dalam bidang akhlak yang 
akan dicapai oleh para pengikutnya, persis seperti kemajuan yang dicapai 
secara amat menakjubkan sekali oleh para pengikut Rasulullah Saw yang 
telah dilukiskan dalam Isra’ beliau sendiri, seperti telah tersebut dalam 
Surah Bani Israil.

Isra’  Nabi Musa As melukiskan secara terperinci tentang kapan 
dan bagaimana kemajuan yang besar ini akan mulai, di mana akan 
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berhenti, serta kapan Bani Israil akan menjadi mahrum (terluput) dari 
nikmat-nikmat Ilahi yang nantinya akan dipindakan kepada keturunan 
Nabi Ismail As. Sesudah itu kita diberitahu bahwa Bani Ismail, setelah 
menerima karunia-karunia Tuhan pada giliran mereka, juga akan 
menerima kemurkaan Ilahi karena menolak perintah-perintah-Nya, dan 
akan dihukum oleh Yajuj-Majuj, yang pada suatu masa akan tersebar dan 
berkuasa di seluruh dunia.

Menjelang akhir surah, disebut suatu wujud Zulkarnain – yang 
menjadi penghalang bagi Yajuj-Majuj untuk menguasai seluruh dunia. 
Dengan demikian keadaan jasmani dan rohani umat Kristen, baik pada 
waktu masih dalam tingkat permulaan maupun akhir jaman, telah disoroti. 
Penghuni-penghuni gua itu melambangkan orang-orang Kristen pertama 
dalam masa kelemahannya, sedangkan Yajuj-Majuj menggambarkan 
keadaan mereka pada puncak kejayaannya di akhir jaman.

Surah ini berakhir dengan mengemukakan, jaminan bagi para 
pengikut Islam, bahwa Tuhan akan mematahkan kekuatan-kekuatan 
yang tidak berjiwakan agama, yang dilepaskan oleh Yajuj-Majuj; dan 
Dia akan membawa keselamatan bagi umat Islam dengan perantaraan 
Zulkarnain kedua, yaitu pendiri Jamaah Ahmadiyah, yang adalah 
pengikut Rasulullah Saw.

Oleh karena surah ini sangat penting, maka pada tempatnyalah 
untuk mengemukakan beberapa perincian tambahan mengenai 
pokok pembahasannya. Surah ini menyatakan, bahwa Tuhan telah 
mewahyukan Al-Qur’an untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan 
yang telah menyelinap dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Surah ini 
memperingatkan mereka yang menisbahkan seorang anak kepada Tuhan, 
bahwa dengan berbuat demikian mereka mengundang kemukaan Tuhan. 
Orang-orang ini membenci Islam, tetapi keadaan awal mereka tidak 
sama dengan kesudahannya. Mula-mula keadaan mereka sangat lemah 
dan mereka menjadi sasaran penindasan yang sangat keras. Kemudian 
Tuhan menurunkan rahmat-Nya kepada mereka dan melepaskan mereka 
dari cobaan-cobaan dan penderitaan-penderitaan mereka serta membuka 
bagi mereka jalan kemajuan dan kesejahteraan. Tetapi tatkala mereka 
berkembang menjadi kaya dan sejahtera, mereka berpaling kembali 
kepada kebiasaan-kebiasaan syirik, dan alih-alih menghadap kepada 
Tuhan, mereka malah berpaling kepada dunia dan sama sekali sirna 
(tenggelam) dalam urusan itu.

Umat Islam diperingatkan untuk mengambil pelajaran dari nasib 
mereka dan di masa kejayaannya harus tetap waspada, khususnya dalam 
hal menjaga diri dari kelalaian dalam ibadah kepada Tuhan, dari kecintaan 
yang berlebih-lebihan akan kekayaan dan barang-barang duniawi, dan 
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dari kehidupan yang bergelimang kesenangan dan kemewahan. 
Kemudian, kejayaan bangsa-bangsa Kristen, sebagai bandingan 

terhadap kemunduran dan kemiskinan umat Islam, telah dilukiskan 
secara jelas dengan “tamsil dua orang,” yang seorang kaya dan yang 
seorang lagi miskin. Si kaya, bangsa-bangsa yang beragama Kristen, 
akan menyombongkan diri atas kekayaannya; sedang si miskin akan 
menyandarkan diri kepada Tuhan. Keangkuhan dan kesombongan 
akhirnya akan mendatangkan kerugian, dan keadaan-keadaan di luar 
kekuasaan manusia akan mendatangkan kemunduran dan kegagalan bagi 
si kaya.

Surah ini selanjutnya mengemukakan sedikit perincian mengenai 
perubahan-perubahan besar yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa 
As dalam kasyaf beliau, yang di dalamnya beliau diberitahu, bahwa 
perkembangan dan kemajuan agama beliau tidak akan dapat menandingi 
puncak-puncak keagungan yang akan dicapai oleh suatu agama lain 
yang akan muncul di kemudian hari. Agama yang akan menyusul itu, 
yaitu Islam, akan meyempurnakan dan melengkapkan ajaran yang 
ditinggalkan oleh agama Musa As dalam keadaan tidak sempurna, serta 
akan muncul dari reruntuhan agama Kristen yang ketika itu sedang 
menurun dan mundur. Sesudah membahas mundur dan jatuhnya bangsa-
bangsa Kristen serta kebangkitan Islam, surah ini menguraikan keadaan-
keadaan yang akan terbit sesudah datangnya kejayaan Islam.

Telah dikemukakan, bahwa suatu masa akan datang bila umat Islam 
akan membelakangi agama, dan akan memusatkan segala perhatian 
mereka untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan duniawi. Untuk 
menghukum mereka atas dosa-dosa mereka itu, Tuhan sekali lagi 
akan memberikan kejayaan dan kesejahteraan kepada bangsa-bangsa 
beragama Kristen, yang untuk suatu masa tertentu telah terhalang maju 
ke daerah-daerah sebelah selatan dan timur. Kemudian kebinasaan besar 
akan menimpa dunia, dan bangsa-bangsa dunia akan terbagi dalam dua 
blok yang memeluk dua paham berlawanan dan saling bermusuhan.

Dosa dan keburukan akan tersebar luas di dunia serta ketidak-
adilan dan kezaliman akan merajalela. Apabila hal itu telah mencapai 
tingkatan demikian, Tuhan akan menciptakan keadaan-keadaan yang 
akhirnya akan mencegah dan menghentikan serangan gelombang banjir 
yang nampaknya tidak tertahan dan yang akan membanjiri serta menelan 
seluruh dunia itu.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bSegala puji bagi Allah, 
Yang telah menurunkan atas 
hamba-Nya Kitab ini dan 
tidaklah Dia menjadikan baginya 
kebengkokan.

ِذۡيۤ  اَنَۡزَل َعلٰي َعۡبِدِہ الِۡکٰتَب  
َّ ِہ ال

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

اَل

ٗہ ِعَوًجا ﴿۲﴾� 
َّ َو لَۡم  َيۡجَعۡل  ل

3. Dia sebagai penjaga,1662 

cuntuk memberi peringatan ten-
tang siksaan yang dahsyat dari 
sisi-Nya, dan memberikan khabar 
suka kepada orang-orang muk-
min, yang beramal saleh bahwa 
bagi mereka ada ganjaran yang 
baik,

َر  یَُبّشِ َو  ُدنُۡہ 
َّ ل ۡن  ِمّ َشِدیًۡدا  ًسا 

ۡ
بَا لُِّیۡنِذَر  مًا   قَّيِ

اَّنَ   ِلٰحِت  الّصٰ یَۡعَمُلۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال الُۡمۡؤِمِنیَۡن 

 ﴾۳﴿ۙ ۡم  اَۡجًرا َحَسًنا 
ُ
لَہ

4. Mereka tinggal di dalamnya 
selama-lamanya,

 ﴾۴﴿ۙ اِکِثیَۡن ِفۡیِہ اَبًَدا  ّمَ
5. Dan supaya memberi per-

ingatan kepada mereka dyang 
mengatakan, “Allah telah meng-
ambil seorang anak laki-laki.”1663

 ﴾۵﴿۪ ُہ َولًَدا 
 اللّٰ

َ
خَذ

َّ
ِذیَۡن قَالُوا ات

َّ ّوَ یُۡنِذَر ال

1662. Al-Qur’an sebagai Qayyīm (penjaga) melakukan tugas berganda. 
Al-Qur’an itu penjaga atas kitab-kitab terdahulu dengan jalan memperbaiki 
dan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang telah masuk dalam kitab-kitab 
itu; dan Al-Qur’an itu penjaga juga atas generasi-generasi yang akan datang, 
sebab dipikulnya kewajiban untuk memperkembangkan rohani mereka serta 
membimbing mereka pada jalan-jalan yang menjurus kepada penghayatan 
tujuan hidup manusia yang agung dan mulia itu.

1663. Al-Qur’an pertama-tama disebut sebagai “memberi peringatan” 
dan kemudian sebagai “memberi khabar suka” (ayat 3), dan sekali lagi sebagai 
“memberi peringatan” seperti dalam ayat ini. Orang-orang kafir telah dua kali 
diberi peringatan, dan di tengah-tengah dua peringatan itu orang-orang mukmin 
telah diberi khabar suka. Dua peringatan yang dipisahkan oleh khabar suka 
bagi umat Islam itu mengandung tiga nubuatan: (a) Kekalahan dan kehancuran 
lawan-lawan Rasulullah Saw di masa beliau sendiri; (b) Kenaikan umat Islam 
ke puncak kekuasaan dan kemuliaan dengan jalan yang menakjubkan, dan (c) 
sesudah terlepasnya umat lslam dari kejayaan dan kemegahan, adanya hukuman 

a1 : 1.  b25 : 2; 57 : 10;  c17 : 10,11. d17 : 112; 19 : 36; 21:27; 25 : 3; 39 : 5; 72 : 4.
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yang disediakan bagi bangsa-bangsa yang mengatakan bahwa “Allah telah 
mengambil seorang anak lelaki.” 

1664. Karena Bākhi‘ itu ism fa’il dari Bakha‘a yang berarti, ia berbuat 
sesuatu dengan cara setepat-tepatnya, ayat ini dengan padat dan luas melukiskan 
betapa besarnya perhatian dan kekhawatiran serta kecemasan Rasulullah Saw 
mengenai kesejahteraan rohani kaum beliau. Kesedihan beliau atas penolakan 
dan perlawanan mereka terhadap amanat Ilahi hampir membuat beliau wafat. 
Memang begitulah keadaan para utusan dan nabi Allah; hatinya senantiasa 
penuh dengan kasih-sayang terhadap sesama manusia. Mereka berseru (kepada 
Tuhan). menangis. dan berdukacita demi kepentingan umat manusia. Tetapi 
manusia tidak tahu rasa berterimakasih. sehingga orang-orang itu sendiri yang 
atas mereka para nabi mempunyai perasaan yang begitu mendalam, justru 
merekalah yang menindas para nabi dan berusaha untuk membunuh mereka.

1665. Dari semua benda yang tak terhitung banyaknya yang telah 
diciptakan Tuhan. tiada satu pun yang tidak mempunyai kegunaannya tersendiri 
yang tertentu. atau yang kosong dari segala kebaikan. Semuanya menambah 
semarak dan indahnya kehidupan manusia. Umat Islam telah dianjurkan untuk 
senantiasa memberi perhatian kepada kebenaran agung yang melandasi kata-
kata sederhana itu, dan untuk memanfaatkan waktu dan tenaga mereka guna 
menggali rahasia-rahasia alam yang agung, dan untuk menyelidiki sifat-sifat 
yang dimiliki unsur-unsur alam yang tak terbilang banyaknya itu.

6. aMereka tidak memiliki il-
mu mengenainya, dan tidak pula  
bapak-bapak mereka. Alangkahb 
dasyatnya bahaya perkataan yang 
keluar dari mulut mereka. Mereka 
tidak mengucapkan sesuatu se-
lain dusta.

بَُرۡت 
َ
ک  ؕ بَٓائِہِۡم 

ٰ
لِا لَا  ّوَ  ٍم 

ۡ
ِعل ِمۡن  بِٖہ  ۡم 

ُ
لَہ َما 

ا 
َّ ِال یَُّقۡولُۡوَن   ِاۡن   ؕ َواِہہِۡم 

ۡ
اَف ِمۡن  ۡخُرُج 

َ
ت   

ً
لَِمۃ

َ
ک

ِذبًا ﴿۶﴾ 
َ
ک

7. Maka sangat mungkin eng-
kau akan cmembinasakan diri-
mu1664 karena sangat sedih me-
mikirkan mereka jika mereka 
tidak beriman kepada keterangan 
ini.

ۡم  
َّ ل ِاۡن  ثَاِرہِۡم 

ٰ
ا ٰۤي  َعل ۡفَسَک 

نَّ بَاِخٌع  َک 
َّ فَلََعل

حَِدیِۡث  اََسًفا ﴿۷﴾ 
ۡ

ا  ال
َ

یُۡؤِمنُۡوا بِٰہذ

8. Sesungguhnya Kami telah 
menjadikan yang ada di bumi 
perhiasan1665 baginya, dsupaya 
Kami menguji mereka siapakah 
di antara mereka yang terbaik 
amalannya.

ۡم  
ُ
َہا لَِنۡبُلَوہ

َّ
 ل

ً
َنا َما َعلَي الۡاَۡرِض ِزیَۡنۃ

ۡ
ا َجَعل

ِانَّ

ۡم  اَۡحَسُن  َعَملًا ﴿۸﴾ 
ُ
اَیُّہ

a22 : 72; 40 : 43.  b19 : 91,92.  c26 : 4.  d6 : 49; 6 : 166; 11 : 8; 67 : 3.
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1666. Ayat ini mengandung suatu khabar gaib, bahwa bangsa-bangsa 
Kristen dari barat, setelah memperoleh kekayaan, kekuatan dan kekuasaan, dan 
setelah mendapat penemuan-penemuan besar, akhirnya akan membuat bumi 
Tuhan itu penuh dengan dosa dan kejahatan, seperti yang dituturkan oleh Bibel. 
Kemurkaan Tuhan akan bangkit, dan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang 
diucapkan oleh para nabi Allah, di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam 
Perjanjian Baru, Al-Qur’an, dan hadis, bencana-bencana akan menimpa bumi 
secara meluas, serta segala kemajuan yang tadinya telah dicapai oleh mereka 
dan semua buah tangan mereka, gedung-gedung mereka yang tinggi megah, 
keindahan negeri mereka, begitu juga segala kemuliaan, kemegahan, dan 
keagungan mereka akan sama sekali menjadi hancur berantakan.

1666A. Ungkapan As hāb al-Kahf, telah diberi banyak arti, seperti 
“kaum gua”: “orang-orang gua”; “teman-teman segua”; “penghuni gua”; dan 
“penduduk gua.”

1667. Ayat ini menyatakan, bahwa para penghuni gua itu bukanlah wujud-
wujud aneh. Tidak ada sifat mereka yamag dapat dianggap menyimpan dari 
hukum alam biasa. Tetapi sungguh amat aneh, bahwa banyak dongengan-
dongengan khayali telah terjalin sekitar mereka. Kisah yang tersohor tentang 
“Seven Sleepers” (Tujuh penidur) seperti diuraikan oleh Gibbon dalam karyanya 
“Decline and fall of the Roman Empire” (Kemunduran dan jatuhnya kerajaan 
Romawi), memberi suatu kunci penting, untuk menyingkapkan kabut rahasia 
yang menyelubungi para penghuni gua itu. “Ketika Maharaja Decius,” kata  
Gibbon, “mengejar-ngejar dan menindas orang-orang Kristen, tujuh pemuda 
bangsawan dari Ephesus menyembunyikan diri dalam sebuah gua yang luas di 
pinggir sebuah gunung, di mana mereka dibiarkan menjadi musnah oleh raja 
zalim itu dengan memberi perintah untuk menutup pintu masuk gua itu rapat-
rapat dengan tumpukan batu-batu besar. Sekarang. ini merupakan kenyataan 
sejarah yang cukup dikenal. bahwa kaum Kristen awal mengalami penindasan 
yang tak terkatakan dari Kaisar-kaisar Roma musyrik, karena keimanan mereka 

9. aDan sesungguhnya akan 
Kami jadikan segala yang ada di 
atasnya menjadi tanah-rata yang 
tandus.1666

ٰجِعُلۡوَن َما َعلَۡیَہا َصِعۡیًدا ُجُرًزا  ؕ﴿۹﴾ 
َ
ا ل

َو ِانَّ

10. Apakah engkau menyangka 
bahwa penghuni gua1666A  dan pra-
sastinya itu dari antara tanda-tanda 
Kami yang menakjubkan?1667*

ِقۡیِم  الّرَ َو  الَۡکۡہِف  اَۡصٰحَب  اَّنَ   َحِسۡبَت  اَۡم 

جًَبا ﴿۱۰﴾ 
َ

ٰیِتَنا  ع
ٰ
انُۡوا  ِمۡن  ا

َ
ک

a18 : 41.

* Maksud “Ashabul Raqim” adalah ‘para penulis’. Orang-orang ini telah meninggalkan tulisan-
tulisan penting di gua-gua, yang tentang hal itu orang Eropa pada masa ini telah membuat 
penelitian tentangnya. Ayat ini juga mengandung satu mukjizat. Mungkin saja Hadhrat 
Rasulullah Saw tahu tentang orang-orang gua itu, tapi beliau Saw bisa mengatakan tentang 
‘Ashabul Raqim’ hanya kalau beliau diberi tahu oleh yang Maha Mengetahui yang Gaib.
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11. Ketika para pemuda men-
cari perlindungan dalam gua, maka 
mereka berkata, “Wahai Tuhan 
kami, anugerahilah kami rahmat 
dari sisi Engkau; dan lengkapilah 
kami dengan petunjuk yang benar 
dalam urusan kami.”

 
ۤ
َربََّنا فََقالُۡوا  الَۡکۡہِف  ي 

َ
ِال   

ُ
الِۡفۡتَیۃ اََوي  ِاۡذ 

اَۡمِرنَا   ِمۡن   لََنا  ٔيۡ  َہّيِ ّوَ    
ً

َرۡحَمۃ ُدنَۡک 
َّ ل ِمۡن  تَِنا 

ٰ
ا

َرَشًدا  ﴿۱۱﴾ 

kepada tauhid Ilahi. Aniaya penindasan itu mulai semenjak jaman Kaisar Nero 
yang tersohor jahatnya, yang konon kabarnya membakar kota Roma itu; ia 
sedang main biola ketika pusat agung ilmu pengetahuan dan peradaban itu 
sedang terbakar. Penindasan itu berlangsung terus-menerus dengan diselingi 
oleh masa-masa aman: dan sesudah tenggang waktu singkat kira-kira empat 
puluh tahun. penindasan itu mulai lagi dengan kedahsyatan baru di bawah 
Kaisar Decius, yang berkeinginan menghidupkan kembali agama dan lembaga-
lembaga Romawi kuno; dan untuk mencapai tujuan inilah ia mulai membasmi 
orang-orang Kristen dengan rencana teratur. Tetapi undang-undang Diokletianus 
pada tahun 303 M melampaui semua tindakan-tindakan anti-Kristen. Dengan 
undang-undang ini, semua gereja Kristen di semua propinsi negara dimusnahkan; 
semua kitab suci mereka dibakar di muka umum, serta hak milik gereja disita 
dan orang-orang Kristen sendiri dinyatakan ada di luar perlindungan Negara.” 
(Gibbon’s Roman Empire. Enc. Brit. & Story of Rome). Untuk menyelamatkan 
diri dari penindasan kejam dan di luar perikemanu siaan itu, para korban yang 
tidak berdaya itu mencari perlindungan dengan bersembunyi dalam katakomba-
katakomba (rongga-rongga di bawah tanah tempat menyimpan mayat-mayat) 
di Roma. Untuk memenuhi tujuan tersebut katakomba- katakomba itu sangat 
cocok, pertama oleh karena sangat berliku-likunya jalan ke ruangan-ruangan gua 
yang sangat menyesatkan itu; dan kedua, oleh karena tak terhitung banyaknya 
ruangan-ruangan kecil dan persembunyian-persembunyian pada tingkat-tingkat 
berlainan, yang boleh jadi tetap tidak dapat ditemukan dalam kegelapan oleh 
para pengejar. Nampak dari tulisan-tulisan pada batu-batu nisan kuburan di 
katakomba-katakomba tersebut, bahwa kaum Kristen di jaman permulaan itu 
berpegang pada tauhid dengan kuat. Nabi Isa As disebut dalam tulisan-tulisan 
itu hanya sebagai gembala atau nabi Allah; sedangkan ibunda beliau, Siti 
Maryam, tidak lebih dari seorang wanita yang saleh. Nampak pula, bahwa orang 
Kristen yang mencari perlindungan di katakomba-katakomba tersebut gemar 
menempatkan anjing di pintu-pintu masuk mereka, yang dengan menyalak-
nyalak akan memberitahukan kedatangan orang-orang asing. Dengan demikian 
kisah para penghuni gua itu pada hakikatnya melukiskan sejarah orang-orang 
Kristen di jaman permulaan, dan menunjukkan betapa mereka menderita 
penindasan -penindasan tak terkatakan, demi keimanan mereka kepada tauhid 
Ilahi. Adapun letak dan gambaran gua yang dilukiskan dalam ayat ke-18, 
hanya merupakan soal kedua saja. Keterangan itu dapat dikenakan, dengan 
lebih lengkap dan dengan lebih terperinci dan lebih tepat, kepada katakomba-
katakomba di Roma daripada kepada tempat lain manapun.
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12. Maka Kami cegah mereka 
dari mendengar1668 dalam gua 
beberapa tahun lamanya.*

ِسِنیَۡن  الَۡکۡہِف  فِي  َذانِہِۡم 
ٰ
ا ٰۤي  َعل فََضَربَۡنا 

 ﴾۱۲ۙ َعَدًدا ﴿
13. Kemudian Kami bangkit-

kan mereka supaya Kami me-
ngetahui manakah di antara dua 
golongan1669 yang lebih tepat 
membuat perhitungan mengenai 
lamanya mereka tinggal.

ِحۡزبَیِۡن اَۡحٰصي  لَِما  
ۡ

ۡم لَِنۡعلََم اَّيُ ال
ُ
ثُّمَ بََعۡثٰنہ

ا  اََمًدا ﴿٪۱۳﴾  لَِبُثۡوۤ 

Kisah “para penghuni gua” dapat pula dianggap bertalian dengan Yusuf 
Arimatea dan kawan-kawannya. Menurut William dari Malmesbury, Yusuf itu 
dikirim ke Britania oleh Santa Filip dan setelah ia diberi satu pulau kecil di 
Somersethire, ia dengan mempergunakan ranting-ranting. mendirikan gereja 
Kristen yang pertama di Britania, yang kemudian menjadi Abbey of Glastonbury. 
Menurut riwayat lain, konon kabamya Yusuf itu mengembara di Britania pada 
tahun 63 M. …. Menurut dongengan-dongengan, gereja Glastonbury yang 
pertama itu merupakan bangunan yang dibuat dengan ranting-ranting yang 
dianyam, didirikan oleh Yusuf Arimatea, ialah kepala dua belas rasul yang 
diutus ke Britania dari Gaul oleh Santa Filip (Enc. Brit., Edisi ke-10 & Edisi ke-
13, pada kata  “Joseph of Arimathea” dan pada kata  “Glastonbury”).

Teori terbaru yang mendapat dukungan kuat dari penyelidikan terhadap 
“Dead Sea Scrolls” (Gulungan-gulungan tulisan yang terdapat di dekat Laut 
Mati), menunjukkan gua-gua itu – tempat orang-orang Kristen pertama mencari 
perlindungan dan mereka menuliskan kepercayaan-kepercayaan serta ajaran-
ajaran mereka – di sebuah lembah dekat Laut Mati.

“Gua” dan “prasasti” merupakan dua segi yang sangat penting dalam 
kepercayaan Kristen, yang berarti, bahwa agama Kristen itu mulai sebagai agama 
yang melepaskan dan menarik diri dari keramaian dunia, dan berakhir dengan 
menjadi suatu agama yang memusatkan perhatian kepada urusan dunia; suatu 
agama perdagangan dan perniagaan dalam dunia tulis-menulis dan prasasti-
prasasti (tulisan-tulisan pada dinding dan benda-benda). Lihat pula Edisi Besar 
Tafsir dalam bahasa Inggris, halaman 1486- 1490.

1668. Ungkapan bahasa Arab Daraba ‘alā Udznihi berarti, ia mencegahnya 
dari mendengar. Ungkapan Al-Qur’an ini berarti, “kami mencegah mereka dari 
mendengar.” Ungkapan itu berarti pula.”kami membuat mereka tidur dengan 
mencegah dari masuk di telinga mereka suara apa pun yang menyebabkan 
mereka bangun” (Lane). Secara harfiah ayat ini berarti, “kami mencegah suara 
apa pun dari menembus ke dalam telinga mereka,” yaitu, untuk beberapa tahun 
* Maksud ‘Sinin’ adalah masa sampai sembilan tahun. Karena ini Jamak Qillat dari ‘sanatun’ 
yang digunakan untuk bilangan tiga sampai sembilan. Walaupun orang-orang Kristen yang 
beriman kepada satu Tuhan untuk menjaga iman mereka pergi ke gua dan tinggal disana lebih 
dari 300 tahun, tetapi secara kenyataannya mereka tinggal di gua tidak sampai 9 tahun, karena 
selama masa 300 tahun itu, ketika penentangan berkurang mereka keluar masuk gua.
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14. Kami ceritakan kepada eng-
kau kisah mereka dengan benar. 
Sesungguhnya mereka itu pemuda-
pemuda yang beriman kepada 
Tuhan mereka, dan aKami me-
nambah petunjuk kepada me-
reka.1670

  
ٌ

ۡم ِفۡتَیۃ
ُ
ہ

ؕ  ِانَّ حَّقِ
ۡ

ۡم  بِال
ُ
ہ

َ
ۡحُن نَُقّصُ َعلَۡیَک نََبا

َ
ن

 ﴾۱۴ۖ ۡم ُہًدي  ﴿
ُ
َمنُۡوا بَِربِّہِۡم َو ِزۡدٰنہ

ٰ
ا

15. Dan Kami kuatkan hati1671 

mereka, ketika mereka berdiri dan 
berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan 
seluruh langit dan bumi. Sekali-
kali tidak akan kami menyeru 
tuhan selain Dia. Sebab jika kami 
berbuat demikian niscaya kami 
mengucapkan sesuatu yang jauh 
dari kebenaran.

َربَُّنا  فََقالُۡوا  قَاُمۡوا  ِاۡذ  قُُلۡوبِہِۡم  َعلٰي  َربَۡطَنا  ّوَ 
ِمۡن  ۡدُعَو۠ا 

نَّ لَۡن  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َرّبُ 

  ِاًذا  َشَطًطا ﴿۱۵﴾ 
ۤ
َنا

ۡ
َقۡد قُل

َّ ُدۡونِٖہۤ  ِالٰـًہا ل

16. b“Mereka itu kaum kami 
yang telah mengambil tuhan-tuhan 
lain selain Dia.1672 Mengapa mereka 
tidak mengemukakan suatu dalil 
yang terang tentang mereka itu? 
Makac siapakah yang lebih aniaya 
daripada orang yang mengada-
adakan dusta terhadap Allah?

لَۡو    ؕ  
ً

ِلَہۃ
ٰ
ا ُدۡونِٖہۤ  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات قَۡوُمَنا  ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ

اَۡظلَُم   مَۡن 
َ

ف  ؕ ٍن  ِ
بَیّ ٰطنٍۭ 

ۡ
بُِسل َعلَۡیہِۡم  تُۡوَن 

ۡ
یَا لَا 

 ﴾۱۶ؕ ِذبًا ﴿
َ
ِہ ک

ٰري َعلَي اللّٰ
َ
ت

ۡ
ِممَِّن اف

mereka sama sekali terasing dan terpisah dari urusan-urusan dunia luar dan tidak 
mengetahui apa yang sedang terjadi di sana.

1669. Nampaknya ada dua golongan di antara orang-orang Kristen di 
jaman permulaan. (a) mereka yang tidak mau berpura-pura atau bersembunyi -
-sembunyi dan karena tidak mengenal kompromi dengan kekafiran dan 
kemusyrikan, menanggung penindasan akibat keimanan mereka dengan sabar 
dan ketabahan. Orang-orang itu terpaksa mencari perlindungan di gua-gua; (b) 
mereka yang karena menganggap, bahwa kebijaksanaan itu lebih baik daripada 
keberanian, menyembu nyikan keimanannya serta menyelamatkan dirinya dari 
penindasan. “Dua golongan” itu dapat pula menunjuk kepada mereka yang 
menindas dan yang ditindas.

1670. Ayat ini menunjukkan, bahwa banyak kisah khayalan telah tersiar 
mengenai “penghuni-penghuni gua” di masa Rasulullah Saw. Tetapi hakikat 
yang sebenarnya mengenai mereka itu ialah, bahwa mereka itu anak-anak 
muda yang memiliki akhlak mulia, yang telah mempertaruhkan segala-galanya 
semata untuk Tuhan mereka; dan juga bahwa keimanan mereka berangsur-

a8 : 3; 47 : 18.  b21 : 25; 25 : 4.  c 6 : 145; 7 : 38; 10 : 18; 11 : 19.

R. 2
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17. “Dan kini ketika kamu telah 
meninggalkan mereka dan dari 
apa yang mereka sembah selain 
Allah, maka carilah perlindungan 
dalam gua;1673 Tuhan-mu akan 
membukakan rahmat-Nya bagi-
mu, dan akan menyediakan 
untukmu suatu jalan yang mudah 
dan menyenangkan bagimu 
dalam urusan ini.

ا 
ۤ
 ٗو

ْ
َہ  فَأ

ا اللّٰ
َّ ۡم َوَما یَۡعُبُدۡوَن  ِال

ُ
َزلُۡتُمۡوہ

َ
َو ِاِذ اۡعت

ۡحَمِتٖہ  ۡن ّرَ ۡم ّمِ
ُ

ي الَۡکۡہِف یَۡنُشۡر لَُکۡم َربُّک
َ

ِال

ۡن  اَۡمِرُکۡم  ّمِۡرفًَقا ﴿۱۷﴾  ٔيۡ لَُکۡم ّمِ َویَُہّيِ

ربع 
الحزب

30

18. Dan engkau lihat matahari, 
bila ia terbit, menjauh lewat dari 
sebelah kanan gua mereka dan 
apabila ia terbenam, meninggal-
kan mereka di sebelah kiri, sedang 
mereka ada dalam rongga yang 
luas1674 di gua itu. Yang demikian 
itu dari tanda-tanda Allah, 

َعۡن  ٰزَوُر 
َّ ت َطلََعۡت  ِاَذا  ۡمَس 

َ
الّش تََري  َو 

ۡم 
ُ
ۡقِرُضہ

َّ ت َغَربَۡت  ِاَذا  َو  الَۡیِمیِۡن  َذاَت  ۡہِفہِۡم 
َ
ک

ٰذلَِک   ؕ ۡنُہ  ّمِ ۡجَوٍۃ 
َ
ف فِۡي  ۡم 

ُ
ہ َو  َماِل  الّشِ َذاَت 

الُۡمۡہَتِد فَُہَو  ُہ 
اللّٰ یَّۡہِد  َمۡن   ؕ ِہ 

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
ا ِمۡن 

angsur menjadi lebih kuat karena penindasan dan penganiayaan itu.
1671. Sekalipun kaum mereka memusuhi mereka dan menindas mereka 

tanpa mengenal ampun, namun “penghuni-penghuni gua” itu tidak dapat 
ditundukkan oleh ancaman untuk memaksa mereka meninggalkan agama 
mereka. Tuhan telah menguatkan hati mereka dan telah menganugerahkan 
kepada mereka kekuatan iman.

1672. “Penghuni-penghuni gua” itu tadinya berasal dari satu kaum 
penyembah berhala. Dan, memang demikianlah keadaan bangsa Romawi itu.

1673. Ayat ini membuat hal itu menjadi jelas, bahwa anak-anak muda 
yang berpegang pada tauhid itu bukanlah perorangan-perorangan yang 
terpencar, tetapi merupakan bagian dari satu masyarakat agama yang 
tersusun dan teratur, yang anggota-anggotanya seringkali mengadakan 
pertemuan-pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Ayat ini menunjukkan, 
bahwa manakala anak-anak muda itu berembuk untuk mencari perlindungan 
dalam gua, dalam pikiran mereka terlintas gua tertentu. Nampaknya gua itu 
sebelumnya telah dipergunakan sebagai tempat pengungsian oleh budak-
sahaya Romawi, ketika mereka melarikan diri dari majikan-majikan mereka 
yang zalim itu.

Kata-kata “Dan (kini) ketika kamu telah meninggalkan mereka,” 
menunjukkan, bahwa sebelumnya pun mereka itu menjadi mangsa suatu 
boikot sosial yang keras, dan telah tinggal terpisah dari kaum mereka dalam 
kelompok yang terdiri dari orang-orang yang sefaham. 

1674. Nampaknya gua itu letaknya sedemikian rupa sehingga menghadap 
ke barat-laut, sebab matahari melewati suatu tempat yang menghadap 
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aBarangsiapa diberi petunjuk 
oleh Allah dialah yang mendapat 
petunjuk: dan barangsiapa Dia 
biarkan sesat, maka engkau 
tidak akan memperoleh baginya 
penolong atau penunjuk jalan. 

ۡرِشًدا ﴿٪۱۸﴾ 
ُ
ا  ّم ِجَد  لَٗہ  َولِّیً

َ
  َو َمۡن یُّۡضلِۡل  فَلَۡن ت

19. Dan engkau menyangka 
mereka itu bangun, padahal me-
reka itu tidur1675 dan Kami akan 
membalikkan mereka ke kanan 
dan ke kiri,1675A dan anjing mereka 
sedang menjulurkan kedua kaki-
depannya di depan pintu gua.1676 

Sekiranya engkau menyaksikan 
mereka, tentulah engkau akan 
berbalik dari mereka untuk me-
larikan diri dan tentulah engkau 
akan dipenuhi oleh rasa takut 
terhadap mereka.1677*

ذَاَت  ۡم 
ُ
ُِبہ

ّ نَُقل ّوَ   ۖ ُرقُۡوٌد  ۡم 
ُ
ہ ّوَ  اَیَۡقاًظا  ۡم 

ُ
ۡحَسُبہ

َ
ت َو 

بَاِسٌط  ۡم 
ُ
ُبہ

ۡ
ل

َ
ک َماِلَۖو  الّشِ َذاَت  َو  الَۡیِمیِۡن 

ۡیَت 
َّ لََول َعلَۡیہِۡم  لَۡعَت 

َ
اّط لَِو   ؕ بِالَۡوِصۡیِد  ِذَراَعۡیِہ  

 ﴾۱۹﴿ ُرۡعًبا  ۡم  
ُ
ِمۡنہ لَُملِۡئَت  ّوَ  ِفَراًرا  ۡم 

ُ
ِمۡنہ

ke utara dari kanan ke kiri. Nampaknya gua itu meliputi daerah yang luas 
seperti nampak dari kata-kata “rongga yang luas.” Katakomba-katakomba di 
Roma yang masih ada sampai hari ini mendukung pendapat ini. Katakomba-
katakomba itu meliputi daerah yang luas, yang menurut apa yang pada umumnya 
diperkirakan adalah sejauh kira-kira 870 mil (Enc. Brit.). Nampak pula, bahwa 
di katakomba-katakomba itu sedikit sekali cahaya yang dapat masuk. Gua itu 
telah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat 
bersembunyi. Santa  Yerom yang mengunjungi katakomba-katakomba itu pada 
abad keempat menyatakan, “Seluruh gua itu begitu gelap, sehingga nampaknya 
ucapan nabi (Mazmur 55: 16) telah terpenuhi; yaitu baiklah dengan hidupnya 
mereka itu turun ke dalam neraka. Hanya sewaktu-waktu cahaya dapat masuk 
ke dalam untuk mengurangi kengerian kegelapan, dan itu pun bukan melalui 
sebuah jendela, melainkan melalui sebuah lubang.”(Enc. Brit. Edisi ke- 1 1).

1675. Kaum Muslim di masa Rasulullah Saw telah diberi peringatan 

a7 : 179; 17 : 98; 39 : 37, 38.

* ‘Engkau menyangka mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur’: Para mufasir berpendapat 
tidur secara lahir, ini tidak benar. Kenapa difirmankan seperti ini, hal itu karena mereka tidak tahu 
keadaan diluar, seolah-olah pada masa ini mereka dalam keadaan tidur. Kalau maksudnya mereka 
benar-benar tidur secara lahiriah, maka tidak akan disebutkan, bahwa engkau menjadi takut ketika 
melihat mereka, dan hati engkau menjadi gentar. Melihat orang yang sedang tidur, tidak mungkin 
menimbulkan perasaan gentar dan takut. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang tangguh, dan 
setiap kali orang Roma turun ke gua untuk berupaya menangkap mereka, maka mereka menemukan 
anjing penjaga di mulut gua. Dengan gonggongannya mereka paham, bahwa ada serangan dan 
mereka sudah membuat persiapan sebelumnya untuk membela diri dan bersembunyi.

R. 3
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20. Dan demikianlah Kami 
membangkitkan mereka supaya 
mereka saling bertanya di antara 
mereka. Salah seorang dari mereka 
berkata, a“Sudah berapa lamakah 
kamu tinggal?” Mereka berkata, 
“Kami telah tinggal sehari atau 
sebagian hari.” Yang lain berkata, 
“Hanya Tuhan-mu yang lebih 
mengetahui lamanya kamu ting-
gal.1678 Maka suruhlah sekarang 
salah seorang dari antaramu dengan 
mata uangmu ini ke kota dan 
hendaklah ia meneliti, siapa dari 
antara penghuni  kota mempunyai 
bahan makanan terbaik,1679 dan 
hendaklah ia membawa perbekal-
an makanan bagimu darinya. Dan 
hendaklah ia bersikap lemah-
lembut,1680 dan jangan sekali-kali 
dia memberitahukan1681 tentang 
kamu kepada siapa pun. 

قَاَل   ؕ ۡم 
ُ
بَۡیَنہ لَِیتََسٓاَءلُۡوا  ۡم 

ُ
بََعۡثٰنہ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

یَۡوًما  لَِبۡثَنا  قَالُۡوا   ؕ لَِبۡثتُۡم  ۡم 
َ
ک ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ قَٓائٌِل 

بَِما  اَۡعلَُم  ۡم 
ُ

َربُّک قَالُۡوا  یَۡوٍمؕ  بَۡعَض  اَۡو 

ٰہِذٖہۤ   ۡم 
ُ

بَِوِرِقک ۡم 
ُ
اََحَدک ا  فَابَۡعُثۡوۤ  ؕ لَِبۡثتُۡم 

َطَعاًما  ي 
ٰ

اَۡزک  
ۤ
اَیَُّہا َیۡنُظۡر 

ۡ
فَل الَۡمِدیَۡنِۃ  ي 

َ
ِال

لَا   َو  ۡف 
َ

لۡـَیَؔتلَّط َو  ۡنُہ  ّمِ بِِرۡزٍق  ۡم 
ُ

تِک
ۡ
َیا

ۡ
فَل

ۡم  اََحًدا ﴿۲۰﴾ 
ُ

يُۡشِعَرّنَ  بِک
نصف 
ن

ٰ
القرا

sebelumnya, bahwa bangsa-bangsa Kristen di daerah utara sedang berleha-leha, 
tetapi tidak lama lagi mereka akan bangkit dari keadaan lelap yang meliputi masa 
ratusan tahun itu, dan akan menyebar ke seluruh dunia serta menguasai dunia.

1675A. Kata-kata “kami akan membalikkan mereka ke kanan dan ke 
kiri,” nampaknya menunjuk kepada berkeliarannya mereka di muka bumi, 
tersebarnya mereka ke semua jurusan untuk mencari daerah pemasaran baru 
dan untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang baru pula.

1676. Kata-kata itu di samping menunjuk kepada kesayangan yang 
mendalam bangsa-bangsa Kristen di barat kepada anjing, dapat pula dianggap 
menunjuk kepada kerajaan Byzantium yang ketika itu mengadakan penjagaan 
terhadap Eropa pada kedua pantai Laut Marmora, yang kelihatan seperti seekor 
anjing yang mengadakan penjagaan dengan membentangkan kaki depannya ke 
kedua sisi itu.

1677. Kata-kata ini merujuk kepada masa ketika bangsa-bangsa Kristen dari 
barat akan memperoleh kekuasaan politik yang besar. Al-Qur’an menubuatkan 
hakikat ini ratusan tahun sebelumnya, ketika bangsa-bangsa Kristen masih 
terbenam dalam tidur lelap ratusan tahun, sehingga daya cipta yang betapa pun 
kaya dan luasnya, tidak dapat meramalkan kekuasaan dan kemuliaan yang akan 

a2 : 260; 23 : 113, 114.
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21. “Karena jika mereka ber-
kuasa atas kamu, tentulah mereka 
akan merajammu, atau akan 
memaksamu kembali ke dalam 
agama mereka; dan kamu sekali-
kali tidak akan memperoleh ke-
berhasilan selama-lamanya.”1682

اَۡو  ۡم 
ُ
یَۡرُجُمۡوک ۡم 

ُ
َعلَۡیک یَّۡظَہُرۡوا  ِاۡن  ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ

ِاًذا   ا  تُۡفِلحُۡوۤ لَۡن  َو  ِتہِۡم 
َّ ِمل فِۡي  ۡم 

ُ
یُِعۡیُدۡوک

اَبًَدا ﴿۲۱﴾ 

dicapai oleh bangsa-bangsa itu sesudahnya. Ayat ini berisikan gambaran khas 
mengenai kekuasaan bangsa-bangsa barat atas negeri-negeri sebelah timur dan 
selatan, cara hidup mereka yang khusus, rasa takut, dan keseganan yang bangsa ini 
timbulkan di tengah-tengah rakyat-rakyat yang mendiami daerah-daerah tersebut.

1678. Ayat ini nampaknya menunjuk kepada bangsa-bangsa Kristen 
dari barat. sesudah mereka menyebar ke seluruh dunia. Kata-kata “Kami 
membangkitkan mereka,”  mengisyaratkan kepada kemajuan besar yang bangsa-
bangsa itu telah ditakdirkan mencapainya di masa yang akan datang. Kata-
kata, “Seorang dari mereka berkata, ‘sudah berapa lamakah kamu tinggal?’ 
” mengandung arti, bahwa bangsa-bangsa Kristen bangkit dan menyingkirkan 
jauh-jauh kemalasan mereka. Kebangkitan kesadaran ini telah terjadi di masa 
peperangan salib, ketika raja-raja Inggris, Perancis, dan Jerman bersatu padu 
memperjuangkan tujuan bersama, dan seluruh Eropa bergabung mengadakan 
serangan bersama terhadap umat Islam, untuk merenggut tanah suci dari 
tangan mereka. Menurut muhawarah bahasa Arab, “sehari atau sebagian 
hari” menunjuk kepada masa yang tidak tentu. Di tempat lain (QS.20: 103-
104) Al-Qur’an telah menetapkan seribu tahun, yang selama itu bangsa-bangsa 
Kristen dari barat itu tetap tinggal dalam keadaan tidur atau tanpa kegiatan. 
Kata “sepuluh hari” dalam QS.20: 103-104 dipergunakan untuk menyatakan 
sepuluh abad, dan kata-kata “bermata biru” dalam ayat-ayat tersebut merujuk 
kepada bangsa-bangsa barat yang pada umumnya bermata biru. Ini merupakan 
kenyataan sejarah yang cukup dikenal. bahwa dasar-dasar kekuasaan Inggris di 
Timur diletakkan pada permulaan abad ketujuh belas (“March of Man”). Masa 
ini mendekati seribu tahun sesudah Rasulullah Saw.

1679. Ketika “penghuni-penghuni gua” melihat, bahwa gelombang 
penindasan terhadap mereka telah mereda, mereka mengutus salah seorang 
anggota mereka ke kota dengan dibekali dengan beberapa mata uang lama 
untuk membeli perbekalan hidup dan untuk menyelidiki bagaimana situasi yang 
menyangkut diri mereka. Ta ‘ām dapat berarti, bahan-bahan makanan seperti 
gandum, jelai, jawawut, kurma dan lain sebagainya (Lane). Ini merujuk kepada 
ekspedisi-ekspedisi perdagangan bangsa-bangsa barat ke seluruh bagian dunia.

1680. Para ahli niaga Eropa mempunyai keterampilan khas untuk 
berlaku lemah-lembut dan sopan-santun dalam urusan perdagangan mereka. 
Nampaknya ungkapan, “hendaklah ia bersikap lemah lembut” menunjukkan 
sifat khusus ini. Kata-kata itu berarti pula, “hendaknya ia berlaku hati-hati.”

1681. Kata-kata, “dan janganlah ia memberitahukan tentang keadaanmu 
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22. Dan demikianlah Kami 
memberitahukan tentang mereka 
kepada orang-orang supaya 
mereka mengetahui abahwa janji 
Allah itu benar, dan bahwa bsaat itu 
tidak ada keraguan di dalamnya. 
Ingatlah saat itu, ketika mereka 
bertengkar di antara mereka me-
ngenai urusan mereka, dan mereka 
berkata satu sama lain, “Dirikanlah 
di atas mereka itu suatu bangunan.” 
Tuhan mereka lebih mengetahui 
tentang mereka. Orang-orang yang 
unggul atas urusan mereka berkata, 
“Kami pasti akan membangun 
sebuah rumah peribadatan atas 
nama mereka.”1683

َوۡعَد  اَّنَ  ا  لَِیۡعلَُمۡوۤ َعلَۡیہِۡم  ۡرنَا 
َ
اَۡعث لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

ِاۡذ   ۚ ِفۡیَہا  َریَۡب  لَا    
َ

اَعۃ الّسَ اَّنَ  ّوَ   
ٌ

َحّق ِہ 
اللّٰ

ابُۡنۡوا  فََقالُوا  ۡم 
ُ
اَۡمَرہ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ یََتَناَزُعۡوَن 

قَاَل   ؕ بِہِۡم  اَۡعلَُم  ۡم 
ُ
َربُّہ  ؕ بُۡنَیانًا  َعلَۡیہِۡم 

َعلَۡیہِۡم   ّنَ  
َ

ِخذ
َّ

لََنت اَۡمِرہِۡم   ٰۤي  َعل َغلَُبۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡسِجًدا ﴿۲۲﴾  ّمَ

23. Mereka akan berkata, “Me-
reka itu tiga, yang keempatnya 
adalah anjing mereka,” dan mereka 
yang lain berkata, “Mereka itu lima, 
yang keenamnya adalah anjing 
mereka.” Dan mereka menerka 
hal yang gaib. Dan mereka yang 
lainnya lagi  berkata, “Mereka itu  
tujuh, yang kedelapannya adalah 
anjing mereka.”1684 Katakanlah, 
“Tuhan-ku lebih mengetahui bi-
langan mereka.* Tiada orang

ۡم ۚ َو یَُقۡولُۡوَن 
ُ
ُبہ

ۡ
ل

َ
ۡم ک

ُ
ابُِعہ  ّرَ

ٌ
َسَیُقۡولُۡوَن ثَلَٰثۃ

 ۚ َرۡجًما  ۭ بِالَۡغۡیِب  ۡم 
ُ
ُبہ

ۡ
ل

َ
ک ۡم 

ُ
َساِدُسہ  

ٌ
َخۡمَسۃ

قُۡل   ؕ ۡم 
ُ
ُبہ

ۡ
ل

َ
ک ۡم 

ُ
ثَاِمُنہ ّوَ   

ٌ
َسۡبَعۃ یَُقۡولُۡوَن  َو 

ؕ قَلِۡیٌل  ا  
َّ ِال ۡم  

ُ
یَۡعلَُمہ ا  ّمَ تِہِۡم  بِِعّدَ اَۡعلَُم   بِّۡيۤ   ّرَ

kepada siapa pun” mengisyaratkan kepada penyusupan pengaruh barat ke 
timur dengan diam-diam dan tidak menyolok mata.

1682. Kata-kata dalam ayat ini berarti, “jika orang-orang yang kepadanya 
kamu mengirim rombongan dagang dapat mengetahui niat-niat kamu yang 
sebenarnya, atau sebelum kakimu ditegakkan dengan kuat di negeri mereka, 
suatu persengketaan politik atau perselisihan dagang timbul, dan kamu sendiri 

a31 : 34; 35 : 6.  b15 : 86; 20 : 16; 22 : 8.

* Banyak riwayat tentang jumlah ‘orang-orang gua’ tapi setiap keterangan tentang jumlahnya 
disebutkan juga anjingnya. Orang-orang Kristen yang mencintai anjing, sampai sekarang pun 
mereka tidak tahu mengapa mereka mencintai anjing. Di dalam Bibel tidak ada keterangan 
mengenainya. Dari Al-Qur’an kita tahu, bahwa untuk waktu yang sangat lama orang Kristen 
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a18 : 40; 74 : 57; 76 : 31; 81 : 30.

yang mengetahui keadaan me-
reka kecuali sedikit saja.”  Maka 
janganlah engkau bertengkar me-
ngenai mereka kecuali dengan 
dalil yang tidak dapat dibantah; 
dan jangan pula engkau mencari 
keterangan tentang mereka dari 
salah seorang di antara mereka 
itu.*

ا ِمَرٓاًء  َظاِہًرا۪  ّوَ لَا تَۡسَتۡفِت  
َّ فَلَا تَُماِر ِفۡیہِۡم  ِال

ۡم  اََحًدا ﴿٪۲۳﴾ 
ُ
ۡنہ ِفۡیہِۡم  ّمِ 

24. Dan janganlah engkau me-
ngatakan tentang sesuatu, “Aku 
pasti akan mengerjakannya esok 
hari,1685* 

 ﴾۲۴ۙ ِۡي  فَاِعٌل ٰذلَِک َغًدا ﴿
ّ

َو لَا تَُقۡولَّنَ لَِشاۡيٍء  ِان

25. a“Kecuali bila Allah meng-
hendaki.” Dan ingatlah kepada 
Tuhan engkau bila engkau lupa 
dan katakanlah, “Mudah-mudah-
an Tuhan-ku akan menunjuki aku 
kepada apa yang bahkan lebih 
dekat dari ini kepada jalan yang 
benar.”

َو  نَِسۡیَت  ِاَذا  بََّک  ّرَ ۡر 
ُ
اۡذک َو   ۪ ُہ 

اللّٰ يََّشٓاَء  اَۡن  اۤ 
َّ ِال

ا  
َ

ٰہذ ِمۡن  لِاَۡقَرَب  َربِّۡي  یَّۡہِدیَِن  اَۡن  ي  َعسٰۤ قُۡل 

َرَشًدا ﴿۲۵﴾ 

26. Dan mereka tinggal dalam 
gua mereka tiga ratus tahun, dan 
mereka tambahkan sembilan.1686

َو  ِسِنیَۡن  ِمائٍَۃ  ثَلَٰث  ۡہِفہِۡم 
َ
ک فِۡي   لَِبُثۡوا  َو 

اۡزَداُدۡوا  تِۡسًعا ﴿۲۶﴾ 

tidak kuat menghadapinya, kemudian kamu akan terpaksa meninggalkan negeri 
mereka atau memeluk agama mereka. Jika terjadi salah satu di antara keduanya, 
kamu akan gagal memperoleh tempat berpijak yang kekal, dan semua impianmu 
untuk menegakkan kerajaan yang besar di negeri mereka akan lenyap sirna.”

1683. Kata-kata, “kami pasti akan membangun sebuah rumah 
peribadatan atas nama mereka,” menyebutkan salah satu ciri istimewa 
“penghuni-penghuni gua” itu ialah, bahwa para pelanjut mereka, ialah 
bangsa-bangsa Kristen, akan membangun gereja-gereja untuk memperingati 
orang-orang kudus mereka yang telah mati. Perlu pula diperhatikan bahwa 
banyak gereja semacam itu telah ditemukan di katakomba-katakomba.
yang benar menggunakan anjing untuk penjagaan mereka, oleh karena itu timbul dalam diri 
mereka kecintaan kepada anjing sebagai kawan yang setia. Ini suatu hal yang alami. Sejauh 
yang berkaitan dengan jumlahnya, Rasulullah Saw bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang 
dianugrahi ilmu secara mendetail tentang para penghuni gua tersebut. Karena itu janganlah 
membahas secara detail; cukup sekedarnya saja.

R. 4
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27. Katakanlah, “Allah Yang 
lebih mengetahui berapa lamanya 
mereka tinggal.1687 aKepunyaan Dia 
rahasia seluruh langit dan bumi. 
bAlangkah terang penglihatan-Nya 
dan alangkah tajam pendengaran-
Nya.1687A Mereka tidak mempunyai 
penolong selain Dia dan Dia tidak 
mengambil seorang pun menjadi 
sekutu-Nya dalam menetapkan 
keputusan. 

ٰمٰوِت َو  ُہ  اَۡعلَُم بَِما لَِبُثۡواۚ  لَٗہ َغۡیُب الّسَ
قُِل اللّٰ

ۡن  ُدۡونِٖہ  ۡم  ّمِ
ُ
الۡاَۡرِضؕ  اَبِۡصۡر بِٖہ  َو  اَۡسِمۡعؕ  َما  لَہ

ِمٖہۤ  اََحًدا ﴿۲۷﴾ 
ۡ

لِّيٍ  ّوَ لَا یُۡشِرُک  فِۡي  ُحک ِمۡن ّوَ

28. Dan bacakanlah apa yang 
telah diwahyukan kepada engkau 
dari Kitab Tuhan engkau. cTidak 
ada yang dapat mengubah per-
kataan-Nya, dan tidak akan eng-
kau dapatkan tempat berlindung 
selain dari Dia. 

َل    اُۡوِحَي  ِالَۡیَک ِمۡن  کَِتاِب َربَِّکؕ  لَا ُمَبّدِ
ۤ
َو اتُۡل َما

حًَدا ﴿۲۸﴾ 
َ

ت
ۡ
ِجَد ِمۡن ُدۡونِٖہ  ُمل

َ
لِٰمِتٖہؕ  َو لَۡن ت

َ
لِک

29. dDan bersabarlah engkau 
bersama orang-orang yang me-
nyeru Tuhan mereka pagi dan

ۡم 
ُ
َربَّہ یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َمَع  نَۡفَسَک  اۡصِبۡر  َو 

بِالَۡغٰدوِۃ  َو الَۡعِشّيِ  یُِریُۡدۡوَن َوۡجَہٗہ  َو لَا  تَۡعُد

1684. Terkaan-terkaan ini nampaknya berdasar pada prasasti-prasasti 
yang tertera di atas dinding-dinding beberapa kamar di katakomba-
katakomba; tetapi tiap tulisan itu menunjuk hanya kepada suatu keluarga, 
golongan, atau rombongan yang tertentu. Jumlah banyaknya orang-orang 
yang mencari perlindungan dalam katakomba-katakomba itu pada suatu waktu 
tertentu tidak diketahui. Dari prasasti-prasasti itu nampak bahwa selamanya 
ada anjing menyertai suatu rombongan pengungsi itu.

1685. Ayat ini dapat berarti bahwa di masa kemunduran dan kejatuhannya, 
umat Islam akan kehilangan segala prakarsa (inisiatif) untuk membuat karya 
yang nyata dan berguna, dan mereka hanya akan asyik menyaksikan mimpi-
mimpi di siang hari bolong, serta semua kegiatan mereka akan terkurung di 
dalam perbincangan mengenai hari depan, dan mereka tidak akan berbuat apa-
apa untuk memperbaiki nasib mereka.

1686. Jangka waktu yang selama itu orang-orang Kristen, dari masa 
permulaan menjadi kurban penindasan. dan sering terpaksa mencari perlindungan 
dalam gua-gua dan tempat-tempat persembunyian lainnya, meliputi masa 
kurang- lebih 309 tahun; dan catatan-catatan sejarah membenarkan perkiraan 

a11 : 124; 16 : 78; 35 : 39.  b19 : 39; 29 : 46.  c6 : 35, 116; 10 : 65.  d6 : 53; 7 : 206.
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petang hari untuk mencari 
keridhaan-Nya; dan janganlah 
engkau palingkan pandangan 
kedua mata engkau dari mereka, 
karena engkau menghendaki 
perhiasan kehidupan dunia, dan 
janganlah engkau mengikuti 
orang yang Kami telah lalaikan 
hatinya dari mengingat Kami 
dan mengikuti hawa nafsunya 
dan keadaannya telah melampaui 
segala batas yang sah.

نَۡیاۚ  حَٰیوِۃ  الّدُ
ۡ

 ال
َ

ۡم ۚ تُِریُۡد ِزیَۡنۃ
ُ
َعۡیٰنَک َعۡنہ

َو  ِرنَا 
ۡ

ِذک َعۡن   َبٗہ 
ۡ
قَل َنا 

ۡ
اَۡغَفل َمۡن   تُِطۡع  لَا  َو 

اَن  اَۡمُرٗہ  فُُرًطا ﴿۲۹﴾ 
َ
َبَع َہٰوىُہ  َو ک

َّ ات

30. Dan katakanlah, a“Inilah  
kebenaran dari Tuhan-mu; maka 
barangsiapa menghendaki, maka 
berimanlah, dan barangsiapa 
menghendaki, maka ingkarlah.” 
bSesungguhnya Kami telah me-
nyediakan bagi orang-orang yang 
aniaya itu api dengan langit-
langitnya mengepung mereka. 
Dan jika mereka berteriak minta 
tolong, mereka akan ditolong 
dengan air laksana leburan timah, 
yang akan menghanguskan wajah 
mereka. Alangkah buruknya 
minuman itu. Dan alangkah buruk 
tempat tinggal itu! 

ُیۡؤِمۡن 
ۡ
فَل َشٓاَء  مَۡن 

َ
ف  ؕ ۡم 

ُ
بِّک ّرَ ِمۡن   

ُ
حَّق

ۡ
ال قُِل  َو 

لِِمیَۡن 
ٰ

 اَۡعَتۡدنَا لِلّظ
ۤ
ا

ۡر ۚ ِانَّ
ُ
ف

ۡ
َیک

ۡ
ّوَ َمۡن َشٓاَء  فَل

 بِہِۡم ُسَراِدقَُہاؕ  َو ِاۡن يَّۡسَتِغۡیُثۡوا 
َ

نَاًرا � اََحاط

 ؕ الُۡوُجۡوَہ  يَۡشِوي  الُۡمۡہِل 
َ
ک بَِمٓاٍء  یَُغاثُۡوا 

َراُب ؕ َو َسٓاَءۡت  مُۡرتََفًقا ﴿۳۰﴾ 
َ

َس الّش
ۡ
بِئ

31. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh, 
sesungguhnya cKami tidak akan 
menyia-nyiakan ganjaran bagi 
orang-orang yang mengerjakan 
amalan baik.  

لَا  ا  
ِانَّ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۳۱ۚ نُِضۡیُع اَۡجَر َمۡن اَۡحَسَن َعَملًا ﴿

32. d Mereka itulah yang bagi 
mereka ada kebun-kebun abadi 
yang di bawahnya mengalir sungai-
sungai. Mereka, di dalamnya akan

ۡحِتہُِم 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت َعۡدٍن  ُت  َجّنٰ ۡم 

ُ
لَہ ِٰٓئَک  اُول

َذَہٍب اََساِوَر  ِمۡن  ِمۡن  ِفۡیَہا  ۡوَن 
َ

ُيحَّل الۡاَنٰۡہُر 

a2 : 257; 10 : 100.  b25 : 38; 42 : 46.  c7 : 171; 9 : 120; 12 : 57.  d9 : 72; 13 : 24, 19 : 62; 20 : 77; 35 : 
34, 38 : 51; 61 : 13; 98 : 9.
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dihiasi dengan gelang-gelang 
emas dan mereka akan me-
ngenakan pakaian dari sutera 
halus berwarna hijau dan sutera 
tebal, mereka di dalamnya cduduk 
bersandar pada dipan-dipan yang 
indah.1688 Alangkah baiknya 
ganjaran itu, dan alangkah 
indahnya tempat tinggal itu!

ّوَ  ُسۡنُدٍس  ۡن  ّمِ ُخۡضًرا  ثَِیابًا  َُسۡوَن  ب
ۡ
یَل ّوَ 

 ؕ الۡاََرٓائِِک  َعلَي  ِفۡیَہا  ِکِئیَۡن  ّتَ ّمُ ِاۡسَتبَۡرٍق 

َواُب ؕ َو َحُسَنۡت  مُۡرتََفًقا ﴿٪۳۲﴾ 
َ

نِۡعَم الّث 

33. Dan berikanlah kepada 
mereka perumpamaan dua orang 
laki-laki, kepada salah seorang 
dari keduanya Kami berikan dua 
bidang kebun anggur, dan Kami 
kelilingi kedua kebun itu dengan 
pohon-pohon kurma, dan di 
antara keduanya itu Kami jadikan 
pula ladang.1689

َنا لِاََحِدِہَما 
ۡ
ُجلَیِۡن َجَعل َثلًا ّرَ ۡم ّمَ

ُ
َو اۡضِرۡب لَہ

ّوَ  ۡخٍل 
َ

بِن َحَفۡفٰنُہَما  ّوَ  اَۡعَناٍب  ِمۡن  َتیِۡن  َجّنَ

 ﴾۳۳ؕ َنا بَۡیَنُہَما َزۡرًعا ﴿
ۡ
َجَعل

34. Kedua kebun itu meng-
hasilkan buah dengan berlimpah-
limpah dan tidak dikurangi darinya 
sedikitpun, dan di antara keduanya 
Kami alirkan sebuah sungai,1690 

ۡنُہ   لََہا َو لَۡم تَۡظلِۡم ِمّ
ُ
تَۡت اُک

ٰ
َتیِۡن ا جَّنَ

ۡ
َتا ال

ۡ
کِل

 ﴾۳۴ۙ ّجَۡرنَا ِخلٰلَُہَما نََہًرا ﴿
َ
َشۡیًئا � ّوَ  ف

itu. Seperti umum percaya, penindasan terhadap orang-orang Kristen mulai 
dengan peristiwa disalibnya Isa As pada tahun 28 M. dan berakhir dengan 
masuknya Kaisar Konstantin ke dalam agama Kristen pada tahun 337 M. (Enc. 
Brit.) satu masa yang panjang kurang-lebih 309 tahun. Dan sebenarnya Kaisar 
Konstantin itu berpindah agaknya bukan pada tahun 337 M., tetapi pada tahun 
309 M. Peristiwa penyaliban Isa yang mengerikan itu telah terjadi 28 tahun 
kemudian dari apa yang pada umumi dipercayai (Chronology oleh Archbishop 
Ushers & Daily Bible Illustration oleh Dr Kitto).

1687. Orang-orang Kristen dari masa permulaan di berbagai negeri 
pada masa yang berlainan, seperti di Roma, Aleksandria, dan sebagainya 
selalu dikejar-kejar. Mereka terpaksa mencari perlindungan dalam gua-gua 
dan katakomba-katakomba, pada berbagai masa dan untuk jangka waktu 
yang berlainan. Tinggal mereka di katakomba-katakomba bukan merupakan 
suatu peristiwa tersendiri yang terjadi terus menerus. Hanya Allah-lah yang 
mengetahui dengan tepat berlamanya mereka tinggal dalam keadaan demikian.

1687A. Kata-kata itu berarti pula, “terang penglihatan-Nya dan tajam 

a15 : 48; 36 : 57; 83 : 24.
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35. Dan ia mempunyai buah 
yang berlimpah-limpah. Maka ia 
berkata dengan sombong kepada 
kawannya, ketika ia bercakap-
cakap dengannya, “Lihatlah! 
Aku lebih banyak dalam harta 
daripada kamu dan mempunyai 
golongan yang lebih mulia.”1690A 

  
ۤ
ُيحَاِوُرٗہ ُہَو  َو  لَِصاِحِبٖہ  فََقاَل   ۚ ثََمٌر  لَٗہ   اَن 

َ
ک ّوَ 

ًرا ﴿۳۵﴾ 
َ
ُر  ِمۡنَک َمالًا ّوَ اََعّزُ  نَف

َ
اَنَا�  اَۡکث

36. Dan ia masuk ke kebunnya 
dalam keadaan aniaya terhadap 
dirinya sendiri. Ia berkata, “Aku 
kira kebun  ini tidak akan binasa 
selama-lamanya. “1691

  
ۤ
َتٗہ  َو ُہَو َظالٌِم  لَِّنۡفِسٖہ ۚ قَاَل َما َو َدَخَل َجّنَ

 ﴾۳۶ۙ اَُظّنُ  اَۡن  تَِبۡیَد  ٰہِذٖہۤ  اَبًَدا ﴿

37. “Dan aku tidak mengira 
bahwa Saat yang dijanjikan itu 
akan datang. Dan seandainya aku 
dikembalikan kepada Tuhan-ku, 
aku pasti akan mendapat tempat 
tinggal yang lebih baik daripada 
ini.”

 ِالٰي 
ُ

ِدۡدّت  � ّوَ لَِئۡن ّرُ
ً

 قَٓائَِمۃ
َ

اَعۃ   اَُظّنُ الّسَ
ۤ
ّوَ َما

ۡنَہا ُمۡنَقلًَبا ﴿۳۷﴾  َربِّۡي  لَاَِجَدّنَ َخیًۡرا ّمِ

38. Kawannya berkata kepada-
nya sedang ia bercakap-cakap ِذۡي

َّ ۡرَت بِال
َ
  اََکف

ۤ
قَاَل لَٗہ  َصاِحُبٗہ  َو ُہَو ُيحَاِوُرٗہ

pendengaran-Nya,” atau “dia melihat segala sesuatu serta mendengar segala 
sesuatu.”

1688. Oleh karena “gelang-gelang emas” merupakan lambang kerajaan, 
maka ayat ini dapat berarti, bahwa Kaum Muslimin akan menjadi penguasa 
kerajaan-kerajaan yang luas dan kuat, serta akan menikmati kekuasaan, 
kehormatan, dan kemuliaan besar, dan bahwa wanita-wanita mereka akan 
mengenakan pakaian terbuat dari sutera halus dan kain brokat tebal terjalin 
dengan tenunan benang emas. Nubuatan ini menjadi sempurna ketika khazanah-
khazanah dan Parsi dan Roma telah diletakkan pada kaki orang-orang Arab 
ummi (buta huruf) yang biasanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit-
kulit kasar dan dari bulu-bulu binatang.

1689. Mulai dari ayat ini diuraikan keadaan dua golongan, ialah umat Kristen 
dan umat Islam dengan satu tamsil: “dua orang” itu dipergunakan sebagai ganti 
kata “dua golongan” dan “dua kebun” menggambarkan dua masa kemajuan 
bangsa-bangsa Kristen. Ayat ini mengisyaratkan, bahwa dalam sejarah mereka 
yang timbul tenggelam itu, bangsa-bangsa Kristen dua kali akan memperoleh 
kekuasaan besar. Masa pertama terbit menjelang bangkitnya Islam, sedang yang 
kedua mulai dengan datangnya abad ke-17 M. ketika bangsa-bangsa Kristen dan 



AL-KAHF Surah 18Juz 15

1022

dengannya, “Apakah engkau ing-
kar kepada Dia aYang mencipta-
kan engkau pertama-tama dari 
tanah, kemudian dari air mani, 
lalu membentuk rupa engkau 
menjadi seorang laki-laki yang 
sempurna.

ىَک   ۡطَفٍۃ  ثُّمَ  َسّوٰ
تَُراٍب ثُّمَ  ِمۡن  نُّ َخلََقَک ِمۡن 

 ﴾۳۸ؕ َرُجلًا ﴿

39. “Akan tetapi aku beriman, 
bahwa bhanya Dia-lah Allah 
Tuhan-ku, dan aku tidak akan 
mempersekutukan siapapun 
dengan Tuhan-ku.

ِرُک بَِربِّۡيۤ اََحًدا ﴿۳۹﴾ 
ۡ

ۤ اُش ُہ َربِّۡي َو لَا
 ُہَو اللّٰ

۠
ا لِٰکّنَ

40. Dan mengapa ketika eng-
kau memasuki kebunmu tidak 
mengatakan, “Hanya apa yang 
dikehendaki Allah yang akan 
terjadi, tiada kekuatan melain-
kan dengan pertolongan Allah, 
jika engkau memandang aku lebih 
rendah daripada engkau dalam 
harta benda dan anak-anak. 

ُہ � 
َت َما َشٓاَء  اللّٰ

ۡ
َتَک قُل َت َجّنَ

ۡ
َو لَۡو لَاۤ  ِاۡذ َدَخل

  ِمۡنَک  َمالًا  
َ

ِہ ۚ ِاۡن تََرِن  اَنَا�  اَقَّل
ا بِاللّٰ

َّ َۃ ِال لَا قُّوَ

 ﴾۴۰ۚ ّوَ  َولًَدا ﴿

41. aMaka boleh jadi Tuhan-ku 
akan menganugerahkan kepadaku 
sesuatu yang lebih baik daripada 
kebun 1692 engkau dan mengirim-
kan kepada kebun engkau petir 
dari langit1693 sehingga menjadi 
dataran yang licin. 

ِتَک  َجّنَ ۡن  ّمِ َخیًۡرا  یُّۡؤتِیَِن  اَۡن  َربِّۡيۤ  فََعٰسي 

َمٓاِء  فَُتۡصِبَح   َن الّسَ َو یُۡرِسَل َعلَۡیَہا ُحۡسَبانًا ّمِ

 ﴾۴۱ۙ َصِعۡیًدا  َزلًَقا ﴿

Eropa mulai mencapai kemajuan-kemajuan besar. serta memperoleh kekuasaan 
dan kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah sampai ke 
puncak kebesarannya pada abad kesembilan belas.

1690. “Sungai” melukiskan masa Rasulullah Saw, yang melalui beliau 
beberapa bagian ajaran-ajaran Nabi Musa As dan Isa As yang murni, tetap 
dipelihara dan dilestarikan.

1690A. Bangsa-bangsa Kristen yang gagah-perkasa dan kaya-raya itu 
akan menghina dan mencela orang-orang Muslim yang miskin dan lemah itu, 
atas kemiskinannya dan kurangnya sarana kebendaan di tangan mereka.

1691. Oleh karena merasa bangga akan kemajuan kebendaannya, 

a22 : 6; 23 : 13; 35 : 12; 36 : 78; 40 : 68.  b13 : 37; 72 : 21.  c68 : 33.
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42. “Atau airnya akan ke-
ring1694 sehingga engkau tidak 
akan mampu mencarinya.”

لَٗہ   تَۡسَتِطۡیَع   فَلَۡن  َغۡوًرا   َمٓاُؤَہا  یُۡصِبَح   اَۡو 

َطلًَبا ﴿۴۲﴾ 
43. aDan buahnya sama sekali 

hancur, lalu ia mulai meremas-
remas kedua tangannya menyesali 
semua yang telah ia belanjakan 
untuk itu, sedang seluruhnya telah 
roboh atas para-paranya.1695 Dan 
ia berkata, b”Alangkah baiknya 
jika aku tidak mempersekutukan 
siapa pun dengan Tuhan-ku.” 

َعلٰي  ۡیِہ 
َ
ّف

َ
ک ُِب 

ّ یَُقل ۡصَبَح 
َ
فَا بَِثَمِرٖہ   اُِحۡیَط  َو 

َو  ُعُرۡوِشَہا  َعلٰي   
ٌ

َخاِویَۃ ِہَي  َو  ِفۡیَہا  اَنَۡفَق    
ۤ
َما

ِرۡک بَِربِّۡيۤ  اََحًدا ﴿۴۳﴾ 
ۡ

یَُقۡوُل ٰیلَۡیَتِنۡي لَۡم اُش

44. cDan tiada baginya satu 
golongan untuk menolongnya 
selain Allah, dan tidak pula ia 
dapat membela diri.

ِہ  
  یَّۡنُصُرۡونَٗہ  ِمۡن  ُدۡوِن  اللّٰ

ٌ
ٗہ  ِفَئۃ

َ ّ ۡن ل
ُ

َو لَۡم تَک

 ﴾۴۴ؕ اَن  ُمۡنَتِصًرا  ﴿
َ
َو َما  ک

45. dDalam keadaan yang de-
mikian, pertolongan itu hanya  
dari Allah, Yang Mahabenar. Dia 
sebaik-baik pemberi ganjaran dan 
sebaik-baik pemberi balasan.

حَّقِ ؕ ُہَو َخیٌۡر ثََوابًا  ّوَ  
ۡ

ِہ ال
 لِلّٰ

ُ
ُہَنالَِک الَۡولَایَۃ

َخیٌۡر  ُعۡقًبا ﴿٪۴۵﴾  

bangsa-bangsa Kristen dari barat itu akan membiarkan diri mereka asyik 
berkecimpung dalam kehidupan yang serba senang dan mewah; dan dalam 
kepongahan dan kesombongannya akan menduga dengan keliru, bahwa 
kekuasaan, kemajuan, dan kesejahteraan mereka akan kekal abadi; dan oleh 
karena dinina-bobokan oleh perasaan aman dan puas yang palsu, mereka 
akan sama sekali tenggelam dalam kehidupan penuh bergelimang dosa dan 
kejahatan.

1692. Ayat ini, ayat 36, dan ayat 46 membicarakan hanya satu kebun 
saja, sebab dari kedua kebun itu (ayat 33) yang satu boleh dikatakan telah 
binasa sebelum Islam. “Kebun” yang terbukti menjadi sumber kesombongan 
terbesar umat Kristen ialah yang berkembang sesudah Islam–yaitu kemajuan 
dan kekuasaan besar dalam kebendaan mereka pada masa kini.

 1693. Kata-kata “dari langit” menunjukkan, bahwa tidak akan ada 
kekuatan dan kekuasaan dunia yang akan sanggup melawan dan menahan 
secara efektif kekuatan militer bangsa-bangsa Kristen barat itu. Tuhan sendiri 
akan menciptakan keadaan-keadaan yang akan mendatangkan kehancuran 
mereka. Kekuatan bangsa-bangsa Ya’jūj dan Ma’jūj  yang tak terbendung itu, 

a68 : 20.  b68 : 32.  c28 : 82.  d40 : 17; 82 : 20.
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46. aDan berikanlah kepada 
mereka perumpamaan kehidupan 
dunia, kehidupan itu seperti air 
yang Kami turunkan dari awan, 
lalu tumbuh-tumbuhan bumi 
bercampur dengannya; maka ia 
menjadi kering dan hancur dan 
tersebar diterbangkan oleh angin 
ke mana-mana.1696 Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

َکَمٓاٍء  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال َثَل  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ اۡضِرۡب  َو 

نََباُت  بِٖہ  فَاۡخَتلََط  َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزلٰۡنُہ 

 ؕ الّرِٰيُح  ُرۡوُہ  
ۡ

تَذ َہِشۡيمًا  ۡصَبَح 
َ
فَا الۡاَۡرِض 

ۡقَتِدًرا ﴿۴۶﴾  ۡيٍء  ّمُ
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ َعلٰي ک

اَن اللّٰ
َ
َو ک

47. bHarta dan anak-anak ada-
lah perhiasan kehidupan dunia 
ini. Tetapi, amal saleh yang kekal 
lebih baik di sisi Tuhan engkau 
dalam hal ganjaran yang dekat, 
dan lebih baik dalam hal harapan 
bagi masa yang akan datang.

نَۡیاۚ  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال  
ُ

ِزیَۡنۃ الَۡبُنۡوَن  َو  اَلَۡماُل 

ثََوابًا   َربَِّک   ِعۡنَد  َخیٌۡر  ِلٰحُت  الّصٰ الٰۡبِقٰیُت  َو 

ّوَ  َخیٌۡر  اََملًا ﴿۴۷﴾ 

48. Dan ingatlah pada hari, 
ketika cKami akan memper-
jalankan gunung-gunung dan 
engkau akan melihat bangsa-
bangsa di bumi akan bergerak 
maju berhadapan satu sama lain 
untuk berperang; dan akan Kami 
himpun mereka semuanya,1697 
maka tiadalah seorang pun yang 
Kami tinggalkan di antara mereka.

ِجَباَل َو تََري الۡاَۡرَض بَاِرَزًۃ � 
ۡ

ُر ال ِ
َو یَۡوَم نَُسیّ

 ﴾۴۸ۚ ۡم اََحًدا ﴿
ُ
ۡم  فَلَۡم  نَُغاِدۡر  ِمۡنہ

ُ
ّوَ َحَشۡرٰنہ

yang melukiskan kejayaan di bidang kebendaan agama Kristen itulah, yang 
disinggung oleh Rasulullah Saw ketika menurut riwayat beliau bersabda, 
“tidak akan ada yang akan mampu melawan mereka.” (Muslim, bab mengenai 
‘Dajjal’). 

1694. Sumber-sumber bakat besar mereka, dan hasil-hasil mereka dalam 
bidang intelek, yang padanya terutama bergantung kemajuan kebendaan 
mereka, atau menurut perkataan Al-Qur’an, yang membuat kebun-kebunnya 
tetap segar dan hijau, akan menjadi kering; dan sebagai akibatnya “kebun” 
mereka akan hancur sama sekali. Sumber-sumber kesegaran rohani mereka 
akan ikut menjadi kering-mersik pula.

1695. Segala daya-upaya dan usaha bangsa-bangsa Kristen untuk 

a10 : 25; 57 : 21.  b3 : 15; 57 : 21.  c52 : 11; 78 : 21; 81 : 4.
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49. aDan mereka itu bakan 
dihadapkan ke hadirat Tuhan 
engkau dengan berbaris. Dan 
akan dikatakan kepada mereka. 
“Sesungguhnya kamu datang 
kepada Kami seperti Kami jadikan 
kamu pada pertama kali.1698 Tetapi 
kamu menyangka bahwa kami 
tidak akan menetapkan janji bagi 
kamu.

ِجۡئُتُمۡونَا  لََقۡد   ؕ ا 
ً
َصّف َربَِّک  َعلٰي  ُعِرُضۡوا  َو 

ۡن 
َّ اَل َزَعۡمتُۡم   مَّرٍَۃ۪ ۭ بَۡل  َل  اَّوَ ۡم  

ُ
َخلَۡقٰنک َما 

َ
ک

ۡوِعًدا ﴿۴۹﴾  ۡجَعَل  لَُکۡم  ّمَ
َ ّ

ن

50. cDan kitab amalannya akan 
diletakkan di hadapan mereka, 
maka engkau akan melihat orang-
orang yang berdosa itu ketakutan 
karena apa yang ada di dalamnya 
itu; dan mereka akan berkata, 
“Wahai celakalah kami! Kitab 
apakah ini? Tiada ia meninggalkan 
sesuatu, baik yang kecil maupun 
yang besar, melainkan telah men-
catatnya.” dDan mereka men-
jumpai apa yang telah mereka 
kerjakan itu berada di hadapan 
mereka, dan Tuhan engkau tidak 
menganiaya seorang pun.

الُۡمۡجِرِمیَۡن  َري 
َ
فَت الِۡکٰتُب  ُوِضَع  َو 

ٰیَویۡلََتَنا  یَُقۡولُۡوَن  َو  ِفۡیِہ  ِممَّا  ُمۡشِفِقیَۡن 

ّوَ  َصِغیَۡرًۃ  یَُغاِدُر  لَا  الِۡکٰتِب  ا 
َ

ٰہذ َماِل 

َما  َوَجُدۡوا  َو    ۚ اَۡحٰصَہا  اۤ  
َّ ِال َکِبیَۡرًۃ   لَا 

َعِمُلۡوا َحاِضًراؕ  َو لَا یَۡظلُِم  َربَُّک  اََحًدا ﴿٪۵۰﴾  

51. eDan ingatlah  ketika Kami 
berfirman kepada para malaikat, 
“Sujudlah kepada Adam” maka 
bersujudlah mereka, kecuali iblis. 
Ia adalah golongan dari jin; maka ia 
mendurhakai perintah Tuhannya. 
Apakah kamu hendak mengambil 
ia dan keturunannya sebagai 

ا  
َدَم فََسَجُدۡوۤ

ٰ
ِۃ اۡسجُُدۡوا  لِا

َ
ِٰٓئک َمل

ۡ
َنا لِل

ۡ
َو ِاۡذ  قُل

اَۡمِر  َعۡن  فََفَسَق  ِجّنِ 
ۡ

ال ِمَن   اَن 
َ
ک  ؕ ِابۡلِيَۡس  اۤ  

َّ ِال
ِمۡن اَۡولَِیٓاَء   

ۤ
یََّتٗہ ُذّرِ َو  ۡونَٗہ 

ُ
ِخذ

َّ
اَفََتت  ؕ َربِّٖہ 

mempertahankan kesinambungan kekayaan duniawi mereka akan berakhir 
menjadi “asap,” dan kekuasaan serta kehormatan mereka akan menurun 
dengan cepat secara tak terduga. Ayat ini sambil lalu menunjukkan, bahwa 
kata “kebun” yang dipergunakan dalam ayat-ayat ini tidaklah dipergunakan 
dalam arti harfiah, sebab kebun-kebun tidak pernah jatuh atas para-paranya.

1696. Betapa tepatnya dan hebatnya gambaran mengenai fananya 

a78 : 39.  b6 : 95.  c39 : 70.  d3 : 31; 99 : 8, 9.  e2 : 35; 7 : 12; 15 : 30, 31; 17 : 62; 20 : 117; 38 : 73-75.
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sahabat selain Aku, padahal 
mereka itu musuh-musuhmu? 
Sangat buruklah pertukaran itu 
bagi orang-orang aniaya.

لِِمیَۡن  
ٰ

َس  لِلّظ
ۡ
ؕ  بِئ ۡم  لَُکۡم َعُدّوٌ

ُ
ُدۡونِۡي  َو ہ

بََدلًا ﴿۵۱﴾ 

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  31

52. Aku tidak membuat mereka 
menyaksikan penciptaan seluruh 
langit dan bumi,1699 dan tidak 
pula penciptaan mereka sendiri; 
dan Aku tidak dapat mengambil 
mereka yang menyesatkan orang-
orang  sebagai pembantu.

الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َق 
ۡ
َخل ۡم 

ُ
ہ

ُّ اَۡشَہۡدت  
ۤ
َما

  
َ

ِخذ
َّ

َق اَنُۡفِسہِۡم ۪ َو َما ُکۡنُت ُمت
ۡ
َو لَا َخل

ِیَۡن  َعُضًدا ﴿۵۲﴾ 
ّ الُۡمِضل

53. Dan ingatlah hari, ketika 
Dia akan berfirman kepada me-
reka, a“Panggillah mereka yang 
kamu anggap sekutu-sekutu-Ku. 
“Lalu mereka akan memanggil 
mereka itu, tetapi mereka itu 
tidak akan menjawabnya; dan 
Kami jadikan di antara mereka 
suatu penghalang.1700

َزَعۡمتُۡم  ِذیَۡن 
َّ ال ٓاِءَي  

َ
ُشَرک نَاُدۡوا  یَُقۡوُل  یَۡوَم  َو 

َنا 
ۡ
َجَعل َو  ۡم 

ُ
لَہ ِجۡیُبۡوا 

َ
يَۡست فَلَۡم  ۡم 

ُ
فََدَعۡوہ

ۡوبًِقا ﴿۵۳﴾  ۡم  ّمَ
ُ
بَۡیَنہ

a16 : 28; 28 : 63, 75; 41 : 48.

kehidupan dunia ini.
1697. Oleh karena Jibāl (gunung-gunung) berarti pula pembesar-

pembesar (Lane), maka ayat ini dapat berarti, bahwa nubuatan mengenai 
kehancuran mutlak kekuatan-kekuatan kejahatan – Ya’jūj dan Ma’jūj  – 
yang telah disebut dalam beberapa ayat mendahuluinya akan terpenuhi, bila 
menurut kata-kata Bibel, “bangsa akan berbangkit melawan bangsa, dan 
kerajaan melawan kerajaan; maka akan jadi bala kelaparan dan gempa bumi 
sini-sana.” (Matius 24: 7). Ungkapan Hasyarnā-hum, berarti bahwa mereka 
akan dihimpunkan di medan perang, saling berhadapan dan akan bertarung 
mati-matian.

1698. Kata-kata ini menunjukkan, bahwa segala kekuatan dan kekuasaan 
akan terlepas dari angan mereka, dan mereka akan dikembalikan kepada 
keadaan kenistaan dan kehinaan seperti sediakala.

1699. Ayat ini agaknya menunjukkan, bahwa ketika itu di mana-
mana umum akan ramai memperbincangkan tertib dunia baru yang akan 
mengumandangkan tibanya satu masa keamanan dan kerukunan yang kekal 
abadi di dunia ini, dan mereka yang mengaku-ngaku dirinya pemimpin yang 
menentukan haluan politik dan masyarakat akan berusaha dan mendakwakan 
untuk menegakkan tertib baru itu, tetapi mereka tidak akan berhasil dalam 
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54. Dan aorang-orang yang ber-
dosa akan melihat Api itu, dan 
menyadari bahwa mereka akan 
jatuh ke dalamnya; dan mereka 
tidak akan dapat menemukan 
tempat berpaling daripadanya.1701

ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ا  ۡوۤ فََظّنُ اَر  الّنَ الُۡمۡجِرُمۡوَن  َراَ  َو 

َواِقُعۡوَہا َو لَۡم  َيِجُدۡوا َعۡنَہا َمۡصِرفًا ﴿٪۵۴﴾  ّمُ 

55. bDan sesungguhnya Kami 
telah menjelaskan dengan ber-
ulang-ulang dalam Al-Qur’an ini, 
demi kepentingan manusia, 
segala macam perumpamaan, 
ctetapi dalam segala sesuatu 
manusialah yang paling banyak 
membantah.1702

ِمۡن  اِس  لِلّنَ ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ فِۡي  َنا 

ۡ
ف َصّرَ لََقۡد  َو 

ۡيٍء  
َ

َر  ش
َ
اَن الِۡانَۡساُن اَۡکث

َ
ّلِ َمَثٍل ؕ َو ک

ُ
ک

َجَدلًا ﴿۵۵﴾ 

56. dDan tiada yang meng-
halangi manusia beriman, ketika 
petunjuk datang kepada mereka, 
dan dari memohon ampunan dari 
Tuhan mereka, kecuali mereka 
menunggu-nunggu nasib orang-
orang terdahulu menimpa diri 
mereka, atau azab datang kepada 
mereka berhadap-hadapan.

ُم 
ُ
َجٓاَءہ ِاۡذ  ا  یُّۡؤِمنُۡوۤ اَۡن  اَس  الّنَ َمَنَع  َما  َو 

ۡم 
ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡن  اۤ  

َّ ِال ۡم  
ُ
َربَّہ يَۡسَتۡغفُِرۡوا  َو  ُہٰدي 

ۡ
ال

 ﴾۵۶﴿ قُُبلًا  اُب  
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
تَِیہ

ۡ
یَا اَۡو  لِیَۡن  الۡاَّوَ   

ُ
ۃ ُسّنَ

a21 : 40; 38 : 60; 52 : 14.  b17 : 42, 90.  c16 : 5; 36 : 78.  d17 : 95.

usaha mereka, sebab Tuhan telah memperuntukkan bagi Dzat-Nya Sendiri 
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan agung ini dengan sempurna.

1700. Ayat ini dapat berarti. bahwa bangsa-bangsa itu akan membangun 
dinding-dinding peraturan harga-harga barang yang tinggi atau akan membuat 
tirai- tirai besi serta akan melakukan boikot ekonomi terhadap satu sama lain; 
dan dapat pula bararti, mereka akan terlibat dalam peperangan-peperangan 
sengit yang akan membinasakan mereka.

1701. Bangsa-bangsa kafir dari barat akan menyaksikan mendekatnya 
suatu peperangan yang sangat dahsyat. Mereka akan mempergunakan segala 
macam cara yang mungkin untuk menghindarinya, tetapi segala rencana 
dan usaha mereka untuk tujuan itu akan terbukti sia-sia belaka. Dunia Barat 
sebelumnya telah melalui kesengsaraan yang ditimbulkan oleh dua peperangan 
yang sangat membinasakan, yang telah hampir-hampir memusnahkan 
kekuasaan politik dan kehormatannya di dunia, serta telah menggoncangkan 
kebudayaan barat sampai ke dasar-dasamya. Malapetaka ketiga sedang 
mengancam kebudayaan itu, mungkin juga mengancam seluruh dunia.

R. 8
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57. aDan Kami tidak mengutus 
rasul-rasul, melainkan sebagai 
pembawa khabar suka dan sebagai 
pemberi peringatan. Dan orang-
orang yang ingkar membantah 
dengan cara yang batil, supaya 
mereka dapat menghapuskan 
kebenaran dengan itu. Dan mereka 
menjadikan tanda-tanda-Ku dan 
apa yang Aku telah peringatkan 
kepada mereka sebagai olok-olok.

َو  ِریَۡن  ُمَبّشِ ا 
َّ ِال الُۡمۡرَسلِیَۡن   نُۡرِسُل  َما  َو 

بِالَۡباِطِل  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ُيجَاِدُل  َو   ۚ ُمۡنِذِریَۡن 

  
ۤ
َما َو  ٰیِتۡي 

ٰ
ا ا 

ۡوۤ
ُ

خَذ
َّ
ات َو   

َ
حَّق

ۡ
ال بِِہ  لُِیۡدِحُضۡوا 

اُنِۡذُرۡوا ُہُزًوا ﴿۵۷﴾ 

58. Dan siapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang telah diberi 
peringatan dengan ayat-ayat 
Tuhan-nya, bahkan berpaling 
darinya dan lupa apa yang telah 
dikerjakan oleh kedua tangan-
nya? bSesungguhnya telah Kami 
letakkan tutupan atas hati mereka, 
supaya mereka tidak memahami-
nya, dan dalam telinga mereka ada 
ketulian.1703 Dan jika engkau 
penggil mereka kepada petunjuk, 
maka sekali-kali mereka tidak 
akan menerima selamanya.

ۡعَرَض 
َ
فَا َربِّٖہ  ٰیِت 

ٰ
بِا َر 

ّ
ُذکِ ِممَّۡن  اَۡظلَُم  َمۡن  َو 

َنا 
ۡ
َجَعل ا 

ِانَّ  ؕ یَٰدُہ  َمۡت  قَّدَ َما  نَِسَي  َو  َعۡنَہا 

فِۡيۤ   َو  یَّۡفَقُہۡوُہ   اَۡن    
ً

ۃ اَِکّنَ قُُلۡوبِہِۡم   َعلٰي 

ُہٰدي فَلَۡن 
ۡ
ي ال

َ
ۡم  ِال

ُ
َذانِہِۡم  َوۡقًرا ؕ َو  ِاۡن تَۡدُعہ

ٰ
ا

ا  ِاًذا  اَبًَدا ﴿۵۸﴾ 
ۤ
یَّۡہَتُدۡو

59. cDan Tuhan engkau Maha 
Pengampun, Pemilik Rahmat. 
dSekiranya Dia berkehendak 
menghukum mereka disebabkan

ۡم 
ُ
ہ

ُ
یَُؤاِخذ لَۡو   ؕ ۡحَمِۃ  الّرَ ُذو  الَۡغُفۡوُر  َربَُّک  َو 

بَۡل  ؕ اَب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
لَہ َل  لََعّجَ َکَسُبۡوا   بَِما 

1702. Ayat ini dapat berarti, (a) Dari semua makhluk Tuhan, manusia 
telah dianugerahi akal dan kemampuan-kemampuan otak, tetapi amat 
disayangkan, ia mempergunakannya untuk menolak kebenaran dan juga 
untuk tujuan-tujuan jahat lainnya; (b) atau dapat pula berarti, bahwa manusia 
itu adalah kurban prasangka-prasangka dan keragu-raguan mendalam, yang 
jarang memperoleh kepuasan; dan oleh karena sifat ragu-ragu menjadi darah-
dagingnya, maka ia berusaha menemukan celah-celah, untuk mengelak dari 
dalil-dalil dan keterangan-keterangang yang sangat meyakinkan sekalipun. 

1703. Orang-orang kafir dengan bersitegang menolak mempergunakan 

a2 : 214; 4 : 166; 6 : 49; 17 : 106.  b2 : 8; 6 : 26; 17 : 47; 41 : 6; 47 : 17.  
c6 : 134, 148.  d10 : 12; 35 : 46.
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a11 : 101.

apa yang telah mereka usahakan, 
niscaya akan Dia segerakan 
azab itu bagi mereka. Tetapi 
bagi mereka ada masa yang 
telah ditetapkan yang mereka 
tidak akan memperoleh tempat 
berlindung darinya.

ِجُدۡوا ِمۡن  ُدۡونِٖہ  َمۡوئِلًا  ﴿۵۹﴾ 
َ
ۡن ّي

َّ ۡوِعٌد  ل ۡم ّمَ
ُ
ہ

َّ ل

60. aDan negeri-negeri itu telah 
Kami binasakan tatkala mereka 
berbuat aniaya. Dan telah Kami 
tetapkan waktu kebinasaan 
mereka yang dijanjikan.

َظلَُمۡوا   ا  لَّمَ ۡم  
ُ
اَۡہلَۡکٰنہ ي  الُۡقرٰۤ َک 

ۡ
تِل َو 

 ﴾٪۶۰﴿ ۡوِعًدا  ّمَ لَِمۡہلِِکہِۡم  َنا 
ۡ
َجَعل َو  

61. Dan ingatlah  ketika 
Musa berkata kepada teman 
mudanya. “Aku tidak akan 
berhenti menempuh perjalanan 
ini sebelum aku sampai ke 
tempat pertemuan dua lautan,1704 
meskipun aku harus berkelana 
berabad-abad lamanya.1704A

اَبۡلَُغ   ي 
ٰۤ
َحّت اَبَۡرُح  لَاۤ   لَِفٰتىُہ  ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ  َو 

َمۡجَمَع الَۡبۡحَریِۡن اَۡو اَۡمِضَي ُحُقًبا ﴿۶۱﴾ 

akal dan memfaedahkan kemampuan-kemampuan lainnya yang dianugerahkan 
Tuhan, sehingga akibatnya kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat mereka 
itu menjadi berkarat, dan mereka itu dibiarkan melantur kebingungan di lembah 
dosa dan kejahatan.

1704. Mulai dengan ayat ini masalah isra’ Nabi Musa As dibahas: Seperti 
telah dikemukakan di atas, para pengikut Nabi Isa As mencapai kekuasaan dan 
kesejahteraan duniawi yang besar; dan dalam perjalanan mereka yang senantiasa 
berubah-ubah itu telah dua kali meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan 
dari sejarah dunia. Masa kesejahteraan yang dua kali dialami bangsa-bangsa 
Kristen itu diumpamakan dalam ayat 33 sebagai “dua kebun.” Masa yang pertama 
mulai dengan masuknya Kaisar Roma Konstantin ke agama Kristen, tatkala 
agama Kristen menjadi agama negara, dan keadaan demikian tetap bertahan 
hingga lahirnya Rasulullah Saw. Masa yang kedua dan yang lebih penting di 
antara kedua masa ini telah dijelmakan di jaman ini, ketika bangsa-bangsa Kristen 
dari barat telah memperoleh kekuasaan dan kehormatan begitu besar. sehingga 
bangsa-bngsa di Asia dan Afrika harus melayani mereka seperti khadim-khadim 
dan budak-budak sahaya. Di tengah-tengah dua kebun itu mengalir suatu “sungai” 
(ayat 34). “Sungai” itu menandakan lahirnya dan naiknya ke jenjang kekuasaan 
agama Islam, yang meninggalkan bekas amat mendalam pada sejarah manusia, 
di tengah masa peralihan antara kedua kurun jaman tersebut.

R. 9
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Untuk memberikan latar belakang sejarah bagi uraian ini, dan untuk 
membuatnya nampak seperti suatu keseluruhan yang bersambungan, penjelasan 
agak terperinci tentang isra Nabi Musa As telah diberikan dalam ayat ini dan 
beberapa ayat yang berikutnya. Nabi Musa As telah menubuatkan kedatangan 
seorang nabi yang serupa dengan beliau (Ulangan 18: 18). Nubuatan ini telah 
disinggung pula dalam Al-Qur’an pada QS.73: 16. Dengan meletakkan uraian 
mengenai perjalanan rohani Nabi Musa As di tengah-tengah uraian mengenai 
penghuni-penghuni gua dan Ya’jūj-Ma’jūj  – yang melukiskan dua jaman, ialah 
jaman permulaan agama Kristen dan kemajuannya di jaman kemudian – Al-
Qur’an telah menunjuk kepada kenyataan, bahwa nabi yang dijanjikan dalam 
nubuatan Nabi Musa As, yang harus pula berlaku sebagai matsil (serupa dengan) 
beliau, akan muncul di tengah-tengah dua kurun jaman itu. Dengan demikian 
kejadian-kejadian tersebut telah diuraikan menurut urutannya dalam sejarah.

1704A. Huqub itu kata jamak dari Huqbah yang berarti, masa panjang, masa 
tidak tentu, jaman, tujuh puluh tahun atau lebih (Lane dan Mufradat).

Isra’-nya Nabi Musa As seperti pula isra’ Nabi Muhammad Saw (QS.17: 2) 
bukan merupakan perjalanan jasmani, melainkan suatu pengalaman rohani, yang 
melalui pengalaman itu Nabi Musa As dipindahkan dari badannya yang terdiri 
dari daging dan darah kepada suatu badan rohani. Bibel dan Al-Qur’an kedua-
duanya mendukung pendapat ini. Beberapa keterangan yang diajukan dalam 
mendukung pendapat itu adalah sebagai berikut:

(1) Bibel yang dianggap oleh orang-orang Kristen suatu naskah yang 
kurang- lebih dapat dipercaya mengenai kehidupan Musa As, sama sekali tidak 
menyebut kejadian yang sangat luar biasa dan ajaib itu, bahkan secara sambil lalu 
pun tidak menyinggungnya.

(2) Sebelum dan sesudah Nabi Musa As ditugaskan sebagai nabi Allah, 
beliau diketahui hanya satu kali menempuh perjalanan yaitu ke Midian. Bibel 
dan Al-Qur’an kedua-duanya menyebut perjalanan itu. Keduanya bersepakat 
juga, bahwa Musa As menempuh perjalanan ke Midian itu seorang diri, sedang 
dalam perjalanan yang disinggung dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, telah 
dikemukakan bahwa beliau ditemani oleh “muridnya.”

(3) Tiada tempat di dunia yang dikenal dengan nama Majma’al-Bahrain. 
Ungkapan ini hanya dapat berarti “tempat bertemunya dua lautan.” Tempat 
seperti itu, yang paling dekat kepada tempat tinggal Nabi Musa As – sesudah 
beliau meninggalkan Mesir – ialah Bab al-Mandab yang mempersatukan Laut 
Merah dengan Lautan Hindia; dan Selat Dardanella yang menggabungkan 
Laut Tengah dengan Laut Marmora; dan Al-Bahrain tempat bertemunya 
perairan Teluk Persia dengan Lautan Hindia. Dari semua tempat ini hanya Selat 
Dardanella yang mungkin merupakan teluk, tempat pertemuan seperti itu dapat 
terjadi, sebab pada jalan dari Mesir ke selat itu terletak Kanaan yang menjadi 
tempat tujuan Nabi Musa As, tetapi yang tidak dapat dicapai oleh beliau di masa 
hidupnya. Tiga tempat tersebut semuanya berjarak kurang lebih seribu mil dari 
tempat tinggal Nabi Musa As, dan mengingat tidak adanya sarana lalu lintas dan 
pengangkutan yang baik pada masa itu, beliau niscaya memerlukan beberapa 
bulan untuk menempuh jarak yang begitu panjang itu. Dan Nabi Musa As tidak 
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dapat meninggalkan kaum beliau untuk waktu begitu lama tanpa membahayakan 
kesejahteraan rohani mereka, lebih-lebih sesudah beliau mengalami pengalaman 
pahit mengenai mereka, ketika beliau meninggalkan mereka selama empat puluh 
hari waktu beliau pergi ke Gunung Thur.

Ungkapan Majma‘ al-Bahrain agaknya menunjuk kepada tempat 
bertemunya dua agama, ialah agama Nabi Musa As dan agama Islam.

Kecuali bukti-bukti dari luar ini, ada pula banyak bukti dari dalam seperti 
nampak dari ayat 61-83, yang menunjukkan, bahwa perjalanan itu bukan suatu 
kejadian jasmani, melainkan pengalaman rohani Nabi Musa As:

(a) “Hamba Allah itu” melubangi perahu (ayat 72) supaya perahu 
itu jangan dirampas oleh raja. Apakah perahu itu masih dapat melaut sesudah 
dirusakkannya ataukah tidak? Jika perahu itu dapat melaut, mengapa tidak 
dirampas oleh raja? Jika tidak dapat melaut, mengapa tidak tenggelam? Di alam 
jasmani ini tidak pernah diketahui ada sebuah perahu yang tetap terapung setelah 
dibuat lubang yang besar pada lunasnya (dasarnya). Tetapi, dalam kasyaf hal 
semacam itu mungkin terjadi;

(b) Di alam jasmani ini tiada manusia yang berakal, lebih-lebih seorang 
nabi, yang akan merenggut nyawa seseorang tanpa alasan yang sah, seperti yang 
katanya disebut telah dilakukan oleh “hamba Allah” itu (ayat 75);

(c) Bagaimana mungkin nabi Allah yang besar dan seorang yang amat 
mulia lagi berpandangan jauh seperti Nabi Musa As dapat menyalahkan “hamba 
Allah” oleh karena “hamba Allah” itu tidak sudi menuntut upah dari dua anak 
laki-laki miskin yang yatim sebagai uang lelah untuk memperbaiki dinding rumah 
mereka yang telah ambruk itu, disebabkan hanya karena orang-orang di kota itu 
telah menolak untuk menjamu Nabi Musa As dan “hamba Allah” itu? Perlakuan 
apakah yang dibuat oleh anak-anak yatim itu, sehingga menjadikan Nabi Musa 
As tidak senang terhadap mereka? Para penghuni kota itu sendirilah dan bukan 
anak-anak itu, yang telah menolak untuk menjamu mereka sebagai tamu;

(d) Tidaklah masuk akal, bahwa seorang nabi besar seperti Musa As akan 
menempuh suatu perjalanan yang meletihkan itu untuk mencari “hamba Allah,” 
hanya untuk belajar dari beliau bagaimana caranya membuat lubang dalam 
perahu, dan membunuh seorang pemuda, ataupun memperbaiki suatu dinding 
tanpa minta balas jasa. Selain daripada itu, Rasulullah Saw diriwayatkan suatu 
ketika bersabda, “Alangkah baiknya bila Musa As berdiam diri, supaya Tuhan 
membukakan kepada kita lebih banyak rahasia gaib” (Bukhari, Kitab al-Tafsir). 
Tetapi dalam perbuatan luar biasa yang konon telah dilakukan oleh hamba Allah” 
itu, sedikit pun tidak nampak rahasia-rahasia gaib. Menurut Mawardi, “hamba 
Allah” itu – yang untuk menemuinya Nabi Musa As telah menempuh perjalanan 
– bukanlah seorang manusia, melainkan seorang malaikat Allah (Kasir).

Semua kenyataan ini, bila diperhatikan keseluruhannya, akan menampakkan 
bukti-bukti yang sangat kokoh kuat, bahwa perjalanan Nabi Musa As tidak lain 
hanyalah suatu kasyaf, yang perlu ditakwilkan dan ditafsirkan untuk mengerti 
hakikat dan maknanya yang sebenarnya. Kata-kata, “teman mudanya” (ayat 61) 
dapat menunjuk kepada Yusak bin Nun, tetapi lebih tepat lagi bila dikenakan 
kepada Nabi Isa As. Nabi Isa As itu teman muda beliau yang datangnya bukan 
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62. Maka tatkala mereka berdua 
sampai ke tempat di mana kedua 
lautan itu bertemu, mereka lupa 
ikan mereka,1705 dan ikan  itu cepat-
cepat mengambil jalan ke laut. *

ُحۡوتَُہَما  نَِسَیا  بَۡیِنِہَما  َمۡجَمَع  بَلََغا  ا  فَلَّمَ

ٗہ  فِي الَۡبۡحِر  َسَربًا ﴿۶۲﴾ 
َ
 َسِبۡیل

َ
خَذ

َّ
فَات

63. Dan ketika mereka berdua  
telah melewati tempat itu, berkata-
lah ia kepada teman mudanya 
“Bawalah sarapan kita.1706 Se-
sungguhnya kita telah merasa letih 
disebabkan perjalanan kita.

َغَدٓاَءنَا۪لََقۡد  تَِنا 
ٰ
ا لَِفٰتىُہ  قَاَل  َجاَوَزا  ا  فَلَّمَ

ا نََصًبا ﴿۶۳﴾ 
َ

رِنَا ٰہذ
َ
لَِقۡیَنا ِمۡن َسف

hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi, melainkan hendak 
menggenapkannya (Matius 5: 17).

Kata-kata, “Aku tidak akan berhenti (menempuh perjalanan ini) sebelum 
aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan” menunjukkan, bahwa teman 
muda Nabi Musa As menemani beliau menjelang akhir perjalanan beliau. Nabi 
Musa As tidak nampak membawa “teman muda” itu untuk bersama beliau dari 
waktu permulaan perjalanan beliau. Nabi Isa As datang seribu empat ratus tahun 
sesudah beliau. Kata- kata, “Meskipun aku harus terus berkelana berabad-abad 
lamanya,” menunjukkan, bahwa syariat Musa As masih akan tetap berlaku 
beberapa abad lamanya. Jangka waktu mulai dari jaman Nabi Musa As sampai 
kepada kebangkitan Rasulullah Saw, ketika jaman Nabi Musa As berakhir, 
meliputi dua ribu tahun lebih.

1705. Hūt (ikan) bila dilihat dalam kasyaf berarti rumah-rumah peribadatan 
orang-orang mutaki (Ta’thirul-Anam). Menurut arti kata itu ungkapan, “Maka 
tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, 
mereka lupa akan ikan mereka,” mengandung arti, bahwa pada ketika agama 
Musawi dan agama Islam akan bertemu; yaitu bila syariat Musawi tidak akan 
berlaku lagi dan syariat Islam akan mulai berlaku, maka takwa yang sejati 
akan lenyap dari pengikut-pengikut Nabi Musa As dan Isa As, dan selanjutnya 
ketakwaan sejati itu akan merupakan ciri khas pengikut-pengikut syariat baru itu 
(QS.48: 30).

1706. Meminta makan pagi atau sarapan dalam kasyaf menunjukkan 
keletihan (Ta’thirul-Anam); dan ayat ini bermaksud menyatakan, bahwa sesudah  
melewati “tempat pertemuan dua lautan” dan terus melanjutkan perjalanan 
mereka secara terpisah untuk satu masa yang panjang, dan karena sudah letih 
oleh sebab menanti-nantikan yang dijanjikan itu dengan sia-sia (Ulangan 18: 
*  Ayat-ayat 61-62 ini mengisyaratkan kepada satu kasyaf nabi Musa As, di mana diperlihatkan 
Isa yang akan datang dalam umat Musa As akan berjalan dengan beliau. Yang dimaksud dengan 
ikan adalah ajaran rohani, yang merupakan makanan rohani. Yang dimaksudkan pertemuan 
dua lautan adalah pertemuan umat Rasulullah Saw dengan umat Musa As, yaitu orang-orang 
yang beriman kepada nabi Isa As serta umat Musa As akan ada sampai jaman Rasulullah Saw. 
Tapi jauh sebelumnya orang-orang Kristen sudah sangat rusak. Inilah yang dimaksud ‘ikan 
terlepas dari tangan’.
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64. Ia menjawab, “Tahukah eng-
kau, ketika kita berhenti untuk 
istirahat di batu karang tadi1707 dan 
aku lupa ikan itu, dan tiada yang 
membuat aku lupa untuk menga-
takannya kepadamu kecuali setan, 
dan ikan itu mengambil jalannya 
ke laut dengan cara yang me-
nakjubkan.

ِۡي 
ّ

فَِان ۡخَرِۃ  الّصَ ي 
َ

ِال  
ۤ
اََویَۡنا ِاۡذ  اََرَءیَۡت  قَاَل 

ۡیٰطُن 
َ

ا الّش
َّ   اَنٰۡسِنۡیُہ  ِال

ۤ
حُۡوَت ۪ َو َما

ۡ
نَِسۡیُت ال

جًَبا ﴿۶۴﴾ 
َ

ٗہ  فِي الَۡبۡحِر  ع
َ
 َسِبۡیل

َ
خَذ

َّ
َرٗہ ۚ  َو ات

ُ
اَۡن اَۡذک

65. Ia berkata, “Itulah tempat 
yang kita cari.” Maka mereka 
berdua kembali sambil mengikuti 
lagi jejak kaki mereka berdua.

ثَاِرِہَما 
ٰ
ٰۤي ا ا َعل ا نَۡبِغ۪فَاۡرتَّدَ قَاَل ٰذلَِک َما ُکّنَ

 ﴾۶۵ۙ قََصًصا  ﴿

66. Maka mereka bertemu de-
ngan seorang hamba dari hamba-
hamba Kami,1708 yang telah Kami 
anugerahi rahmat dari Kami, dan 
telah Kami ajarkan kepadanya 
ilmu dari hadirat Kami.

  
ً

َرۡحَمۃ تَۡیٰنُہ 
ٰ
ا  

ۤ
ِعَباِدنَا ۡن  ّمِ َعۡبًدا  فََوَجَدا 

ًما ﴿۶۶﴾ 
ۡ
ا ِعل

ُدنَّ
َّ ۡمٰنُہ ِمۡن ل

َّ ۡن ِعۡنِدنَا َو َعل ِمّ

18), Nabi Musa As dan teman mudanya (Isa As) akan mulai keheran-heranan 
bahwa jangan -jangan nabi itu telah muncul, tetapi mereka sendiri tak dapat 
mengenalnya. Dalam ayat itu sebutan Nabi Musa As dan teman muda beliau (Isa 
As) dapat dianggap masing-masing dipakai untuk menyebut orang-orang Yahudi 
dan orang-orang Kristen.

1707. Shakhrah dalam bahasa mimpi dan kasyaf menunjukkan “kehidupan 
penuh bergelimang kejahatan dan dosa.” Maka ungkapan “ketika kita berhenti 
untuk istirahat di batu karang tadi” mengandung arti, bahwa bila dua lautan kelak 
bertemu, yaitu manakala syariat Nabi Musa As akan berakhir dan seorang nabi 
baru dan syariat baru akan muncul, ketika itu orang-orang Yahudi dan Kristen 
akan tenggelam dalam kehidupan bergelimang dosa dan kejahatan. Kata-kata, 
“dan (ikan) itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan,” 
menyatakan, bahwa ketakwaan dan ibadah sejati kepada Tuhan akan lenyap dari 
orang-orang itu.

1708. Siapakah “hamba Allah” (‘Abd) yang telah dikaruniai rahmat Tuhan 
dan yang telah diajar pula ilmu oleh-Nya dan yang untuk mencarinya Nabi 
Musa As, dalam menaati perintah Ilahi, telah menempuh perjalanan yang 
begitu panjang dan sukar, dan yang merupakan pusat perhatian dan pemegang 
peranan utama dalam seluruh kisah itu? Orang itu tiada lain ialah Muhammad 
Rasulullah Saw – yang rohnya telah mendapat perwujudan dalam kasyaf Nabi 
Musa As – alasan-alasan untuk itu adalah sebagai berikut: (a) Beliau telah disebut 
’abd (hamba) Allah, dalam Al-Qur’an (QS.2: 24; 8: 42; 17: 2; 18: 2; 25: 2; 39: 
37; 53: 11 ; dan QS.72: 20). Sesungguhnya beliau adalah ‘Abd Allāh (hamba 
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67. Musa berkata kepadanya, 
“Bolehkah aku mengikuti engkau 
supaya engkau mengajarkan ke-
padaku beberapa petunjuk dari 
apa-apa yang telah diajarkan 
kepada engkau?“1709

َِمِن  ِممَّا 
ّ ٰۤي اَۡن تَُعل ِبُعَک َعل

َّ قَاَل لَٗہ ُمۡوٰسي َہۡل اَت

ِۡمَت ُرۡشًدا ﴿۶۷﴾ 
ّ ُعل

68. Dia berkata, “Sesungguhnya 
engkau sekali-kali tidak akan 
sanggup sabar bersamaku,1710

َک لَۡن تَۡسَتِطۡیَع َمِعَي َصبًۡرا ﴿۶۸﴾ 
قَاَل ِانَّ

69. “Dan bagaimanakah engkau 
dapat bersabar tentang sesuatu 
yang engkau tidak dapat menguasai 
ilmunya? “

 بِٖہ ُخبًۡرا ﴿۶۹﴾ 
ۡ

ِحط
ُ
ۡیَف تَۡصِبُر  َعلٰي َما لَۡم ت

َ
َو ک

70. Dia berkata, “Engkau akan 
dapati aku sebagai orang yang 
sabar jika Allah menghendaki, dan 
aku tidak akan menolak apa pun 
perintah engkau.”

ُہ َصابًِرا ّوَ لَاۤ اَۡعِصۡي  
ِجُدنِۡيۤ  ِاۡن َشٓاَء اللّٰ

َ
قَاَل َست

لََک  اَۡمًرا ﴿۷۰﴾ 

Allah) yang paling utama. (b) Beliau disebut “Rahmatul lil ‘Alamin,” pembawa 
rahmat untuk seluruh alam (QS.21: 108), nama julukan itu dalam Al-Qur’an 
tidak dikemukakan kepada siapa pun yang lain kecuali kepada Rasulullah Saw 
(c) Beliau dikaruniai ma’rifat Ilahi yang berlimpah-limpah (QS.4: 115 dan 
QS.27: 7). (d) “Hamba Allah” ini telah memberitahukan kepada Nabi Musa As 
itu tidak akan berdiam diri (ayat 68), dan Rasulullah Saw diriwayatkan telah 
bersabda, “Alangkah baiknya bila Nabi Musa As tetap berdiam diri. Bila beliau 
berbuat demikian, tentu kita akan dianugerahi lebih banyak ilmu mengenai 
hal-hal yang gaib” (Bukhari, Kitab al-Tafsir). Hakikatnya ialah, Nabi Musa 
As pernah menyaksikan Tajalliyat Ilahiyah (penampakan kegagahan Tuhan) 
dalam perjalanan dari Midian ke Mesir (QS.28: 30). Tetapi di masa kemudian 
beliau diberitahu, bahwa seorang nabi akan muncul di antara saudara- saudara 
Bani Israil yang dalam mulutnya Tuhan akan memberikan segala firman-Nya 
(Ulangan 18: 18-22). Kata-kata nubuatan ini mengandung arti, bahwa nabi yang 
dijanjikan itu akan menjadi tempat penampakan Tuhan yang lebih besar daripada 
penampakan pada Nabi Musa As. Oleh karena itu, dengan sendirinya Nabi Musa 
As ingin melihat gerangan siapakah “nabi itu.” Untuk memenuhi keinginan 
itu, Tuhan membuat Musa As melihat dalam kasyaf bahwa “nabi itu” memiliki 
kemampuan- kemampuan rohani yang jauh lebih tinggi. “Hamba Allah” berilmu 
yang nampak dalam kasyaf kepada Musa As, yang oleh umum dikenal dengan 
nama Khidir, tak lain ialah roh penghulu para nabi kita yang mulia, Muhammad 
Rasulullah Saw, yang seolah-olah telah memperoleh jasad lahir. Lihat QS.7: 144.

1709. Nabi Musa As tidak mendapat taufik untuk mencapai puncak -puncak 
ketinggian yang telah dicapai oleh ilmu kerohanian Rasulullah Saw.
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71. Ia berkata, “Baiklah jika 
engkau mau ikut aku, maka 
ajanganlah engkau menanyakan 
kepadaku tentang sesuatu sebelum 
aku sendiri menceritakannya 
kepada engkau.”

ۡيٍء  
َ

ش َعۡن  ِنۡي 
ۡ
تَۡسـَٔل فَلَا  َبۡعَتِنۡي 

َّ ات فَِاِن  قَاَل 

ًرا ﴿٪۷۱﴾
ۡ

ي  اُۡحِدَث  لََک  ِمۡنُہ  ِذک
ٰۤ
َحّت 

72. Maka berangkatlah kedua-
nya hingga ketika mereka berdua 
naik perahu ia melubanginya.1711 

Musa berkata, “Apakah engkau 
melubangi perahu itu untuk me-
nenggelamkan penumpangnya? 
Sesungguhnya engkau telah ber-
buat sesuatu yang buruk.”

 ؕ ِفۡیَنِۃ َخَرقََہا  ي ِاَذا َرکَِبا فِي الّسَ
ٰۤ
فَانَۡطلََقاَؕحّت

ِجۡئَت  لََقۡد   ۚ اَۡہلََہا  ِرَق 
ۡ
لُِتغ اََخَرۡقَتَہا  قَاَل 

َشۡیًئا ِاۡمًرا ﴿۷۲﴾ 

73. Ia berkata, “Bukankah telah 
kukatakan bahwa sesungguhnya 
engkau tidak akan sanggup sabar 
bersamaku?”1712

 ﴾۷۳﴿ َصبًۡرا  َمِعَي  تَۡسَتِطۡیَع  لَۡن  َک 
ِانَّ اَقُۡل  اَلَۡم  قَاَل 

a11 : 47; 17 : 37.

1710. Kesabaran dan ketabahan yang telah diperlihatkan oleh para 
pengikut Nabi Musa As di bawah cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan itu 
tidak mencapai taraf dan bentuk setinggi mutu yang dicapai oleh pengikut- 
pengikut Rasulullah Saw (QS.5: 22-25 dan Bukhari, Kitab al-Maghazi).

Ayat ini membandingkan pula watak Nabi Musa As dan Rasulullah 
Saw Nabi Musa As dengan tidak sabar menanyakan kepada “hamba Allah” 
mengenai hal-hal yang beliau tidak mengerti; tetapi Rasulullah Saw menunggu 
dengan sabar, hingga malaikat Jibril menjelaskan kepada beliau arti berbagai hal 
yang beliau lihat dalam Mi’raj beliau. Perbedaan dalam watak di antara kedua 
nabi besar itu telah tercermin pula dalam tingkah laku para pengikut masing-
masing. Jika Bani lsrail terus-menerus mengganggu Nabi Musa As dengan 
segala macam pertanyaan yang tidak penting dan bodoh itu, maka sikap sahabat-
sahabat Rasulullah Saw ditandai oleh jiwa Waqar (kesatria) dan mengekang diri. 
Mereka dengan seksama menghindarkan diri daripada mengajukan pertanyaan-
pertanyaan mengenai masalah-masalah agama. Baik Rasulullah Saw maupun 
sahabat-sahabat beliau kedua- duanya dengan sangat setia mengamalkan nasihat 
yang tersebut dalam QS.20: 115.

1711. Beberapa ayat yang mendahuluinya berlaku hanya sebagai pengantar 
untuk masalah Isra’ Nabi Musa As Tetapi dengan ayat ini mulailah uraian 
mengenai kejadian sebenarnya yang nampak kepada Nabi Musa As dalam 
kasyaf beliau. Kata-kata, “ia melubanginya,” bila ditakwilkan akan berarti, 

R. 10
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74. Musa berkata, “Janganlah 
engkau menuntutku karena aku 
lupa dan janganlah engkau berlaku 
keras terhadap urusanku ini.”

تُۡرِہۡقِنۡي  لَا  َو  نَِسۡیُت  بَِما  نِۡي 
ۡ

تَُؤاِخذ لَا  قَاَل 

ِمۡن  اَۡمِرۡي  ُعۡسًرا ﴿۷۴﴾ 

75. Maka keduanya ber-
angkat1713 hingga ketika keduanya 
ber temu dengan seorang 
pemuda1713A lalu ia membunuhnya. 
Musa berkata, a“Apakah engkau 
telah membunuh seseorang 
yang tidak berdosa tanpa ia 
pernah membunuh orang lain? 
Sesungguhnya engkau telah ber-
buat sesuatu yang sangat jahat!“

قَاَل    � ٗہ 
َ
فََقَتل ُغلًٰما  لَِقَیا  ِاَذا   ي  

ٰۤ
فَانَۡطلََقاَؕحّت

  ۭ بَِغیِۡر  نَۡفٍس ؕ لََقۡد 
ً

ۃ َت نَۡفًسا  َزکِّیَ
ۡ
اَقََتل

ًرا ﴿۷۵﴾�  
ۡ

ک
ِجۡئَت َشۡیًئا نُّ

JUZ XVI

76. Ia menjawab, “Bukankah 
telah kukatakan kepada engkau, 
sesungguhnya engkau tidak akan 
dapat bersabar bersamaku ? “

َمِعَي  تَۡسَتِطۡیَع  لَۡن  َک 
ِانَّ َک 

َّ ل اَقُۡل  اَلَۡم  قَاَل 

َصبًۡرا ﴿۷۶﴾ 

الجزء   16
الحزب   31

77. Ia, Musa  berkata, “Jika aku 
bertanya kepada engkau mengenai 
sesuatu sesudah ini, maka 
janganlah engkau mengikutkan 
aku bersama engkau; sebab 
engkau pasti akan mempunyai 
cukup dalih dari diriku.

فَلَا  بَۡعَدَہا  ۡيءٍۭ 
َ

ش َعۡن  لُۡتَک 
َ
َسا ِاۡن  قَاَل 

ًرا ﴿۷۷﴾ 
ۡ

ِۡي ُعذ
ّ

ُدن
َّ تُٰصِحۡبِنۡي ۚ قَۡد بَلَۡغَت ِمۡن ل

a5 : 33.

bahwa Rasulullah Saw akan menetapkan peraturan-peraturan, yang seolah-
olah membuat lubang pada perahu, yang dalam bahasa mimpi menggambarkan 
kekayaan dunia, hal mana berarti, bahwa beliau akan menjaga agar kekayaan 
hendaknya jangan bertumpuk pada tangan beberapa orang, tetapi supaya terbagi 
secara adil dan merata.

1712. “Hamba Allah” yang saleh dalam kasyaf Nabi Musa As (Rasulullah 
Saw) di sini digambarkan mengatakan kepada Nabi Musa As bahwa oleh 
karena terdapat perbedaan besar dalam kedua ajaran itu. maka Nabi Musa As 
tidak dapat menyertai beliau; maksudnya, pengikut Nabi Musa As tidak akan 
menerima Rasulullah Saw.
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a3 : 8; 12 : 22.

78. Maka berangkatlah kedua-
nya, hingga ketika mereka sampai 
kepada penduduk sebuah kota, 
mereka berdua meminta makanan 
kepada penduduknya, tetapi mereka 
menolak untuk menerima kedua 
orang itu sebagai tamunya.1714 
Maka mereka berdua menjumpai di 
sana sebuah dinding yang hampir 
runtuh, maka ia memperbaikinya. 
Berkatalah ia, Musa, “Sekiranya 
engkau menghendaki, niscaya 
engkau dapat mengambil upah 
untuk itu.”

قَۡریَِۃ  اَۡہَل   
ۤ
اَتََیا ِاَذاۤ  ي 

ٰۤ
فَانَۡطلََقاَؕحّت

ُفۡوُہَما  یَُّضّیِ اَۡن  بَۡوا 
َ
فَا اَۡہلََہا   

ۤ
ا�ۡسَتۡطَعَما

 
َ

یَّۡنَقّض اَۡن  یُِّریُۡد  ِجَداًرا  ِفۡیَہا  فََوَجَدا 

َعلَۡیِہ   َت 
ۡ

خَذ
َّ

لَت ِشۡئَت  لَۡو  قَاَل   ؕ قَاَمٗہ 
َ
فَا

اَۡجًرا ﴿۷۸﴾ 

79. Ia berkata, “Inilah perpisah-
an jalan antara aku denganmu. 
aSekarang akan kuberitahukan 
kepada engkau takwil dari apa 
yang engkau tak dapat memikul-
nya dengan sabar.

ُئَک  نَّبِ
ُ
َسا  ۚ بَۡیِنَک  َو  بَۡیِنۡي  ِفَراُق  ا 

َ
ٰہذ قَاَل 

لَۡیِہ َصبًۡرا ﴿۷۹﴾  ِویِۡل َما لَۡم تَۡسَتِطۡع ّعَ
ۡ
بَِتا

80. “Adapun perahu itu adalah 
kepunyaan beberapa orang 
miskin1715 yang bekerja di laut; aku 
bermaksud merusaknya, karena 
di belakang mereka ada seorang 
raja yang biasa merampas setiap 
perahu dengan paksa.

یَۡعَمُلۡوَن  لَِمٰسِکیَۡن  انَۡت 
َ
فَک   

ُ
ِفۡیَنۃ الّسَ ا  اَّمَ

اَن  
َ
ک اَِعۡیَبَہاَؕو  اَۡن   

ُ
َرۡدّت

َ
فَا الَۡبۡحِر  فِي 

  َسِفۡیَنٍۃ  َغۡصًبا ﴿۸۰﴾ 
َ

ّل
ُ
 ک

ُ
ُخذ

ۡ
لٌِک یَّا ۡم ّمَ

ُ
َوَرٓاَءہ

1713. Kata Intalaqa yang dalam ayat-ayat ini telah beberapa kali 
dipergunakan, adalah kata yang persis dipakai oleh malaikat Jibril untuk 
Rasulullah Saw dalam Mi’raj beliau.

1713A. Seorang pemuda dalam bahasa mimpi, di antara lain mengandung 
arti, kejahilan, kekuatan, dan dorongan nafsu jalang. Dibunuhnya anak muda 
itu oleh “hamba Allah” yang saleh dalam kasyaf Musa As berarti bahwa agama 
Islam akan menuntut kepada para pengikutnya untuk mendatangkan semacam 
maut atas keinginan dan hawa nafsu yang rendah.

1714. Ayat ini nampaknya mengandung arti, bahwa Nabi Musa As dan 
Rasulullah Saw akan mengajak orang-orang Yahudi dan Kristen untuk bekerja 
sama di jalan Allah, tetapi mereka akan menolak ajakan keduanya itu.
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81. “Dan adapun anak muda 
itu,1716 kedua orang tuanya adalah 
orang-orang mukmin, lalu kami 
khawatir jangan-jangan sesudah 
ia besar  kelak akan menyulitkan 
kedua orangtuanya karena pem-
bangkangan dan kekafiran.

  
ۤ
خَِشۡیَنا

َ
ف ُمۡؤِمَنیِۡن   اَبَٰوُہ   اَن 

َ
فَک الُۡغلُٰم  ا  اَّمَ َو 

 ﴾۸۱ۚ ًرا ﴿
ۡ
ف

ُ
اَۡن یُّۡرِہَقُہَما ُطۡغَیانًا ّوَ ک

82. “Maka kami menginginkan 
agar Tuhan mereka akan memberi 
ganti kepada mereka berdua 
seorang anak  yang lebih padanya 
dalam kesucian dan lebih dekat 
dalam kasih sayang secara 
kekeluargaan.

ۡنُہ   ّمِ َخیًۡرا  َربُُّہَما  ُہَما 
َ
یُّۡبِدل اَۡن   

ۤ
َرۡدنَا

َ
فَا

وًۃ  ّوَ  اَۡقَرَب  ُرۡحًما ﴿۸۲﴾ 
ٰ

َزک

83. “Dan ada pun dinding itu, 
adalah kepunyaan dua anak laki-
laki yatim1717 di kota itu, dan di 
bawah dinding itu terpendam harta 
kepunyaan mereka berdua, dan 
ayah keduanya adalah seorang 
yang saleh, maka Tuhan engkau  
menghendaki supaya kedua anak 
itu sampai kepada kedewasaannya 
dan mereka berdua akan mengeluar-
kan harta mereka, sebagai suatu 
rahmat dari Tuhan engkau; dan 
aku tidak berbuat atas kemauanku 
sendiri.1717A Demikianlah ta’wil 
dari apa yang engkau tidak dapat 
memikulnya dengan sabar.”1718

فِي  یَِتۡیَمیِۡن  لُِغلَٰمیِۡن  اَن 
َ
فَک ِجَداُر 

ۡ
ال ا  اَّمَ َو 

اَن 
َ
ک َو  ُہَما 

َّ
ل ٌز 

ۡ
ن

َ
ک ۡحَتٗہ 

َ
ت اَن 

َ
ک َو  الَۡمِدیَۡنِۃ 

  
ۤ
یَّۡبلَُغا اَۡن  َربَُّک  َراَد 

َ
َصاِلحًاۚفَا اَبُۡوُہَما 

 
ً

َرۡحَمۃ َزُہَما 
ۡ
َکن ۡخِرَجا 

َ
يَۡست َو  ُہَما  اَُشّدَ

ٰذلَِک   ؕ اَۡمِرۡي  َعۡن  ُتٗہ 
ۡ
فََعل َما  َو   ۚ بَِّک  ّرَ ۡن  ّمِ

لَۡیِہ َصبًۡرا ﴿�۸۳﴾  ِویُۡل  َما  لَۡم تَۡسِطۡع  ّعَ
ۡ
تَا 

1715. Dengan kata-kata “orang miskin” di sini dapat diartikan “orang -
orang Muslim.” Membuat lubang dalam perahu mengandung arti, bahwa Islam 
akan mendorong Kaum Muslimin membelanjakan harta kekayaan mereka di 
jalan Allah, melalui zakat dan sedekah. Hal ini akan nampak sebagai sumber 
kelemahan ekonomi dan bukan sumber kekuatan serta kesejahteraan yang sejati, 
tetapi hakikat yang sebenarnya tidak demikian. Raja zalim dalam Isra’ itu ialah 
kerajaan-kerajaan Bizantium dan Iran yang tentu akan menerkam seluruh negara 
Arab, seandainya negeri itu tidak nampak kepada mereka sebagai tanah yang 
miskin dan kering; oleh karenanya untuk apa payah-payah menaklukkannya. 
Dengan demikian negeri itu tetap utuh untuk Rasulullah Saw.

1716. Ghulām (seorang pemuda) seperti dikemukakan di atas, dalam 
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84. Dan mereka menanyakan 
pula kepada engkau mengenai 
Zulqarnain.1719 Katakanlah, “Aku 
akan segera bacakan kepadamu 
kisah mengenainya.”

تُۡلۡوا  
َ
َو يَۡسـَُٔلۡونََک َعۡن ِذي الَۡقۡرنَیِۡن ؕ قُۡل َسا

 ﴾۸۴ؕ ًرا ﴿
ۡ

ۡنُہ  ِذک ۡم  ّمِ
ُ

َعلَۡیک

mimpi atau kasyaf mengandung arti, kejahilan, kekuatan, dan dorongan-
dorongan nafsu jahat. “Orangtuanya” dalam ayat ini menunjuk kepada badan 
dan roh manusia, sebab sumber (yaitu orangtua) yang daripadanya terbit semua 
nilai  akhlak ialah gabungan jasad dan roh manusia, yang di sini dilukiskan 
sebagai “orang-orang mukmin.” Sebabnya ialah, seperti yang diajarkan oleh 
Islam, manusia pada hakikatnya cenderung kepada kebaikan. “Orang-orang 
mukmin” ini dapat terseret kepada kejahatan oleh dorongan-dorongan yang 
telah dilukiskan sebagai “anak muda.” Islam memusnahkan dorongan-dorongan 
tersebut dan membiarkan manusia – baik jasad maupun rohnya – untuk maju 
dan berkembang melalui garis-garis yang membawa kepada kemanfaatan, dan 
dengan demikian mencapai tujuan mulia kehidupan manusia.

1717. Anak-anak yatim adalah Nabi Musa As dan Nabi lsa As; dan ayah 
mereka yang saleh adalah Nabi Ibrahim As. Khazanah mereka ialah ajaran-
ajaran sejati yang diwariskan oleh mereka kepada kaumnya. khazanah itu ada 
dalam bahaya akan hilang lenyap disebabkan mental tak beragama dari kaum-
kaum itu. Khazanah itu telah dipelihara dalam Al-Qur’an dengan tujuan agar 
manakala mereka tergugah untuk menyadari kebenaran ajaran Al-Qur’an, 
mereka dapat menerimanya.

1717A. Hal itu dikerjakan atas perintah Tuhan.
1718. Kasyaf Nabi Musa As mengisyaratkan kepada kenyataan, bahwa 

oleh karena ajaran-ajaran Islam berlandaskan pada peraturan-peraturan dan 
asas- asas yang pada dasarnya berbeda dari beberapa asas hukum Musawi, maka 
kerjasama yang hakiki dan sejati tidak mungkin terjalin di antara orang-orang 
Yahudi dan orang-orang Islam. Untuk penjelasan terperinci mengenai ayat-ayat 
61-83 lihat Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris (hlm. 1517–1530).

1719. Sebelum lebih lanjut mengetahui dan menetapkan siapa Zulqarnain 
itu, kiranya penting untuk mengemukakan alasan-alasan, apa gerangan yang 
menjadi sebab riwayat itu mendapat sebutan yang begitu menonjol dalam surah 
ini. Sebelumnya dalam surah ini telah disinggung dengan sangat jelas dan 
tegas mengenai dua masa kemajuan besar dalam bidang kebendaan bangsa-
bangsa Kristen dari Bbarat itu. Ayat-ayat pembukaannya berisikan uraian agak 
terperinci mengenai penghuni -penghuni gua. Sesudah menceritakan penindasan 
yang dialami penghuni-penghuni gua di masa permulaan, dan kemajuan duniawi 
serta kesejahteraan yang belakangan dicapai oleh penerus-penerus mereka, 
yaitu bangsa-bangsa Kristen dari Barat, lalu telah dipaparkan secara agak terinci 
tentang isra’ Nabi Musa As, yang melukiskan kebangkitan Rasulullah Saw. 
Dipaparkannya itu untuk menunjukkan, bahwa dengan munculnya Rasulullah 
Saw, masa pertama kesejahteraan dan kemajuan duniawi orang-orang Kristen 

R. 11
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85. aSesungguhnya Kami telah 
memberikan kekuasaan kepada-
nya di bumi dan Kami telah 
berikan kepadanya jalan untuk 
mencapai segala sesuatu.1720

ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  تَۡیٰنُہ 

ٰ
ا َو  الۡاَۡرِض  فِي  لَٗہ  ا  ّنَ

َ ّ
َمک ا 

ِانَّ

 ﴾۸۵ۙ ۡيٍء َسَبًبا ﴿
َ

ش

86. Kemudian ia menempuh 
suatu jalan.

تَۡبَع  َسَبًبا ﴿۸۶﴾ 
َ
فَا

akan berakhir. Dan sekalipun bagi mereka masih akan ada kemungkinan untuk 
mencapai sedikit kemajuan, tetapi mereka akan mencapai puncak kejayaan 
dan kebesaran duniawi mereka untuk kedua kali itu lama sesudah kebangkitan 
beliau. Masa kedua kejayaan, kebesaran, dan kemegahan duniawi orang-orang 
Kristen telah dilukiskan dalam kitab-kitab suci sebagai bangkitnya Ya’jūj-Ma’jūj  
yang memperoleh kekuasaan luar biasa, hal itu, merupakan masalah inti dalam 
surah ini. Oleh karena secara politis, Ya’jūj-Ma’jūj  dan Zulqarnain bertalian erat 
antara satu sama lain, sebagaimana akan nampak dari uraian berikutnya maka 
riwayat Zulqarnain pun telah diuraikan dengan agak mendalam dalam surah ini. 
Rupa-rupanya Zulqarnain adalah raja yang mendirikan kemaharajaan Media–
Persia yang dilukiskan sebagai dua tanduk domba jantan dalam mimpi Nabi 
Daniel As yang termashur itu. Bunyinya adalah: “Maka kulihat domba jantan 
itu menanduk ke barat dan ke utara dan ke selatan, maka seekor binatang 
pun tiada dapat melawan dia dan seorang pun tiada dapat melepaskan dari 
kuasanya, dan dibuatnya barang kehendaknya dan diadakannya perkara besar-
besar” (Daniel 8: 4, 20, 21).

Sesuai sekali dengan bagian mimpi Daniel ini, Al-Qur’an menyebut 
tiga perjalanan Zulqarnain (ayat-ayat 87, 91, 94). Kenyataan ini memberikan 
dukungan kuat kepada kesimpulan, bahwa, Zulqarnain merupakan julukan bagi 
seorang raja dari Media dan Persia. Dari semua raja Media dan Persia, lukisan 
yang diberikan dalam Al-Qur’an, sangat mengena sekali kepada Sirus. Al-
Qur’an telah menyebut empat tanda yang kentara sekali mengenai Zulqarnain: 
(a) Ia seorang raja yang sangat berkuasa dan seorang kepala pemerintahan yang 
baik hati dan adil (ayat 85, 89). (b) seorang hamba Allah yang saleh dan telah 
mendapat anugerah wahyu Ilahi (ayat 92, 99). (c). Ia bergerak maju ke barat 
dan banyak melakukan penaklukan-penaklukan hingga ia sampai ke satu tempat 
ketika ia menyaksikan seolah-olah matahari sedang terbenam di sebuah telaga 
(maksudnya Laut Hitam) yang airnya kehitam-hitaman warnanya, dan kemudian 
ia berbelok ke timur serta menyerang dan menaklukkan daerah-daerah luas (ayat 
87, 88). (d) Ia pergi ke satu daerah di pertengahan jalan yang didiami suatu 
bangsa biadab, dan di sana Ya’jūj-Ma’jūj , mengadakan serangan-serangan 
hebat, dan ia mendirikan di sana sebuah dinding untuk menghentikan serangan-
serangan itu (ayat 94-98). Dari antara penguasa-penguasa besar dan panglima-
panglima militer yang tersohor dari masa purba, Sirus memiliki keempat sifat 
tersebut di atas, dalam ukuran terbesar. Sebab itu ia layak dipandang sebagai 

a12 : 22, 57.
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87. Hingga ketika ia sampai ke 
tempat terbenamnya matahari1721 
didapatinya matahari seolah-olah 
sedang terbenam ke dalam sebuah 
telaga yang hitam airnya, dan men-
dapati di dekat sana suatu kaum. 
Kami berkata, “Ya Zulkarnain! 
Engkau boleh menghukum mereka 
atau memperlakukan mereka de-
ngan baik.”*

ُرُب 
ۡ
تَغ َوَجَدَہا  ۡمِس 

َ
الّش ِرَب 

ۡ
َمغ بَلََغ   ِاَذا  ي  

ٰۤ
َحّت

َنا 
ۡ
فِۡي َعیٍۡن َحِمَئٍۃ  ّوَ َوَجَد ِعۡنَدَہا قَۡوًما ؕ۬ قُل

 
َ

ِخذ
َّ

تَت اَۡن    
ۤ
ا ِاّمَ َو  َب  ِ

ّ
تَُعذ اَۡن    

ۤ
ا ِاّمَ الَۡقۡرنَیِۡن   ا 

َ
ٰیذ

ِفۡیہِۡم ُحۡسًنا ﴿۸۷﴾ 

88. Ia berkata,a “Mengenai 
orang yang aniaya, tentu kami 
akan menghukumnya; kemudian 
ia akan dikembalikan kepada 
Tuhan-Nya,1722 maka Dia akan 
menyiksanya dengan azab yang 
dashyat.”

بُٗہ ثُّمَ یَُرّدُ  ِالٰي  ِ
ّ

ا َمۡن َظلََم فََسۡوَف نَُعذ قَاَل اَّمَ

ًرا ﴿۸۸﴾ 
ۡ

ک
ابًا نُّ

َ
بُٗہ َعذ ِ

ّ
َربِّٖہ فَُیَعذ

89. bTetapi mengenai orang 
beriman dan beramal saleh, maka 
baginya ada ganjaran yang baik di 
sisi Tuhan-nya, dan Kami segera 
akan mengatakan kepadanya 
perintah Kami yang mudah.1723

َجَزٓاَء   ٗہ 
َ
فَل َصاِلحًا  َعِمَل  َو  َمَن  ٰ

ا َمۡن  ا  اَّمَ َو 

 ﴾۸۹ؕ حُۡسٰني ۚ َو َسَنُقۡوُل لَٗہ ِمۡن اَۡمِرنَا  یُۡسًرا ﴿
ۡ

ا�ل

Zulqarnain-nya Al-Qur’an (Yesaya bab 45; Ezra bab l–2; II Tawarikh bab 36: 
22; 23; Historians’ History of the World, pada kata “Cyrus”).

1720. Lihat Ezra 1: l–2; Yesaya, 45: 1–3 dan  Historian’s History the World.
1721. Kata-kata, “tempat terbenamnya matahari” berarti. wilayah kerajaan 

Sirus yang terletak di bagian ujung paling barat atau batas Asia Kecil di sebelah 
barat laut dan mengisyaratkan kepada Laut Hitam, sebab Laut Hitam merupakan 

a7 : 66.  b2 : 26; 3 : 58; 6 : 49; 19 : 61; 25 : 71; 36 : 38.

* Ayat 84-87: Hakikatnya, yang dimaksud Zulkarnain adalah Rasulullah Saw yang di satu 
jaman beliau bertemu nabi Musa As dan umatnya dan di jaman yang akan datang Allah Ta'ala 
akan membangkitkan seorang khadim beliau Saw yang taat untuk menghidupkan kembali 
umat beliau Saw. Dengan cara demikian kedua jaman ini dinisbahkan kepada Rasulullah 
Saw. Tapi hal yang diterangkan dalam bahasa gambaran itu adalah kejadian sejarah, kira-kira 
maksudnya adalah Raja Sirus yang tentangnya diterangkan juga di dalam Bibel. Ia seorang 
yang mempunyai kekuatan rohani luar biasa dan seorang penganut tauhid. Pada ayat-ayat 
ini didapati tentang perjalanannya ke barat dan ke timur. Berkenaan dengan pembangunan 
tembok bukannya satu tapi ada beberapa tembok yang sejak jaman dulu digunakan sebagai 
pertahanan dari serangan, yang dibuat untuk perlindungan diri ketika tidak ada kemampuan 
untuk melawan, yang diantaranya ada di Rusia dan satu lagi di Cina. Di jaman itu tembok besar 
biasa dijadikan sarana pertahanan atau perlindungan.
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90. Kemudian ia mengikuti 
suatu jalan yang lain. ثُّمَ  اَتَۡبَع َسَبًبا ﴿۹۰﴾ 

91. Hingga, ketika ia sampai 
ke tempat terbit matahari,1724 
ia mendapati matahari terbit 
di atas suatu kaum yang Kami 
tidak jadikan bagi mereka suatu 
naungan terhadapnya.

ۡمِس َوَجَدَہا تَۡطلُُع 
َ

ي  ِاَذا بَلََغ  َمۡطلَِع  الّش
ٰۤ
َحّت

 ﴾۹۱ۙ ًرا ﴿
ۡ
ۡن ُدۡونَِہا ِست ۡم ّمِ

ُ
ہ

َّ ۡجَعۡل ل
َ
ۡم ن

َّ َعلٰي قَۡوٍم ل

92. Demikianlah keadaannya. 
Dan sesungguhnya ilmu Kami 
meliputi segala sesuatu yang ada 
padanya.

لَِک ؕ َو قَۡد اََحۡطَنا بَِما لََدیِۡہ ُخبًۡرا ﴿۹۲﴾ 
ٰ

ذ
َ
ک

93. Kemudian ia mengikuti 
suatu jalan yang lain lagi.1725 ثُّمَ  اَتَۡبَع  َسَبًبا ﴿۹۳﴾ 

94. Hingga, ketika ia sampai ke 
tempat di antara dua gunung1726 ia 
dapati di bawah keduanya suatu 
kaum yang hampir-hampir tidak 
mengerti sepatah kata pun yang 
dikatakannya.1727

یِۡن َوَجَد ِمۡن ُدۡونِِہَما  ّدَ ي ِاَذا بَلََغ بَیَۡن الّسَ
ٰۤ
َحّت

اُدۡوَن یَۡفَقُہۡوَن قَۡولًا ﴿۹۴﴾ 
َ
ا یَک

َّ قَۡوًما � ل

tapal batas kerajaannya sebelah barat laut. Ayat ini menunjuk kepada gerakan 
militer yang dilancarkan Sirus terhadap musuh-musuhnya di barat (Enc. Brit. & 
Historian’s History of the World, pada kata “Cyrus”).

1722. Sirus percaya akan kehidupan sesudah mati. Beliau seorang pengikut 
Zoroaster, dan dari semua agama selain Islam, agama Zoroaster-lah yang telah 
meletakkan tekanan paling besar pada masalah kehidupan sesudah mati.”tidak 
dapat diragukan lagi, bahwa Sirus dan pengikut-pengikutnya dari bangsa Parsi 
itu adalah orang-orang beriman yang setia kepada kepercayaan murni Zoroaster, 
dan memandang dengan pandangan benci kepada kepercayaan-kepercayaan 
asing”(Jew. Enc.. Jilid 4 hlm. 404).

1723. Lihat Yesaya 45: l – 3 dan II Tawarikh 36: 22, 23.
1724. Ayat ini menunjuk kepada gerakan militer Sirus ke timur Afganistan 

dan Balucistan–yang ketika itu merupakan daerah-daerah kering gersang tanpa 
pepohonan, sedang matahari menyinari tanah itu dengan tajamnya. Ini dapat 
pula dikenakan kepada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tanah datar 
yang luas sampai ratusan mil di sebelah timur Seistan dan Herat, dan sebelah 
utara Duzdab sampai Mesyed.

 1725. Ayat ini menunjuk kepada gerakan militer Sirus yang ketiga kalinya, 
menuju ke jurusan utara Persia, ialah ke daerah di antara Laut Kaspia dan 
pegunungan Kaukasus.

1726. “Dua gunung” berarti dua penghalang. Celah-gunung Darband, 
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95. Mereka berkata, “Ya 
Zulkarnain! Sesungguhnya Yajuj 
dan Majuj membuat1728 kekacauan 
di bumi; maka bolehkah kami 
membayar upeti kepadamu de-
ngan syarat engkau membuat 
sebuah penghalang1729 di antara 
kami dengan mereka ?”

ُجۡوَج 
ۡ
َما َو  ُجۡوَج 

ۡ
یَا ِاّنَ  االَۡقۡرنَیِۡن 

َ
ٰیذ قَالُۡوا 

ۡجَعُل لََک َخۡرًجا 
َ
ُمۡفِسُدۡوَن فِي الۡاَۡرِض فََہۡل ن

ا ﴿۹۵﴾  ۡم  َسّدً
ُ
ۡجَعَل بَۡیَنَنا َو  بَۡیَنہ

َ
ٰۤي اَۡن  ت َعل

tempat dinding itu didirikan, dibatasi pada sebelah yang satu oleh Laut Kaspia 
dan pada sebelah yang lain oleh pegunungan Kaukasus. Keduanya itu menjadi 
batas penghalang lembah Darband.

1727. Penduduk daerah-daerah ini berbicara dalam suatu bahasa yang 
berbeda dari bahasa yang digunakan Sirus, tetapi oleh karena mereka tinggal 
sebagai tetangga yang paling dekat dengan Persia, dan oleh karena mempunyai 
hubungan tetap dengan orang-orang Persia dan Media, mereka telah belajar 
mengerti dan berbicara bahasa mereka (Persia), sekalipun amat jauh dari sempuma 
dan dengan amat sukar. Daerah tempat didirikan dinding itu berbatasan dengan 
Persia, dan pada masa kemudian menjadi bagiannya. Tetapi sekarang daerah 
itu termasuk daerah kekuasaan Rusia. Untuk catatan lebih lanjut mengenai 
Zulqarnain lihat Tafsir Edisi Besar dalam bahasa Inggris, hlm. 1531 – 1540.

1728. Kata-kata Ya’jūj dan Ma’jūj kedua-duanya berasal dari akar kata 
Ajja yang berarti, ia cepat langkahnya; ia atau sesuatu itu menjadi api yang 
menyala-nyala (Lane). Ya’jūj dan Ma’jūj itu merujuk kepada bangsa Scythia 
sebelah timur yang terjauh. Atau, seperti dikatakan oleh beberapa pakar, semua 
bangsa yang mendiami bagian utara Asia dan Eropa (Enc. Brit. dan Jewish Enc., 
pada kata “Gog” dan “Magog”; dan Historians’ History of the World, jilid 2 
hlm. 582 dan Yehezkiel. 38: 2–6 & 39: 6). Kata-kata ini dapat pula dikenakan 
kepada bangsa-bangsa Kristen dari Barat oleh karena mereka sangat gemar 
memakai api yang menyala-nyala dan air yang mendidih, dan disebabkan semua 
kemajuan kebendaan dan penemuan-penemuan serta ciptaan-ciptaan mereka itu 
merupakan akibat penggunaan barang-barang tersebut dengan tepat dan sangat 
luas. Atau kata-kata itu dapat merujuk kepada gerak-gerik bangsa-bangsa itu 
yang gelisah resah oleh sebab mereka senantiasa mencari-cari kesempatan 
dengan tidak mengenal lelah dan dengan tidak sabar mengadakan penaklukan-
penaklukan baru.

Gambaran Ya’jūj-Ma’jūj seperti yang diberikan dalam Bibel, tidak meragukan 
lagi sedikit pun, cocok dengan beberapa kerajaan Kristen dari Barat: pertama, 
karena mereka disebut sangat banyak, gagah-perkasa dan berkuasa: “Maka pada 
masa itu engkau akan datang naik seperti guruh yang membinasakan dan seperti 
awan-awan yang menudungi muka tanah, engkau dengan segala bala tentaramu 
dan beberapa bangsa sertamu” (Yehezkiel 38: 9).….. “Seperti Ya’jūj dan Ma’jūj 
, supaya menghimpun mereka itu akan berpegang, yang banyaknya mereka itu 
seperti pasir di pantai laut” (Wahyu 20: 8). “Daging orang pahlawan akan 
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kamu makan dan darah orang besar di dunia akan kamu minum; domba jantan 
dan anak kambing dan kambing jantan dan lembu muda, semuanya binatang 
tambun-tambun dari Bazan! Kamu akan makan lemaknya sampai kenyang dan 
minum darah sampai mabuk daripada sembelihan, yang telah kusembelih bagi 
kamu” (Yehezkiel 39: 18, 19).

Kedua, mereka digambarkan sebagai datang dari bagian-bagian bumi 
sebelah utara dan dari pulau-pulau: “bahkan, engkau akan datang dari tempatmu, 
dari sebelah utara sekali, baik engkau, baik beberapa bangsa pun sertamu… 
(Yehezkiel 38: 15).

Ketiga, mereka akan tersebar di seluruh dunia: “Maka mereka itu pun 
naiklah ke tanah yang luas,….” (Wahyu 20: 9).

Keempat, dari kediaman mereka di utara, mereka akan hijrah ke negeri-
negeri lain dan menetap di seluruh penjuru dunia, dan di masa peperangan 
mereka akan datang berkumpul dari jajahan-jajahan mereka yang jauh-jauh: 
“Apabila genap seribu tahun itu, maka iblis pun akan dilepaskan pula dari 
dalam belenggunya, lalu keluar hendak menyesatkan segala bangsa yang ada di 
dalam empat penjuru alam, seperti Ya’jūj-Ma’jūj, supaya menghimpun mereka 
itu akan berperang, maka banyaknya mereka itu seperti pasir di pantai laut.” 
(Wahyu 2: 7-8). Kitab Yehezkiel menyebut Ya’jūj “sebagai raja Rus, Mesekh dan 
Tubal,” jelas kata Rus di sini menunjuk kepada Rusia, Mesekh kepada Moskwa, 
Tubal kepada Tobolsk. Ya’jūj disebut juga sebagian dari tanah Ma’jūj  (Yehezkiel 
38: 2), dan Ma’jūj  menurut para ahli tafsir Bibel merupakan daerah-daerah yang 
pada jaman purba disebut dengan nama Scythia (termasuk Rusia dan Tartar), 
yang dari sana pada masa yang lampau telah datang banyak gerombolan manusia 
liar dan biadab. Oleh sebab Rusia, termasuk dalam daerah Ma’jūj , maka Rus, 
Meskh, dan Tubal dapat dianggap sebaga ganti Rusia, Moskwa dan Tobolsk. 
Ma’jūj  telah disebutkan pula sebagai nama suatu kaum dalam Yehezkial 39: 
6 dan dalam Wahyu 20: 8. Dalam Yehezkiel Ma’jūj  telah disebutkan bersama-
sama dengan mereka “yang duduk di tepi laut itu dengan sentausanya.”

Menurut kutipan-kutipan tersebut, Ya’jūj dan Ma’jūj menggambarkan 
beberapa kekuatan besar di Eropa, termasuk Rusia. Dalam Al-Qur’an (QS.18: 
95) mereka telah disebut mengadakan serangan-serangan terhadap daerah-
daerah yang terletak di perbatasan utara Iran, yang menunjukkan bahwa mereka 
itu dari suku-suku yang pada umumnya dikenal sebagai bangsa Scythia. Sudah 
merupakan kenyataan sejarah yang cukup diketahui, bahwa di jaman purba 
bangsa Scythia terus-menerus bergerak dari Asia ke Eropa dalam rombongan-
rombongan yang besar; sedang jalan mereka terletak di sebelah utara pegunungan 
Kaukasus (Enc Brit. jilid 12, hlm. 263. Edisi 14). Bila gelombang pertama telah 
menetap di Eropa gelombang-gelombang baru menyusul terus dari timur dan 
mendesak gelombang-gelombang yang mendahuluinya ke arah lebih barat lagi. 
Jadi bangsa-bangsa Eropa secara sah telah disebut Ya’jūj dan Ma’jūj  dalam 
nubuatan Bibel. Anehnya kisah dua pahlawan, bernama Ya’jūj dan Ma’jūj , masih 
tersimpan di Guild Hall (di London) berupa dua patung. Lagi pula, nampak dari 
kitab Yehezkiel dan Wahyu, bahwa Ya’jūj dan Ma’jūj  itu akan muncul di akhir 
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jaman, yaitu di masa menjelang kebangkitan Nabi Isa Al-Masih As untuk kedua 
kalinya, “dan engkau pun akan mendatang umatku Israil hendak menudungi 
muka tanah seperti awan-awan” (Yehezkiel 38: 16. Lihat pula Wahyu 20: 7–10). 
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa nubuatan ini menunjuk kepada suatu kaum 
yang akan muncul pada masa mendatang yang jauh. Jaman yang ditakdirkan 
akan munculnya Ya’jūj dan Ma’jūj  itu ditandai oleh peperangan-peperangan, 
gempa bumi, wabah, dan malapetaka yang mengerikan (Lihat pula Edisi Besar 
Tafsir dalam bahasa Inggris hlm. 1718 – 1720).

1729. Suku bangsa Scythia, yaitu Ya’jūj dan Ma’jūj , menguasai daerah-
daerah di sebelah utara dan timur laut Laut Hitam; dan mereka datang dari 
daerah-daerah itu melalui lembah Darband dan menjarah dan menaklukkan serta 
memerintah orang-orang Persia. Sirus mengalahkan mereka dan melepaskan 
orang- orang Persia dari cengkeraman mereka (Historians’ History of the World). 
Persis di tempat itu, yang menurut Herodotus ada lembah, dan melalui itu bangsa-
bangsa Scythia mengadakan serbuan-serbuan terhadap negeri Persia, terdapat 
sebuah dinding, ialah dinding Darband yang tersohor itu.

Derbent atau Darband adalah sebuah kota di Persia, Kaukasia, di Propinsi 
Deghestan, di sebelah barat pantai Laut Kaspia… Dan di selatan terletak tanah-
ujung dinding Kaukasus menjorok ke laut, panjangnya 50 mil, yang dinamakan 
juga dinding Iskandar, menutup lembah sempit Iron Gate (Pintu Besi) atau 
Caspian Gate (Pintu Gerbang Kaspia). Dinding ini, ketika masih utuh, tingginya 
29 kaki dan tebalnya kurang lebih 10 kaki dengan pintu-pintu besinya dan 
sejumlah besar menara-menara penjagaan, membentuk pertahanan yang kuat di 
perbatasan Persia.” (Enc. Brit. pada kata “Derbent”).

Bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarah yang telah terbukti 
kebenarannya, pada umumnya dianggap, bahwa dinding itu telah dibangun oleh 
Iskandar Agung. Tetapi gerakan-gerakan militer Iskandar itu tak ubahnya seperti 
angin puyuh yang ada ketika itu, ia tidak akan sempat mengurus rencana luas apa 
pun seperti mendirikan dinding yang begitu besar.

Demikian pula wafatnya dalam usia yang begitu muda tidak memberi 
kepadanya waktu yang cukup untuk menghadapi suatu rencana yang begitu 
besar. Rupanya anggapan itu telah timbul dari kenyataan, bahwa ahli tafsir Al-
Qur’an dari kalangan Kaum Muslimin mempunyai anggapan yang salah, bahwa 
Zulkarnain itu Iskandar. Bukti-bukti dari kenyataan berikut menunjukkan, bahwa 
Sirus-lah yang mendirikan dinding itu :

Untuk mematahkan kekuatan bangsa Scythia, Darius, yang menaiki takhta 
kerajaan sesudah wafat putra Sirus, dengan melalui Yunani menyerang bangsa 
Scythia itu dari jurusan Eropa. Tidak masuk akal, bahwa ia menempuh perjalanan 
yang begitu jauh lagi sukar dan mengambil jalan keliling, untuk menyerang 
kaum itu melalui Eropa Tengah, padahal mereka tinggal sangat dekat kepadanya 
di sebelah utara. Kesimpulan yang tak dapat dielakkan ialah, bahwa memang 
ada suatu dinding yang sangat besar, yang hanya mungkin didirikan oleh Sirus 
sebelum jaman Darius. Seandainya dinding yang menghalangi musuh tidak ada, 
maka hal itu tidak memungkinkan Darius dengan pasukan yang besar pergi ke 
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96. Ia berkata, “Kekuasaan 
yang dianugerahkan kepadaku 
oleh Tuhan-ku dalam hal ini 
adalah lebih baik, tetapi kamu 
boleh membantuku dengan 
tenaga pekerja-pekerja;1730 aku 
akan mendirikan sebuah benteng 
di antara kamu dengan mereka.

ِعۡیُنۡونِۡي 
َ
فَا َخیٌۡر  َربِّۡي  ِفۡیِہ  ۡي  ّنِ

َ ّ
َمک َما  قَاَل 

 ﴾۹۶ۙ ۡم  َرۡدًما ﴿
ُ
ۡم َو بَۡیَنہ

ُ
ٍۃ  اَۡجَعۡل بَۡیَنک بُِقّوَ

97. “Berikanlah kepadaku ke-
pingan-kepingan besi.1731 Hingga 
ketika ia meratakan1731A di antara 
kedua lereng gunung itu, ia 
berkata, ‘Sekarang hembuskanlah 
nyala api dengan alat-alat 
penghembusmu.’ Mereka meng-
hembus, hingga ketika ia telah 
menjadikan besi itu api berkatalah 
ia, “Berikanlah kepadaku cairan 
tembaga, supaya dapat kutuang-
kan di atasnya.”*

ي  ِاَذا َساٰوي بَیَۡن 
ٰۤ
حَِدیِۡدؕ  َحّت

ۡ
تُۡونِۡي ُزبََر ال

ٰ
ا

ٗہ  
َ
َجَعل ِاَذا  ي 

ٰۤ
انُۡفُخۡواَؕحّت قَاَل  َدفَیِۡن  الّصَ

 ﴾۹۷ؕ ِرۡغ َعلَۡیِہ ِقۡطًرا ﴿
ۡ
تُۡونِۡيۤ  اُف

ٰ
نَاًرا � قَاَل ا

98. Maka mereka, Yajuj dan 
Majuj  tidak dapat memanjatnya 
dan tidak dapat melubanginya.1732

اۡسَتَطاُعۡوا   َما  َو  یَّۡظَہُرۡوُہ   اَۡن  ا  اۡسَطاُعۡوۤ مَا 
َ

ف

لَٗہ  نَۡقًبا ﴿۹۸﴾ 
sebelah lain dengan mengambil jalan memutar, sambil meninggalkan negeri 
sendiri terbuka terhadap serangan-serangan musuh dari utara.

(a) Sebelum masa Sirus, bangsa Scythia mengadakan penyerbuan-
penyer buan terus-menerus dengan tiada henti-hentinya terhadap Persia, tetapi 
sesudah diadakannya penaklukan-penaklukan, penyerbuan-penyerbuan itu 
terhenti sama sekali. Kenyataan ini membawa kepada kesimpulan yang sangat 
mungkin, ialah bahwa niscaya Sirus-lah yang telah mendirikan penghalang, 
yang berhasil menghentikan serangan-serangan itu; dan penghalang itu tentunya 
Dinding Darband yang tersohor itu, yang dengan keliru dikenal sebagai Dinding 
Iskandar.

1730. Sirus minta kepada penduduk setempat untuk menyediakan baginya 
tenaga manusia, sebab kata Quwwah berarti, kekuatan fisik, yaitu tenaga kasar.

 1731. Selain tenaga kasar, Sirus meminta pula dari penduduk setempat, besi 
* Ayat 94-97: Di ayat-ayat ini tembok yang sedang diterangkan adalah tembok penghalang 
antara Rusia dan Turki yang menutup jalan di antara Bahirah Akhdhar (Lautan Hijau) dan 
Koh-e-Qāf (Gunung Qof) yang dibangun Sirus untuk menyelamatkan sebagian bangsa yang 
lemah dari serangan bangsa Barat. Sirus tidak meminta imbalan untuk itu melainkan hanya 
meminta kesungguhan, besi dan tembaga. Sirus sendiri yang mengawasi pembangunannya.
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99. Ia berkata, “Ini adalah  
rahmat dari Tuhan-ku. Tetapi 
apabila janji Tuhan-ku telah tiba, 
Dia akan menghancurkannya1733 
berkeping-keping. aDan janji 
Tuhan-ku itu pasti  benar.”*

َوۡعُد  َجٓاَء  فَِاَذا   ۚ بِّۡي  ّرَ ۡن  ّمِ  
ٌ

َرۡحَمۃ ا 
َ

ٰہذ قَاَل 

 ﴾۹۹ؕ ا  ﴿
ً
اَن َوۡعُد َربِّۡي  َحّق

َ
ٓاَء ۚ َو ک

َّ
ٗہ  َدک

َ
َربِّۡي َجَعل

100. Dan Kami akan mem-
biarkan sebagian mereka pada 
hari itu menyerang sebagian yang 
lain; bdan nafiri akan ditiup. Lalu 
akan Kami himpun mereka itu 
semuanya.1734

ۡم یَۡوَمِئٍذ یَُّمۡوُج فِۡي بَۡعٍض ّوَ نُِفَخ 
ُ
َنا بَۡعَضہ

ۡ
َو تََرک

ۡم َجۡمًعا ﴿۱۰۰﴾ۙ  
ُ
جََمۡعٰنہ

َ
ۡوِر ف فِي الّصُ

101. Dan pada hari itu Kami 
tampakkan neraka Jahanam, ber-
hadapan muka dengan orang-
orang kafir, 1734A

ٰکفِرِیَۡن  َعۡرًضا ﴿۱۰۱﴾ۙ 
ۡ
َم یَۡوَمِئٍذ لِّل

َ ّوَ َعَرۡضَنا َجَہنّ

dan tembaga yang dicairkan. Tembaga itu–bukan seperti besi–tidak berkarat dan 
bila dicampur dengan besi, maka hasil campuran itu menjadi lebih keras serta 
tahan karat. Tenaga ahli bangunan dan teknik diisi oleh ahli-ahli teknik Sirus.

1731 A. Kubu itu didirikan di antara Laut Kaspia dan pegunungan Kaukasus.
1732. Setelah pembuatan dinding itu selesai, maka berhentilah serangan -

serangan Ya’jūj dan Ma’jūj  dari utara. Dinding itu terlalu tebal untuk dipecahkan 
dan ditembus, dan terlalu tinggi untuk dipanjat. Dinding itu tingginya 29 kaki 
dan lebarnya 10 kaki (Enc. Brit.) dan mempunyai pintu-pintu besi dan menara-
menara penjagaan. Dinding itu merupakan penjaga batas Persia yang paling 
ampuh.

1733. Sirus tentunya telah diberitahu melalui ilham, bahwa pada suatu 
ketika di masa depan Ya’jūj dan Ma’jūj  akan sekali lagi tersebar ke tenggara, 
dan dinding itu akan mampu menahan atau menghentikan gerak maju mereka. 
Rupanya inilah arti dari kata-kata “dia akan menghancurkannya.” Dalam 
QS.21: 97 kita diberitahu, bahwa Ya’jūj dan Ma’jūj  akan menjulurkan tangan-
tangan guritanya ke seluruh dunia. Secara kiasan, “memecahkan dinding” dapat 
pula menunjuk kepada merosotnya kekuatan politik Islam, terutama kekuatan 
bangsa Turki di Eropa. Dengan menjadi lemahnya Turki, maka jalan bangsa-
bangsa Kristen di Eropa untuk menaklukkan daerah timur menjadi terbuka.

1734. Pada waktu menanjaknya Ya’jūj dan Ma’jūj  ke tangga kekuasaan, 

a19 : 62; 46 : 17; 73 : 19.  b23 : 102; 36 : 52; 39 : 69; 50 : 21; 69 : 14.

* Jaman ketika Ya’juj dan Ma’juj akan keluar itu, semua tembok tidak akan bermanfaat sedikit 
pun. Kemenangan Ya’juj Ma’juj di seluruh dunia diterangkan laksana gelombang lautan yang 
tak henti-hentinya menerjang. Awal kemenangan mereka dimulai dari hasil kemenangan di 
lautan.
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102. Ialah aorang-orang, yang 
mata mereka tertutup tabir ter-
hadap peringatan-Ku,1734B dan 
mereka tidak mampu mendengar.

ِرۡي 
ۡ

ۡم فِۡي ِغَطـٓاٍء َعۡن ِذک
ُ
انَۡت اَۡعُیُنہ

َ
ِذیَۡن ک

َّ ا�ل

انُۡوا لَا يَۡسَتِطۡیُعۡوَن َسۡمًعا ﴿۱۰۲﴾٪  
َ
َو ک 

103. Apakah orang-orang 
kafir menyangka bahwa mereka 
dapat menjadikan hamba-hamba-
Ku sebagai pelindung selain 
Aku? Sesungguhnya bKami telah 
sediakan Jahanam sebagai tempat 
tinggal bagi orang- orang kafir.

ۡوا ِعَباِدۡي ِمۡن 
ُ

ِخذ
َّ

ا اَۡن یَّت
ُرۡوۤ

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ حَِسَب ال
َ
اَف

ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
َم  لِل

َ  اَۡعَتۡدنَا َجَہنّ
ۤ
ـا

ُدۡونِۡيۤ اَۡولَِیٓاَء ؕ ِانَّ

نُُزلًا ﴿۱۰۳﴾ 

104. Katakanlah, “Apakah 
Kami  per lu  ber i t ahukan 
kepadamu mengenai orang yang 
paling rugi amalannya ?

ۡم  بِالۡاَۡخَسِریَۡن اَۡعمَالًا ﴿۱۰۴﴾ؕ  
ُ

ُئک قُۡل َہۡل نَُنّبِ

105. “Orang-orang yang sia-
sia usahanya dalam kehidupan 
dunia1735 sedang mereka me-
nyangka, bahwa mereka menger-
jakan perbuatan yang baik.”

ۡم 
ُ
ہ َو  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ  

ۡ
ال فِي  ۡم 

ُ
َسۡعُیہ  

َ
َضّل ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡم ُيۡحِسُنۡوَن ُصۡنًعا ﴿۱۰۵﴾ 
ُ
ہ

َيۡحَسُبۡوَن اَنَّ

106. Mereka itu orang-orang 
yang telah ingkar kepada tanda-
tanda Tuhan-nya dan mengingkari 
pertemuan denganNya. cMaka 
sia-sia amalan mereka, dan pada 
Hari Kiamat Kami tidak akan 
mengadakan penilaian bagi 
mereka.

لَِقٓائِٖہ  َو  َربِّہِۡم  ٰیِت 
ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  ۡم 
ُ
لَہ نُِقۡیُم  فَلَا  ۡم 

ُ
اَۡعمَالُہ حَِبَطۡت 

َ
ف

َوۡزنًا ﴿۱۰۶﴾ 

bangsa-bangsa di seluruh dunia akan berhimpun, sehingga seluruh dunia akan 
menjadi seperti satu negeri. Dan menurut Bibel, bangsa akan melawan bangsa 
dan kerajaan melawan kerajaan; serta kedengkian, kebencian, dan kejahatan 
akan merajalela. Isyarat itu nampaknya ditujukan kepada jaman ini. Dalam 
perang dunia yang lampau seolah-olah mereka telah dilepaskan di dunia; dan 
manusia gemetar bila mengkhayalkan kebinasaan yang dapat diakibatkan oleh 
Perang Dunia Ketiga. Menurut Yehezkiel (Pasal 38 dan 39) Uni Soviet itu Ya’jūj 
dan bangsa-bangsa barat itu Ma’jūj . Di masa sekarang pun mereka sedang 
bersiap-siap untuk perang Armagedon.

a21 : 43; 39 : 46.  b29 : 69; 33 : 9; 48 : 14; 76 : 5.  c2 : 218; 3 : 23; 7 : 148; 9 : 69.

R. 12
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a11 : 109; 15 : 49.  b31 : 28.  c14 :12; 41 : 7.  d2 : 47, 224; 11 : 30; 29 : 6; 84 : 7.

107. Itulah balasan bagi 
mereka – neraka Jahanam 
disebabkan mereka ingkar, dan 
menjadikan tanda-tanda-Ku dan 
rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok.

ا 
ۡوۤ

ُ
خَذ

َّ
ات َو  ُرۡوا 

َ
َکف بَِما  ُم 

َ َجَہنّ ۡم 
ُ
َجَزٓاُؤہ ٰذلَِک 

ٰیِتۡي َو  ُرُسلِۡي  ُہُزًوا ﴿۱۰۷﴾ 
ٰ
ا

108. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman dan beramal 
saleh, bagi mereka surga Firdaus 
adalah tempat tinggalnya.

انَۡت 
َ
ک ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ُت الۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًا ﴿۱۰۸﴾ۙ  ۡم  َجّنٰ
ُ
لَہ

109. bMereka tetap tinggal 
di dalamnya, mereka tidak akan 
mau dipindahkan darinya.

ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہا لَا  یَۡبُغۡوَن َعۡنَہا ِحَولًا ﴿۱۰۹﴾ 

110. Katakanlah, c“Sekiranya 
lautan menjadi tinta untuk me-
nuliskan kalimat-kalimat Tuhan-
ku, niscaya akan habis lautan 
itu sebelum kalimat-kalimat 
Tuhan-ku habis, sekali pun Kami 
datangkan sebanyak itu lagi 
sebagai tambahan.”1736

لََنِفَد  َربِّۡي  لِٰمِت 
َ
لِّک ِمَداًدا  الَۡبۡحُر  اَن 

َ
ک ۡو 

َّ ل قُۡل 

ِجۡئَنا  لَۡو   َو  َربِّۡي  لِٰمُت 
َ
ک تَۡنَفَد  اَۡن  قَۡبَل  الَۡبۡحُر  

بِِمۡثِلٖہ  َمَدًدا ﴿۱۱۰﴾ 

111. Katakanlah, c“Sesungguh-
nya aku ini hanyalah seorang 
manusia seperti kamu, tetapi telah 
diwahyukan kepadaku bahwa 
Tuhan-mu adalah Tuhan Yang 
Maha Esa. dMaka barangsiapa 
mengharap akan bertemu dengan 
Tuhan-nya hendaklah ia beramal 
saleh dan janganlah ia memper-
sekutukan siapa pun juga dalam 
beribadah kepada Tuhannya.”1737

  
ۤ
َما

اَنَّ ّيَ 
َ

ِال ي   یُۡوحٰۤ ۡثلُُکۡم   ّمِ بََشٌر   اَنَا�    
ۤ
َما

ِانَّ قُۡل 

اَن یَۡرُجۡوا لَِقٓاَء َربِّٖہ 
َ
مَۡن ک

َ
اِحٌد ۚ ف ۡم  ِالٌٰہ  ّوَ

ُ
ِالٰـُہک

بِِعَباَدِۃ   یُۡشِرۡک  لَا  ّوَ  َصاِلحًا  َعَملًا  َیۡعَمۡل 
ۡ
فَل

َربِّٖہۤ  اََحًدا ﴿۱۱۱﴾٪ 

1734A. Untuk pembahasan hukuman Tuhan yang amat mengerikan dan 
membinasakan yang akan turun kepada Ya’jūj dsn Ma’jūj  itu lihat Surah Ar-
Rahman.

1734B.  Maksudnya Al-Qur’an.
1735. Orang-orang tersebut memandang usaha memperoleh kesenangan- 

kesenangan fisik dan keuntungan-keuntungan duniawi sebagai satu-satunya 
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tujuan dan maksud kehidupan mereka. Tuhan tak mempunyai tempat di 
dalam hati mereka.

1736. Bangsa-bangsa Kristen dari barat membanggakan diri atas penemuan-
penemuan dan hasil-hasil mereka yang besar dalam ilmu pengetahuan, dan 
nampaknya mereka dikuasai anggapan keliru, bahwa mereka telah berhasil 
mengetahui seluk-beluk rahasia-rahasia takhliq (penciptaan) itu sendiri. Hal itu 
hanya pembualan yang sia-sia belaka. Rahasia-rahasia Tuhan tiada habisnya 
dan tak dapat diselami sehingga apa yang telah mereka temukan sampai 
sekarang, dan apa yang nanti akan ditemukan dengan segala susah payah, jika 
dibandingkan dengan rahasia-rahasia Tuhan belumlah merupakan setitik air pun 
dalam samudera.

1737. Rasulullah Saw diriwayatkan telah bersabda bahwa pembaca sepuluh 
ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir surah ini menjamin keselamatan seseorang 
terhadap serangan-serangan rohani dari Dajjal. Hal itu menunjukan bahwa 
Dajjal dan Ya’jūj-Ma’jūj  adalah bangsa yang sama, yaitu bangsa-bangsa Kristen 
dari Barat; kata Dajjal menggambarkan propaganda keagamaan mereka yang 
membawa kemudaratan kepada Islam, sedang Ya’jūj-Ma’jūj  menggambarkan 
kekuatan dan kekuasaan mereka di bidang kebendaan dan politik.
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Surah 19
MARYAM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 99, dengan Basmalah

Rukuknya : 6

Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Para sahabat Rasulullah Saw sependapat bahwa surah ini diturunkan 

pada masa permulaan sekali, di Mekah, barangkali menjelang akhir 
tahun ke-4 Nabawi, sebelum hijrah ke Abessinia yang terjadi pada 
bulan Rajab pada tahun ke-5. Hubungannya dengan surah Bani Israil 
dan Surah Al-Kahf terletak pada kenyataan bahwa dalam kedua Surah 
tersebut telah dikemukakan sekelumit riwayat mengenai kebangkitan 
dan kemajuan yang dicapai oleh umat Yahudi dan umat Kristen. Dalam 
Surah Bani Israil dengan khusus telah dikemukakan, bahwa orang-
orang Yahudi akan mengalami dua kali masa kemunduran nasional, dan 
dua kali mencapai kekuasaan dan kejayaan, dan para pengikut Islam 
pun seperti halnya orang-orang Yahudi juga – dua kali akan mencapai 
kemajuan dan kekuasaan, dan dua kali pula kan mengalami kemunduran 
dan keruntuhan. Dalam surah Al-Kahf pokok pembahasan ini dibahas 
lebih lanjut, teristimewa bagian yang bertalian dengan umat Kristen.

Setelah dalam Surah ini dijelaskan bahwa umat Islam akan menderita 
kehancuran nasional di tangan para pengikut Almasih Musawi dan akan  
memperoleh kembali kejayaan mereka yang telah hilang itu di bawah 
bimbingan dan penyuluhan Almasih Muhammadi, maka telah diuraikan 
dalam Surah ini sejarah singkat perkembangan agama Kristen. Dengan 
demikian, Surah ini merupakan mata-rantai ketiga dalam suatu silsilah, 
yang Surah Bani Israil dan Surah Al-Kahf berturut-turut merupakan 
mata-rantai pertama dan kedua. Pada hakikatnya ketiga Surah itu 
membahas masalah yang sama dan mengikuti pola yang sama pula 
dalam membahas masalah itu.

Ikhtisar Surah
Dalam huruf-huruf singkatan pada permulaan Surah, telah 

dikemukakan perbandingan antara ‘itikad-‘itikad Kristen dan Islam, 
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dan perhatian telah ditarik kepada kenyataan, bahwa kalau sumber asal 
agama Kristen adalah agama Tuhan maka di masa kemudian beberapa 
kepercayaan dan ‘itikad palsu telah masuk ke dalam ajaran Kristen. 
Oleh sebab kepercayaan-kepercayaan itu berlawanan dengan Sifat-
sifat suci Tuhan, maka uraian singkat mengenai kelahiran Isa Almasih 
As telah dibentangkan untuk menyanggah ‘itikad-‘itikad itu. Uraian itu 
telah didahului oleh penuturan singkat mengenai Nabi Zakaria As, sebab 
menurut nubuatan-nubuatan Bible, (Ilyas As) harus sudah turun dari 
langit sebelum “datang Hari Tuhan yang besar dan hebat itu” (Maleach 
4-5); dan ketika Nabi Isa As di tanya oleh orang-orang Yahudi mengenai 
Nabi Ilyas As yang seharusnya sudah muncul sebelum beliau, pertanyaan 
itu dijawab oleh beliau dengan mengatakan, bahwa Nabi Ilyas As adalah 
Nabi Yahya As yang telah datang dalam kekuatan dan jiwa Nabi Ilyas 
As.(Matius 11:11 ; Lukas 7:28).

Sementara menguraikan kisah Nabi Isa As, Surah ini menunjuk 
kepada cara kelahiran beliau yang menyimpang dari kebiasaan, 
tanpa melalui seorang ayah. Jalan-jalan yang dipergunakan untuk 
mendatangkan hasil dengan cara yang luar biasa ini mengadung arti, 
bahwa kenabian, kini akan dipindahkan dari rumpun (keturunan) Ishak 
AS kepada rumpun Ismail As sebab pada saat itu di kalangan Bani Israil 
tidak ada seorang pun laki-laki yang layak menjadi ayah seorang nabi. 

Sesudah itu surah ini lebih menguatkan dalil yang membantah 
ketuhanan Isa Almasih As dengan menyatakan, bahwa bila semua nabi 
mulai dari Adam As sampai kepada nabi Israili yang terakhir sebelum 
Isa As – yang mengenai mereka telah disinggung dengan singkat dalam 
surah ini – hanyalah manusia-manusia biasa saja, mengapa Nabi Isa As 
yang juga hanya seorang nabi Allah Swt harus diberi sifat-sifat Ilahi dan 
dianggap sebagai Tuhan atau anak Allah swt? Oleh sebab hakikat dari 
kebangkitan dan kehidupan sesudah mati akan ditolak secara meluas 
pada akhir jaman oleh umat Kristen, yang mengenai mereka itu surah ini 
memberi sorotan istimewa, maka lebih banyak tekanan telah diberikan 
pada masalah Hari Kiamat, serta dalil-dalil yang usang dan menjemukan 
seperti dikemukakan oleh orang-orang kafir, telah dikupas dan dibantah. 
Surah ini mengatakan, bahwa orang-orang kafir nampaknya mendapat 
hiburan dan kesenangan yang palsu dari kekayaan mereka, sarana-
sarana kebendaan, serta jumlah bilangan yang besar, dan segala hal 
tersebut dikemukakannya sebagai dalil untuk mendukung penolakan 
mereka terhadap kehidupan sesudah mati, dan untuk mendukung 
kepercayaan mereka bahwa yang benar-benar berharga ialah kehidupan 
di dunia ini. Maka mereka telah diperingatkan, bahwa hendaknya 
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jangan teperdaya oleh kelemahan yang ada pada orang-orang mukmin 
dari segi kebendaan, dan tertipu oleh kekuatan, kekayaan, dan sumber-
sumber kehidupan mereka sendiri yang besar itu, sebab pada akhirnya 
kebenaran pasti akan menang sekalipun kemajuannya berangsur-angsur 
dan setahap demi setahap. 

Surah ini berakhir dengan mengemukakan jawaban kepada 
pertanyaan yang tersimpul di dalamnya, yaitu mengapa bahasa Arab 
dipakai dan diwahyukan sebagai alat ajaran Al-Qur’an? Jawaban yang 
diberikan ialah, karena orang-orang Arab yang pertama-tama diseru oleh 
Al-Qur’an, dan memang wajarlah serta masuk akal juga, bahwa Amanat 
harus disampaikan kepada suatu kaum dalam bahasa mereka sendiri, 
agar mereka dapat menerima dan memahaminya dengan mudah, dan 
sesudah mereka memahaminya, mereka harus menyampaikannya lagi 
kepada orang-orang lain, maka karena itu Al-Qur’an telah diturunkan 
dalam bahasa Arab.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Kāf Hā Yā ‘Ain Shād,1738  ﴾۲ۚ ٰہٰیعٓٓص ﴿
ٓ
ک

1738. Menurut Ummi Hani, Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa 
dalam huruf-huruf gabungan atau kombinasi: Kāf Hā Yā ‘Ain Sād, huruf 
Kāf merupakan singkatan dari kata  Kāfin (Mahacukup), Hā singkatan dari 
Hādi (Penunjuk jalan sejati), ‘Ain dari ‘Alīm (Mahatahu), dan Sād dari Sādiq 
(Yang benar), dan dengan demikian gabungan huruf-huruf singkatan itu akan 
berbunyi kira-kira, Anta Kāfiy, Anta Hādi, Ya ‘Alīm, Ya Sādiq, yang berarti, 
Engkau mencukupi kebutuhan semua, dan Engkau menunjukkan jalan yang 
sejati, hai Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Benar! Keempat macam sifat 
Tuhan sejati ditampilkan oleh huruf-huruf gabungan ini mengupas dan 
membantah kepercayaan asasi umat Kristen mengenai penebusan dosa. 
Jika kepercayaan penebusan dosa ini telah dibuktikan kepalsuannya, maka 
seluruh bangunan kepercayaan mengenai trinitas dan ketuhanan Isa Almasih 
As dengan sendirinya akan gugur. Dari keempat sifat tersebut, ‘Alīm dan 
Sādiq merupakan sifat-sifat yang pokok dan asasi, sedang Kāfiy dan Hādiy 
adalah sifat-sifat -tambahan dan terpancar dari dua sifat yang tersebut 
terdahulu, serta merupakan penjelmaan dan akibat yang tak terelakkan dari 
kedua sifat itu. Jika Tuhan ‘Alīm (Maha Mengetahui), maka tiada tempat bagi 
itikad penebusan dosa, sebab itikad itu bersandar pada dugaan: seakan-akan 
Tuhan telah merencanakan mengatur urusan dunia sesuai dengan suatu pola 
tertentu, tetapi oleh karena ada kekurangan dalam ilmu-Nya, maka rencana-
Nya mengalami kegagalan, dan oleh sebab itu Dia terpaksa mengajukan 
putra-Nya sebagai kurban untuk menyelamatkan dunia. Gagalnya rencana 
Ilahi itu berlawanan dengan sifat al-‘Alīm-nya (Maha Mengetahui) dan bila 
terbukti ilmu Tuhan bercacat, Dia, tidak dapat mendakwakan diri sebagai 
kafin (Mahacukup), sebab wujud yang ‘Alīm (Maha Mengetahui) tak boleh 
tidak harus pula bersifat Kāfiy (Mahacukup). Dengan cara ini pula sifat Sādiq 
(yang benar) dan sifat tambahannya, ialah, Hādiy (Penunjuk jalan sejati) 
menggugurkan itikad ini. Jika Tuhan bukan Pemberi petunjuk yang sejati, 
dan jika keselamatan mustahil diperoleh tanpa beriman kepada pengurbanan 
Isa Almasih As untuk menebus dosa umat manusia, maka semua rasul Allah 
harus dipandang pendusta dan penipu, sebab – kebalikan dari kepercayaan 
Kristen – mereka mengajarkan dan menablighkan, bahwa najat (keselamatan) 
dapat dicapai hanya melalui keimanan yang benar dan dengan beramal saleh; 
dan syak wasangka terhadap kebenaran rasul-rasul Allah berarti pula menaruh 
syak wasangka terhadap Tuhan Sendiri, dan dengan sendirinya berarti syak 
wasangka terhadap Tuhan yang bersifat Hādiy, yaitu Pemberi petunjuk yang 
sejati.

a1 : 1.
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Jadi dalam gabungan huruf-huruf singkatan itu telah dikemukakan isyarat, 
bahwa dalam membahas kepercayaan-kepercayaan dan itikad-itikad Kristen, 
cara paling baik untuk menjelaskan kepada mereka kepalsuan dan kebatilan 
itikad-itikad itu, ialah dengan memusatkan perhatian dan menitikberatkan 
pada sifat-sifat Tuhan, terutama pada keempat sifat tersebut. Pembahasan 
yang panjang-lebar mengenai huruf-huruf Muqatta‘at (singkatan) lihat pada 
catatan no. 16.

1739. Uraian mengenai Nabi Zakaria As mendahului uraian mengenai 
Nabi Isa As, sebab Yahya As (putra Nabi Zakaria As) itu adalah perintis 
bagi kedatangan Nabi Isa As. Beliau mengumumkan kedatangan Nabi Isa 
As untuk memberi kabar suka kepada Bani Israil, bahwa penampakan juru 
selamat mereka itu sudah dekat waktunya (Maleachi 4: 5). Oleh sebab 
menurut nubuatan Maleachi. Nabi Ilyas As harus datang sebelurn kedatangan 
Nabi Isa As, maka sungguh pada tempatnyalah, bahwa dalam membeberkan 
riwayat Nabi Isa As, Al-Qur’an harus pula menyinggung Nabi Yahya As yang 
telah datang dengan jiwa dan kekuatan Nabi Ilyas As.

1740. Nabi Zakaria As telah mengerti dari nubuatan-nubuatan Bibel 
dan dari peringatan-peringatan samawi (dari langit) yang telah disampaikan 
kepada orang-orang Yahudi atas penolakan mereka secara berulang kali 
terhadap nabi-nabi Allah. bahwa nikmat kenabian tidak lama lagi akan 
dipindahkan dari kaum Bani Israil kepada rumpun Nabi Ismail As. Kesadaran 

3. Inilah  penjelasan tentang 
rahmat Tuhan engkau, kepada 
hamba-Nya Zakaria,1739 

 ﴾۳ۚ ِریَّا ﴿
َ
ُر  َرۡحَمِت  َربَِّک  َعۡبَدٗہ  َزک

ۡ
ِذک

4. aKetika ia berseru kepada 
Tuhan-nya, dengan suara yang 
lembut,1740

ا ﴿۴﴾  ِاۡذ  نَاٰدي  َربَّٗہ  نَِدٓاًء  َخِفّیً

5. Ia berkata, “Wahai, Tuhan-
ku! Sesungguhnya btulang-
tulangku telah menjadi lemah, 
dan kepalaku seluruhnya telah 
dipenuhi uban. Tetapi ya Tuhan-
ku, tidak pernah aku kecewa 
dalam berdoa kepada Engkau. 

اۡشَتَعَل  َو  ۡي  ِمّنِ الَۡعۡظُم  َوَہَن  ِۡي 
ّ

ِان َرّبِ  قَاَل 

َرّبِ   اَُکْن  ۭ بُِدَعٓائَِک   لَۡم   ّوَ  َشۡیًبا  اُۡس  الّرَ

ا ﴿۵﴾  َشِقّیً

6. “Dan sesungguhnya aku 
khawatir akan kaum-keluarga-
ku sesudahku, sedang cistriku 
mandul. Maka, danugerakanlah 
kepada-ku seorang penerus1741 
dari sisi Engkau. 

انَِت  
َ
ک َو  َرٓاِءۡي  ّوَ ِمۡن  الَۡمَوالَِي  ِخۡفُت  ِۡي 

ّ
ِان َو 

 ﴾۶﴿ۙ ا   ُدنَۡک  َولِّیً
َّ اۡمَراَتِۡي َعاِقًرا فََہۡب لِۡي ِمۡن ل

a3 : 39; 21 : 90.  b3 : 41.  c3 : 41; 21 : 91.  d3 : 39; 21 : 90.



MARYAM Surah 19Juz 16

1056

ini membuat perasaan dan gejolak hati beliau tertuang ke dalam bentuk doa 
agar belisu diberi seorang putra yang saleh.

1741. Doa Nabi Zakaria As memiliki semua unsur dalam suatu doa 
yang lengkap dan mustajab (manjur). Doa yang mustajab harus diucapkan 
dengan khusyuk dan merendahkan diri. Orang yang berdoa harus mengakui 
kelemahan dan ketidakmampuan dirinya. Ia harus memiliki keyakinan 
membaja akan kekuatan Tuhan untuk mengabulkan doanya. Doa Zakaria As 
memenuhi semua syarat tersebut.

1742. Samiy berarti, saingan atau penantang untuk mencapai keunggulan 
dalam kemuliaan atau keagungan atau keutamaan; yang serupa atau sesama; 
yang senama dengan orang lain (Lane). Ayat ini tidak berarti, bahwa sebelum 
Nabi Yahya As tiada orang yang senama dengan beliau. Dari Bibel sendiri 
pun nampak, bahwa sebelum beliau banyak orang yang bernama Yahya (11 
Raja-raja 25: 23; 1 Tawarikh 3: 15 ; Ezra 8: 12).

Hal ini tidak pula berarti, bahwa Yahya As itu tiada tara bandingannya 
dalam segala segi. Beliau sendiri mengakui, “Kemudian daripada aku ini 
akan datang kelak seorang yang lebih berkuasa daripadaku, maka untuk 
menguraikan tali kasutnya pun aku ini tiada berlayak” (Matius 1: 7).

Ayat ini hanya berarti, bahwa Nabi Yahya As tiada bandingan dalam 
suatu hal, yaitu beliaulah nabi pertama yang datang sebagai perintis jalan bagi 

7. “Yang akan menjadi 
warisku dan pewaris berkat 
keturunan Yakub. Dan, wahai, 
Tuhan-ku!a Jadikanlah dia 
seorang yang diridhai oleh 
Engkau.”

َرّبِ   ُہ  
ۡ
اۡجَعل َو  یَۡعُقۡوَب  ِل 

ٰ
ا ِمۡن  یَِرُث  َو  یَِّرثُِنۡي 

ا ﴿۷﴾  َرِضّیً

8. Tuhan berfirman, “Ya 
Zakaria! bKami berikan kabar 
suka kepada engkau tentang 
seorang anak laki-laki namanya 
Yahya. Tidak pernah Kami sebut 
seorang pun sebelum dia cdengan 
nama itu.”1742 

لَۡم    � َيۡحٰيي  ا�ۡسُمٗہ  بُِغلِٰم  ُرَک  نَُبّشِ ا 
ِانَّ   

ۤ
ِریَّا

َ
ٰیَزک

ا ﴿۸﴾  ٗہ  ِمۡن  قَۡبُل  َسِمّیً
َ ّ ۡجَعۡل  ل

َ
ن

9. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Bagaimana akan ada seorang 
anak laki-laki bagiku, bila distriku 
mandul dan aku telah mencapai 
usia yang sangat tua? “

اۡمَراَتِۡي   انَِت 
َ
ک ّوَ  ُغلٌٰم  لِۡي  ۡوُن 

ُ
یَک ي 

ّٰ
اَن َرّبِ  قَاَل 

ا ﴿۹﴾  َعاِقًرا  ّوَ  قَۡد  بَلَۡغُت ِمَن  الِۡکبَِر  ِعِتّیً

a3 : 39.  b3 : 40; 21 : 91.  c19 : 66.  d3 : 41; 21 : 91.
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10. Ia malaikat  berkata, 
a“Demikianlah.” Tetapi, Tuhan 
engkau berfirman, “Itu mudah 
bagi-Ku, dan sungguh telah Aku 
ciptakan engkau sebelum itu, 
padahal engkau tadinya sama 
sekali tidak ada.”1743

قَۡد  ّوَ  ٌن   ِ
َہیّ َعلَّيَ  ُہَو  َربَُّک  قَاَل   ؕ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک قَاَل  

َخلَۡقُتَک ِمۡن قَۡبُل َو لَۡم  تَُک َشۡیًئا ﴿۱۰﴾ 

11. Ia, Zakaria, berkata, 
“Wahai Tuhan-ku! Tetapkanlah 
bagiku suatu tanda. “Dia 
berfirman, “Tanda bagi engkau, 
bahwa engkau jangan bicara 
kepada manusia selama btiga hari 
tiga malam berturut-turut.”1744

َِم 
ّ ل

َ
ا تُک

َّ یَُتَک اَل
ٰ
 ؕ قَاَل ا

ً
یَۃ

ٰ
ِۡيۤ  ا

ّ
قَاَل َرّبِ اۡجَعۡل  ل

اَس ثَلَٰث لََیاٍل َسِویًّا ﴿۱۱﴾  الّنَ

12. Maka keluarlah ia kepada 
kaumnya dari tempat ibadah, lalu 
ia memberi isyarat1745 kepada 
mereka csupaya bertasbihlah pagi 
dan petang. 

ي  ِالَۡیہِۡم  ۡوحٰۤ
َ
خََرَج َعلٰي قَۡوِمٖہ ِمَن الِۡمۡحَراِب فَا

َ
ف

ا ﴿۱۲﴾  َرًۃ ّوَ َعِشّیً
ۡ

حُۡوا بُک اَۡن َسّبِ

seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Isa As dan juga beliau tiada bandingan 
dalam segi ini, yaitu bahwa beliau adalah nabi pertama yang datang dengan 
kemampuan dan jiwa seorang nabi lain, ialah Ilyas As.

1743. Ayat ini melukiskan sikap Nabi Zakaria As yang tidak dibuat-buat 
dan keheranan beliau yang timbul dengan sendirinya, menanggapi betapa 
besarnya, karunia yang akan dianugerahkan Tuhan kepada beliau. Tiap-tiap 
orang yang ada dalam keadaan seperti dialami oleh Zakaria As tentu saja 
akan tercengang keheranan saat ia menerima kabar suka yang luar biasa itu.

1744. Perintah yang menganjurkan Zakaria As berpantang bicara, dan 
memusatkan perhatian beliau sepenuhnya kepada zikir Ilahi merupakan suatu 
daya-upaya rohani untuk memulihkan kembali kekuatan jasmani beliau yang 
telah meletih itu. Beliau tidak kehilangan kekuatan untuk berbicara – seperti 
yang agaknya dikemukakan oleh Injil – sebagai hukuman atas ketidak-
percayaan beliau kepada janji Allah (Lukas 1: 20–22).

1745. Auhā ilā Fulanin, berarti, ia memberitahukan kepada si Fulan 
atau memberi perintah atau mengajukan permohonan dengan semboyan 
atau isyarat, atau ia berbicara dengan dia dengan cara yang orang lain tidak 
dapat mendengarnya (Aqrab). Dalam QS.3: 42 kata Ramz, yang berarti 
memberitahukan dengan gerakan bibir dan bukan dengan mempergunakan 
tenggorokan, telah dipergunakan untuk menyatakan arti yang sama.

a3 : 41, 48; 19 : 22; 51 : 31.  b3 : 42.  c3 : 42; 33 : 43.
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13. Tuhan berfirman, “Hai Yahya! 
Peganglah Kitab itu dengan 
kuat.” Dan Kami berikan ke-
padanya kebijaksanaan ketika 
masa kanak-kanak, 

َم  
ۡ

حُک
ۡ

تَۡیٰنُہ ال
ٰ
ٍۃَؕو ا ٰیَيۡحٰيي ُخِذ الِۡکٰتَب بُِقّوَ

 ﴾۱۳ۙ ا ﴿ َصِبّیً

14. Dan kelembutan hati dari 
sisi Kami dan kesucian. Dan ia 
adalah seorang yang bertakwa. 

 ﴾۱۴ۙ ا ﴿ اَن تَِقّیً
َ
وًۃ ؕ َو ک

ٰ
ا َو َزک

ُدنَّ
َّ ۡن ل ّوَ َحَنانًا ّمِ

15. aDan seorang yang berbakti 
kepada kedua orangtua nya. Dan 
ia tidak sombong dan durhaka.

ا ﴿۱۵﴾  اًرا َعِصّیً ۡن َجّبَ
ُ

ا  ۭ بَِوالَِدیِۡہ َو لَۡم یَک ّوَ بَّرً

16. bDan keselamatan atasnya 
pada hari ia dilahirkan dan pada 
hari ia wafat dan pada hari ia akan 
dibangkitkan, hidup kembali.1746

َو َسلٌٰم  َعلَۡیِہ یَۡوَم ُولَِد َو  یَۡوَم  یَُمۡوُت َو  یَۡوَم  

ا ﴿٪۱۶﴾  یُۡبَعُث َحّیً 

17. Dan ceritakanlah kisah 
Maryam sebagaimana tercantum 
di dalam Kitab, ketika ia menga-
singkan diri dari keluarga-nya ke 
suatu tempat di sebelah timur;1747

ِمۡن  ۡت 
َ

انَۡتَبذ ِاِذ   ۘ مَۡریََم  الِۡکٰتِب  فِي  ۡر 
ُ
اۡذک َو 

 ﴾۱۷ۙ ا ﴿ انًا َشۡرِقّیً
َ
اَۡہلَِہا َمک

1746. Selama beberapa abad pertama dalam perjalanan hidupnya, agama 
lslam mencatat kemajuan yang amat pesat. Sejumlah besar orang dari tiap 
agama – terutama dari agama Kristen – masuk ke dalam pangkuannya. Mereka 
membawa serta kepercayaan-kerpercayaan mereka yang salah mengenai Nabi 
lsa As. Oleh karena jiwa ajaran Islam yang sebenamya belum meresap ke 
dalam diri mereka, maka pandangan-pandangan dan kepercayaan-kepercayaan 
mereka yang salah itu kemudian lambat-laun merembesi kepustakaan 
lslam, sehingga akibatnya kemudian faham-faham tersebut menjadi bagian 
kepercayaan-kepercayaan Islam. 

Semua kepercayaan tersebut telah dibuat-buat dengan tujuan 
menggambarkan Nabi Isa As sebagai wujud yang amat luar biasa – suatu 
wujud yang jauh di atas martabat manusia. Kepercayaan-kepercayaan bodoh 
mengenai Nabi Isa As inilah yang Al-Qur’an hendak musnahkan dalam surah 
ini.

Dengan mengemukakan persamaan di antara Nabi Yahya As dan Nabi lsa 
As, surah ini dan juga Surah Ali Imran bermaksud memberikan pengertian, 
bahwa dalam wujud Nabi Isa As tiada sifat yang membedakan beliau dari para 
nabi Allah lainnya. Lihat Tafsir Edisi Besar dalam bahasa Inggris. hal. 1565.

a6 : 152; 19 : 33; 29 : 9; 31 : 15; 46 : 16.  b19 : 34.
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18. Maka ia membuat tabir 
yang melindunginya dari mereka, 
lalu Kami utus amalaikat Kami 

1748 kepadanya, maka ia nampak 
kepadanya berupa seorang laki-
laki sempurna.1749

  ِالَۡیَہا 
ۤ
َنا

ۡ
ۡرَسل

َ
ۡت ِمۡن ُدۡونِہِۡم  ِحجَابًا � فَا

َ
خَذ

َّ
فَات

َہا بََشًرا َسِویًّا ﴿۱۸﴾ 
َ
َل ل

َ
ُرۡوَحَنا فََتَمّث

1747. Kiranya tepat benar dan pada tempatnya mengemukakan beberapa 
kenyataan mengenai Siti Maryam dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Baru, 
sebagai pendahuluan bagi uraian yang agak terperinci mengenai kelahiran Isa 
Almasih tanpa bapak, seperti dikemukakan dalam beberapa ayat berikut ini. 
Perjanjian Baru praktis tidak memberi penjelasan apapun mengenai kehidupan 
Siti Maryam sebelum beliau hamil. Injil-Injil Matius dan Lukas memberi 
gambaran-gambaran yang sangat singkat lagi sebentar-sebentar menyimpang 
dari pokok mengenai keadaan-keadaan Siti Maryam sebelum terjadi peristiwa 
penting tersebut sedang Injil Markus dan Injil Yahya sama sekali bungkam 
mengenai itu. Menurut Matius, ketika Siti Maryam hendak dikawinkan dengan 
Yusuf, pada waktu itu beliau telah mengandung. Yusuf berniat secara diam-
diam melepaskan beliau tetapi dicegah oleh seorang malaikat yang berkata 
kepadanya dalam mimpi, agar jangan mengambil tindakan terlampau jauh itu, 
“Hai Yusuf anak Daud janganlah engkau kuatir menerima Maryam itu menjadi 
istrimu, karena kandungannya itu terbit daripada Rohulkudus” (Matius 1: 19, 
20).

Tetapi Al-Qur’an menguraikan dengan cara yang jauh lebih terperinci 
mengenai keluarga Siti Maryam, dengan mengemukakan keadaan-keadaan 
yang bertalian dengan kelahirannya, nazar ibunya, diwakafkannya beliau untuk 
mengkhidmati rumah ibadah, dan pada akhirnya mengenai beliau mengandung 
Isa As, (QS.3: 36-37, 48). Dan surah ini memberi uraian yang lebih terperinci 
lagi mengenai Siti Maryam, ketika beliau mengandung Nabi Isa As, dan 
mengenai apa yang menimpa diri beliau dan Nabi Isa As setelah dilahirkan, 
dan setelah Nabi Isa As mendapat tugas sebagai utusan Allah; dengan demikian 
mengemukakan segala hal terperinci mengenai Siti Maryam yang ada sangkut-
pautnya dengan masalah penting berkenaan dengan masalah kenabian yang 
tidak lama lagi akan dipindahkan dari keturunan Ishak kepada keturunan 
Ismail. Hal ini merupakan masalah terpokok dalam surah ini.

Dalam ayat ini telah disinggung secara khusus mengenai “suatu tempat 
di sebelah timur,” rupanya untuk mengisyaratkan kepada adat kebiasaan kaum 
Yahudi semenjak dahulu kala, untuk mengeramatkan arti timur. Baik orang-
orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, kedua-duanya memandang timur 
itu dengan penghormatan yang khas. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah 
mereka dengan menghadap kearah timur.

1748. Untuk berbagai arti mengenai kata Rūh, lihat catatan no. 712.

a3 : 43.
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19. Maryam  berkata, “Aku ber-
lindung kepada Allah  Yang Maha 
Pemurah dari engkau, jika engkau 
bertakwa.”1750 

ۡنَت 
ُ
ک ِاۡن  ِمۡنَک  ۡحٰمِن  بِالّرَ اَُعۡوُذ  ِۡيۤ  

ّ
ِان قَالَۡت 

ا ﴿۱۹﴾  تَِقّیً

20. Ia, malaikat  itu menjawab, 
“Sesungguhnya aku hanyalah 
seorang utusan1751 dari Tuhan 
engkau supaya aaku menyampai-
kan  kepada engkau khabar suka 
tentang, seorang anak laki-laki 
suci.”

ُغلًٰما   لَِک  لِاََہَب   ۖ َربِِّک  َرُسۡوُل  اَنَا�    
ۤ
َما

ِانَّ قَاَل  

ا ﴿۲۰﴾  َزکِّیً

21. Maryam berkata, b“Bagai-
mana aku akan mempunyai se-
orang anak laki-laki, bila belum 
pernah seorang laki-laki pun 
menyentuhku, dan aku tidak 
pernah berbuat tak senonoh”1752 

بََشٌر   یَۡمَسۡسِنۡي   لَۡم  ّوَ  ُغلٌٰم  لِۡي  ۡوُن 
ُ

یَک ي 
ّٰ

اَن قَالَۡت 

ا ﴿۲۱﴾  ّوَ  لَۡم  اَُک  بَِغّیً

1749. Ungkapan ini menunjukkan, bahwa kabar suka dari Tuhan mengenai 
kelahiran seorang putra agung itu tidak disampaikan kepada Siti Maryam 
berupa kata-kata yang diucapkan dan beliau dapat mendengarnya, melainkan 
berupa mimpi atau kasyaf. Dalam kasyaf, seorang malaikat datang kepada beliau 
berupa se orang laki-laki segar bugar, menyampaikan kepada beliau amanat Ilahi 
mengenai kelahiran seorang putra. Jadi bukanlah suatu roh yang masuk ke dalam 
badan Siti Maryam, melainkan hanya seorang malaikat dalam wujud seorang 
laki-laki, dan nampak kepada beliau dalam kasyaf. 

1750. Seperti jelas dari ayat yang mendahuluinya, apa yang dilihat Siti 
Maryam hanyalah sebuah kasyaf; dan pada umumnya bila seseorang melihat 
dalam kasyaf sesuatu yang tidak disukainya dalam keadaan bangun, maka tidak 
disukainya pula bila hal itu dilihatnya dalam kasyaf. Ketika Siti Maryam melihat 
malaikat itu sedang berdiri di hadapannya berupa seorang laki-laki, maka sebagai 
seorang wanita saleh, wajarlah beliau terperanjat dan menjadi bingung seperti 
pula beliau akan terperanjat dan menjadi bingung seandainya dalam keadaan 
bangun beliau melihat seorang laki-laki di dekat beliau; maka oleh sebab itu 
sudah sewajarnya kalau beliau mohon perlindungan Ilahi terhadap orang itu.

1751. Kata “utusan” menunjukkan, bahwa malaikat itu hanya pengemban 
amanat Tuhan, dan bahwa beliau tidak datang untuk memberi Siti Maryam 
seorang putra, tetapi hanya membawa khabar suka mengenai kelahiran seorang 
putra. Siapa yang tidak mengetahui, bahwa Tuhan-lah yang mengaruniakan putra 
dan bukan malaikat? Tugas seorang malaikat hanya terbatas pada penyampaian 
kehendak dan keputusan Tuhan saja.

a3 : 46. b3 : 48; 19 : 9.
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22. aIa, malaikat itu menjawab, 
“Demikianlah akan terjadi.” 
Tetapi Tuhan engkau berfirman. 
“Itu mudah bagi-Ku. Dan Kami 
akan berbuat demikian* supaya 
Kami jadikan ia suatu tanda bagi 
manusia1753 dan suatu rahmat dari 
Kami dan hal itu adalah sesuatu 
yang telah ditakdirkan.”1754

  
ۤ
ٗہ

َ
ۡجَعل

َ
ٌن ۚ َو  لِن ِ

لِِکۚ  قَاَل َربُِّک ُہَو  َعلَّيَ َہیّ
ٰ

ذ
َ
قَاَل  ک

اَۡمًرا  اَن  
َ
ک َو   ۚ ا  ّنَ ّمِ   

ً
َرۡحَمۃ َو  اِس  لِّلّنَ   

ً
یَۃ

ٰ
ا

ا ﴿۲۲﴾  ۡقِضّیً ّمَ

1752. Peristiwa yang disinggung dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya 
terjadi dalam suatu kasyaf; dan dalam kasyaf atau mimpi orang dapat mengalami 
aneka-ragam perasaan pada saat-saat yang berlainan. Kadangkala perasaan 
bicaranya dalam mimpi itu dikuasai dan berada di bawah pengaruh mimpi; 
sedang pada waktu lain tidak demikian keadaannya, dan ia mempunyai perasaan 
berbicara seperti ia akan merasa dan berbicara dalam keadaan bangun. Sebagai 
misal, jika dalam mimpi seseorang bergirang hati atas wafat putranya, maka 
perasaannya akan dianggap sebagai berada di bawah pengaruh suasana mimpi; 
sebab dalam keadaan bangun tidak seorang manusia pun yang waras akan 
bergirang hati atas kematian putranya.

Jadi, jika kata-kata yang diucapkan oleh Siti Maryam ketika beliau melihat 
malaikat dalam kasyaf itu ada di bawah pengaruh kasyaf, maka kata-kata itu akan 
mengandung arti, bahwa manakala khabar suka itu disampaikan kepada beliau, 
seketika itu beliau menjadi heran bercampur gembira, apakah benar Tuhan akan 
memperlihatkan mukjizat semacam itu dengan menganugerahi beliau seorang 
putra padahal beliau seorang dara.

Tetapi jika kata-kata yang diucapkan ketika kepada beliau disampaikan 
khabar suka mengenai lahirnya seorang putra itu dianggap pernyataan wajar 
dari beliau, maka kata-kata itu akan menunjukkan, bahwa beliau benar-benar 
kebingungan dan dicekam rasa takut demi terpikir, bahwa beliau akan melahirkan 
seorang putra, padahal beliau seorang dara.

Dalam keadaan pertama, keheranan beliau itu timbul dari rasa sangat senang 
atas karunia besar yang Tuhan akan anugerahkan kepada beliau. Dan dalam 
keadaan kedua, keheranan itu menunjukkan cetusan rasa kebingungan beliau, 
dan menggambarkan ketakutan yang menguasai jiwa beliau pada saat itu. Sedang 
kata-kata “belum pernah seorang laki-laki pun menyentuhku,” menunjukkan, 
bahwa beliau akan memperoleh seorang putra tanpa menaiki jenjang perkawinan 
yang resmi jika tidak demikian, sangkaan bahwa beliau tidak pernah mengenal 
seorang laki-laki dalam keadaan sebagai suami beliau, tidak ada artinya; dan kata-
kata “aku tidak pernah berbuat tak senonoh,” mengisyaratkan kepada sangkalan 

a3 : 41, 48; 19 : 22; 51 : 31.

* Menurut ’Allamah Qurtubi kata-kata yang dimiringkan termasuk dalam makna ayat. Lihat 
Tafsir Al-Qurtubi.
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23. Maka Maryam mengan-
dungnya1755 lalu ia mengasingkan 
diri bersamanya ke suatu tempat 
yang jauh.1756 

ا ﴿۲۳﴾  انًا قَِصّیً
َ
ۡت بِٖہ َمک

َ
حََملَۡتُہ  فَانَۡتَبذ

َ
ف

adanya beliau mengenal seorang laki-laki di luar perkawinan. Dalam jawabannya 
kepada malaika rupa-rupanya beliau memikirkan sumpah beliau untuk tetap 
tidak menikah, yang meniadakan segala kemungkinan memperoleh keturunan. 
Seandainya beliau mengira, bahwa janji yang diberikan dalam ayat terdahulu 
menunjuk kepada kelahiran seorang putra sebagai hasil hubungan suami-istri 
pada suatu waktu yang akan datang kemudian tidak ada alasan bagi beliau untuk 
menyatakan keheranan apapun.

1753. Ungkapan, “supaya Kami jadikan ia suatu tanda bagi manusia,” 
berarti, kelahiran Nabi Isa As tanpa bapak, yang sungguh merupakan suatu tanda 
besar bagi Bani Israil. Hal itu mengisyaratkan bakal terjadi perpindahan kenabian 
dari keturunan Israil kepada keturunan Ismail, dan merupakan peringatan kepada 
Bani Israil, bahwa rohani mereka telah begitu rusak dan akhlak mereka telah 
begitu mundur, sehingga tidak ada seorang laki-laki pun di antara mereka yang 
layak menjadi ayah seorang nabi Allah. Dalam artian ini pulalah Nabi Isa As telah 
disebut sebagai “suatu tanda bagi saat” dalam Al-Qur’an (QS.43: 62), ialah tanda 
mengenai saat, ketika kenabian harus dipindahkan dari Bani lsrail kepada Bani 
Ismail.

1754. Ungkapan, “sesuatu yang telah ditakdirkan,” berarti, bahwa Tuhan 
telah menakdirkan seorang putra tanpa bapak akan dilahirkan Siti Maryam, dan 
keputusan ini tidak dapat dicabut kembali. Al-Qur’an telah mempergunakan 
dua buah perkataan, Qadar dan Qadā, untuk menyatakan pengertian keputusan 
Tuhan itu. Kata yang pertama berarti, merencanakan atau menentukan, sedang 
kata yang disebut terakhir berarti memutuskan. Bila suatu pola atau rencana 
hanya dipikirkan untuk dilaksanakan maka rencana itu disebut Qadar, dan bila 
telah diputuskan oleh Tuhan bahwa rencana itu harus dilaksanakan, rencana itu 
disebut Qadā. Kelahiran Isa As tanpa bapak merupakan Qadā (keputusan) Tuhan.

1755. Betapa Siti Maryam bisa mengandung Isa As tanpa adanya hubungan 
dengan suami, merupakan salah satu dari rahasia-rahasia Ilahi yang pada masa 
ini dapat dianggap ada di luar jangkauan kemampuan akal manusia untuk 
menyelaminya. Hal ini dapat dipandang sebagai di atas hukum alam yang lazim 
kita kenal. Tetapi ilmu manusia, bagaimana pun tingginya, tetap terbatas. Ia tidak 
mampu memahami semua rahasia Ilahi. Di alam raya terdapat rahasia-rahasia 
yang manusia sampai kini belum berhasil memecahkannya; boleh jadi ia selama-
lamanya tidak akan dapat memecahkannya. Di antaranya dapat pula termasuk 
kelahiran Nabi Isa As tanpa bapak. Cara bekerja Tuhan tak dapat diteliti, dan 
kekuasaan-Nya tidak terbatas. Dia yang dapat menciptakan seluruh alam dengan 
kata Kun (jadilah), pasti dapat mendatangkan perubahan-perubahan demikian 
dalam suatu benda, sehingga rahasia yang nampaknya tak terpecahkan itu akhirnya 
dapat dipecahkan juga. Lagi pula ilmu kedokteran tidak mutlak menolak 
kemungkinan–di lihat selalu dari segi biologis dan dalam keadaan-keadaan 
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24. Maka rasa sakit melahir-
kan anak memaksanya pergi ke 
sebatang pohon kurma,1757 ia 
berkata, “Alangkah baiknya jika 
aku mati sebelum ini dan aku 
menjadi sesuatu yang dilupakan 
sama sekali!“

 ۚ ۡخلَِۃ 
َّ

الن ِع 
ۡ

ِجذ ِالٰي  الَۡمَخاُض  َجٓاَءَہا 
َ
فَا

نَۡسًیا  ۡنُت 
ُ
ک َو  ا  

َ
ٰہذ قَۡبَل  ِمّتُ  ٰیلَۡیَتِنۡي  قَالَۡت 

ا ﴿۲۴﴾  نِۡسّیً ّمَ

tertentu–adanya gejala alami parthenogenesis (pembuahan sepihak), atau 
kelahiran seorang anak dari seorang wanita tanpa adanya hubungan dengan 
seorang pria. Ahli-ahli kedokteran menarik perhatian kepada kemungkinan 
ini sebagai akibat dari jenis tumor-tumor tertentu yang kadangkala terdapat pada 
pinggul atau bagian bawah wanita. Tumor-tumor yang dikenal dengan nama 
Arrhenoblastoma ini mempunyai kemampuan memproduksi sel-sel sperma 
jantan. Bila sel-sel sperma-jantan yang hidup diproduksi dalam badan wanita 
oleh Arrhenoblastoma, maka kemungkinan pembuahan pada diri seorang wanita 
tanpa perantaraan laki-laki tidak dapat dihindari, yaitu tubuhnya sendiri akan 
mendapat akibat yang sama seperti seolah-olah sel-sel sperma dari tubuh seorang 
laki-laki dipindahkan ke tubuhnya dengan jalan biasa, atau dengan pertolongan 
seorang dokter. Baru-baru ini sekelompok ahli penyakit kandungan di Eropa telah 
menerbitkan data untuk membuktikan peristiwa-peristiwa kelahiran bayi oleh 
wanita-wanita dengan tanpa melalui hubungan dengan pria (Lancet). Barangkali 
kelahiran Nabi lsa As bukan merupakan kejadian yang sama sekali aneh dalam hal 
dilahirkan tanpa perantaraan seorang bapak ini. Telah tercatat adanya peristiwa-
peristiwa tentang anak-anak yang lahir tanpa adanya bapak (Enc. Brit. pada kata 
“Virgin Birth” dan “Anomalies and Curiousities of Medicine,” diterbitkan oleh W. 
Sanders & Co., London).

Jika kita menolak semua kemungkinan ini, maka kelahiran Nabi Isa As 
harus dianggap, na’udzubillah, tidak sah. Orang-orang Kristen maupun orang-
orang Yahudi sama-sama sepakat, bahwa kelahiran Nabi Isa As adalah sesuatu di 
luar kebiasaan – orang-orang Kristen menganggapnya supernatural (keramat atau 
suci), sedang orang-orang Yahudi menganggapnya kelahiran haram (Jew. Enc.). 
Bahkan di dalam buku catatan keluarga pun kelahiran Isa As dicatat sebagai 
kelahiran anak haram (Talmud). Kenyataan ini saja merupakan bukti yang kuat 
mengenai kelahiran luar biasa Nabi lsa As itu. Menurut Injil, Yusuf, suami Siti 
Maryam, tidak pernah hidup sebagai suami-istri dengan beliau sebelum Isa As 
Iahir (Matius 1: 25). Maka kata “ia mengandungnya” mengisyaratkan kehamilan 
Siti Maryam dengan cara yang luar biasa tanpa adanya hubungan dengan seorang 
laki-laki. 

1756. “Suatu tempat jauh” menunjuk kepada Bethlehem yang letaknya 
kurang lebih 70 mil sebelah selatan Nazaret. Kesanalah Yusuf membawa Siti 
Maryam beberapa waktu sebelum Isa As lahir di kota itu.

1757. Sebagaimana nampak dari Injil, di rumah penginapan tempat Nabi Isa 
As dilahirkan di kota Bethlehem itu tidak terdapat kamar. Yusuf dan Siti Maryam 
rupanya terpaksa tinggal di padang terbuka dan Siti Maryam berlindung di bawah 
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25. Maka ia, malaikat itu, ber-
seru kepadanya dari arah bawah-
nya,1758 “Janganlah engkau ber-
sedih hati. Sesungguhnya Tuhan 
engkau telah menjadikan anak 
sungai di bawah engkau ;

ۡحَزنِۡي قَۡد َجَعَل  َربُِّک  
َ
ا ت

َّ  اَل
ۤ
ۡحِتَہا

َ
فََناٰدىَہا ِمۡن ت

ۡحَتِک  َسِریًّا ﴿۲۵﴾ 
َ
ت

26. “Dan goyangkanlah ke arah 
engkau pelepah batang kurma 
itu; ia akan menjatuhkan atas 
engkau buah kurma yang matang 
lagi segar,1759

َعلَۡیِک    
ۡ

تُٰسِقط ۡخلَِۃ  
َّ

الن ِع 
ۡ

ِبِجذ ِالَۡیِک  ۡيۤ   ُہّزِ َو 

 ﴾۲۶۪ ا ﴿ ُرَطًبا َجِنّیً

sebatang pohon kurma, untuk beristirahat di bawah naungannya, dan boleh jadi 
juga untuk mendapat tempat bersandar di saat mengalami penderitaan waktu 
melahirkan bayi.

1758. Oleh karena kata taht berarti pula lereng gunung (Lane), maka ayat 
ini menunjukkan, bahwa suara itu datang kepada Siti Maryam dari sisi lereng 
gunung. Sebenarnya Bethlehem terletak di atas sebuah bukit padas yang tingginya 
2350 kaki dari permukaan laut dan dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat 
subur. Pada bukit padas itu terdapat mata air, yang salah satu di antaranya dikenal 
dengan nama “Mata air Sulaiman.” Mata air lainnya terletak pada jarak kira-kira 
800 yard (1 yard = 91,44 cm) di sebelah tenggara kota itu. Kebutuhan akan air 
bagi kota Bethlehem dilayani oleh beberapa sumber (mata air) itu.

1759. Menurut ayat ini, kelahiran Isa As telah terjadi pada musim, ketika 
pohon-pohon kurma di Yudaea sedang melebat dengan buah-buahnya yang segar. 
Musim itu jelas jatuh pada bulan-bulan Agustus dan September, tetapi menurut 
anggapan kalangan umat Kristen pada umumnya Isa As dilahirkan pada tanggal 
25 Desember. Hari itu seluruh dunia Kristen dirayakan setiap tahun dengan 
sangat meriah. Anggapan umat Kristen ini bukan saja ditentang oleh Al-Qur’an 
tetapi juga oleh sejarah, bahkan oleh Perjanjian Baru sendiri.

Ketika menulis mengenai waktu kelahiran Nabi Isa As, Lukas berkata, “maka 
di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala, yang tinggal di padang menjaga 
kawanan binatangnya pada waktu malam” (Lukas 2: 8). Menafsirkan pernyataan 
Lukas ini, Uskup Barns dalam bukunya yang tersohor, “The Rise of Christianity” 
pada halaman 79 berkata, “Lagi pula tidak ada dalil untuk mempercayai, bahwa 
25 Desember itu hari kelahiran Isa yang sebenarnya. Jika kita dapat menaruh 
kepercayaan sedikit saja pada ceritera kelahiran (Isa), dengan para gembala 
yang berjaga-jaga pada malam hari di padang rumput dekat Bethlehem, seperti 
dikisahkan oleh Lukas, maka kelahiran Isa tidak terjadi di musim dingin, ketika 
suhu di daerah pegunungan Yudaea waktu malam begitu rendah, sehingga adanya 
salju bukan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Sesudah diadakan banyak 
perdebatan, rupanya Hari Natal kita itu telah ditetapkan kira-kira pada tahun 
300 Masehi. Pandangan Uskup Barns itu telah didukung oleh “Encyclopaedia 
Britannica” dan “Chambers Encyclopaedia” (pada kata “Christmas”):
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Hari dan tahun yang tepat mengenai kelahiran Isa tidak pernah mendapat 
ketetapan yang memuaskan; tetapi ketika bapak-bapak gerejawan pada tahun 
340 Masehi memutuskan tanggal untuk merayakan peristiwa itu, mereka 
dengan bijaksana memilih hari-balik matahari (solstice) di musim dingin 
yang telah tertanam dengan kuat dalam hati rakyat dan yang merupakan 
pesta mereka yang terpenting. Oleh sebab adanya perubahan -perubahan 
dalam kalender-kalender buatan manusia, hari-balik matahari dan Hari Natal 
berselisih hanya beberapa hari saja (Enc. Brit. 15th, edition, vol. 15, hal. 642 
& 642A)  Kedua, hari-balik matahari di musim dingin itu dianggap sebagai 
hari kelahiran matahari, dan di Roma 25 Desember dianggap sebagai suatu 
pesta orang-orang musyrik dalam memperingati solstice. Gereja, yang tidak 
dapat menghapuskan pesta rakyat ini. memberi rona rohani sebagai hari lahir 
Matahari Kesalehan (Ch. Enc.).
Pernyataan-pernyataan kedua Encyclopaedia ini selanjutnya didukung oleh 

Commentary on The Bible karangan Peake. Dalam buku ini, pada halaman 727 
Peake berkata, “Musim (kelahiran Isa) itu jatuh bukan pada bulan Desember; Hari 
Natal kita merupakan tradisi di masa agak kemudian, yang mula pertama terdapat 
di barat.” Dengan demikian penyelidikan terbaru berdasarkan ilmu sejarah 
mengenai asal-usul agama Kristen telah membuktikan kenyataan tanpa ada 
keraguan sekelumit pun, bahwa Yesus dilahirkan bukan dalam bulan Desember.

Dr. John D. Davis dalam karyanya, “Dictionary of the Bible” di bawah kata 
“Year” menulis, bahwa kurma menjadi matang dalam bulan Elul; dan dalam 
“Commentary on The Bible” karangan Peake (halaman 117) kita dapati, bahwa 
bulan Elul itu bertepatan dengan bulan-bulan Agustus dan September. Lebih jauh 
Dr. Peake mengatakan. “Y. Stewart dalam bukunya ‘When Did Our Lord Actually 
Live?’ dengan membuktikan dari prasasti (tulisan) di sebuah gereja di Angora yang 
menyebutkan ceritera Injil yang sampai ke Tiongkok pada tahun 25 – 28 Masehi, 
menetapkan kelahiran Yesus pada tahun 8 S.M. (bulan September atau Oktober), 
dan menetapkan peristiwa penyaliban pada hari Rabu tahun 24 Masehi.”

Dari pernyataan-pernyataan kedua buku Encyclopaedia di atas dan 
didukung oleh kutipan-kutipan dari “Commentary on the Bible” karangan Dr. 
Arthur S. Peake, M.A., D.D., kenyataan itu nampak dengan jelas, bahwa Isa As 
dilahirkan dalam penanggalan Yahudi bulan Elul, bertepatan dengan bulan-bulan 
Agustus-September, ketika buah kurma mematang di Yudea, dan bukan pada 
tanggal 25 Desember, seperti Gereja ingin kita agar mempercayainya. Dan ini 
pulalah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qur’an. Pada hakikatnya, segala 
kesukaran untuk menentukan hari lahir Nabi Isa As nampaknya telah timbul oleh 
karena kebingungan mengenai tanggal kehamilan Siti Maryam. Nampaknya 
Siti Maryam telah menjadi hamil di bulan Nopember atau Desember dan bukan 
di bulan Maret atau April seperti dipercayai oleh ahli sejarah kaum gereja. 
Apabila kandungan Siti Maryam menjadi terlalu nyata sehingga tidak dapat 
disembunyikan lagi sesudah beliau hamil empat atau lima bulan, Yusuf terpaksa 
membawa Siti Maryam ke rumahnya pada bulan Maret atau April pada tahun 
berikutnya. Dengan demikian sejarah mengacaukan saat Siti Maryam dibawa 
oleh Yusuf ke rumahnya di bulan Maret atau April dengan saat beliau menjadi 
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27. “Maka, makanlah dan mi-
numlah, dan sejukkanlah mata 
engkau. Dan jika engkau melihat 
seorang manusia, maka kata-
kanlah, “Sesungguhnya aku telah 
bernazar kepada Tuhan Yang 
Maha Pemurah untuk puasa, maka 
aku tidak akan bercakap-cakap 
pada hari ini dengan seorang 
manusia pun.”1760

ِمَن  تََریِّنَ  ا  فَِاّمَ  ۚ َعۡیًنا  ۡي  قَّرِ َو  َربِۡي 
ۡ

اش َو  لِۡي 
ُ
فَک

ۡحٰمِن  لِلّرَ ۡرُت 
َ

نَذ ِۡي 
ّ

ِان فَُقۡولِۡيۤ    � اََحًدا  الَۡبَشِر 

 ﴾۲۷ۚ ا ﴿ َِم الَۡیۡوَم  ِانِۡسّیً
ّ ل

َ
َصۡوًما فَلَۡن اُک

28. Maka Maryam membawa 
ia kepada kaumnya, dengan me-
nunggangkannya.1761 Mereka 
berkata, “Hai Maryam! Sesung-
guhnya engkau telah berbuat 
sesuatu hal yang keji.1762 

ٗہ ؕ قَالُۡوا  ٰیَمۡریَُم لََقۡد 
ُ
ۡحِمل

َ
تَۡت بِٖہ  قَۡوَمَہا ت

َ
فَا

ِجۡئِت  َشۡیًئا فَِریًّا ﴿۲۸﴾ 

hamil, yang sebenarnya telah terjadi empat atau lima bulan sebelumnya. Dari 
ayat ini nampak pula, bahwa ketika Siti Maryam melahirkan, beliau berbaring 
di suatu tempat terlindung yang terletak di bagian atas gunung, sedang pohon 
kurma berada di tempat yang landai, dan oleh karena itu Siti Maryam dengan 
mudah dapat mencapai batangnya dan mengguncangkannya. Bahwasanya 
daerah Bethlehem berlimpah-limpah dengan pohon kurma ternyata dari Bibel 
(Hakim-hakim 1: 16) dan juga dari “A Dictionary of the Bible” oleh Dr. John D. 
Davis D.D.. Lagi pula, kenyataan bahwa Siti Maryam telah dibimbing ke suatu 
mata air seperti disebutkan dalam ayat terdahulu untuk minum air dan membasuh 
dirinya, mengisyaratkan bahwa kelahiran Nabi Isa As telah terjadi dalam bulan 
Agustus–September, sebab Siti Maryam tidak mungkin membasuh dirinya di 
tempat terbuka, dalam cuaca Yudaea yang sedingin es di bulan Desember. Lihat 
pula Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris hlm 1575–1576.

1760. Perintah menghindari percakapan yang tidak berguna itu dimaksudkan, 
di satu pihak untuk menyimpan kekuatan badannya, dan di pihak lain untuk 
memberi beliau lebih banyak waktu untuk mengkhususkan diri berzikir Ilahi.

1761. Untuk arti kata tersebut lihat QS.9: 92. Dari Injil nampak, bahwa 
sesudah kelahiran Nabi Isa As di Bethlehem, Yusuf telah membawa Siti Maryam 
ke Mesir untuk memenuhi perintah Ilahi. Di sana mereka berdiam untuk beberapa 
tahun lamanya dan baru sesudah wafat Herodes, keluarga itu pulang kembali ke 
Nazaret dan bermukim di sana (Matius 2: 13–23). Terdapat pula satu nubuatan 
dalam Bibel bahwa Yesus akan datang kepada kaumnya bersama ibunda beliau 
dengan menunggang seekor keledai (Matius 21: 4-7). Yesus dan Siti Maryam 
sungguh-sungguh menunggang keledai tatkala mereka memasuki Yerusalem.

Ungkapan Tahmiluhu mungkin pula menunjuk kepada nubuatan Bibel 
tersebut. Ayat ini menunjuk kepada masa sebelum Yesus mencapai tingkat 
kenabian seperti nampak dari ayat-ayat 31-34.
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29. “Hai saudara perempuan 
Harun!1763 Ayah engkau bukanlah 
seorang yang buruk perangai dan 
tidak pula ibu engkau seorang 
pezina.“*

َما   ّوَ  َسۡوٍء  اَ  اۡمَر  اَبُۡوِک  اَن  
َ
ک َما  ٰہُرۡوَن  ۡخَت 

ُ
یٰۤا

 ﴾۲۹ۖ ا ﴿ ِک  بَِغّیً انَۡت  اُّمُ
َ
ک

30. Maka ia Maryam menun-
juk kepada anaknya.1764 Mereka 
berkata, “Bagaimana kami da-
pat bercakap-cakap dengan se-
orang anak yang masih dalam 
buaian?“1765

ُِم َمۡن  
ّ ل

َ
َشاَرۡت ِالَۡیِہ ؕ قَالُۡوا َکۡیَف نُک

َ
فَا

ا ﴿۳۰﴾  اَن فِي  الَۡمۡہِد  َصِبّیً
َ
ک

1762.  Fariy berarti pula, orang yang mengada-adakan dusta (Lane).
Dengan mempergunakan kata ini, para pemuka Yahudi menuduh secara 

halus, bahwa Siti Maryam seorang wanita yang tidak baik dan Isa Almasih 
tukang mengada-adakan dusta dan seorang nabi palsu.

1763. Masalah Siti Maryam telah disebut saudara perempuan Harun As 
dalam Al-Qur’an, pernah diajukan ke hadapan Rasulullah Saw sendiri, dan beliau 
bertanya kepada si penanya itu, apakah ia tidak mengetahui, bahwa Bani Israil 
biasa menamakan anak-anak mereka menurut nama nabi-nabi dan wali-wali 
mereka (Bayan, jilid 6, halaman 16; Jarir, jilid 16, halaman 52) Siti Maryam di 
inut disebut saudara perempuan Harun As dan bukan saudara perempuan Musa 
As, meskipun kedua-duanya bersaudara; sebab sementara Nabi Musa As itu 
pendiri syariat Yahudi, maka Nabi Harun As itu kepala golongan pendeta agama 
Yahudi (Enc. Bib. dan Enc. Brit. pada kata “Aron”), dan Siti Maryam pun adalah 
dari kalangan pendeta juga.

Tabari telah menguraikan satu kejadian dalam kehidupan Rasulullah Saw 
yang memberi penjelasan mengenai hikmah arti kata-kata dalam bahasa Arab 
demikian seperti, ab, ‘am, ukht, dan sebagainya. Ketika Shafiyah, istri Rasulullah 
Saw, dan kebetulan seorang keturunan Yahudi, pada suatu ketika mengadu 
kepada Rasulullah Saw, bahwa beberapa istri beliau lainnya dengan sikap benci 
telah menamakannya seorang wanita Yahudi, lalu Rasulullah Saw mengatakan 
kepadanya untuk mengembalikan ejekan itu dengan mengatakan, bahwa Nabi 
Harun itu bapaknya, Nabi Musa As pamannya, dan Muhammad Saw suaminya. 
Sekarang, Rasulullah Saw tentu mengetahui, bahwa Harun As bukanlah ayah 
Shafiyah, begitu pula Nabi Musa As bukanlah pamannya. Isyarat kepada tuduhan 
ini terdapat pula dalam Al-Qur’an dalam QS.33: 70. Pemuka-pemuka kaum 
Yahudi, dengan menyebut Siti Maryam “saudara perempuan Harun” mungkin 
bermaksud mengatakan, bahwa sebagaimana Maryam, yaitu saudara perempuan 
Harun As, yang menuduh Musa As mengawini seorang wanita dengan cara tidak 
* Di sini Siti Maryam dinyatakan sebagai ukhtu Harun (saudara perempuan Harun) yang 
bukanlah Harun saudara Nabi Musa As. Ini diketahui dari akhir surah ini dimana secara jelas 
nama Harun disebut sebagai saudara Musa As, dan Siti Maryam hidup jauh sesudahnya. Bisa jadi 
kaum beliau menyebut beliau sebagai ‘saudara Harun’ hanya sebagai ejekan; atau Siti Maryam 
memang mempunyai saudara bernama Harun yang bukan saudaranya Musa As.
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31. Ia berkata, Ibnu Maryam, 
“Sesungguhnya aku seorang ham-
ba Allah, Dia telah menganugerah-
kan kepadaku Kitab dan Dia telah 
menjadikanku seorang nabi;

َجَعلَِنۡي   َو  الِۡکٰتَب  ٰتِنَي 
ٰ
ِہؕا

اللّٰ َعۡبُد  ِۡي 
ّ

ِان قَاَل 

 ﴾۳۱ۙ ا ﴿ نَِبّیً

32. “Dan Dia telah menjadikan-
ku diberkati di mana pun aku 
berada, dan telah memerintahkan 
kepadaku shalat dan zakat selama 
aku hidup;

ا اَیَۡن َما ُکۡنُت ۪ َو اَۡوٰصِنۡي 
ً
ّوَ َجَعلَِنۡي ُمٰبَرک

 ﴾۳۲ۖ ا ﴿ وِۃ َما ُدۡمُت  َحّیً
ٰ

ک ٰلوِۃ  َو الّزَ بِالّصَ

33. “Dan Dia telah menjadikan-
ku aberbakti kepada ibuku, dan 
Dia tidak menjadikanku seorang 
sombong dan bernasib buruk;1766 

 ﴾۳۳﴿ ا  َشِقّیً اًرا  َجّبَ ِنۡي 
ۡ
َيۡجَعل لَۡم   َو  ا  ۭ بَِوالَِدتِۡي  بَّرً ّوَ 

sah, telah melakukan dosa yang keji (isyarat kepada tuduhan itu terdapat dalam 
QS.33: 70); demikian pula Siti Maryam seperti wanita yang senama dengan 
beliau melakukan perbuatan keji dengan melahirkan seorang bayi dengan jalan 
tidak sah. Lihat pula catatan no. 401.

1764. Kata-kata “ia menunjuk kepadanya” menyatakan bahwa Siti 
Maryam mengetahui jawaban apa yang akan diberikan oleh Nabi Isa As bila 
para pemuka kaum Yahudi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada 
beliau. Kata-kata ini mungkin pula menyatakan, bahwa Siti Maryam mengetahui 
bahwa jika beliau menyatakan diri beliau tidak bersalah, tiada seorang pun akan 
mempercayai beliau. Satu-satunya bukti mengenai kesucian adalah putranya. 
Beliau maksudkan, bahwa putra yang begitu suci dan saleh, dan oleh Tuhan 
telah dianugerahi sifat-sifat yang begitu mulia, tidak mungkin lahir dari akibat 
hubungan serong dan bahwa kebajikan-kebajikan dan sifat-sifat beliau yang 
utama dengan sendirinya merupakan bukti yang cukup kuat bagi kesucian Siti 
Maryam. Makanya beliau menunjuk kepada putra beliau.

1765. Ayat ini tidak mengemukakan kesulitan apapun. Ketika Siti Maryam, 
yang karena diejek para pemuka kaum Yahudi, mengarahkan perhatian mereka 
kepada Nabi Isa As, mereka tidak sudi berbicara dengan beliau As dan mengatakan 
dengan sikap benci, betapa mereka dapat berbicara dengan “anak masih dalam 
buaian,” maksudnya dengan seorang anak yang telah dilahirkan dan dibesarkan 
di hadapan mata mereka sendiri. Orang-orang tua suka berkata demikian, bila 
diajak belajar hikmah dari seorang yang umumya jauh lebih muda dari mereka 
sendiri. Kata-kata ini hanya merupakan ungkapan rasa benci dan mengandung 
hinaan terhadap Nabi Isa As. Lihat pula QS.3: 47.

1766. Percakapan yang Nabi Isa As adakan dengan para pemuka kaum Yahudi 

a19 : 15.
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34. “Dan selamat sejahtera atas-
ku apada hari aku dilahirkan dan 
pada hari aku wafat, dan pada 
hari aku akan dibangkitkan, hidup 
kembali.”

یَۡوَم   َو   اَُمۡوُت   یَۡوَم  َو   
ُ

ُولِۡدّت یَۡوَم  َعلَّيَ  لُٰم  الّسَ َو 

ا ﴿۳۴﴾  اُبَۡعُث  َحّیً

35. Demikianlah Isa anak 
Maryam.1767 Suatu pernyataan yang 
mengandung kebenaran menge-
nai apa yang mereka ragukan.1768 

ِذۡي  
َّ ال حَّقِ 

ۡ
ال قَۡوَل   ۚ مَۡریََم  ابُۡن  ِعۡیَسي  ٰذلَِک 

ُرۡوَن ﴿۳۵﴾ 
َ
ِفۡیِہ  یَۡمت

dan tercantum dalam ayat-ayat ini (31-34) tidak mungkin percakapan seorang 
kanak-kanak. Semua pernyataan dari mulut seorang anak kecil dianggap ucapan 
dusta belaka; dan siapakah yang akan menyebut ucapan-ucapan dusta sebagai 
suatu mukjizat? Ketika itu Isa As bukan nabi, begitu pula tidak melakukan salat 
atau membayar zakat ataupun diberi kitab. Lagi pula dalam QS.3: 47 mukjizat ini 
diterangkan dengan peristiwa bahwa Isa As telah berbicara kepada orang banyak, 
ketika beliau masih dalam buaian, dan juga ketika dalam tengah umur. Tetapi per-
cakapan seseorang dalam pertengahan umur sekali-kali bukan mukjizat lagi; dan 
dengan mencantumkan kata “buaian” bersama kata-kata “sudah pertengahan 
umur,” Al-Qur’an seolah-olah mengemukakan, bahwa percakapan Isa As dalam 
buaian maupun ketika beliau telah mencapai pertengahan umur tidak merupakan 
mukjizat dalam artian yang biasa diartikan umum, tetapi memang suatu mukjizat 
dalam artian, bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang luar biasa bijaknya di 
masa kanak-kanak maupun di pertengahan umur. Digabungkannya dua pasang 
kata itu mengandung pula suatu nubuatan bahwa Nabi Isa As tidak akan mati 
muda, tetapi akan hidup lama hingga mencapai usia tua dengan penuh kedewasaan. 
Nubuatan ini sungguh mengandung mukjizat yang sebenar-benarnya. Tetapi, bila 
kata Mahd diberi arti “masa persiapan” yang juga merupakan salah satu dari arti-
arti kata ini, kemudian dalam QS.3: 47 akan berarti, bahwa Nabi Isa As akan 
berbicara kepada orang banyak dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah dan 
ilmu rohani yang luar biasa, jauh di atas umur dan pengalaman beliau, baik di 
masa persiapan, ialah di masa muda, maupun dalam masa pertengahan umur.

1767. Ungkapan, ‘Ibnu Maryam” merupakan nama khas Isa As. Di satu 
pihak ungkapan ini menunjuk kepada kelahiran beliau tanpa ayah, di pihak lain 
ungkapan ini memberi beliau nama, yang tidak mungkin dikacaukan dengan 
nama orang Iain. Injil telah mempergunakan nama kecil “Ibnu Adam” (anak 
manusia) bagi beliau, tetapi nama kecil ini telah dipakai pula dalam Bibel untuk 
orang-orang lain. “Anak Maryam” sekaligus merupakan nama khusus dan nama 
sifat beliau.

1768. Barangkali tidak ada orang lain dalam sejarah agama yang 
mengenainya terdapat perselisihan yang begitu banyak dan jauh jangkauannya 
seperti Isa anak Maryam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan 

a19 : 16.
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36. aTidak layak bagi Allah 
untuk mengambil seorang 
anak,1769 Mahasuci Dia. Apabila 
Dia memutuskan sesuatu, Dia 
hanya berfirman, “Jadilah!” 1770 
maka jadilah ia.

لٍَد ُسۡبٰحَنٗہ ؕ ِاَذا    ِمۡن  ّوَ
َ

ِخذ
َّ

ِہ اَۡن یَّت
اَن لِلّٰ

َ
َما ک

 ﴾۳۶ؕ ۡوُن ﴿
ُ

ۡن فََیک
ُ
َما یَُقۡوُل لَٗہ  ک

ي اَۡمًرا فَِانَّ قَضٰۤ

37. Dan Isa berkata, “Sesung-
guhnya, bAllah adalah Tuhan-ku 
dan Tuhan-mu, maka sembahlah 
Dia. Inilah jalan yang lurus.” 

ا 
َ

ٰہذ  ؕ فَاۡعُبُدۡوُہ  ۡم 
ُ

َربُّک َو  َربِّۡي  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  َو 

ۡسَتِقۡیٌم ﴿۳۷﴾    ّمُ
ٌ

ِصَراط
38. Tetapi, golongan-golongan 

itu berselisih di antara mereka; 
maka ccelakalah bagi orang- 
orang ingkar karena kehadiran 
mereka pada hari yang besar. 

فََویٌۡل   ۚ ِمۡن  ۭ بَۡیِنہِۡم  الۡاَۡحَزاُب  فَاۡخَتلََف 

ۡشَہِد یَۡوٍم َعِظۡیٍم ﴿۳۸﴾  ُرۡوا ِمۡن ّمَ
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ لِّل

39. Alangkah tajamnya pen-
dengaran dan penglihatan me-
reka,1771 pada hari bila mereka 
akan datang kepada Kami! Akan 
tetapi pada hari ini orang-orang 
aniaya itu ada dalam kesesatan 
yang nyata.

لِٰکِن  تُۡونََنا 
ۡ
یَا یَۡوَم   � اَبِۡصۡر  َو  بِہِۡم  اَۡسِمۡع 

ِبیٍۡن ﴿۳۹﴾  لُِمۡوَن الَۡیۡوَم فِۡي َضلٍٰل ّمُ
ٰ

الّظ

Kaum Muslimin semuanya berpegang pada pandangan-pandangan yang sangat 
berlainan mengenai kelahiran Nabi Isa As, cara meninggalnya, dan juga mengenai 
beberapa peristiwa yang penting dalam kehidupannya.

1769. Umat Kristen percaya, bahwa Isa As itu putra Tuhan, mereka 
menyandarkan kepercayaan ini kepada anggapan, bahwa Bibel menyebut beliau 
“anak Allah.” Tetapi dalam Bibel, orang-orang yang lain pun telah disebut atau 
dipanggil “anak Allah.” Nabi lsa As tidak mempunyai kemuliaan yang istimewa 
dalam hal ini, dan oleh sebab itu beliau sebagai “anak Allah” tidak lebih daripada 
halnya pribadi-pribadi lain yang juga telah mendapat panggilan yang serupa 
(Lukas 20: 36; Yermia 31: 9; Matius 6: 9; Yahya 8: 41 dan Epesus 4: 6). 

1770. Dalam bahasa Arab kata Kun, kecuali dialamatkan kepada sesuatu, 
dipergunakan pula untuk menyatakan keinginan yang sangat dirasakan. Dalam 
satu gerakan militer, seorang sahabat Rasulullah Saw yang sangat berani dan 
setia, ialah Abu Khaisamah, kebetulan tidak ikut serta. Rasulullah Saw sangat 

a10 : 69; 17 : 112; 18 : 5; 19 : 89; 21 : 27; 25 : 3; 39 : 5.  b3 : 52; 5 : 73; 43 : 65.
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40. Dan peringatkanlah mereka 
tentang ahari penyesalan ketika 
segala urusan akan diputuskan. 
Tetapi kini mereka ada dalam 
keadaan lalai, dan mereka tidak 
beriman.

ۡم  
ُ
ہ َو    ۘ الۡاَۡمُر  قُِضَي  ِاۡذ   حَۡسَرِۃ  

ۡ
ال یَۡوَم   ۡم  

ُ
اَنِۡذۡرہ َو 

ۡم  لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۴۰﴾ 
ُ
فِۡي َغۡفلٍَۃ  ّوَ  ہ

41. bSesungguhnya Kami-lah 
yang akan mewarisi1772 bumi dan 
setiap orang yang ada di atasnya; 
dan kepada Kami-lah mereka 
semua akan dikembalikan.

ِالَۡیَنا  َو  َعلَۡیَہا  َمۡن  َو  الۡاَۡرَض  نَِرُث  ۡحُن 
َ
ن ا 

ِانَّ

یُۡرَجُعۡوَن ﴿٪۴۱﴾  

42. cDan ceritakan kisah Ibrahim 
seperti tercantum dalam kitab 
itu.1773 Sesungguhnya, ia seorang 
yang benar dan seorang nabi.

اَن 
َ
ک ٗہ 

ِانَّ  ۬ؕ ِابٰۡرِہۡیَم  الِۡکٰتِب  فِي  ۡر 
ُ
اۡذک َو 

ا ﴿۴۲﴾  ِبّیً
یًۡقا  نَّ ِصّدِ

merasakan ketidak-hadirannya. Ketika, tengah berkecamuknya peperangan, dari 
jarak jauh beliau melihat seorang penunggang kuda sedang menuju arah beliau 
dengan kecepatan tinggi, beliau berteriak, “Kun Abu Khaisamah” “jadilah 
Abu Khaisamah”; maksudnya, mudah-mudahan orang itu Abu Khaisamah; 
dan ternyata orang itu Abu Khaisamah,(Halbiyah). Jadi, kata Kun mengandung 
arti bahwa, apabila Tuhan menginginkan atau menghendaki sesuatu terwujud, 
maka sesuatu itu terwujudlah; atau, bila Tuhan menyatakan sesuatu keinginan, 
maka keinginan itu memperoleh bentuk yang nyata. Kata itu tidak mendukung 
pandangan bahwa roh dan benda itu azali atau sama kekalnya seperti Tuhan.

1771. Ayat ini nampaknya bermaksud mengatakan bahwa kemampuan 
orang-orang kafir melihat dan mendengar, akan menjadi jauh lebih jelas dan 
tajam pada hari pembalasan, sebab pada saat itu hijab (tabir) akan diangkat dari 
mata dan telinga mereka; dan mereka akan menyadari, bahwa dahulu mereka ada 
dalam kekeliruan, tetapi oleh karena datangnya kesadaran itu terlambat sekali, 
maka akan ternyata kesadaran itu sedikit pun tidak akan berguna bagi mereka,

1772. Ayat ini mengandung dua buah nubuatan: (a) mula-mula umat Kristen 
akan berhasil menguasai hampir seluruh dunia, dan akan mengunggulinya berkat 
jumlah mereka yang besar; dan (b) sebagai akibat kekafirannya, kemudian 
mereka akan kehilangan daerah kekuasaannya, yang akhirnya akan diserahkan 
kepada pengikut-pengikut agama lslam.

1773. “Kitab itu” berarti Al-Qur’an. Di sini Rasulullah Saw diperintah 
menceriterakan kisah Nabi Ibrahim As seperti yang tersebut dalam Al-Qur’an 
dan bukan seperti tertera dalam Bibel. Al-Qur’an menggambarkan Ibrahim 
As sebagai seorang yang tulus dan benar, kebalikannya Bibel menuduh beliau 
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43. Ketika ia berkata kepada 
bapaknya, a“Wahai bapakku! 
Mengapakah engkau menyembah 
sesuatu yang tidak mendengar, tidak 
melihat, dan tidak dapat memberi 
suatu manfaat kepada engkau ? 

لَا  َو  يَۡسَمُع  لَا  َما  تَۡعُبُد  لَِم  بَِت 
َ
یٰۤا لِاَبِۡیِہ  قَاَل  ِاۡذ  

یُۡبِصُر َو لَا یُۡغِنۡي َعۡنَک َشۡیًئا ﴿۴۳﴾ 

44. “Wahai, bapakku! Sesung-
guhnya telah datang kepadaku ilmu 
yang belum pernah datang kepada 
engkau; maka ikutilah aku, aku 
akan menunjukkan kepada engkau 
jalan yang lurus;

تَِک 
ۡ
یَا لَۡم  َما  ِم 

ۡ
الِۡعل ِمَن  َجٓاَءنِۡي  قَۡد  ِۡي 

ّ
ِان بَِت 

َ
یٰۤا

ِبۡعِنۡيۤ  اَۡہِدَک ِصَراًطا َسِویًّا ﴿۴۴﴾ 
َّ فَات

45. “Wahai bapakku! Janganlah 
bmenyembah1774 setan. Se-
sungguhnya setan itu durhaka 
terhadap terhadap Tuhan Yang 
Maha Pemurah,1775

اَن  
َ
ۡیٰطَن  ک

َ
ۡیٰطَن ؕ ِاّنَ الّش

َ
بَِت لَا تَۡعُبِد الّش

َ
یٰۤا

ا ﴿۴۵﴾  ۡحٰمِن َعِصّیً لِلّرَ

46. “Wahai bapakku! Sesung-
guhnya aku khawatir bahwa azab 
dari Tuhan Yang Maha Pemurah 
menimpa engkau, lalu engkau 
menjadi kawan setan.”

َن  ّمِ اٌب 
َ

َعذ َک  یََّمّسَ اَۡن  اََخاُف  ِۡيۤ 
ّ

ِان بَِت 
َ
یٰۤا

ا ﴿۴۶﴾  ۡیٰطِن َولِّیً
َ

ۡوَن لِلّش
ُ

ۡحٰمِن فََتک الّرَ

47. Ia berkata, “Apakah engkau 
benci kepada tuhan-tuhanku, wa-
hai Ibrahim? cJika engkau tidak 
berhenti, niscaya aku akan me-
mutuskan1776 segala hubungan de-
ngan engkau. Dan tinggalkanlah 
aku sendiri selama suatu masa yang 
lama.” 

ـِابٰۡرِہۡیُم ۚ  یٰۤ ِلَہِتۡي 
ٰ
ا َعۡن   اَنَۡت  اََراِغٌب  قَاَل  

ا ﴿۴۷﴾  َک َو اۡہُجۡرنِۡي  َملِّیً ۡم تَۡنَتِہ لَاَۡرُجَمّنَ
َّ لَِئۡن ل

berdusta (Kejadian 20: 13). Al-Qur’an telah memberi tekanan khas mengenai 
Ibrahim As sebagai seorang yang tulus dan benar, boleh jadi karena nanti di masa 
men datang ucapan-ucapan dusta akan dituduhkan kepada beliau oleh beberapa 
ahli tafsir Al-Qur’an. 

1774. Ibadah sebagai isim-masdar dari kata ‘abada tidak terbatas hanya pada 
perbuatan sujud di hadapan Tuhan atau berhala, tetapi juga berarti, meng ikuti 
seseorang dengan membabi buta dan tanpa berpikir, atau menerima suatu gagasan 
atau kepercayaan tanpa menyelidikinya secara kritis dengan mempergunakan 

a6 : 75; 21 : 53; 26 : 71; 37 : 86-87.  b6 : 143; 24 : 22; 36 : 61.  c21 : 69; 29 : 25; 37 : 98.
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48. Ibrahim  berkata, “Selamat 
sejahtera atas engkau. aAku akan 
memohon ampunan bagi engkau 
kepada Tuhan-ku. Sesungguhnya 
Dia sangat baik terhadapku; 

ٗہ  
َ ِانّ  ؕ َربِّۡي  لََک   ۡسَتۡغفُِر  

َ
َسا  ۚ َعلَۡیَک  َسلٌٰم   قَاَل 

ا ﴿۴۸﴾  اَن  بِۡي  َحِفّیً
َ
ک

49. “Dan baku akan menjauhkan 
diri1777 dari kamu dan dari apa 
yang kamu seru selain Allah; dan 
aku akan berdoa kepada Tuhan-
ku. Mudah-mudahan dalam 
berdoa kepada Tuhan-ku, aku 
tidak akan kecewa.” 

ِہ  َو 
ِزلُُکۡم َو َما تَۡدُعۡوَن ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

َ
َو اَۡعت

اۤ  اَُکۡوَن  بُِدَعٓاِء  َربِّۡي  
َّ ي اَل اَۡدُعۡوا  َربِّۡي َۖعسٰۤ

ا ﴿۴۹﴾  َشِقّیً

50. Maka ketika ia telah 
memisahkan diri dari mereka dan 
dari apa yang mereka sembah 
selain Allah, cKami anugerahkan 
kepadanya Ishak dan Yakub.1778 

Dan semua Kami jadikan nabi. 

ِہ� 
ۡم َو َما یَۡعُبُدۡوَن ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

ُ
َزلَہ

َ
ا اۡعت فَلَّمَ

َنا  
ۡ
ا  َجَعل

ًّ ل
ُ
  ِاۡسٰحَق  َو  یَۡعُقۡوَبؕ  َو ک

ۤ
َوَہۡبَنا لَٗہ

ا ﴿۵۰﴾  نَِبّیً
51. Dan Kami menganugerah-

kan kepada mereka rahmat Kami 
yang berlimpah-limpah; dan 
dKami menjadikan mereka buah 
tutur yang benar dan kemasyuran 
abadi.”1779

ۡم  
ُ
لَہ َنا 

ۡ
َجَعل َو  ۡحَمِتَنا  ّرَ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ َوَہۡبَنا  َو 

ا ﴿٪۵۱﴾  لَِساَن  ِصۡدٍق  َعلِّیً 

akal yang sehat. Arti yang disebut terakhir itu jelas dari ayat itu sendiri, sebab 
tidak ada orang yang pernah nampak menyembah setan, dalam pengertian bahwa 
ia bersujud di depan setan dan berdoa kepadanya.

1775. Dalam ayat ini, bahkan dalam rangkuman seluruh surah, kemusyrikan 
telah berulang kali dikecam dan dicela dengan kata-kata yang setegas-tegasnya 
dan sekeras-kerasnya, dan sifat-sifat Ilahi, al-Rahmān (Maha Pemurah) telah 
pula berkali- kali disebut, sebab kemusyrikan dalam segala rupa dan bentuknya 
merupakan akibat langsung dari penolakan tenhadap sifat Rahmāniyyah 
(Kemurahan Ilahi).

1776. Rajama-hu benanti, ia melemparinya dengan batu hingga mati; 
ia menuduhnya atau memfitnahnya; mengutuknya atau memakinya; ia 
menghalanginya; ia memutuskan segala hubungan dengannya (Lane).

1777. Dalam ayat ini Ibrahim As nampaknya mengisyaratkan kepada hijrah 
beliau ke Kanaan. Beliau pergi dari Irak ke Kanaan dan dari Kanaan ke Mesir. 
Beliau meninggalkan ayah beliau dan kaum beliau di Irak.

a9 : 144; 26 : 87; 60 : 5.  b29 : 27.  c14 : 40; 21 : 73.  d26 : 85
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52. Dan ceritakanlah kisah  
Musa seperti tercantum di dalam 
Kitab Al-Qur’an, Sesungguhnya 
aia seorang pilihan; serta ia 
seorang rasul, seorang nabi.1780 

اَن ُمۡخلًَصا 
َ
ٗہ  ک

ي ۪ ِانَّ ۡر فِي الِۡکٰتِب ُمۡوسٰۤ
ُ
َو اۡذک

ا ﴿۵۲﴾  ِبّیً
اَن َرُسۡولًا  نَّ

َ
ّوَ ک

1778. Ismail As di sini tidak disebut-sebut, sekalipun beliau adalah putra 
Ibrahim As yang tertua. Ishak As dan Yakub As telah disebut di sini secara 
sambil lalu saja sebagai nabi-nabi biasa, sedang Ismail As baru disebut secara 
terpisah dan tersendiri dalam ayat 55. Hal itu menunjukkan, bahwa Nabi Ismail 
As memiliki tingkatan rohani yang lebih tinggi daripada Nabi Ishak As maupun 
Nabi Yakub As.

1779. Kata-kata, Ja’alnā lahum Lisana Sidqin Aliyya (Kami jadikan mereka 
buah tutur yang benar lagi kekal), berarti: (l) Mereka memperoleh nama yang 
baik, dan diingat orang dengan rasa hormat, kasih, dan cinta – baik oleh mereka 
yang hidup di masa mereka, maupun oleh keturunan-keturunan yang mendatang. 
(2). Percakapan mereka penuh dengan hikmah dan budi serta bersih dari segala 
macam kepahitan, kecabulan, kepalsuan dan kebencian. (3). Mereka tidak takut 
menyatakan itikad-itikad mereka, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir 
dan orang-orang yang tidak benar. (4). Amal baik mereka merupakan dan terus-
menerus menjadi sekian banyak monumen serta kenang-kenangan akan nama 
baik mereka.

1780. Kata-kata, “Ia seorang rasul dan seorang nabi,” menjelaskan serta 
menghilangkan kesalahfahaman yang sudah umum, bahwa seorang rasul (utusan) 
ialah orang yang membawa syariat baru dan kitab baru, dan seorang nabi ialah 
orang yang diberi tugas oleh Tuhan hanya untuk memperbaiki kaumnya, dan 
meskipun – seperti halnya seorang rasul – seorang nabi pun menerima wahyu- 
wahyu Ilahi, namun beliau tidak membawa syariat atau kitab yang berisikan 
perintah-perintah dan peraturan-peraturan baru. Menurut anggapan yang sudah 
meluas di kalangan umum ini, tiap rasul mesti berpangkat nabi, tetapi tidak setiap 
nabi seorang rasul. Ayat yang sedang dibahas ini membatalkan pandangan yang 
keliru ini, sebab jika seorang rasul ialah orang yang membawa kitab baru dan 
syariat baru, dan oleh karena itu mestilah seorang nabi, kemudian tambahan kata 
‘nabi’ kepada kata ‘rasul’ dalam ayat ini dan ayat-ayat lainnya adalah tak perlu 
dan berlebih-lebihan. Kenyataannya ialah, bahwa tiap rasul itu nabi, dan tiap nabi 
itu rasul. Kedua kata ini dapat saling menggantikan dan menampilkan dua segi 
jabatan yang sama dan dua tugas bagi orang yang sama. Seorang mushlih rabbani 
(pembaharu suci) ialah seorang rasul, oleh karena beliau menerima amanat-
amanat dari Tuhan (Risalat berarti amanat), dan beliau seorang nabi dalam 
pengertian, bahwa beliau menyampaikan amanat -amanat itu kepada mereka 
yang kepadanya beliau diutus (Nubuwwah berarti penyampaian amanat).

Dengan demikian tiap rasul adalah nabi, sebab setelah menerima amanat  
Tuhan, ia menyampaikannya kepada kaumnya; dan tiap nabi itu rasul, sebab 

a33 : 70.

R. 4
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53. Dan Kami memanggilnya 
dari asebelah kanan gunung,1781 dan 
Kami mendekatkannya kepada 
Kami untuk bermunajat. 

بٰۡنُہ   قَّرَ َو  الۡاَیَۡمِن   ۡوِر 
ُ

الّط َجانِِب  ِمۡن  نَاَدیٰۡنُہ  َو 

ا ﴿۵۳﴾  ِجّیً
َ
ن

54. Dan Kami anugerahkan ke-
padanya dari rahmat Kami yakni 
bsaudaranya, Harun, yang Kami 
jadikan seorang nabi,

ٰہُرۡوَن  اََخاُہ   
ۤ
ۡحَمِتَنا ّرَ ِمۡن  لَٗہ  َوَہۡبَنا  َو 

ا ﴿۵۴﴾  نَِبّیً
55. Dan ceritakanlah kisah nabi  

Ismail1782 seperti tercantum di dalam 
Kitab Al-Qur’an. Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang benar-benar 
setia pada janji-janjinya. Dan ia 
adalah seorang rasul, seorang nabi.

اَن 
َ
ک ٗہ 

ِاۡسٰمِعۡیَل ِ۪انَّ الِۡکٰتِب  فِي  ۡر 
ُ
اۡذک َو 

 ﴾۵۵ۚ ا  ﴿ ِبّیً
اَن َرُسۡولًا نَّ

َ
َصاِدَق الَۡوۡعِد َو ک

56. Dan cia senantiasa menyuruh 
keluarganya shalat dan membayar 
zakat, dan ia diridhai oleh Tuhan-
nya. 

اَن 
َ
ک َو   ۪ وِۃ 

ٰ
ک الّزَ َو  ٰلوِۃ   بِالّصَ ٗہ  

َ
اَۡہل مُُر 

ۡ
یَا اَن 

َ
ک َو 

ا ﴿۵۶﴾  ِعۡنَد َربِّٖہ  مَۡرِضّیً
57. Dan ceritakanlah kisah 

Idris1783 seperti tercantum di dalam 
Kitab Al-Qur’an. Sesungguhnya 
ia adalah seorang yang benar dan 
seorang nabi.

اَن  
َ
ٗہ  ک

ۡر فِي  الِۡکٰتِب  ِاۡدِريَۡس ۪ ِانَّ
ُ
َو اۡذک

 ﴾۵۷ۙ ا ﴿ ِبّیً
یًۡقا  نَّ ِصّدِ

a20 : 81; 28 : 31.  b20 : 30, 31; 25 : 36; 28 : 36.  c20 : 133; 33 : 34.

ia menyampaikan kepada kaumnya amanat-amanat yang telah ia terima dari 
Tuhan. Hanya,tugas-tugas kenabian mengikuti tugas-tugas kerasulan. Dalam 
kedudukannya sebagai rasul, ia mula pertama menerima amanat (risalat) dari 
Tuhan, dan sesudah itu dalam kedudukannyasebagai nabi, ia menyampaikan 
amanat itu kepada kaumnya. Itulah sebabnya mengapa di sini dan di tiap-tiap 
tempat lainnya dalam Al-Qur’an, bila kedua kata rasul dan nabi dipakai bersama-
sama, maka tanpa kecuali kata nabi itu mengikuti kata rasul; sebab, itulah 
urutannya yang wajar.

1781; Kata-kata dalam teks berarti, (a) dari sebelah kanan gunung; (b) dari 
sebelah yang beberkatnya gunung; (c) dari sebelah gunung yang beberkat.

1782. Sesudah uraian tentang Nabi Musa As, maka disebutlah keterangan 
tentang Nabi Ismail As. Uraian mengenai beliau dimulai dengan kata-kata “dan 
ceritakanlah” menunjukkan bahwa satu babak sejarah agama – yaitu sejarah 
keturunan Israil – telah ditutup, dan kini babak baru, yaitu sejarah keturunan 
Ismail dimulai.

1783. Kebanyakan para penafsir Al-Qur’an berpendapat, bahwa Idris itu 
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58. Dan aKami telah meng-
angkatnya kepada derajat yang 
sangat tinggi.

ا ﴿۵۸﴾  انًا َعلِّیً
َ
ّوَ َرفَۡعٰنُہ  َمک

59. Mereka inilah orang-
orang byang Allah telah memberi 
nikmat atas mereka dari antara 
para nabi, dari keturunan Adam, 
dan dari antara keturunan  orang-
orang yang Kami angkut dalam 
bahtera  bersama Nuh, dan dari 
keturunan Ibrahim dan Israil,1784 
dan mereka itu  di antara orang-
orang yang telah Kami beri 
petunjuk dan telah Kami pilih. 
cTatkala ayat-ayat Yang Maha 
Pemurah dibacakan kepada me-
reka, mereka merebahkan diri 
dalam bersujud di hadapan Allah  
dan menangis.

َن  ّمِ َعلَۡیہِۡم  ُہ 
للّٰ ا اَنَۡعَم  ِذیَۡن 

َّ ل ا ِٰٓئَک  ل اُو

َمَع  َنا 
ۡ
َحَمل ِممَّۡن  َو  َدَم 

ٰ
ا یَِّۃ   ُذّرِ ِمۡن  َن  ٖ

ِبیّ الّنَ

ِاۡسَرٓاِءیَۡل َ۪و  َو  ِابٰۡرِہۡیَم  یَِّۃ   ُذّرِ ِمۡن  نُۡوٍحّ۪وَ 

َعلَۡیہِۡم  تُۡتلٰي  ِاَذا   ؕ اۡجَتَبۡیَنا  َو  َہَدیَۡنا  ِممَّۡن 

ا ﴿۵۹﴾   ۩ ۡوا  ُسّجًَدا  ّوَ  بُِکّیً ۡحٰمِن  َخّرُ ٰیُت الّرَ
ٰ
ا َسْجَدۃ

60. Lalu datanglah sesudah 
mereka dsuatu keturunan jahat 
yang mengabaikan shalat1785 dan 
mengikuti hawa-nafsu. Maka 
mereka dalam waktu dekat akan 
menemui kesesatan,

ٰلوَۃ  الّصَ اََضاُعوا  ٌف 
ۡ
َخل ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم  خَلََف 

َ
ف

 ﴾۶۰ۙ ا ﴿ َقۡوَن  َغّیً
ۡ
َہٰوِت فََسۡوَف یَل

َ
َبُعوا الّش

َّ َو ات

a2 : 254; 4 : 159.  b1 : 7; 4 : 70; 5 : 21; 57 : 20.  c17 : 108, 110; 32 : 16.  d7 : 170.

Enokh-nya Bibel. Kata-kata Hanuk (Enokh) dan Idrīs dekat sekali persama annya 
dalam arti dan maksud. Jika Idrīs berarti, seseorang yang membaca atau mengajar 
banyak, maka Hanuk berarti pengajaran atau pentahbisan (Enc.Bib.). Lagi pula, 
uraian tentang Enokh sebagaimana diberikan dalam Bibel dan kepustakaan 
agama Yahudi amat menyerupai uraian mengenai Idris seperti diberikan dalam 
Al-Qur’an. Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris hlm. 1597-1598.

1784. Sebagian penafsir Al-Qur’an berpendapat bahwa kata-kata, “dari 
keturunan Adam” merujuk kepada Idris As dan kata-kata, “yang Kami angkut 
dalam bahtera bersama Nuh” merujuk kepada Ibrahim As, dan kata-kata “dari 
keturunan Ibrahim” merujuk kepada Ismail As, Ishak As, dan Yakub As; dan 
kata-kata “dari keturunan” telah dihadzaf-kan (dibuang) sebelum kata Israil, dan 
menunjuk kepada Musa As, Harun As, Zakaria As, Yahya As, dan Isa As, yang 
kesemuanya telah disebut dalam ayat-ayat sebelum ini.

1785. Sebenarnya kealfaan dan kelalaian dalam menjalankan shalat 
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61. Kecuali aorang yang ber-
tobat, beriman dan beramal 
saleh.1786 Maka mereka itulah 
yang akan masuk surga, dan 
mereka tidak akan dianiaya 
sedikit pun. 

ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا َصاِلحًا  َعِمَل  َو  َمَن  ٰ

ا َو  تَاَب  َمۡن  ا 
َّ ِال

 ﴾۶۱ۙ   َو لَا یُۡظلَُمۡوَن  َشۡیًئا ﴿
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

یَۡدُخُلۡوَن  ال

62. bSurga-surga yang kekal 
yang telah dijanjikan oleh Tuhan 
Yang Maha Pemurah kepada 
hamba-hamba-Nya dengan 
gaib.1787 Sesungguhnya janji-Nya 
pasti akan terjadi.

ِعَباَدٗہ  ۡحٰمُن  الّرَ َوَعَد  ِتۡي 
َّ ا�ل َعۡدِن  ِت  َجّنٰ

ا ﴿۶۲﴾  تِّیً
ۡ
اَن َوۡعُدٗہ  َما

َ
ٗہ ک

بِالَۡغۡیِب ؕ ِانَّ

63. cTidaklah mereka akan 
mendengar di dalamnya sesuatu 
yang sia-sia, kecuali ucapan 
selamat, dan mereka akan mem-
peroleh rezeki di dalamnya, pagi 
dan petang.

ۡم  
ُ
لَہ َسلًٰماَؕو  ا 

َّ ِال لَۡغًوا  ِفۡیَہا  يَۡسَمُعۡوَن  لَا 

ا ﴿۶۳﴾  َرًۃ  ّوَ َعِشّیً
ۡ

ۡم  ِفۡیَہا بُک
ُ
ِرۡزقُہ

64. dItulah surga yang akan 
Kami wariskan kepada sebagian 
hamba-hamba Kami yang 
bertakwa. 

َمۡن   ِعَباِدنَا  ِمۡن  نُۡوِرُث  ِتۡي 
َّ ال  

ُ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال َک 

ۡ
تِل

ا ﴿۶۴﴾  اَن  تَِقّیً
َ
ک

membuat orang menjadi jahil mengenai sifat-sifat Tuhan, serta memusnahkan 
keinginannya untuk menegakkan hubungan dengan Khaliknya, dengan demikian 
selanjutnya melemparkan dia ke dalam cengkenaman setan. Dan di mana 
kealpaan dalam memohon rahmat Ilahi dan dalam berdoa kepada-Nya membawa 
manusia, kepada kegagalan, maka menurutkan ajakan nafsu jahat mengakibatkan 
adanya sikap tak acuh terhadap ilmu hakiki dan bergelimang dengan perbuatan-
perbuatai kotor serta usaha-usaha yang tidak berguna; dan bila semua hal tersebut 
tergabung menjadi satu, maka hal itu akan mendatangkan kehancuran akhlak dan 
rohani manusia secara total.

1786. Sebutan “amal saleh” lebih tepat dikenakan kepada amal-perbuatan 
yang dilakukan pada keadaan yang tepat serta sesuai dengan tuntutan waktu 
daripada dikenakan hanya kepada ibadah-ibadah belaka seperti umumnya 
anggapan orang.

1787. Ungkapan, bi’l-Ghaib, dapat pula mengandung arti, bahwa orang-orang 
mukmin akan memperoleh “taman-taman abadi” karena mereka mempercayai 
hal-hal yang tidak mereka lihat seperti Tuhan, para malaikat, akhirat dan lain-lain.

a6 : 49; 18 : 89; 25 : 71; 34 : 38.  b9 : 71; 13 : 24; 61 : 13.  c52 : 24; 56 : 26; 78 : 36.  
d7 : 44; 43 : 73; 52 : 18.
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a37 : 6; 38 : 67; 44 : 8; 78 : 38.  b23 : 38; 36 : 79.  c19 : 10; 76 : 2.  d10 : 29; 17 : 98; 34 : 41.

65. Dan malaikat-malaikat 
akan berkata kepada mereka, 
“Kami tidak turun kecuali 
dengan perintah Tuhan engkau. 
Kepunyaan Dia-lah segala yang 
ada di hadapan kami dan segala 
yang ada di belakang kami dan 
segala yang ada di antaranya. Dan 
tidaklah Tuhan engkau itu pelupa.

ۡمِر َربَِّک ۚ لَٗہ َما بَیَۡن اَیِۡدیَۡنا 
َ
ا بِا

َّ ُل  ِال ّزَ
َ
َو َما نََتن

َربَُّک   اَن  
َ
ک َما   َو  ٰذلَِک  بَیَۡن  َما  َو  َفَنا 

ۡ
َخل َما  َو 

 ﴾۶۵ۚ ا ﴿ نَِسّیً

66. “Dia-lah aTuhan langit dan 
bumi, dan segala yang ada di 
antara keduanya. Maka sembah-
lah Dia, dan bersiteguhlah dalam 
beribadah kepada-Nya. Apakah 
engkau mengetahui seseorang 
yang sama dengan Dia? “

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَما فَاۡعُبۡدُہ  َرّبُ الّسَ

ا ﴿٪۶۶﴾  َو اۡصَطِبۡر  لِِعَباَدتِٖہؕ  َہۡل  تَۡعلَُم  لَٗہ  َسِمّیً 

67. Dan manusia berkata,1788 
b“Apakah jika aku mati, pasti akan 
dibangkitkan hidup kembali?“

َو یَُقۡوُل الِۡانَۡساُن َء ِاَذا َما ِمّتُ  لََسۡوَف اُۡخَرُج  

ا ﴿۶۷﴾  َحّیً
68. Tidaklah manusia ingat 

bahwa cKami telah menciptakan 
dia dahulu, padahal dia ketika itu 
tidak ada sama sekali?1789

قَۡبُل   ِمۡن  َخلَۡقٰنُہ  ا 
اَنَّ الِۡانَۡساُن  ُر 

ُ
ک

ۡ
یَذ لَا  اََو 

َو لَۡم  یَُک َشۡیًئا ﴿۶۸﴾ 

69. Maka demi Tuhan engkau, 
niscaya akan dKami himpun 
mereka itu, dan juga setan-setan; 
kemudian Kami akan membawa 
mereka di sekeliling Jahanam1790 
dalam keadaan berlutut. 

ۡم  
ُ
ہ

ۡحِضَرنَّ
ُ

ٰیِطیَۡن ثُّمَ لَن
َ

ۡم َو الّش
ُ
ہ

ۡحُشَرنَّ
َ

فََو َربَِّک لَن

ا ﴿۶۹﴾  َم  ِجِثّیً
َ َحۡوَل  َجَہنّ

1788. Al-Insān (manusia) di sini bukan berarti manusia pada umumnya, 
melainkan golongan manusia tertentu; yaitu orang-orang kafir yang bernasib 
sial dan ragu-ragu akan adanya kehidupan sesudah mati. Dalam kenyataannya di 
dunia ini sangat sedikit orang yang benar-benar mengingkari adanya kehidupan 
sesudah mati. Keragu-raguan dan pengingkaran akan kehidupan di balik alam 
kubur itu tidak dinyatakan dengan ucapan mulut, melainkan diekspresikan 
melalui amal perbuatan dan perilaku mereka, yaitu berupa kesibukan mereka 
dalam mengejar tujuan-tujuan materi. 

1789. Sesuatu yang pantas disebut, atau yang mempunyai sesuatu nilai, atau 

R. 5
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70. Kemudian1791 Kami pasti 
akan memisahkan dari tiap-
tiap golongan, siapa-siapa yang 
bersikeras dalam kedurhakaan 
terhadap Tuhan Yang Maha 
Pemurah.

َعلَي  اََشّدُ  ۡم  
ُ
اَیُّہ ِشۡیَعٍۃ   ّلِ  

ُ
ک ِمۡن  ِزَعّنَ 

ۡ
لََنن ثُّمَ  

 ﴾۷۰ۚ ا ﴿ ۡحٰمِن ِعِتّیً الّرَ

71. Dan1792 sesungguhnya Kami 
lebih mengetahui mereka yang 
lebih layak1793 dibakar di dalamnya. 

بَِہا  لٰي  اَۡو ۡم 
ُ
ہ یَۡن  ِذ

َّ ل بِا اَۡعلَُم  ۡحُن 
َ

لَن ثُّمَ 

ا ﴿۷۱﴾  ِصلِّیً
72. Dan atiada seorang pun 

dari antara kamu1793A melainkan 
akan datang kepada neraka itu. 
Ini adalah ketetapan mutlak dari 
Tuhan engkau.* 

اَن َعلٰي َربَِّک َحۡتمًا 
َ
ا َواِرُدَہا ۚ ک

َّ ۡم  ِال
ُ

ۡنک َو ِاۡن ّمِ

 ﴾۷۲ۚ ا ﴿ ۡقِضّیً ّمَ

bensifat penting. Arti ini didukung oleh QS.76: 2.
1790. Dalam bahasa Ibrani, kata Jahannam disebut Gehenna, yang dalam 

bahasa Arami asal mulanya ialah Hinnom, tetapi belakangan berubah menjadi 
Gehinnom (Enc. Bib.) yang berarti “lembah maut atau kehancuran.” Kata itu 
mungkin pula majemuk dari Jahannam yang berarti, ia pergi mendekat, dan 
Jahuma yang berarti, mukanya berkerut. Maka Jahannam dapat pula berarti, 
suatu benda atau tempat yang mula-mula orang menyukainya, tetapi ketika ia 
menghampirinya, ia menjadi tidak lagi menyukainya, lalu mengerutkan mukanya 
untuk menunjukkan kebenciannya kepada benda atau tempat itu. Dengan 
demikian bentuk kata itu sendini menjelaskan sifat dan hakikat neraka.

 1791. Tsummā yang berarti, kemudian, ialah, sesudah itu, adalah kata depan 
atau kata penghubung yang menunjukkan urutan dan pertangguhan. Terkadang 
dipakai untuk menunjukkan urutan dalam uraian, dan bukan urutan yang 
sebenarya. Tsummā  berarti pula “dan” dan “maka” (Lane).

1792. Dalam ayat ini Tsummā itu kata penghubung yang menunjukkan 
urutan menurut uraian, dan bukan urutan yang sebenarya, dan mengandung arti 
“dan.” Dengan demikian kata itu berarti, dan Kami memberitahukan kepadamu 
hal yang lain, bahwa .............

 1793. Kata-kata itu dapat berarti, (a) mereka yang lebih pantas untuk dibakar 
dalam api daripada dibiarkan ada di luarnya; (b) mereka yang lebih layak daripada 

a21 : 99.

* Di ayat ini ‘in minkum illa waariduha’ bukanlah maksudnya bahwa setiap orang pasti 
akan masuk Jahannam. Al-Qur’an menerangkan tentang orang-orang suci, yang tidak akan 
mendengar suara Jahannam sekecil apapun. Yang dimaksud Jahannam disini adalah neraka 
dunia yang diderita oleh orang-orang suci semata-mata karena-Nya. Akan tetapi kadang-
kadang orang-orang berdosapun ketika menghadapi kematian sangat menderita. Ini pun suatu 
bentuk neraka yang diterima di dunia ini juga.
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73. aKemudian akan Kami 
selamatkan orang-orang yang 
bertakwa, dan akan Kami biarkan 
orang-orang yang aniaya itu 
berlutut di dalam neraka itu.

لِِمیَۡن  
ٰ

الّظ ُر 
َ

نَذ ّوَ  َقۡوا 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال ي  نَُنّجِ ثُّمَ 

ا ﴿۷۳﴾  ِفۡیَہا ِجِثّیً

74. Dan apabila ayat-ayat1794 
Kami yang nyata dibacakan kepada 
mereka, orang- orang yang ingkar 
berkata kepada orang-orang yang 
beriman, “Katakanlah, manakah 
di antara dua golongan yang lebih 
baik kedudukannya dan lebih baik 
sebagai kawan seiring?“

ِذیَۡن 
َّ ال قَاَل  ٰنٍت  بَّیِ ٰیُتَنا 

ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

َخیٌۡر   رِیَۡقیِۡن 
َ
الۡف اَّيُ   � ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک

َقاًما ّوَ اَۡحَسُن نَِدیًّا ﴿۷۴﴾  ّمَ

a21 : 102; 39 : 62.

yang lainnya untuk dibakar dalam api; (c) mereka yang lebih pantas untuk dihukum 
dengan dilemparkan ke dalam api daripada dengan cara lain apapun.

1793A. Kata pengganti kum (kamu) dalam minkum tidak dikenakan kepada 
semua orang. Kata pengganti itu dikenakan seperti nampak dari letaknya kalimat 
ini, hanya kepada orang-orang kafir dan kepada mereka yang meragukan adanya 
kehidupan sesudah mati. Semua golongan manusia ini telah disebut dalam ayat-
ayat yang mendahuluinya. Menurut Ibnu Abbas r.a. dan Ikrimah r.a pengertian 
yang lain dari minkum (di antara kamu) adalah minhum (di antara mereka), 
sedang Ibnu Abbas r.a. biasa mengatakan, bahwa ungkapan minkum itu ditujukan 
kepada orang-orang kafir (Qurtubī).

Jadi kata pengganti kum (kamu) yang telah disebut dalam ayat-ayat 67–71 itu 
jelas ditujukan kepada orang-orang kafir. Di pihak lain, Al-Qur’an dengan nyata 
sekali dan secara tegas mendukung pandangan, bahwa orang-orang mukmin 
yang saleh sekali-kali tidak akan masuk neraka; mereka akan senantiasa berjemur 
dalam sinar matahari kecintaan dan rahmat Ilahi (QS.27:90; 39:62; 43:69, dan 
sebagainya), serta akan tetap jauh dari api neraka dan tidak akan mendengar 
suaranya, biar hanya sayup-sayup sekalipun (QS.21: 102-103).

Tetapi bila kata pengganti kum (kamu) dianggap mencakup orang-orang 
mukmin maupun orang-orang kafir, maka dalam hal orang-orang kafir, ayat ini 
akan beranti, bahwa mereka semuanya akan masuk neraka dan mengenai orang-
orang mukmin, api neraka yang diisyaratkan dalam ayat ini akan berarti, api 
cobaan dan penderitaan-penderitaan yang harus mereka lalui dalam kehidupan 
di dunia ini, dan yang mereka tanggung dengan sabar dan teguh, dan akhirnya 
dari api itu mereka dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga rahmat dan 
ketenteraman yang datang dari Allah seperti nampak dari ayat berikutnya.

Rasulullah Saw sendiri telah menjelaskan arti ayat ini. Istri beliau, Siti 
Hafshah, menurut riwayat pernah berkata, “Pada sekali peristiwa, ketika 
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75. Dan aberapa banyak generasi 
yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka, yang lebih 
baik dalam kekayaan daripada 
mereka ini dan lebih baik dalam 
pandangan lahirnya! 

اَۡحَسُن   ۡم 
ُ
ہ قَۡرٍن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
قَۡبلَہ اَۡہلَۡکَنا  ۡم 

َ
ک َو 

اَثَاثًا  ّوَ ِرۡءیًا ﴿۷۵﴾ 

76. Katakanlah, “Barangsiapa 
berada dalam kesesatan, maka 
diberi tangguh baginya oleh Tuhan 
Yang Maha Pemurah sampai 
suatu waktu, bhingga mereka akan 
melihat apa yang telah dijanjikan 
kepada mereka, apakah azab, atau 
saat akhir.1795 Maka segera mereka 
akan mengetahui siapa yang paling 
buruk kedudukannya dan paling 
lemah kekuatan pasukannya.

ۡحٰمُن  َیۡمُدۡد لَُہ الّرَ
ۡ
لٰلَِۃ فَل

َ
اَن فِي الّض

َ
قُۡل َمۡن ک

اَب 
َ

ا  الَۡعذ ي  ِاَذا َراَۡوا َما یُۡوَعُدۡوَن  ِاّمَ
ٰۤ
ا ۚ۬ َحّت َمّدً

 ؕ فََسَیۡعلَُمۡوَن َمۡن ُہَو َشّرٌ 
َ

اَعۃ ا الّسَ َو ِاّمَ

انًا  ّوَ  اَۡضَعُف  ُجۡنًدا ﴿۷۶﴾ 
َ
ک ّمَ

77. cDan Allah melipatganda-
kan petunjuk kepada orang-orang 
yang mendapat petunjuk. dDan 
amal-amal saleh yang kekal, 
lebih baik di sisi Tuhan engkau 
sebagai ganjaran, dan lebih baik 
kesudahannya. 

ِذیَۡن اۡہَتَدۡوا ُہًديَؕو الٰۡبِقٰیُت 
َّ ُہ ال

َو یَِزیُۡد اللّٰ

َخیٌۡر   ّوَ  ثََوابًا  َربَِّک  ِعۡنَد  َخیٌۡر  ِلٰحُت  الّصٰ

ا ﴿۷۷﴾  َرّدً
َ
ّم

a6 : 7; 17 : 18; 19 : 99; 21 : 12; 36 : 32; 50 : 37.  b72 : 25.  c9 : 124; 47 : 18; 48 : 5.  d87 : 18.

Rasulullah Saw bersabda bahwa tiada seorang pun di antara sahabat-sahabat 
beliau yang pernah ikut-serta dalam Perang Badar dan Uhud akan masuk neraka, 
aku menarik perhatian beliau kepada ayat ini; mendengar itu beliau sedikit 
gusar kepadaku, oleh sebab kekeliruanku dalam mengartikan ayat ini, serta 
menyuruhku membaca ayat berikutnya.” (Muslim, seperti dikutip oleh Jami’ 
al-Bayan). Kenyataan bahwa Rasulullah Saw mengisyaratkan Siti Hafshah 
r.a. kepada ayat berikutnya (ayat 73) menunjukkan, bahwa beliau sendiri telah 
memahami kata depan Tsumma yang terdapat dalam ayat ini dalam artian “dan,” 
dan telah menganggap ayat berikutnya sebagai kalimat yang berdiri sendiri dan 
terpisah; jika tidak demikian, tentu beliau tidak akan gusar kepada Siti Hafshah 
r.a. oleh karena salah mengartikan ayat yang sedang dibahas ini.

1794. Ayat (tanda-tanda) itu berupa bukti-bukti dan dalil-dalil berdasarkan 
pada akal, kecerdasan otak, dan pengalaman yang mengisyaratkan kepada 
adanya sesuatu barang atau wujud, serta tujuan dan maksud barang itu, lalu 
memastikannya. Tetapi ayat Bayinah (tanda-tanda nyata) adalah tanda-tanda 
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78. Maka, apakah engkau tidak 
melihat orang yang ingkar kepada 
tanda-tanda Kami, dan ia berkata, 
a“Sesungguhnya aku akan diberi 
banyak harta benda dan anak-
anak.”1796 

لَاُۡوتَیَّنَ   قَاَل  َو  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا َر 

َ
ف

َ
ک ِذۡي 

َّ ال اَفََرَءیَۡت 

 ﴾۷۸ؕ َمالًا  ّوَ  َولًَدا ﴿

79. Apakah ia mengetahui yang 
gaib ataukah ia telah memperoleh 
suatu janji dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah? 

ۡحٰمِن   الّرَ ِعۡنَد   
َ

خَذ
َّ
ات اَِم  الَۡغۡیَب  لََع  

َ
اَّط

 ﴾۷۹ۙ َعۡہًدا ﴿

80. Sekali-kali tidak!1797 Kami 
akan catat apa yang ia katakan 
dan Kami akan benar-benar 
memperpanjang azab baginya.

ِمَن  لَٗہ  نَُمّدُ  َو  یَُقۡوُل  َما  ُتُب 
ۡ

اَؕسَنک
َّ ل

َ
ک

 ﴾۸۰ۙ ا ﴿ اِب  َمّدً
َ

الَۡعذ

81. Dan Kami akan mewari-
si,1798 apa-apa yang ia katakan, 
dan bia akan datang kepada Kami 
seorang diri.

تِۡیَنا  فَۡرًدا ﴿۸۱﴾ 
ۡ
ّوَ  نَِرثُٗہ  َما یَُقۡوُل َو یَا

a18 : 35; 74 : 13-14.  b6 : 95; 18 : 49.

dan dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang bukan saja mengisyaratkan 
kepada adanya sesuatu benda serta membuktikannya, tetapi juga cocok sekali 
dengan keadaan dan dengan persoalan yang hendak dibuktikannya, dan 
mempunyai pula tujuan serta maksud yang luar biasa.

1795.“Azab” di sini dapat pula berarti siksaan sementara yang akan 
menimpa orang-orang kafir secara bertahap sebelum kehancuran mereka 
terakhir, dan “saat akhir” dapat berarti kehancuran mereka yang mutlak dan 
terakhir.

1796. Orang-orang kafir memandang kekayaan dan anak-cucunya sangat 
penting serta merasa amat bangga oleh karenanya, dan dengan cara demikian 
pula bangsa-bangsa kafir dari barat yang sombong itu berpendirian; dan 
mengenai mereka itu surah ini membahas dengan cara istimewa.

1797. Kata-kata Kallā (sekali-kali tidak) berarti, penolakan, makian, 
dan penyesalan terhadap orang oleh sebab apa-apa yang dikatakannya tidak 
benar. Kata ini menunjukkan pula, bahwa apa yang telah dikatakan sebelum 
itu tidak benar, dan bahwa apa yang menyusulnya adalah benar (Lane). 
Kata-kata “apa yang ia katakan” merujuk kepada ucapan sombong yang 
biasa dikatakan oleh orang-orang kafir disebabkan oleh besarnya kekayaan, 
kekuasaan, pengaruh, dan jumlah anak-anak mereka.

1798. Kata-kata, “kami akan mewarisi apa-apa yang ia katakan, dan 
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82. aDan mereka telah meng-
ambil tuhan-tuhan selain Allah, 
supaya mereka akan menjadi 
sumber kehormatan dan ke-
kuasaan bagi mereka.

ۡم  
ُ
لَہ ۡونُۡوا  

ُ
لَِّیک   

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 
ُ

خَذ
َّ
ات َو 

 ﴾۸۲ۙ ا ﴿ ِعّزً

83. Sama-sekali tidak! bMe-
reka itu akan mengingkari1799 
penyembahan mereka dan akan 
menjadi lawan mereka. 

ۡونُۡوَن  
ُ

یَک َو  بِِعَباَدتِہِۡم  ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
اَؕسَیک

َّ ل
َ
ک

ا ﴿٪۸۳﴾  َعلَۡیہِۡم  ِضّدً 

84. Tidakkah engkau melihat 
bahwa cKami telah mengirim 
setan-setan kepada orang-orang 
kafir untuk menghasut mereka 
dengan hebatnya untuk melaku-
kan perbuatan-perbuatan dur-
haka? 

ٰیِطیَۡن َعلَي الٰۡکفِرِیَۡن  
َ

َنا الّش
ۡ
 اَۡرَسل

ۤ
ـا

اَلَۡم تََر اَنَّ

 ﴾۸۴ۙ ا ﴿
ً

اَّز ۡم  
ُ
ہ

ُ
تَُؤّز

85. Maka janganlah engkau 
tergesa-gesa bertindak terhadap 
mereka; sesungguhnya Kami 
akan menghitung dengan teliti 
bagi mereka.1800

 ﴾۸۵ؕ ا ﴿ ۡم  َعّدً
ُ
َما  نَُعّدُ  لَہ

فَلَا  تَۡعَجۡل َعلَۡیہِۡم ؕ ِانَّ

86. Ingatlah  hari ketika dKami 
akan menghimpun orang-orang 
yang bertakwa di hadapan Tuhan 
Yang Maha Pemurah sebagai 
tamu-tamu yang terhormat; 

ًدا ﴿۸۶﴾ 
ۡ
ۡحٰمِن َوف ي الّرَ

َ
ِقیَۡن  ِال ۡحُشُر الُۡمّتَ

َ
یَۡوَم ن

a21 : 25; 36 : 75.  b6 : 24; 10 : 29.  c8 : 49; 47 : 26; 59 : 17.  d39 : 74.

ia akan datang kepada Kami seorang diri,” dapat berarti, ia akan terpaksa 
meninggalkan segala kekayaan dan anak-cucunya di belakang: (a) Kami akan 
menyimpan percakapannya yang kurang ajar itu, dan akan memperingatkan 
tentang itu kepadanya apabila ia datang kepada Kami dan akan menghukumnya 
atas itu; (b) para ahli warisnya akan masuk ke dalam pangkuan Islam, dan semua 
kekayaan dan sumber-sumber dayanya akan dipergunakan pada jalan Kami.

1799. Kata-kata itu dapat berarti, (a) Tuhan-tuhan palsu akan mengingkari 
adanya kaum musyrik pernah menyembah mereka; (b) orang-orang musyrik 
akan mengingkari (fakta) bahwa mereka pernah menyembah tuhan-tuhan 
palsu. Untuk (a) lihat QS.2: 167; 10: 29; 16: 87; 28: 64; dan untuk (b) lihat 
QS.6: 24; 30: 14.

1800. Ayat ini berarti, (a) Kami mempunyai catatan lengkap mengenai 

R. 6



MARYAM Surah 19Juz 16

1084

87. Dan aKami akan meng-
giring orang-orang berdosa itu 
ke Jahanam dalam keadaan 
dahaga.1801

 ﴾۸۷� َم ِوۡرًدا ﴿
َ ّوَ نَُسۡوُق الُۡمۡجِرِمیَۡن ِالٰي َجَہنّ

88. bMereka tidak mampu 
memberi syafaat, kecuali ia yang 
telah membuat janji dari Tuhan 
Yang Maha Pemurah. 

 ِعۡنَد  
َ

خَذ
َّ
ا َمِن ات

َّ   ِال
َ

َفاَعۃ
َ

لَا یَۡملُِکۡوَن الّش

 ﴾۸۸� ۡحٰمِن  َعۡہًدا ﴿ الّرَ

89. cDan mereka itu berkata, 
“Tuhan Yang Maha Pemurah 
telah mengambil seorang anak 
laki-laki.”

 ﴾۸۹ؕ ۡحٰمُن  َولًَدا ﴿   الّرَ
َ

خَذ
َّ
َو قَالُوا  ات

90. Sesungguhnya kamu telah 
mengucapkan sesuatu yang 
sangat mengerikan.

 ﴾۹۰ۙ ا ﴿ لََقۡد  ِجۡئتُۡم  َشۡیًئا  ِاّدً

91. Hampir-hampir seluruh 
langit pecah oleh karenanya, dan 
bumi terbelah, serta gunung-
gunung runtuh berkeping-
keping.1802 

 
ُ

تَنَۡشّق َو  ِمۡنُہ  ۡرَن 
َ

یََتَفّط ٰمٰوُت  الّسَ اُد 
َ
تَک

 ﴾۹۱ۙ ا ﴿ ِجَباُل َہّدً
ۡ

ِخّرُ ال
َ
الۡاَۡرُض َو ت

92. Karena mereka menyatakan 
bahwa Tuhan Yang Maha 
Pemurah mempunyai seorang 
anak laki-laki.

 ﴾۹۲ۚ ۡحٰمِن  َولًَدا ﴿ اَۡن  َدَعۡوا  لِلّرَ

a39 : 72.  b2 : 49; 20 : 100; 21 : 29; 34 : 24; 39 : 45; 43 : 87; 53 : 27; 74 : 49.  c2 : 117; 4 : 172; 6 : 
101-102; 10 : 69; 17 : 112; 18 : 5; 19 : 36 ;21 : 27; 25 : 3; 39 : 5; 43 : 82.

perbuatan-perbuatan jahat mereka; (b) Kami mempunyai catatan mengenai 
kapan waktunya mereka harus mendapat hukuman.

1801. Al-Wird berarti, (a) datang atau tiba ke air; (b) air yang orang datang 
ke situ untuk minum; (c) giliran untuk datang ke tempat air; (d) sejumlah unta 
atau sekawanan unta kehausan (Aqrab). Lihat pula QS.11: 99.

1802. Faham bahwa Yesus anak Allah itu begitu mengerikan, sehingga 
seluruh langit, bumi, dan gunung-gunung dapat hancur berkeping-keping 
dan rebah ke tanah karena kejinya kepercayaan itu. Kepercayaan itu sangat 
menjijikkan wujud-wujud samawi (al-Samāwāt) oleh karena berlawanan 
dengan sifat-sifat Ilahi dan bertentangan dengan segala yang wujud-wujud 
samawi itu bela dan muliakan. Kepercayaan ini menjijikkan manusia yang 
mendiami bumi (al-Ard) sebab hal ini bertentangan dengan tuntutan fitrat serta 
kecerdasan otak manusia sejati, dan akal manusia menolak dengan perasaan 
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93. aPadahal tidaklah layak 
bagi Tuhan Yang Maha Pemurah, 
mengambil bagi diri-Nya sendiri 
seorang anak laki-laki.1803

 ﴾۹۳ؕ   َولًَدا ﴿
َ

ِخذ
َّ

ۡحٰمِن اَۡن  یَّت ِغۡي لِلّرَ َو َما یَۡنَبۢ

94. bTiada seorang pun di 
seluruh langit dan bumi melainkan 
ia akan datang kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah sebagai 
hamba.1804 

تِي  
ٰ
ا اۤ 

َّ ِال الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َمۡن   
ُ

ّل
ُ
ک ِاۡن 

 ﴾۹۴ؕ ۡحٰمِن  َعۡبًدا ﴿ الّرَ

95. Sesungguhnya, Dia me-
lingkupi mereka dengan ilmu-
Nya dan menghitung mereka 
dengan teliti.

 ﴾۹۵ؕ ا ﴿ ۡم  َعّدً
ُ
ہ ۡم  َو َعّدَ

ُ
لََقۡد  اَۡحٰصہ

96. Dan setiap mereka akan 
datang kepada-Nya pada Hari 
Kiamat sendiri-sendiri.

تِۡیِہ  یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  فَۡرًدا ﴿۹۶﴾ 
ٰ
ۡم  ا

ُ
ہ

ُّ ل
ُ
َو  ک

a2 : 117; 4 : 172; 10 : 69; 37 : 152-155.  b20 : 109.

kecewa faham demikian itu. Orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi dan 
mulia seperti para nabi dan para pilihan Tuhan (al-Jibāl) juga menolak dan 
menentangnya, sebab anggapan bahwa manusia memerlukan pengorbanan 
orang lain untuk memperoleh keselamatan dan mencapai tingkat akhlak 
tinggi, adalah bertentangan dengan pengalaman rohani mereka sendiri.

1803. Surah ini berisikan pencelaan yang paling keras dan lugas terhadap 
itikad-itikad Kristen, terutama kepercayaan mereka yang pokok, bahwa Yesus 
adalah anak Allah, satu kepercayaan yang daripadanya terbit semua itikad 
lainnya; tekanan istimewa telah diberikan kepada penolakan dan pencelaan 
terhadap kepercayaan ini. Perlu mendapat perhatian khusus, bahwa sifat al-
Rahmān telah berulang-ulang disinggung dalam surah ini – sifat itu telah 
disebutkan sebanyak enam belas kali. Oleh karena itikad Kristen yang pokok 
ialah pengakuan kepada Yesus sebagai anak Allah, dan akibat-akibatnya 
ialah itikad penebusan dosa mengandung arti penolakan terhadap sifat al-
Rahmān, dan karena pokok, pembahasan utama surah ini ialah pembantahan 
terhadap itikad ini, maka sudah seharusnya sifat-sifat Ilahi itu disebut dengan 
berulang-ulang. Itikad penebusan dosa yang mengandung arti. bahwa Tuhan 
tidak dapat mengampuni dosa-dosa manusia, padahal sifat al-Rahmān 
menghendaki, bahwa Dia dapat dan memang sering mengampuni mereka; 
itulah sebabnya sifat al-Rahmān berulang kali disebut dalam surah ini.

1804. Tuhan Yang bersifat Rahmān itu tidak memerlukan putra untuk 
menolong-Nya atau menggantikan-Nya, sebab Dia adalah Yang Empunya 
seluruh langit dan bumi dan kerajaan-Nya meliputi seluruh alam, dan juga 
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a44 : 59; 54 : 18.  b17 : 18; 19 : 75; 21 : 12; 36 : 32; 50 : 37.

97. Sesungguhnya orang-orang 
beriman dan beramal saleh – 
Tuhan  Yang Maha Pemurah akan 
menanamkan kecintaan yang 
mendalam bagi mereka.1805

ِلٰحِت  لّصٰ ا ا  َعِمُلو َو  ا  َمنُۡو
ٰ
ا یَۡن  ِذ

َّ ل ا ّنَ  ِا

ا ﴿۹۷﴾  ۡحٰمُن  ُوّدً ُم  الّرَ
ُ
َسَيۡجَعُل  لَہ

98. Maka sesungguhnya aKami 
telah memudahkan Al-Qur’an  
itu dalam bahasa engkau supaya 
dengan itu engkau dapat me-
nyampaikan kabar suka kepada 
orang-orang bertakwa, dan mem-
beri peringatan dengan itu 
kepada kaum yang suka ber-
bantah.

ِقیَۡن   الُۡمّتَ بِِہ  َر  لُِتَبّشِ بِلَِسانَِک  ۡرٰنُہ  یَّسَ َما 
فَِانَّ

ا ﴿۹۸﴾  ّدً
ُّ َو  تُۡنِذَر  بِٖہ  قَۡوًما  ل

99. bDan berapa banyak ge-
nerasi sebelum mereka yang 
telah Kami binasakan! Adakah 
engkau merasakan seorang saja 
dari antara mereka, atau kamu 
mendengar suara mereka?1806

ِحّسُ 
ُ
ۡن قَۡرٍنؕ  َہۡل ت ۡم ّمِ

ُ
ۡم  اَۡہلَۡکَنا قَۡبلَہ

َ
َو ک

ًزا ﴿٪۹۹﴾
ۡ

ۡم ِرک
ُ
ۡن  اََحٍد اَۡو تَۡسَمُع لَہ ۡم ّمِ

ُ
ِمۡنہ 

karena semua orang adalah hamba-Nya, dan Yesus adalah salah seorang dari 
antara mereka.

1805. Ayat ini dapat diberi salah satu di antara arti-arti berikut: (a) Tuhan 
akan menanamkan kecintaan-Nya sendiri dalam hati orang-orang saleh; (6) 
Dia akan mempunyai kecintaan yang mendalam terhadap orang-orang saleh; 
(c) Dia akan menanam kecintaan yang mendalam terhadap umat manusia 
dalam hati 0rang-orang saleh; (d) Dia akan menanamkan kecintaan yang 
mendalam terhadap orang-orang saleh dalam hati manusia.

1806. Ayat ini mengandung suatu peringatan keras kepada bangsa-bangsa 
Kristen dari barat mengenai kesudahan sangat dahsyat yang tersedia bagi 
mereka, bila mereka tidak menerima kebenaran serta tidak meninggalkan 
cara-cara mereka yang jahat itu. Mereka sombong atas kekuasaan dan 
kemajuan duniawi mereka, tetapi mereka telah mengabaikan kenyataan yang 
pasti, bahwa kepercayaan -kepercayaan yang salah dan kehidupan yang penuh 
bergelimang dosa hanya membawa kepada kehancuran belaka.
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Surah 20
TĀ HĀ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 136, dengan Basmalah

Rukuknya : 8

Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Surah ini diturunkan di masa permulaan sekali, di Mekah. Itulah 
pendapat Abdullah bin Mas’ud r.a., seorang dari sahabat Rasulullah 
Saw yang paling dahulu menerima Islam. Surah ini lebih lanjut 
membahas kepercayaan dan ajaran-ajaran Kristen yang merupakan 
pokok pembahasan utama surah yang mendahuluinya. Salah satu dari 
kepercayaan-kepercayaan dasar agama Kristen ialah bahwa hukum 
syariat itu laknat. Surah ini mulai dengan mengemukakan bantahan 
keras terhadap faham Kristen itu. Hukum syariat, demikian dinyatakan 
oleh surah ini, bukanlah merupakan laknat, melainkan secara positif 
merupakan karunia dan rahmat Ilahi yang besar, dan kebailikan dari 
menjadi beban dan rintangan, tujuannya ialah memberi penghiburan 
dan kepuasan rohani manusia. Inilah salah satu tujuan pokok Al-
Qur’an, yang dipenuhinya dengan sebaik-baiknya Rasulullah Saw 
dihibur dengan amanat, bahwa Tuhan telah menurunkan Al-Qur’an 
untuk meringankan beban-beban manusia dan bukan untuk menambah 
kesusahan-kesusahannya. Al-Qur’an memenuhi segala kepentingan 
dan keperluan yang utama bagi manusia.

Ikhtisar Surah 
Surah ini mulai dengan memberitahukan kepada orang-orang 

Kristen, bahwa untuk mengerti dan menyelami kebenaran-kebenaran 
yang dikandung oleh Al-Qur’an, mereka harus merenungkan keadaan-
keadaan dan kondisi-kondisi yang harus dilalui oleh Nabi Musa As. 
Dikemukakan, bahwa setelah perkembangan rohani beliau mencapai 
titik kesempurnaan, dan ternyata beliau sudah mampu menerima 
tanggung jawab sebagai seorang nabi, Musa As di perintahkan pergi 
menemui Fir‘aun dan menyampaikan kepadanya amanat Tuhan. 
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Fir‘aun menampik, bersikap sombong, dan berusaha membunuh Nabi 
Musa as.

Kemudian Nabi Musa As diperintahkan oleh Allah Swt untuk 
memimpin Bani Israil keluar dari Mesir dan membawa mereka ke 
Kanaan. Fir‘aun mengejar mereka dengan balatentaranya yang kuat, 
tetapi hukuman Tuhan menimpa dirinya dan ia mati tenggelam di laut, 
di hadapan mata Bani Israil sendiri. Sesudah itu Mausa As menaiki 
“Gunung” di mana hukum syariat di wahyukan kepada beliau. Surah 
ini kemudian mengemukakan kecaman halus kepada umat Kristen. 
Mereka diberitahu bahwa jikalau sebelum kebangkitan Nabi Isa As 
Bani Israil berpegang pada faham bahwa Tuhan itu Maha Esa, dan 
sesudah masa itupun dalam Al-Qur’an diberikan tekanan khusus pada 
tauhid Ilahi dan pentingnya hukum syariat, maka betapa suatu ajaran 
yang menganggap hukum syariat sebagai laknat serta berpegang pada 
kemusyrikan dan mengajarkan faham demikian dapat muncul di antara 
dua agama yang sangat kuat berpegang pada tauhid itu.

Selanjutnya disebutkan mengenai hukuman Tuhan yang akan 
menimpa bangsa-bangsa Kristen oleh karena dosa-dosa dan keburukan-
keburukan mereka, setelah mereka menikmati kesejahteraan duniawi 
selama seribu tahun. Tiga abad terakhir masa itu akan ditandai oleh 
kemajuan yang merata dan kesejahteraan yang amat tinggi tarafnya. Hal 
itu akan membuat mereka bersikap mencemoohkan dan mengabaikan 
peringatan Tuhan, yaitu nasib malang yang amat dahsyat telah tersedia 
bagi mereka. Surah ini menyatakan dengan tegas, bahwa hal itu pasti 
akan terjadi, dan bangsa-bangsa Kristen barat akan dihukum dengan 
siksaan yang mengerikan; gunung-gunung tinggi akan hancur demikian 
rupa sehingga akan nampak seperti debu yang bertebaran (ayat 107-
107)

Kemudian diulang kembali pokok pembahasan yang mula-mula 
telah dibukakan pada awal Surah ini, ialah, bahwa Al-Qur’an mudah 
dipahami, sebab telah di wahyukan dalam bahasa bangsa yang menjadi 
tujuan pertamanya. Berbeda dengan kitab-kitab suci Kristen, Al-Qur’an, 
pada umumnya, tidak berbicara dengan tamsil-tamsil dan kiasan-kiasan. 
Sebab dengan memakai bahasa tamsilan dan kiasan, masalahnya jadi 
kacau serta kurang jelas. Tetapi, Al-Qur’an menguraikan ajarannya 
dalam bahasa yang mudah dipahami. Pentingnya hukum syatiat 
dijelaskan dengan dalil-dalil yang kuat lagi tegas, dan syariat terbukti 
bukan laknat, melainkan merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang 
besar. Kemudian dibicarakan mengenai terusirnya Adam As dari 
“taman firdaus”. Kejadian yang di atas itu berdiri, seluruh bangunan 
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faham penebusan dosa itu, disalahartikan atau dengan sengaja disalah 
tafsirkan serta diberi penjelasan yang salah oleh umat Kristen. Hakikat 
yang sebenarnya ialah, kelahiran Adam As telah terjadi sesuai dengan 
rencana Tuhan yang telah ditentukan terlebih dahulu, dan rencana-
rencana Tuhan tidak pernah meleset atau gagal dalam mencapai 
tujuannya. Di mana menurut Bibel, Tuhan menjadikan Adam As “atas 
petanya” (Kejadian 1:27), dan kemudian terbujuk oleh Hawa, beliau 
terjerumus ke lembah dosa, maka Al-Qur’an menyatakan, bahwa oleh 
karena telah dijadikan bagai cermin dan bayangan Tuhan, Adam As tidak 
mungkin melakukan dosa semacam itu; Al-Qur’an menggambarkan, 
bahwa beliau hanya tergelincir dalam kesalahan kecil (ijtihad) tanpa 
disengaja (ayat 116).

Surah ini berakhir dengan memberikan peringatan keras kepada 
orang-orang kafir, bahwa kepada mereka tidak akan diperlihatkan 
tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang tunduk kepada keinginan 
mereka sendiri; dan bila mereka masih gigih juga menolak amanat 
Tuhan meskipun telah melihat tanda-tanda samawi,  maka mereka 
tentu akan dihukum, seperti telah dialami orang-orang kafir di masa 
rasul-rasul yang terdahulu.
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1. aAku baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Tā Hā.1807  ﴾۲﴿ۚ ٰطٰہ 
3. Kami tidak menurunkan 

Al-Qur’an kepada engkau supaya 
engkau susah,1808

 ﴾۳﴿ۙ ي 
ٰۤ
َن  لِتَۡشق

ٰ
  اَنَۡزلَۡنا َعلَۡیَک  الُۡقۡرا

ۤ
َما

4. Melainkan sebagai suatu 
bperingatan bagi siapa yang takut 
kepada Allah.

 ﴾۴﴿ۙ ۡخٰشي  
َ
کَِرًۃ  لَِّمۡن  ّي

ۡ
ا  تَذ

َّ ِال

5. Dan diturunkan dari Dia 
Yang menciptakan bumi dan 
langit yang tinggi.

ٰمٰوِت  الّسَ َو  الۡاَۡرَض  َخلََق  مَّۡن  ّمِ ِزیۡلًا 
ۡ
تَن

 ﴾۵﴿ؕ الُۡعلٰي  
6. cYang Maha Pemurah, ber-

semayam teguh di atas ‘‘Arasy.1809 ۡحٰمُن  َعلَي الۡعَۡرِش  اۡسَتٰوي  ﴿۶﴾  اَلّرَ

1807. Tā Hā adalah gabungan dari Tā dan Hā. Dalam dialek ‘Akh, sebuah 
kabilah Arab, kata Tā Hā berarti, “hai kekasihku,” atau “hai manusia sempurna.” 
Pengarang tafsir “Al-Kasysyaf” mengartikannya “wahai engkau.” Oleh sebagian 
ahli diartikan sebagai, “semoga engkau ada dalam ketenangan” (Bayan dan 
Lisan). Ungkapan ini merujuk kepada kenyataan, bahwa Rasulullah Saw telah 
dianugerahi semua kemampuan, kualitas, dan sifat fitri dengan sepenuh -penuh 
ukuran, yang membantu seseorang untuk membangun struktur (bangunan) 
akhlak yang sempurna. Rasulullah Saw memang seorang manusia yang lengkap 
lagi paripurna, dan satu contoh dan teladan yang sempurna bagi manusia dalam 
arti kata yang sepenuh-penuhnya. Lihat pula catatan no. 2343 dan 3091.

1808. Ayat ini berisikan pesan hiburan dan harapan bagi Rasulullah Saw dan 
Kaum Muslimin. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa tidaklah sejalan dengan 
wahyu Al-Qur’an yang sempurna lagi tak bercacat itu, kalau si pengemban 
amanatnya akan gagal dalam tujuannya. Perjuangan Rasulullah Saw pasti akan 
berhasil. Ayat ini membantah pula itikad Kristen bahwa peraturan syariat itu 
merupakan laknat. Tiada sesuatu dalam Al-Qur’an yang bertentangan dengan 
fitrat insani, dan tiada sesuatu yang bila dilaksanakan akan mendatangkan 
kesusahan bagi manusia.

1809. Dengan singkat, ‘Arasy mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang 
sempurna, yaitu sifat-sifat yang secara istilah disebut sifat-sifat Tanzihiyah. Sifat-
sifat tersebut kekal-abadi dan tak dapat berubah, dan merupakan hak istimewa 
bagi Tuhan Sendiri. Sifat-sifat itu ditampakkan melalui sifat-sifat lain yang 
dikenal sebagai sifat-sifat Tasbihiyah, yaitu sifat-sifat yang sedikit atau banyak 

a1 : 1.  b73 : 20; 74 : 55; 76 : 30; 80 : 12.  c7 : 55; 10 : 4.
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terdapat pula pada wujud makhluk manusia. Sifat-sifat yang disebut pertama, 
yaitu sifat-sifat Tanzihiyah, itu disebut sebagai arasy Ilahi, sedang sifat-sifat 
Tasbihiyah adalah pendukung arasy-Nya. Lihat pula catatan no. 986 dan 1233.

1810. Kata Sirr (pikiran-pikiran rahasia) maksudnya pikiran-pikiran yang 
tersembunyi di dalam benak manusia, yang diketahui hanya oleh dirinya sendiri; 
sedang Akhfā (lebih tersembunyi) meliputi semua cita-cita, gagasan, dan ambisi 
seseorang yang tersembunyi dalam kandungan masa depan dan yang belum 
pernah terlintas dalam pikirannya.

1811. Ayat ini berisikan pati dan intisari wahyu Al-Qur’an yang telah 
disinggung dalam ayat 3 di atas. Tuhan itu berwujud. Dia Maha Esa. Dia memiliki 
semua sifat sempurna dan sama sekali bersih dari segala cacat dan kelemahan 
yang dapat dijangkau oleh khayal, dan oleh sebab itu hanya Dia Sendirilah Yang 
layak kita sembah dan kita puja.

1812. Berlawanan dengan semua kaidah ilmu sejarah, Freud dalam karyanya 
“Moses and Monotheism” telah mengemukakan satu teori yang baru sekali bahwa 
Nabi Musa As bukan dari Bani Israil, dan bahwa beliau tidak berasal dari rumpun 
bangsa Ibrani, dan juga bahwa Bani Israil tidak pernah berdiam di Mesir. la telah 
mengemukakan dalil-dalil berikut untuk mendukung pendakwaan yang aneh 
itu: (1) Bahwa Musa adalah suatu nama bangsa Mesir. (2) Bahwa faham tauhid 
Ilahi pada asal mulanya dari Mesir, yang mula pertama dimaklumi dan dianut 

7. aKepunyaan Dia apa yang 
ada di seluruh langit dan apa yang 
ada di bumi, dan apa yang ada di 
antara keduanya, dan apa yang 
ada di bawah tanah lembab. 

َما  َو  الۡاَۡرِض  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت   الّسَ فِي  َما  لَٗہ 

ٰري  ﴿۷﴾ 
َّ
ۡحَت الث

َ
بَۡیَنُہَما َو َما  ت

8. bDan jika engkau berkata 
dengan suara keras Dia men-
dengarnya, demikian pula bila 
engkau berkata dengan suara 
lembut; sebab sesungguhnya 
Dia mengetahui pikiran-pikiran 
rahasia manusia dan apa yang 
lebih tersembunyi1810 sekalipun. 

َو  ّرَ  الّسِ یَۡعلَُم  ٗہ 
فَِانَّ بِالَۡقۡوِل  ۡجَہۡر 

َ
ت ِاۡن  َو 

ي  ﴿۸﴾ 
ٰ
اَۡخف

9. Allah, tiada tuhan selain 
Dia cKepunyaan Dia segala nama 
yang terbaik.1811 

حُۡسٰني ﴿۹﴾ 
ۡ

ا ُہَو ؕ لَُہ  الۡاَۡسَمٓاُء ال
َّ ُہ  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

اَللّٰ

10. dDan apakah sudah sampai 
kepada engkau kisah tentang 
Musa?1812 

 ﴾۱۰﴿� َو َہۡل  اَٰتىَک  َحِدیُۡث  ُمۡوٰسي   وقف
لازم

a2 : 285; 3 : 130; 5 : 19.  b2 : 78; 6 : 4; 11 : 6; 67 : 14.  c7 : 181; 59 : 25. d19 : 52; 79 : 16.
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oleh seorang raja Mesir di jaman purba, bernama Ikhnaten (atau Akhnaten). (3) 
Bahwa Musa As, yang juga orang Mesir, meminjam faham ini dari orang-orang 
Mesir yang mengajarkannya kepada Bani Israil. (4) Bahwa oleh sebab Musa As 
orang berasal dari Mesir, beliau tidak dapat menyatakan maksud beliau dengan 
fasih dalam bahasa Ibrani. Semua keterangan dari dalil ini pada hakikatnya tidak 
mempunyai dasar apapun. Moses (Musa) itu sudah pasti suatu kata dari bahasa 
Ibrani, yang mempunyai kata-kata ambilan, baik dalam bahasa Ibrani maupun 
bahasa Arab.

Tetapi, seandainya nama Musa berasal dari bahasa Mesir, itu tidak berarti 
bahwa Musa pun tentu berasal dari Mesir. Oleh karena Bani Israil suatu kaum 
terjejah di Mesir, yang hidup di bawah kekuasaan Fir’aun. Memang masuk 
akal, bahwa mereka telah memakai beberapa nama bangsa Mesir. Anggauta-
anggauta kaum terjajah pada umumnya merasakan sebagai suatu kegembiraan 
yang istimewa dalam pemakaian nama serta meniru adat-istiadat, tata-cara hidup, 
pakaian, dan sebagainya seperti penguasa mereka. Dalil bahwa tauhid Ilahi asal-
mulanya dari Mesir, yang telah dikenal dan dianut oleh Akhnaten, seorang raja 
Mesir dahulu kala dari diajarkan oleh dia di tengah-tengah kaum Bani Israil, 
adalah sama sekali tidak benar. Adalah tidak masuk akal untuk menganggap 
bahwa suatu faham tertentu merupakan monopoli sesuatu kaum. Berbagai 
bangsa dapat saja menciptakan faham-faham yang sama secara tersendiri, tanpa 
meminjam dari satu sama lain. Tetapi seandainya dianggap, bahwa faham tauhid 
Ilahi itu berasal dari Mesir, maka kesimpulan, bahwa Musa As orang Mesir tidak 
dapat dibenarkan. Jika orang Amerika atau orang Jerman dapat meminjam suatu 
gagasan dari orang Inggris dan sebaliknya, mengapakah orang Israil tidak dapat 
meminjam suatu gagasan dari orang Mesir? Hakikat yang sebenarnya ialah, 
faham tauhid Ilahi itu tidak pernah dimaklumi orang-orang Mesir atau orang-
orang Siria ataupun suatu kaum lain. Faham itu bersumber pada wahyu Ilahi.

Selanjutnya Freud mendasarkan pendakwaannya, bahwa Musa As orang 
Mesir, pada Keluaran 4: 10. Di situ dikatakan, bahwa Musa As lamban berbicara 
dan tidak dapat menyampaikan maksud-maksud dengan sebaik-baiknya; dan ia 
(Freud) secara serampangan mengambil kesimpulan, bahwa Musa As tidak lancar 
berbahasa Ibrani. Kebalikannya, hakikat yang sebenarnya – baik Al-Qur’an 
maupun Bibel mendukungnya – ialah bahwa ketika diperintahkan oleh Tuhan 
untuk pergi kepada Fir‘aun dan menyampaikan amanat Ilahi kepadanya, Musa 
As memohon supaya dibebaskan dari tugas ini dengan dalih tidak mempunyai 
kesanggupan menyatakan pikiran beliau dengan sebaik-baiknya. Hal ini justru 
menunjukkan, bahwa Musa As tidak dapat menyatakan maksud beliau dalam 
bahasa yang dipakai dan difahami oleh Fir’aun, yaitu bahasa Mesir; dan oleh 
sebab itu, beliau bukanlah seorang berkebangsaan Mesir. Pada hakikatnya, 
kesaksian ilmu bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, bersama-sama dengan 
kesaksian sejarah dan tradisi bangsa Yahudi, ditambah dengan uraian mengenai 
Nabi Musa As seperti tersebut dalam Bibel dan Al-Qur’an, semuanya menunjang 
dari mendukung pendapat bahwa Musa As bukan berkebangsaan Mesir dan 
juga nama beliau tidak berasal dari bahasa Mesir. Lihat Edisi Besar Tafsir dalam 
bahasa Inggris hal. 1621- 1623.
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11. aKetika ia melihat api, lalu 
ia berkata kepada keluarganya. 
“Tunggulah, sesungguhnya aku 
melihat api; mudah-mudahan 
dapat kubawa bagimu bara api 
darinya; atau aku memperoleh 
petunjuk pada api itu.”1813 

نَۡسُت 
ٰ
ا ِۡيۤ 

ّ
ِان ا   ُثۡوۤ

ُ
اۡمک لِاَۡہِلِہ   فََقاَل   نَاًرا   

ٰ
َرا ِاۡذ 

ۡنَہا بَِقبٍَس  اَۡو  اَِجُد  َعلَي  ۡم ّمِ
ُ

تِۡیک
ٰ
َعلِّۡيۤ  ا

َ ّ نَاًرا ل

اِر  ُہًدي ﴿۱۱﴾  الّنَ

12. bMaka, ketika ia datang 
kepada api  itu, ia dipanggil oleh 
suatu suara, “Hai Musa, 

 ﴾۱۲ۙ   اَٰتىَہا  نُۡوِدَي  ٰیُمۡوٰسي ﴿
ۤ
ا فَلَّمَ

13. “Sesungguhnya Aku, Tuhan 
engkau, maka tanggalkanlah ke-
dua terompahmu;1814 ckarena se-
sungguhnya engkau telah berada 
di lembah suci Thuwa.*

بِالَۡواِد   َک 
نَۡعلَۡیَک ِۚانَّ فَاۡخلَۡع  َربَُّک  اَنَا�  ِۡيۤ 

ّ
ِان

 ﴾۱۳ؕ ِس ُطًوي  ﴿ الُۡمَقّدَ

14. d“Dan Aku Sendiri memilih 
engkau; maka dengarkanlah apa 
yang diwahyukan kepada engkau, 

ۡرتَُک  فَاۡسَتِمۡع  لَِما یُۡوٰحي ﴿۱۴﴾ 
َ
َو  اَنَا  اۡخت

1813. Ayat ini menyebutkan suatu kasyaf Musa As. Adapun kasyaf-
kasyaf ada dua macam: (a) Kasyaf yang bertalian hanya dengan nabi yang 
melihat kasyaf itu. Dalam kasyaf semacam itu, penampakan Tuhan tetap 
terbatas pada nabi yang bersangkutan. (b) Kasyaf-kasyaf yang di dalamnya 
penampakan Tuhan meluas juga kepada kaum nabi itu. Nabi Musa As 
bermaksud mengatakan. bahwa jika kasyaf yang beliau saksikan itu termasuk 
macam kedua, maka beliau akan diberi suatu syariat baru untuk kaum beliau. 
Tetapi jika kasyaf itu termasuk macam pertama, beliau akan memperoleh 
suatu petunjuk untuk kemajuan rohani beliau sendiri.

1814. Seperti dikemukakan di atas, bahwa apa yang disaksikan oleh Nabi 
Musa As itu merupakan kasyaf, dan “terompah” dalam bahasa kasyaf berarti 
hubungan-hubungan duniawi, seperti istri, anak-anak, sahabat-sahabat, 
dan sebagainya. Kata-kata, “kedua terompahmu” berarti, “hubungan-
hubunganmu dengan keluargamu dari juga dengan kaummu.” Dengan 
demikian, pada saat berlangsung hubungan yang dekat dengan Tuhan, Musa 
As diperintahkan meninggalkan segala macam pikiran mengenai anak-istri 
dan juga hubungan-hubungan duniawi yang lain dari benak beliau. Jika 
diartikan secara harfiah, ayat ini akan berarti bahwa oleh karena Musa As 

a27 : 8; 28 : 30.  b27 : 9; 28 : 31; 79 : 17.  c20 : 13; 28 : 31; 79 : 17.  d20 : 42.

* Ayat 10-13: Cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa As seperti api itu, memunculkan 
kemungkinan lain, sebagaimana dikatakan, ‘au ajidu ‘ala al-naari hudan’ yakni, ‘atau aku 
memperoleh petunjuk di dekat api itu’ itu terbukti benar sebab Nabi Musa As tidak kembali 
dengan membawa bara api.
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15. a“Sesungguhnya, Aku Allah; 
tiada tuhan selain Aku, maka 
sembahlah Aku semata, dan diri-
kanlah shalat untuk mengingat-Ku; 

اۤ  اَنَا�  فَاۡعُبۡدنِۡي � َو  اَِقِم  
َّ ُہ  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

ِنۡيۤ  اَنَا اللّٰ
َ ِانّ

ِرۡي ﴿۱۵﴾ 
ۡ

ٰلوَۃ  لِِذک الّصَ

16. b“Sesungguhnya, saat Kia-
mat itu akan datang, dan Aku 
hampir menampakkannya1815 agar 
setiap jiwa dibalas menurut apa 
yang ia usahakan; 

  
ُ

ّل
ُ
ۡجٰزي ک

ُ
اُد اُۡخِفۡیَہا لِت

َ
  اَک

ٌ
تَِیۃ

ٰ
  ا

َ
اَعۃ ِاّنَ الّسَ

نَۡفٍس  بَِۢما  تَۡسٰعي ﴿۱۶﴾ 

17. “Maka janganlah engkau 
biarkan orang yang tidak percaya 
kepadanya dan mengikuti hawa 
nafsunya memalingkan engkau 
dari Kiamat  itu, sehingga engkau 
akan binasa. 

َبَع  
َّ ا یُۡؤِمُن بَِہا َو ات

َّ َک َعۡنَہا َمۡن ل
نَّ فَلَا یَُصّدَ

ۡرٰدي ﴿۱۷﴾ 
َ
َہٰوىُہ  فَت

18. “Dan apa itu di tangan kanan 
engkau, wahai Musa? “

َک بَِیِمۡیِنَک  ٰیُمۡوٰسي ﴿۱۸﴾ 
ۡ
َو  َما تِل

19. Ia, Musa, menjawab, 
“Inilah tongkatku, aku bertumpu 
padanya, dan aku rontokkan de-
ngannya daun-daunan untuk 
kambing-kambingku, dan bagiku 
di dalamnya ada beberapa man-
faat1816 lain.” 

بَِہا   
ُ

اَُہّش َو  َعلَۡیَہا  ا  ٔوُ
َ ّ
اَتََوک  ۚ َعَصاَي  ِہَي  قَاَل 

ِرُب  اُۡخٰري  ﴿۱۹﴾ 
ٰ
َعلٰي َغَنِمۡي َو لَِي ِفۡیَہا َما

20. Dia berfirman, c“Lemparkan-
lah tongkat  itu, wahai Musa!” 

قَاَل  اَلِۡقَہا ٰیُمۡوٰسي ﴿۲۰﴾ 
21. Maka ia melemparkannya, 

lalu tiba-tiba ia menjadi seekor 
ular yang merayap dengan 
cepat.1816A 

  تَۡسٰعي  ﴿۲۱﴾ 
ٌ

ۃ لٰۡقَہا فَِاَذا ِہَي َحّیَ
َ
فَا

berada di suatu tempat suci, beliau diperintahkan untuk membuka terompah 
beliau.

1815. Akhfā al-Syai’a berarti, ia menyembunyikan benda itu; ia 
menanggalkan tutupnya atau ia menzahirkannya, membuatnya jelas (Lane).

1816. Ma’ārib (kegunaan-kegunaan) itu jamak dari Ma’āribah yang 
diambil dari Ariba. Orang berkata Ariba ilaihi berarti ia memerlukannya dan 
berusaha memperolehnya; dan Ma’ārib berarti, keinginan-keinginan, kegunaan -

a27 : 10; 28 : 31.  b5 : 86; 40 : 60.  c7 : 118; 26 : 33; 27 : 11; 28 : 32.



TĀ HĀ Surah 20Juz 16

1095

22. Dia berfirman, “Peganglah 
ia dan jangan takut. Kami akan 
mengembalikannya kepada 
keadaan semula. 

ِسیَۡرتََہا  َؕسُنِعۡیُدَہا  خَۡف 
َ
ت لَا  َو  َہا 

ۡ
ُخذ قَاَل 

الۡاُۡولٰي ﴿۲۲﴾ 

23. a“Dan kepitlah tangan eng-
kau1817 ke ketiak engkau,1818 ia 
akan keluar menjadi putih tanpa 
suatu penyakit, sebagai suatu 
tanda lain, 

بَۡیَضٓاَء   ۡخُرۡج 
َ
ت َجَناِحَک  ِالٰي  یََدَک   اۡضُمۡم  َو 

 ﴾۲۳ۙ   اُۡخٰري ﴿
ً

یَۃ
ٰ
ِمۡن َغیِۡر  ُسۡوٍٓء  ا

24. “Supaya dapatlah Kami 
memperlihatkan kepada engkau 
beberapa dari tanda-tanda Kami 
yang lebih besar;1819 

 ﴾۲۴ۚ ٰیِتَنا الُۡکبٰۡري  ﴿
ٰ
ِریََک ِمۡن ا

ُ
لِن

kegunaan, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, maksud-maksud (Lane).
1816A. Tongkat itu tidak benar-benar menjadi ular, tetapi hanya dibuat 

nampak seperti ular. Oleh sebab itu kejadian itu tidak bertentangan atau 
menyalahi sesuatu hukum alam. Mukjizat tersebut dimaksudkan, selain untuk 
memberikan suatu bukti yang kuat untuk menyokong kebenaran Musa As, 
juga untuk menghibur beliau, bahwa kaumnya tidak akan selamanya lekat 
pada kemusyrikan dari kebiasaan jahat lainnya, tetapi segera setelah mendapat 
bimbingan dan asuhan beliau, mereka akan kembali menjadi sahabat beliau 
yang baik dari takut kepada Tuhan. ‘Asā berarti kaum (Lane). Lihat pula 
catatan no. 1023.

1817. Yad berarti, tangan atau lengan, dan secara kiasan berarti, anugerah, 
kebajikan, kekuatan, wewenang, pertolongan, penjagaan, masyarakat, partai 
(Aqrab).

1818. Salah satu arti Yad (tangan) ialah satu masyarakat atau kaum; 
dengan demikian ungkapan dalam teks mengandung suatu perintah bagi 
Nabi Musa As, bahwa ia harus berikhtiar supaya kaumnya selamanya dekat 
dengannya dan di bawah asuhan beliau. Jika beliau berbuat demikian, mereka 
akan menjadi orang-orang yang amat saleh, dan akan memancarkan cahaya 
rohani serta akan menjadi bersih dari semua kejahatan akhlak. Yad Baidā’ 
dapat pula berarti, dalil-dalil yang nyata dan kuat. Nabi Musa As memang 
telah dianugerahi dalil-dalil yang kuat dan kokoh untuk membuktikan 
kebenaran beliau. Lihat pula QS.7:109 dan QS.26: 34.

1819. Mukjizat tongkat rupanya merupakan salah satu tanda Ilahi terbesar 
yang diberikan kepada Nabi Musa As. Ketika Nabi Musa As diserahi tugas 
kenabian, nampaklah mukjizat tongkat itu (QS.20: 19). Ketika beliau pergi 
menyampaikan amanat beliau kepada Fir‘aun, sekali lagi mukjizat tongkatlah 

a7 : 109; 27 : 13; 28 : 33.
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25. “Pergilah kepada Fir‘aun, 
sesungguhnya ia telah melanggar 
batas.” 

ٗہ  َطٰغي  ﴿٪۲۵﴾ 
ِاۡذَہۡب  ِالٰي  ِفۡرَعۡوَن  ِانَّ 

26. Ia, Musa, berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! Lapangkanlah bagiku 
dadaku, 

 ﴾۲۶ۙ َرۡح  لِۡي  َصۡدِرۡي ﴿
ۡ

قَاَل  َرّبِ  اش

27. “Dan mudahkanlah bagiku 
tugasku; 

 ﴾۲۷ۙ ۡر لِۡيۤ  اَۡمِرۡي ﴿ َو  یَّسِ
28. a“Dan lepaskanlah kekaku-

an dari lidahku; 
 ﴾۲۸ۙ ۡن  لَِّسانِۡي ﴿ َو  اۡحلُۡل  ُعۡقَدًۃ  ّمِ

29. “Supaya mereka dapat 
memahami perkataanku; 

 ﴾۲۹۪ یَۡفَقُہۡوا  قَۡولِۡي ﴿
30. “Dan jadikanlah bagiku se-

orang penolong1820 dari antara 
keluargaku, 

 ﴾۳۰ۙ ۡن  اَۡہلِۡي ﴿ ِۡي  َوِزیًۡرا ّمِ
ّ

َو اۡجَعۡل  ل

31. b“Harun saudaraku;  ﴾۳۱ۙ ٰہُرۡوَن  اَِخي ﴿
32. “Teguhkanlah kekuatanku 

dengannya
 ﴾۳۲ۙ اۡشُدۡد  بِٖہۤ  اَۡزِرۡي ﴿

33. c“Dan ikut sertakanlah ia 
dalam tugasku; 

 ﴾۳۳ۙ ُہ  فِۡيۤ  اَۡمِرۡي ﴿
ۡ

ِرک
ۡ

َو  اَش
34. “Supaya kami banyak ber-

tasbih kepada Engkau. 
 ﴾۳۴ۙ ِثیًۡرا ﴿

َ
حََک  ک ۡي  نَُسّبِ

َ
ک

35. “Dan kami banyak meng-
ingat Engkau; 

 ﴾۳۵ؕ ِثیًۡرا ﴿
َ
َرَک  ک

ُ
ک

ۡ
ّوَ  نَذ

36. “Sesungguhnya Engkau 
Maha Melihat kepada kami.” 

ۡنَت  بَِنا بَِصیًۡرا ﴿۳۶﴾ 
ُ
َک  ک

ِانَّ

yang ditampakkan kepadanya dan kepada tukang-tukang sihir (QS.20: 70-
74). Ketika Bani lsrail memerlukan air, ia diperintahkan memukul batu padas 
dengan tongkatnya (QS.2: 61) dan ketika ia terpaksa harus menyeberangi 
laut, Tuhan memerintahkannya untuk memukul laut dengan tongkatnya itu 
(QS.26: 64).

1820. Nabi Musa As tidak menganggap diri beliau layak menghadapi 
tugas berat yang diserahkan kepadanya. Ia memohon diberi seorang penolong 
untuk membantunya. Rasulullah Saw yang kepada beliau diserahkan tugas 
yang jauh lebih berat dan sulit, tidak pernah berdoa untuk diberi seorang 

a26 : 14.  b28 : 35.  c26 : 16.

R. 2
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37. aDia berfirman, “Sesung-
guhnya, permohonanmu telah 
dikabulkan, wahai Musa! 

قَاَل  قَۡد  اُۡوتِۡیَت  ُسۡؤلََک  ٰیُمۡوٰسي ﴿۳۷﴾ 

38. “Dan, sungguh pada ke-
sempatan lain Kami juga telah 
berbuat baik atas engkau; 

 ﴾۳۸ۙ ي  ﴿ ا َعلَۡیَک  مَّرًَۃ  اُۡخرٰۤ َو لََقۡد َمَنّنَ

39. “Ketika bKami wahyukan 
kepada ibu engkau, sesuatu yang 
diwahyukan.1821 

 ﴾۳۹ۙ ي ﴿ َک  َما یُۡوحٰۤ ٰۤي  اُّمِ   ِال
ۤ
ِاۡذ  اَۡوَحۡیَنا

40. “Letakkanlah ia dalam peti, 
dan letakkanlah peti itu di sungai, 
maka sungai itu akan meng-
hanyutkannya ke tepi, di sana 
cseorang musuh bagi-Ku dan 
musuh baginya akan mengambil-
nya.” Dan Aku limpahkan kepada 
engkau kasih sayang dari-Ku Aku 
lakukan ini supaya engkau ter-
pelihara di hadapan mata-Ku;1822 

الَۡیّمِ  فِي  فَاۡقِذِفۡیِہ  ابُۡوِت  الّتَ فِي  اۡقِذِفۡیِہ  اَِن 

ِۡي 
ّ

ل َعُدّوٌ  ُہ 
ۡ

ُخذ
ۡ
یَا اِحِل  بِالّسَ الَۡیّمُ  ِقِہ 

ۡ
ُیل

ۡ
فَل

ۡيۚ۬   ّنِ  ّمِ
ً

ۃ ٗہ ؕ َو اَلَۡقۡیُت َعلَۡیَک َمحَّبَ
َّ َو َعُدّوٌ ل

 ﴾۴۰� َو لُِتۡصَنَع  َعلٰي َعۡیِنۡي  ﴿

pembantu. Beliau sendiri, tanpa dibantu dan tanpa ditolong, menjalankan 
sepenuhnya dan selengkapnya tugas dan tanggung jawab untuk mengangkat 
martabat suatu kaum yang telah terbenam ke dalam lumpur kejahatan moral 
paling rendah ke puncak kemajuan rohani paling tinggi.

1821. Karena Mā itu masdariyah, maka kata kerja yang berikutnya 
memberi kepadanya arti kesangatan. Dengan demikian Mā Yuhā berarti, 
suatu wahyu yang penting, atau apa yang perlu diwahyukan pada saat itu.

1822. ‘Ain berarti (1) mata;.(2) para penghuni rumah; (3) perlindungan 
(Lane). Oleh karena Nabi Musa As akan diserahi tugas besar dan sulit, yaitu 
membebaskan satu kaum yang terbelenggu oleh perbudakan selama jangka 
waktu yang panjang di bawah pemerintahan seorang raja yang zalim dan 
perkasa, maka amatlah perlu baginya untuk menerima latihan yang diperlukan 
untuk menjalankan. tugas berat itu di bawah para pengasuh dan pendidik 
kerajaan. Maka untuk memenuhi rencana Ilahi inilah beliau mendapat jalan 
masuk dalam lingkungan keluarga istana Fir’aun sendiri.

a26 : 16.  b28 : 8, 9.  c28 : 9.
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41. aKetika saudara perempuan 
engkau berjalan lalu berkata, 
“Bolehkah aku tunjukkan 
kepadamu seseorang yang akan 
memeliharanya? “ Maka bKami 
kembalikan engkau kepada ibu-
mu, supaya jadi sejuk matanya 
dan jangan pula ia bersedih. 
Dan cengkau telah membunuh 
seseorang, lalu Kami selamatkan 
engkau dari kedukaan. Dan Kami 
menguji engkau dengan berbagai 
ujian. Lalu engkau tinggal be-
berapa tahun di tengah-tengah 
orang-orang Madyan. Kemudian 
engkau sampai pada waktu yang 
ditentukan,1823 wahai Musa! 

َعلٰي  اَُدلُُّکۡم   َہۡل  فََتُقۡوُل  اُۡخُتَک  تَۡمِشۡيۤ  ِاۡذ 

تََقّرَ  ۡي 
َ

ک َک  اُّمِ ٰۤي  ِال فََرَجۡعٰنَک   ؕ ٗہ 
ُ
ُفل

ۡ
یَّک َمۡن  

ّجَۡیٰنَک
َ

َت نَۡفًسا فَن
ۡ
ۡحَزَن ؕ۬ َو قََتل

َ
َعۡیُنَہا َو لَا ت

َک فُُتۡونًا  ؕ۬ فَلَِبۡثَت ِسِنیَۡن فِۡيۤ    ِمَن الَۡغّمِ َو فََتّنٰ

اَۡہِل َمۡدیََن ۙ۬ ثُّمَ ِجۡئَت َعلٰي قََدٍر یُّٰمۡوٰسي ﴿۴۱﴾ 

42. “Dan dAku telah memilih 
engkau untuk diri-Ku;* 

 ﴾۴۲ۚ َو اۡصَطَنۡعُتَک  لَِنۡفِسۡي ﴿
43. ePergilah engkau dan sau-

dara engkau dengan tanda-tanda-
Ku, dan janganlah lalai meng-
ingat Aku; 

فِۡي   تَِنَیا  لَا  َو  ٰیِتۡي 
ٰ
بِا اَُخۡوَک  َو  اَنَۡت  ِاۡذَہۡب 

 ﴾۴۳ۚ ِرۡي ﴿
ۡ

ِذک

44. f“Pergilah kamu berdua, 
kepada Fir‘aun, sebab sesungguh-
nya ia telah melampui batas, 

 ﴾۴۴ۚ ٗہ  َطٰغي  ﴿
  ِالٰي  ِفۡرَعۡوَن  ِانَّ

ۤ
ِاۡذَہَبا

45. “Maka hendaklah kamu 
berdua katakan kepadanya per-
kataan lemah-lembut1824 supaya ia 
mendapat nasihat atau takut.” 

ُر اَۡو َيۡخٰشي ﴿۴۵﴾ 
َّ
ک

َ
ٗہ  یََتذ

َ ّ
َعل

َّ ًنا ل ّیِ
َ ّ فَُقۡولَا لَٗہ  قَۡولًا ل

1823. Bermukimnya Nabi Musa As di tengah-tengah kaum Midian 
memenuhi satu rencana Ilahi yang lain. Oleh karena beliau ditakdirkan 
tinggal bersama-sama dengan Bani Israil di padang pasir dan hutan-hutan 
di lembah Sinai, beliau dibiasakan kepada suatu kehidupan sukar dan keras 
dengan tinggal bertahun -tahun lamanya di Midian.

1824. Ayat ini mengemukakan dua nasihat bagi seorang penganjur atau 
penyiar agama. Ia haruslah mempergunakan bahasa lemah-lembut sewaktu 

a28 : 12, 13.  b28 : 14.  c28 : 16, 34.  d12 : 55.  e28 : 36.  f79 : 18.

* Lihat “Lisaan al-Arab”
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46. Mereka berdua berkata, 
a“Ya Tuhan kami! Sesungguhnya 
kami takut ia akan bertindak 
keterlaluan terhadap kami, 
atau ia melanggar batas dalam 
menganiaya kami.” 

 اَۡو  اَۡن  
ۤ
 َعلَۡیَنا

َ
ُرط

ۡ
خَاُف اَۡن یَّف

َ
َنا ن

  ِانَّ
ۤ
قَالَا َربََّنا

یَّۡطٰغي  ﴿۴۶﴾ 

47. Dia berfirman, “Janganlah 
kamu berdua takut karena 
sesungguhnya Aku beserta kamu 
berdua, Aku mendengar dan Aku 
melihat.” 

  اَۡسَمُع َو اَٰري  ﴿۴۷﴾ 
ۤ
َما

ُ
ِنۡي َمَعک

 ِانَّ
ۤ
خَافَا

َ
قَاَل لَا ت

48. Maka datanglah kamu ber-
dua kepadanya dan katakanlah, 
“Kami adalah rasul dari Tuhan 
engkau; maka perkenankanlah 
Bani Israil pergi beserta kami, 
dan janganlah menyiksa mereka. 
Sesungguhnya kami telah mem-
bawa kepada engkau tanda agung 
dari Tuhan engkau. Dan kese-
lamatan atas orang yang meng-
ikuti petunjuk. 

َمَعَنا  ۡرِسۡل 
َ
فَا َربَِّک  َرُسۡولَا   ا  

ِانَّ   ۤ فَُقۡولَا تِٰیُہ  
ۡ
فَا

یٍَۃ  
ٰ
ۡم ؕ قَۡد ِجۡئٰنَک بِا

ُ
بۡہ ِ

ّ
بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ۙ۬  َو لَا تَُعذ

ُہٰدي ﴿۴۸﴾ 
ۡ
َبَع  ال

َّ لُٰم  َعلٰي  َمِن  ات بَِّکؕ  َو  الّسَ ۡن ّرَ ّمِ

49. Sesungguhnya telah di-
wahyukan kepada kami, bahwa 
azab akan datang kepada ia yang 
mendustakan amanat Tuhan dan 
berpaling.” 

َب  
َّ

ذ
َ
اَب َعلٰي َمۡن  ک

َ
  اَّنَ الَۡعذ

ۤ
ا  قَۡد اُۡوِحَي  ِالَۡیَنا

ِانَّ

ي ﴿۴۹﴾ 
ّٰ

َو تََول

50. Ia, Fir‘aun, berkata, b“Maka 
siapakah Tuhan kamu berdua, ya 
Musa? “

َما  ٰیُمۡوٰسي ﴿۵۰﴾ 
ُ

بُّک مَۡن  ّرَ
َ

قَاَل  ف

51. Berkata Musa, “Tuhan kami 
cYang memberikan segala sesuatu 
bentuk yang serasi dan kemudian 
Dia memberinya petunjuk.”1825

ثُّمَ   َقٗہ  
ۡ
َخل ۡيٍء 

َ
ش  

َ
ّل

ُ
ک اَۡعٰطي  ِذۡيۤ 

َّ ال َربَُّنا  قَاَل 

َہٰدي ﴿۵۱﴾ 

menyampaikan dakwahnya. Ia harus pula memberi penghormatan yang wajar 
terhadap mereka yang oleh Tuhan telah diberi kehormatan duniawi atau diberi 
kedudukan tinggi.

1825. Ayat ini berarti, bahwa di dunia nampak ada suatu tata-tertib yang 

a26 : 13.  b26 : 24.  c87 : 3, 4.  
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a19 : 65. b43 : 11.  

52. Ia, Fir‘aun, berkata, 
“Bagaimanakah nasib generasi-
generasi terdahulu?“1826 

مَا  بَاُل  الُۡقُرۡوِن  الۡاُۡولٰي ﴿۵۲﴾ 
َ

قَاَل  ف

53. Ia, Musa, berkata, “Ilmu 
mengenai  itu di sisi Tuhan-ku 
terkandung dalam sebuah Kitab. 
Tuhan-ku tidak keliru dan atidak 
pula lupa;1827 

  َربِّۡي  
ُ

ُمَہا ِعۡنَد َربِّۡي فِۡي  کِٰتٍب ۚ  لَا یَِضّل
ۡ
قَاَل ِعل

 ﴾۵۳۪ َو لَا  یَۡنَسي ﴿

54. b“Dialah Yang telah men-
jadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan dan telah mengadakan 
bagimu banyak jalan di dalamnya. 
Dan Dia-lah yang menurunkan air 
dari langit. Maka dengan itu Kami 
tumbuhkan dengannya beraneka 
tumbuh-tumbuhan berpasang-
pasangan. 

َسلََک   ّوَ  َمۡہًدا  الۡاَۡرَض  لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال

َمٓاِء   الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل  ّوَ   ُسُبلًا  ِفۡیَہا  لَُکۡم  

َباٍت  
نَّ ۡن   ّمِ اَۡزَواًجا  بِٖہۤ   ۡخَرۡجَنا 

َ
فَا  ؕ َمٓاًء 

ي ﴿۵۴﴾ 
ٰ
َشّت

sempurna, dan bahwa kepada segala sesuatu itu Tuhan telah menganugerahkan 
kemampuan-kemampuan yang paling cocok dengan keperluan-keperluan dan 
kebutuhan-kebutuhannya, dan bahwa dengan mempergunakan kemampuan- 
kemampuan dengan cara yang sebaik-baiknya, ia dapat mencapai 
perkembangan yang sesempurna-sempurnanya.

1826. Jawaban Nabi Musa As terhadap pertanyaan Fir’aun yang tersebut 
dalam ayat terdahulu, nampaknya telah sangat membingungkan Fir’aun; 
maka ia dengan tangkas berbelok dari pokok pembahasan yang dimulainya 
sendiri, sambil mengajukan suatu pertanyaan baru kepada Musa As, dan 
menanyakan kepadanya, apakah Tuhannya mengetahui sesuatu tentang 
keturunan-keturunan terdahulu yang telah mati dan berlalu dari dunia; 
maksudnya, betapa nasib mereka itu bila mereka itu tidak pernah mengenyam 
manfaat dalam menerima petunjuk darinya (Nabi Musa As). Dengan demikian 
secara halus Fir’aun berusaha menghasut kaum nya terhadap Musa As dengan 
mengemukakan suatu isyarat tak langsung bahwa ia telah menuduh bahwa 
nenek-moyang mereka jauh dari petunjuk Ilahi dan oleh karenanya layak 
menerima hukuman Tuhan.

1827. Musa As memberikan jawaban, yang mematahkan taktik-taktik 
Fir’aun, yang berusaha mengelak. Beliau memberitahu Fir’aun, bahwa ia 
tidak perlu menghiraukan keturunan-keturunan yang telah lampau. Tuhan 
mengetahui segala-gala mengenai mereka; dan segala sesuatu sampai 
sekecil-kecilnya mengenai mereka telah tersimpan baik-baik dalam ilmu-
Nya, dan pada hari kebangkitan Dia akan membalas semuanya sesuai dengan 
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55. a“Makanlah dan gembala-
kanlah ternakmu. Sesungguhnya 
dalam hal demikian ada tanda-
tanda bagi orang-orang yang 
berakal.” 

ٰیٍت  
ٰ

ۡم ؕ ِاّنَ  فِۡي ٰذلَِک لَا
ُ

ُلۡوا َو اۡرَعۡوا اَنَۡعاَمک
ُ
ک

ٰہي ﴿٪۵۵﴾  لِّاُولِي  الّنُ 

56. bDari bumi  ini Kami telah 
menciptakanmu dan ke dalamnya 
Kami akan mengembalikan ka-
mu dan dari sana Kami akan 
mengeluarkan kamu sekali lagi 
pada waktu yang lain. *

ۡم  َو ِمۡنَہا 
ُ
ۡم َو ِفۡیَہا نُِعۡیُدک

ُ
ِمۡنَہا َخلَۡقٰنک

ۡم  تَاَرًۃ  اُۡخٰري ﴿۵۶﴾ 
ُ

ۡخِرُجک
ُ
ن

57. Dan, sesungguhnya, telah 
cKami perlihatkan kepadanya 
yakni Fir‘aun, tanda-tanda Kami 
semuanya; tetapi ia mendustakan 
semua tanda itu dan menolak 
untuk beriman.

َب َو اَبٰي ﴿۵۷﴾ 
َّ

ذ
َ

َہا فَک
َّ ل

ُ
ٰیِتَنا ک

ٰ
َو لََقۡد اََریٰۡنُہ  ا

58. Dia berkata, d“Apakah eng-
kau datang kepada kami, untuk 
mengusir kami dari negeri kami 
dengan sihirmu, ya, Musa?1828 

بِِسۡحِرَک  اَۡرِضَنا  ِمۡن   ۡخِرَجَنا 
ُ

لِت اَِجۡئَتَنا  قَاَل  

ٰیُمۡوٰسي ﴿۵۸﴾ 

59. e“Maka niscaya akan Kami 
datangkan kepada engkau sihir 
semacam itu pula; maka adakanlah 
perjanjian antara  kami dan  engkau, 

بَۡیَنَنا   فَاۡجَعۡل  ۡثِلٖہ  ّمِ بِِسۡحٍر  َک  تَِیّنَ
ۡ
فَلََنا

perbuatan dan amal mereka, dengan menimbang tiap keadaan dan suasana 
mereka masing-masing.

1828. Ayat ini agaknya merujuk kepada suatu siasat licik Fir’aun.  Ia 
memberitahukan kepada kaumnya, bahwa Nabi Musa As, yang merupakan 
orang asing di Mesir, sedang mencari jalan untuk mengusir keluarga yang 
sedang berkuasa dari Mesir dengan akal muslihatnya yang pintar dan lihai.

a10 : 25; 25 : 50; 32 : 28.  b7 : 26; 71 : 18, 19.  c27 : 13-15; 43 : 48, 49; 79 : 21, 22.  d26 : 36.   e7 : 
112, 113; 26 : 37.

* Yang difirmankan dalam ayat ini, ‘dari Bumi inilah kamu diciptakan’ dan ‘dari Bumi ini kamu 
akan dikeluarkan’ dapat diajukan sebuah sanggahan, bahwa di jaman sekarang ada orang-orang 
yang mati di dalam pesawat ruang angkasa dan lain-lain, bagaimanakah menyesuaikannya 
dengan ayat ini? Jawabannya, kemanapun manusia pergi, mereka tetaplah makhluk Bumi dan 
tetap makan makanan dari Bumi ini, serta tidak bisa terpisah darinya sama sekali.

R. 3
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yang kami tidak akan me-
langgarnya dan tidak pula engkau, 
pada suatu tempat yang sama bagi 
kita berdua.” 

اَنَۡت   لَاۤ   َو  ۡحُن  
َ
ن ۡخلُِفٗہ  

ُ
ن ا 

َّ ل َمۡوِعًدا   بَۡیَنَک  َو 

انًا  ُسًوي ﴿۵۹﴾ 
َ
َمک

60. Ia, Musa, berkata, a“Hari 
untuk pertemuan dengan kamu 
adalah pada hari raya dan 
hendaklah orang-orang di-
kumpulkan pada waktu matahari 
sepenggalah tingginya.”1829 

ۡحَشَر  
ُ
ّي اَۡن  َو  الّزِیَۡنِۃ  یَۡوُم  ۡم 

ُ
َمۡوِعُدک قَاَل 

اُس ُضًحي ﴿۶۰﴾  الّنَ

61. Maka Fir‘aun berpaling 
meninggalkan tempat itu dan 
mengatur tipu dayanya,1830 
kemudian ia datang kembali ke 
tempat perjanjian itu. 

ي ﴿۶۱﴾ 
ٰ

ۡیَدٗہ  ثُّمَ  اَت
َ
جََمَع  ک

َ
ي ِفۡرَعۡوُن ف

ّٰ
فََتَول

62. Musa berkata kepada me-
reka, “Celakalah kamu, janganlah 
kamu mengada-adakan dusta ter-
hadap Allah, maka Dia mem-
binasakan kamu dengan suatu 
azab; dan sesungguhnya orang 
yang mengada-adakan dusta akan 
gagal.”1831 

ِہ  
ُرۡوا َعلَي اللّٰ

َ
ۡوٰسي َویۡلَُکۡم لَا تَۡفت ۡم ّمُ

ُ
قَاَل لَہ

َمِن  َخاَب   قَۡد   َو   ۚ اٍب 
َ

بَِعذ ۡم  
ُ

فَيُۡسِحَتک ِذبًا 
َ
ک

ٰري ﴿۶۲﴾ 
َ
ت

ۡ
اف

1829. Di sini nampak suatu persamaan ajaib di antara Nabi Musa As 
dengan Rasulullah Saw, yaitu kalau pertarungan di antara Nabi Musa As 
dengan tukang sihir – dalam pertarungan itu tukang-tukang sihir sepenuhnya 
dan akhirnya mendapat kekalahan – terjadi di waktu Duhā (matahari 
sepenggalah tingginya) maka Rasulullah Saw pun masuk ke Mekah sebagai 
penakluk adalah di waktu Duhā, yang menandai kekalahan terakhir bagi 
kekafiran dan kemusyrikan di negeri Arab.

1830. Ungkapan Jama‘a Kaidahu, kecuali arti yang diberikan dalam 
teks dapat pula berarti, ia mengerahkan segala rancangannya; ia memikirkan 
segala macam rencana; ia melakukan segala yang dapat diperbuat.

1831. Ayat ini mengemukakan suatu ukuran yang tidak pernah meleset, 
untuk menguji kebenarannya orang yang mendakwakan diri menerima 
wahyu Ilahi, ialah, bahwa seseorang yang mengada-adakan dusta terhadap 
Allah, walaupun boleh jadi kelihatannya memperoleh kemajuan dan berhasil 
sebentar, namun pada akhirnya ia menjadi binasa dan mengalami kesudahan 

 a26 : 39.
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63. Maka mereka memper-
tengkarkan perkara mereka itu 
diantara mereka sendiri dan 
mengadakan perundingan rahasia. 

 ﴾۶۳﴿ ۡجٰوي  
َّ

الن وا  اََسّرُ َو  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ ۡم 

ُ
اَۡمرَہ ا  فََتَناَزُعۡوۤ

64. Mereka berkata, “Sesungguh-
nya, akedua orang ini hanyalah 
tukang sihir yang berusaha 
mengusir kamu dari negerimu 
dengan sihir mereka berdua dan 
menghapuskan cara hidupmu yang 
terbaik itu;1831A 

اَۡن  یُِریٰۡدِن  لَٰسِحٰرِن  ىِن  ٰ
ٰہذ ِاۡن  ا  قَالُۡوۤ

َہَبا 
ۡ

ۡم  بِِسۡحِرِہَما َو یَذ
ُ

ۡن اَۡرِضک ۡم  ّمِ
ُ

ۡخِرٰجک
ُ
ّي

ُم  الُۡمۡثلٰي ﴿۶۴﴾ 
ُ

بَِطِریَۡقِتک

65. “Maka himpunlah tipu daya-
mu, kemudian datanglah dengan 
berbaris. Dan, sesungguh-nya akan 
beruntunglah siapa yang unggul 
pada hari ini.” 

قَۡد   َو    ۚ ا 
ً
َصّف ائُۡتۡوا   ثُّمَ   ۡم  

ُ
َکۡیَدک ۡجِمُعۡوا 

َ
فَا

لََح  الَۡیۡوَم  َمِن  اۡسَتۡعلٰي ﴿۶۵﴾ 
ۡ
اَف

66. bMereka itu berkata, “Ya 
Musa! apakah engkau yang akan 
melempar, ataukah kami yang 
pertama akan melempar? “

ۡوَن  
ُ

ک
نَّ اَۡن    

ۤ
ا ِاّمَ َو   ِقَي 

ۡ
تُل اَۡن    

ۤ
ا ِاّمَ ي   ٰیُمۡوسٰۤ قَالُۡوا 

ي ﴿۶۶﴾ 
ٰ
َل  َمۡن  اَلۡق اَّوَ

67. cBerkata ia, Musa, “Tidak, 
kamulah yang melempar.”1832 Ma-
ka tali-temali mereka dan tongkat-
tongkat mereka dnampak1833 kepada-
nya seolah-olah merayap cepat 
karena pengaruh sihir mereka. 

ُل   ۡم  ُيخَّیَ
ُ
ہ ۡم َو ِعِصّیُ

ُ
قَاَل بَۡل اَلُۡقۡواۚ  فَِاَذا ِحَبالُہ

َہا  تَۡسٰعي  ﴿۶۷﴾ 
ِالَۡیِہ ِمۡن ِسۡحِرہِۡم  اَنَّ

yang malang lagi hina. Ini merupakan suatu kebenaran yang banyak dijumpai 
dan tertulis pada halaman -halaman kitab sejarah agama-agama.

183lA. Tarīqah berarti, cara hidup; cita-cita; lembaga; adat istiadat(Lane).
1832. Nabi-nabi Tuhan tidak pernah memulai serangan. Mereka menunggu 

sampai mereka diserang dan barulah kemudian mereka membela diri.
1833. Tali dan tongkat para tukang sihir nampak kepada Musa As seolah-

olah sedang berlarian. Sebenarnya benda-benda itu tidak berlari-lari. Kekuatan-
kekuatan kejahatan pada permulaan nampak seolah-olah unggul untuk 
sementara waktu, tetapi tidak lama kemudian, kekuatan-kekuatan itu kalah.

1834. Nabi Musa As tidak takut kepada tali-tali dan tongkat-tongkat 
para tukang sihir itu. Para nabi Allah mempunyai keyakinan yang teguh, dan 

a7 : 110, 111; 26 : 35, 36.  b7 : 116.  c7 : 117; 26 : 44.  d7 : 117.
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68. Maka Musa merasa takut 
dalam hatinya.1834 

ۡوٰسي ﴿۶۸﴾    ّمُ
ً

ۡوَجَس  فِۡي  نَۡفِسٖہ  ِخۡیَفۃ
َ
فَا

69. Kami berkata, “Ya Musa, 
jangan takut karena sesungguh-
nya engkaulah yang unggul. 

َک اَنَۡت الۡاَۡعلٰي ﴿۶۹﴾ 
خَۡف ِانَّ

َ
َنا لَا  ت

ۡ
قُل

70. “Dan lemparkanlah apa 
yang ada di tangan kanan engkau; 
aitu akan menelan apa yang 
mereka buat,1835 karena apa yang 
mereka perbuat hanyalah tipu-
daya tukang sihir belaka. Dan 
tukang sihir tidak akan berhasil 
betapa pun ia berusaha!”1835A 

َما 
َقۡف َما َصَنُعۡواؕ  ِانَّ

ۡ
َو اَلِۡق َما فِۡي یَِمۡیِنَک تَل

اِحُر   َصَنُعۡوا َکۡیُد ٰسِحٍر ؕ َو لَا  یُۡفِلُ�  الّسَ

ي ﴿۷۰﴾ 
ٰ

َحۡیُث  اَت

71. Maka bkesadaran akan ke-
benaran membuat semua tukang 
sihir itu rebah sujud. Mereka 
berkata, c“Kami beriman kepada 
Tuhan Harun dan Musa.” 

ا بَِرّبِ ٰہُرۡوَن   َمّنَ
ٰ
ا ا َحَرُۃ ُسّجًَدا قَالُۡوۤ لِۡقَي الّسَ

ُ
فَا

َو  ُمۡوٰسي ﴿۷۱﴾ 

72. Ia, Fir‘aun, berkata, d“Apa-
kah kamu beriman kepadanya, 
sebelum aku beri izin kepadamu? 
Pastilah ia pemimpinmu yang 
telah mengajarkan sihir kepada-
mu. eMaka, pasti akan aku potong 
tanganmu dan kakimu karena 
pembangkanganmu1835 dan tentu 
akan aku salibkan kamu pada 
pohon kurma; dan niscaya kamu 
akan mengetahui siapa di antara 
kita yang lebih keras dan lebih 
kekal siksaannya.” 

ٗہ 
َ لَُکۡم ِؕانّ َذَن 

ٰ
ا اَۡن  قَۡبَل  لَٗہ  َمۡنتُۡم 

ٰ
ا قَاَل 

َعّنَ  فَلَاُقَّطِ ۡحَرۚ  الّسِ ُم 
ُ

َمک
َّ َعل ِذۡي 

َّ ال ُم 
ُ
لََکِبیُۡرک

ّوَ  ِخلَاٍف  ۡن  ّمِ اَۡرُجلَُکۡم  َو  ۡم 
ُ

اَیِۡدیَک

لََتۡعلَُمّنَ   ۡخِلَ۪و 
َّ

الن ۡوِع 
ُ

ُجذ فِۡي  ۡم 
ُ

ک َِبّنَ
ّ لَاَُصل

ي ﴿۷۲﴾ 
ٰ
ابًا  ّوَ  اَبۡق

َ
  اََشّدُ  َعذ

ۤ
اَیَُّنا

mereka tidak pernah takut kepada apa pun. Musa As hanya khawatir jangan-
jangan orang-orang terperdaya oleh kepandaian tukang-tukang sihir itu.

1835. Ayat ini menjadikan kejadian itu jelas, bahwa tongkat Nabi Musa 
As itulah dan bukan sesuatu benda lain yang “menelan” apa yang telah 
ditimbulkan oleh para tukang sihir dan menggagalkan sihir mereka itu. 
Tongkat Nabi Musa As yang telah digerakkan oleh kekuatan rohani yang 
dimiliki seorang nabi besar, dan dilemparkan atas perintah Tuhan Yang Maha 

a7 : 118; 26 : 46.  b7 : 121; 26 : 47.  c7 : 112, 123; 26 : 28, 49.  d7 : 124; 26 : 50.  e7 : 125; 26 : 50.   
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73. Mereka berkata, “Kami ti-
dak akan mengutamakan engkau 
atas tanda-tanda nyata yang telah 
datang kepada kami, dan tidak 
juga kami akan mengutamakan 
engkau dari Dzat Yang telah 
menciptakan kami. aMaka pu-
tuskanlah apa yang hendak eng-
kau putuskan. Sesungguhnya 
engkau hanya dapat memutuskan 
mengenai kehidupan dunia ini 
semata.1836

ٰنِت  ۡؤثَِرَک َعلٰي َما َجٓاَءنَا ِمَن الَۡبّیِ
قَالُۡوا  لَۡن نُّ

َما 
ِانَّ  ؕ قَاٍض  اَنَۡت    

ۤ
َما فَاۡقِض  فََطَرنَا  ِذۡي 

َّ ال َو 

 ﴾۷۳ؕ نَۡیا ﴿ حَٰیوَۃ الّدُ
ۡ

تَۡقِضۡي ٰہِذِہ  ال

74. “Sesungguhnya, bkami 
telah beriman kepada Tuhan 
kami; supaya Dia mengampuni 
kami atas kesalahan-kesalahan 
kami, dan juga mengampuni kami 
atas sihir yang engkau paksa 
kami melakukannya. Dan Allah 
Maha baik dan Maha kekal.” 

  
ۤ
َما َو  َخٰطٰیَنا  لََنا  لَِیۡغفَِر  بَِربَِّنا  ا  َمّنَ

ٰ
ا  

ۤ
ـا

ِانَّ

ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ۡحِر  الّسِ ِمَن   َعلَۡیِہ   اَۡکَرۡہَتَنا 

ي ﴿۷۴﴾ 
ٰ
َخیٌۡر  ّوَ  اَبۡق

75. Sesungguhnya, barang 
siapa datang kepada Tuhan-nya 
sebagai orang yang berdosa, maka 
sesungguhnya Jahanam baginya. 
Ia tidak akan mati di dalamnya 
dan tidak pula  hidup.1837 

لَا    ؕ َم 
َجَہنَّ لَٗہ  فَِاّنَ   ُمۡجِرًما  َربَّٗہ   ِت 

ۡ
یَّا َمۡن  ٗہ  

ِانَّ

یَُمۡوُت  ِفۡیَہا َو  لَا  َيۡحٰيي ﴿۷۵﴾ 

Kuasa membongkar penipuan yang para tukang sihir itu telah lakukan dengan 
kepandaiannya terhadap para penonton. Di tempat lain dalam Al-Qur’an, 
tongkat dan tali tukang-tukang sihir digambarkan sebagai kebohongan 
mereka (QS.7: 118).

1836. Perhatikanlah perubahan besar yang didatangkan oleh keimanan 
sejati pada diri seseorang. Para tukang sihir yang tamak dan senang kepada 
kebendaan yang hanya beberapa saat sebelumnya minta kepada Fir‘aun 
ganjaran, berupa uang, kedudukan atau kehormatan (QS.7: 114) menjadi 
sedikit pun tidak acuh terhadap kematian paling dahsyat yang diancamkan 
oleh Fir‘aun kepada mereka, ketika mereka menemukan dan menerima 
kebenaran.

1837. Kematian membebaskan manusia dari rasa sakit. Maka oleh karena 

a26 : 51.  b7 : 127 : 26 : 52.
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76. Dan barangsiapa datang 
kepada-Nya sebagai orang ber-
iman dan mengerjakan amal 
saleh, maka abagi mereka itulah 
derajat yang tertinggi. 

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمَل  قَۡد  ُمۡؤِمًنا  تِٖہ 
ۡ
یَّا َمۡن  َو 

 ﴾۷۶ۙ َرٰجُت  الُۡعلٰي ﴿ ُم  الّدَ
ُ
ِٰٓئَک  لَہ ول

ُ
فَا

77. bKebun-kebun yang kekal, 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai; mereka akan tinggal kekal 
di dalamnya. Dan demikianlah 
ganjaran bagi orang-orang yang 
memelihara kesucian dirinya. 

ۡحِتَہا الۡاَنٰۡہُر ٰخلِِدیَۡن 
َ
ۡجِرۡي ِمۡن ت

َ
ُت َعۡدٍن ت َجّنٰ

ي ﴿٪۷۷﴾ 
ّٰ

ُؤا  َمۡن  تََزک ِفۡیَہا ؕ َو ٰذلَِک َجزٰٓ 

78. Dan Kami telah cwahyukan 
kepada Musa, “Bawalah hamba-
hamba-Ku pada waktu malam 
dan dcarikanlah bagi mereka 
suatu jalan yang kering melewati 
lautan; janganlah engkau khawatir 
disergap, dan jangan engkau takut 
apapun yang lain.1838 

بِِعَباِدۡي  اَۡسِر  اَۡن   ي  ُمۡوسٰۤ ِالٰي    
ۤ
اَۡوَحۡیَنا لََقۡد  َو 

ٰخُف 
َ
ت ا  

َّ ل  � یَبًَسا  الَۡبۡحِر  فِي  َطِریًۡقا  ۡم 
ُ
لَہ فَاۡضِرۡب 

ۡخٰشي ﴿۷۸﴾ 
َ
ا ّوَ لَا  ت

ً
َدَرک

itulah manusia-manusia berdosa tidak akan mati di neraka, dan akan terus-
menerus merasakan pedihnya siksaan. Mereka tidak akan hidup di dalamnya, 
sebab kehidupan sejati terletak di dalam menikmati kecintaan Ilahi yang 
mereka tidak akan memperolehnya. Atau, ayat ini dapat berarti bahwa mereka 
yang berdosa akan mahrum (luput) sama sekali dari segala kesenangan dan 
kegembiraan; keadaan semacam itu di sini digambarkan lebih buruk daripada 
maut.

1838. Bertentangan dengan semua kenyataan sejarah yang tidak dapat 
diragukan kebenarannya, teori yang paling aneh telah dikemukakan mengenai 
Bani Israil, yaitu, bahwa (a) mereka tidak pernah berdiam di Mesir, sebab tiada 
terdapat sebutan mengenai mereka dalam catatan-catatan sejarah Mesir kuno. (b) 
Dalam tahun kelima sejak Fir‘aun Meneptah (atau Merenptah) bertakhta, ketika 
konon Musa As membawa Bani Israil keluar dari Mesir, sebagian kabilah Bani 
Israil betul-betul berdiam di Kanaan. Oleh karena itu teori yang menyatakan 
bahwa Musa As telah membawa Bani Israil keluar dari Mesir ke Kanaan di masa 
kerajaan Meneptah dan bahwa mereka bermukim di sana kurang lebih lima puluh 
tahun sesudahnya, itu tidaklah benar.

Para pencipta teori-teori yang aneh ini rupanya lupa, bahwa Bani Israil itu 
adalah orang-orang asing di Mesir, dan merupakan suatu kaum taklukan dan 
telah menjalani kehidupan sengsara sebagai hamba-hamba dan budak-budak di 

a4 : 96, 97; 8 : 5.  b9 : 72; 18 : 32; 19 : 62; 61 : 13.  c26 : 53.  d26 : 64.

R. 4
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79. aMaka Fir‘aun dengan 
lasykar-lasykarnya mengejar me-
reka, maka air laut betul-betul 
menenggelamkan mereka.

َن  الَۡیّمِ   ۡم ّمِ
ُ
ۡم ِفۡرَعۡوُن ِبجُُنۡوِدٖہ فََغِشَیہ

ُ
تَۡبَعہ

َ
فَا

 ﴾۷۹ؕ ۡم ﴿
ُ
َما َغِشَیہ

80. Dan Fir‘aun telah me-
nyesatkan kaumnya dan tidak 
memberi petunjuk. 

 ِفۡرَعۡوُن  قَۡوَمٗہ  َو َما َہٰدي ﴿۸۰﴾ 
َ

َو اََضّل

bawah penguasa-penguasa mereka yang zalim. Betapakah orang-orang semacam 
itu dapat dianggap layak diberi perhatian apapun oleh ahli-ahli sejarah? Bahkan 
dalam abad kedua puluh ini, para ahli sejarah tidak dapat menyusun dengan 
mudah suatu riwayat yang terjalin baik dan serasi, mengenai suatu kaum dari 
sisa peninggalan kebudayaannya yang telah musnah; maka sulit bagi para ahli 
sejarah di masa yang jauh ke belakang, menyusun kembali suatu catatan yang 
tidak saling bertentangan, berdasarkan kisah-kisah yang diambil dari sana-sini, 
mengenai suatu kaum yang tinggal di jaman bihari dan yang pernah diperlakukan 
sebagai binatang beban oleh penguasa-penguasa mereka. Adapun teori yang 
diragukan kebenarannya, yang menganggap bahwa beberapa kabilah Bani Israil 
telah kedapatan berdiam di Kanaan dalam tahun kelima pada masa kerajaan 
Fir‘aun Meneptah, tidak dapat menyangkal kenyataan, bahwa kabilah-kabilah 
kaum Bani Israil lain, telah meninggalkan Mesir untuk pergi ke Kanaan beberapa 
lama sebelum semuanya dibawa ke luar oleh Musa As. Sungguh aneh, kalau di 
satu pihak penulis-penulis itu mengatakan, bahwa Musa As itu, satu nama berasal 
dari Mesir, dan bahwa beberapa orang Bani Israil pun mempunyai nama seperti 
orang Mesir, sedang di pihak lain penulis-penulis itu mengatakan, bahwa Bani 
Israil tidak pernah pergi ke Mesir.

Lagi pula Bibel mengemukakan suatu kisah terperinci dan sambung-
menyambung mengenai Bani Israil, selama mereka berdiam di Mesir. Tak ada 
alasan mendesak bagi para pengarang Bibel berbuat demkian, terutama bila Bani 
Israil telah berdiam di sana hanya seperti budak dan lebih buruk dari keadaan 
binatang beban. Tak ada kaum yang akan tergerak hatinya atau merasa bangga 
untuk mengada-adakan dan dengan palsu membuat-buat suatu catatan hidup 
mereka yang begitu sengsara lagi penuh duka nestapa. Perincian-perincian 
dalam Bibel mengenai adat istiadat, kebudayaan, dan cara hidup para Fir‘aun di 
masa itu merupakan suatu bukti lain lagi mengenai kenyataan bahwa Bani Israil 
pernah berdiam di sana. Bibel tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam 
keluarga Fir‘aun, kecuali bahwa mereka itu penguasa-penguasa atas Bani Israil. 
Di samping itu seperti dituturkan oleh para ahli sejarah Yunani kuno, orang-orang 
Mesir sendiri telah mengakui, bahwa Bani Israil pernah berdiam di Mesir satu 
masa yang panjang, dan belakangan telah meninggalkan negeri itu. Tetapi Mesir 
yang kita kenal sekarang, hendaknya jangan dikaburkan dengan daerah yang 
pada masa kuno disebut pula Mesir, akan tetapi merupakan bagian dari Syria 

a10 : 91;  26 : 61.
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81. Hai, Bani Israil! aKami 
telah menyelamatkan kamu 
dari musuhmu, dan Kami telah 
mengadakan perjanjian denganmu  
bdi sebelah kanan gunung Thur 
dan Kami telah menurunkan 
atasmu manna dan salwa.1839 

ۡم 
ُ
ک َعُدّوِ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
جَۡیٰنک

ۡ
اَن قَۡد   ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ٰیَبِنۡيۤ  

لَۡنا  نَّزَ َو  الۡاَیَۡمَن  ۡوِر 
ُ

الّط َجانَِب  ۡم 
ُ

ٰوَعۡدٰنک َو 

ٰوي ﴿۸۱﴾ 
ۡ

ل ُم الَۡمّنَ َو الّسَ
ُ

َعلَۡیک

a2 : 51; 14 : 7; 44 : 31, 32.  b19 : 53; 20 : 13; 28 : 31; 79 : 17.

Utara atau Arabia Utara.
Tentang kapan Bani Israil keluar dari Mesir telah banyak diperselisihkan, 

dan nampak adanya cukup banyak kesulitan dalam menentukan waktu yang 
tepat dari catatan-catatan Bibel saja. Teori yang mendapat tempat pada kalangan 
luas dan mendapat banyak dukungan dari catatan-catatan sejarah, penyelidikan-
penyelidikan ilmu purbakala, dan tradisi turun-temurun bangsa Ibrani ialah, 
bahwa “Keluaran” itu, terjadi pada dinasti ke-sembilan belas (1328-1202 S.M.), 
di masa kerajaan Mereptah II atau Meneptah II (1234-1214 S.M.) dan sampai 
kini, nampaknya merupakan teori yang paling mungkin. Nampaknya peristiwa 
Keluaran terjadi kira-kira pada tahun 1230 S.M. Menurut pandangan ini, Fir‘aun 
si Penindas ialah Rameses II, dan penggantinya Merenptah II, ialah Fir‘aun 
Keluaran (Peake’s Commentary on The Bible hal. 119, 955, 956). Lihat pula 
Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris hlm. 1646- 1647.

1839. Orang-orang Bani Israil telah lama tinggal dalam perbudakan di bawah 
kezaliman para Fir‘aun yang melampaui batas perikemanusiaan; maka sebagai 
akibatnya, mereka telah kehilangan semua sifat kejantanan yang membuat 
suatu bangsa menjadi ulet, berani, dan gagah perkasa. Menurut rencana Ilahi, 
mereka ditakdirkan akan menaklukkan dan menguasai Kanaan. Sebab itu setelah 
Nabi Musa As membawa mereka keluar dari Mesir, mereka diperintah untuk 
tinggal di daerah Sinai yang kering gersang, agar menjadi terbiasa dengan suatu 
kehidupan yang sukar di alam terbuka, dan dengan demikian memperoleh serta 
mengembangkan sifat-sifat yang amat penting untuk menghadapi masa depan 
besar yang dinanti-nantikan mereka. Tetapi karena lamanya tinggal di dalam 
perbudakan, mereka telah kehilangan segala prakarsa dan telah terbiasa hidup 
bermalas-malasan tanpa kemauan. Maka ketika mereka melihat, bahwa mereka 
harus tinggal di padang belantara di mana tidak ada kesenangan hidup yang tersedia, 
bahkan makanan pun kurang, mereka benar-benar berputus-asa, kesal, dan marah 
serta bertengkar mulut dengan Nabi Musa As dan mengatakan, “Aduh, baiklah 
kami mati oleh tangan Tuhan di Mesir, tatkala kami lagi duduk dekat periuk yang 
berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Niscaya kamu membawa kami ke 
luar dari sana, lalu masuk padang belantara hendak membunuh perhimpunan 
ini dengan kelaparan” (Keluaran 16: 3). Tuhan mendengar keluh-kesah mereka 
dan memerintahkan Musa As untuk memberitahukan kaum yang tidak mengenal 
terimakasih itu. “Bahwa telah Kudengar segala persungutan Bani Israil. 
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82. a“Dan memperingatkanmu 
Makanlah dari barang-barang 
baik yang telah Kami rezekikan 
kepadamu, dan janganlah kamu 
melampui batas di dalamnya, 
maka jangan-jangan kemurkaan-
Ku turun atasmu; dan barangsiapa 
kepadanya kemurkaan-Ku turun, 
maka sungguh ia akan binasa.1840 

تَۡطَغۡوا  لَا  َو   � ۡم 
ُ

َرَزۡقٰنک َما  ٰبِت  َطّیِ ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک

ۡحلِۡل 
َ
ۡم َغَضِبۡي ۚ َو َمۡن ّي

ُ
 َعلَۡیک

َ
ِفۡیِہ فََيِحّل

َعلَۡیِہ َغَضِبۡي فََقۡد َہٰوي ﴿۸۲﴾ 

83. “Tetapi, bsesungguhnya 
Aku Maha Pengampun bagi 
siapa yang bertobat, beriman dan 
beramal saleh, kemudian tetap 
berpegang pada petunjuk.” 

َصاِلحًا   َعِمَل  َو  َمَن  ٰ
ا َو  تَاَب  لَِّمۡن  اٌر 

َ
لََغّف ِۡي 

ّ
ِان َو 

ثُّمَ  اۡہَتٰدي ﴿۸۳﴾ 

84. “Dan apakah yang telah 
membuat engkau tergesa-gesa 
pergi dari kaummu, hai Musa? “

جَلََک  َعۡن  قَۡوِمَک  ٰیُمۡوٰسي ﴿۸۴﴾ 
ۡ

  اَع
ۤ
َو  َما

85. Ia, Musa, berkata, “Mereka 
itu mengikuti jejakku dan aku 
segera menghadap Engkau, ya 
Tuhan-ku! Agar kiranya Engkau 
ridha.” 

َرّبِ   ِالَۡیَک   ُت 
ۡ
ِجل

َ
ع َو  اَثَِرۡي  ٰۤي   َعل ٓاِء 

َ
اُول ۡم 

ُ
ہ قَاَل 

ۡرٰضي ﴿۸۵﴾ 
َ
لِت

86. Dia Tuhan berfirman, 
c“Maka, sesungguhnya, telah 
Kami uji kaummu sepeninggal 
kamu dan orang Samiri1841 telah 
menyesatkan mereka.” 

ِمۡن ۭ بَۡعِدَک  قَۡوَمَک  ا  فََتّنَ قَۡد  ا 
فَِانَّ قَاَل 

اِمِرّيُ ﴿۸۶﴾  ُم  الّسَ
ُ
ہ

َّ َو اََضل

a2 : 58;  7 : 161.  b3 : 136;  39 : 54.  c7 : 149.

Katakanlah kepada mereka itu, ini: Bahwa pada petang ini kamu akan makan 
daging kelak dan esok hari kamu dikenyangkan dengan roti, supaya diketahui 
olehmu bahwa Akulah Tuhan, Allah kamu.” Dan bagaimanakah dipenuhinya 
janji Ilahi ini, telah tersebut dengan selengkapnya dalam Bibel (Keluaran 16: 
12-15). Lihat pula catatan no. 98 dan 99.

1840. Lihat catatan no. 1839.
1841. Sāmirī boleh jadi kata benda relatif, berasal dari kata Sāmirah, orang-

orang Samaria, suatu kaum yang konon kabarnya termasuk salah satu di antara 
suku-suku keturunan Israil; atau suatu mazhab agama Yahudi, yang berbeda 
orang-orang Yahudi lainnya, dalam beberapa adat kebiasaannya. Sebenarnya 
mereka itu penghuni Samaria. Nama itu, sekarang terbatas pada suatu kabilah 
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87. Maka aMusa kembali kepada 
kaumnya, marah dan sedih. Dan Ia 
berkata, “Hai kaumku! Bukankah 
Tuhan-mu telah menjanjikan 
kepadamu suatu janji yang baik? 
Apakah masa sempurnanya  
janji itu terlalu lama bagimu, 
ataukah kamu menghendaki 
supaya kemurkaan dari Tuhan-mu 
menimpamu, sehingga kamu telah 
menyalahi perjanjianmu dengan 
aku? “

  ۬ۚ اَِسًفا  َغۡضَباَن   قَۡوِمٖہ  ِالٰي  ي  ُمۡوسٰۤ فََرَجَع 

ۡم َوۡعًدا َحَسًنا   ؕ۬ 
ُ

ۡم َربُّک
ُ
قَاَل ٰیَقۡوِم اَلَۡم یَِعۡدک

 
َ

ِحّل
َ
ّي اَۡن  ۡم 

ُّ اََرۡدت اَۡم  الَۡعۡہُد  ُم 
ُ

َعلَۡیک اَفََطاَل 

ۡخلَۡفتُۡم 
َ
فَا ۡم 

ُ
بِّک ّرَ ۡن   ّمِ َغَضٌب   ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ۡوِعِدۡي ﴿۸۷﴾  ّمَ

88. Mereka berkata, “Kami 
tidak menyalahi perjanjian kami 
dengan engkau atas kehendak 
kami sendiri, melainkan kami 
memikul beban perhiasan kaum 
itu,1842 dan kami campakkan se-
mua; maka demikian pula orang 
Samiri mencampakkannya.*

ِکَنا 
ۡ
بَِمل َمۡوِعَدَک  اَۡخلَۡفَنا   

ۤ
َما قَالُۡوا 

الَۡقۡوِم  ِزیَۡنِۃ  ۡن  ّمِ اَۡوَزاًرا    
ۤ
َنا

ۡ
ل ُحّمِ ا  لِٰکّنَ َو 

 ﴾۸۸ۙ اِمِرّيُ ﴿ لَِک اَلۡقَي  الّسَ
ٰ

ذ
َ

ٰنَہا فَک
ۡ
ف

َ
فََقذ

89. Maka ia membuatkan 
bseekor anak sapi bagi mereka, 
suatu jasad belaka yang mem-
punyai suara lenguhan. Ke-
mudian, mereka, yakni ia dan 
teman-temannya berkata “Inilah 
Tuhan-mu dan tuhan Musa,1843 
tetapi ia telah melupakannya.” 

فََقالُۡوا  ُخَواٌر  ٗہ 
َّ ل َجَسًدا  ِعۡجلًا  ۡم 

ُ
لَہ ۡخَرَج 

َ
فَا

 ﴾۸۹ؕ ۡم َو ِالُٰہ  ُمۡوٰسيۙ۬ فََنِسَي ﴿
ُ

ۤ  ِالٰـُہک ا
َ

ٰہذ

kecil orang-orang yang berdiam di Nablus yang menyebut dirinya “Bene Yisrael.” 
Sejarah mereka sebagai satu masyarakat yang terpisah, mulai diambilnya wilayah 
Samaria oleh orang-orang Assyria pada tahun 722 S.M. (Lane dan Jew. Enc). 

1842. Di dalam Al-Qur’an pada ayat ini mengatakan bahwa orang-orang 
Mesir memberikan perhiasan-perhiasan mas dan perak kepada Bani Israil 
menurut kehendak mereka sendiri, maka Bibel menuduh Bani Israil merampas 

a7 : 151.  b2 : 52, 93;  4 : 154;  7 : 149.

* Perhiasan yang dipikul Kaum nabi Musa As kesana kemari sangat membebani mereka. 
Atas hal itu Samiri membujuk rayu mereka, “Serahkanlah perhiasan-perhiasan itu kepadaku, 
niscaya akan kubuatkan untuk kalian seekor anak sapi yang adalah sembahanmu yang 
sebenarnya.” Kepada nabi Musa As kaum itu berkata “Kami telah menyerahkan semua 
perhiasan kepada Samiri dengan alasan, supaya kami dapat meringankan beban kami.”
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90. Tidakkah mereka itu me-
lihat bahwa anak sapi  itu tidak 
memberi jawaban apapun,1844 
dan tidak mempunyai daya untuk 
menyampaikan kemudaratan atau 
pun kemanfaatan kepada mereka? 

ا  یَۡرِجُع  ِالَۡیہِۡم  قَۡولًا ۙ۬ ّوَ لَا یَۡملُِک  
َّ اَفَلَا  یََرۡوَن  اَل

ا  ّوَ لَا  نَۡفًعا ﴿٪۹۰﴾  ۡم  َضّرً
ُ
لَہ 

91. Dan sesungguhnya Harun 
berkata kepada mereka sebelum 
Musa kembali, “Hai kaumku! 
Sesungguhnya kamu telah 
diuji dengan anak sapi ini. Dan 
sesungguhnya Tuhan Yang Maha 
Pemurah adalah Tuhan-mu, maka 
ikutilah aku dan taatilah perintah-
Ku.”1845 

َما 
ِانَّ ٰیَقۡوِم  قَۡبُل  ِمۡن  ٰہُرۡوُن  ۡم 

ُ
لَہ قَاَل  لََقۡد  َو 

ِبُعۡونِۡي  
َّ ۡحٰمُن فَات ُم  الّرَ

ُ
فُِتۡنتُۡم بِٖہ ۚ َو  ِاّنَ َربَّک

ا  اَۡمِرۡي ﴿۹۱﴾  َو اَِطۡیُعۡوۤ

perhiasan-perhiasan itu dari orang-orang Mesir (Keluaran 12: 36). Tetapi, dalam 
hal ini seperti biasa Bibel mengemukakan sesuatu yang bertentangan dengan isi 
Bibel sendiri. Di tempat lain (Keluaran 12: 33). Bibel berkata, bahwa orang-
orang Mesir sendiri yang memberikan perhiasan-perhiasan itu kepada Bani 
Israil, dan mendesak supaya mereka meninggalkan Mesir dengan segera. Dalil 
dan akal sehat, mendukung pernyataan Al-Qur’an.

1843. Bani Israil tinggal di Mesir dalam perbudakan untuk masa yang 
panjang, dan dalam masa perbudakan itu mereka meniru banyak adat-istiadat, 
cara hidup, dan upacara-upacara keagamaan orang-orang Mesir, para penguasa 
mereka, yaitu kebiasaan menyembah sapi (Enc. Rel. & Ethics. Vol I,p. 507). 
Dengan jalan ini, mereka berangsur-angsur memupuk kecintaan yang sangat 
terhadap sapi, dan ketika mereka ditinggalkan Nabi Musa As, orang Samiri 
mendapat peluang mengajak mereka itu menyembah sapi.

1844. Anak sapi sebagai sembahan telah dicela dan dikutuk di sini, sebab 
anak sapi tidak dapat berbicara kepada para penyembahnya. Faedah apakah 
dapat diperoleh dari tuhan yang tidak menjawab doa-doa para penyembahnya 
(QS.21: 66-67) Tuhan semacam itu mati dan tak ubahnya seperti sebatang kayu 
mati belaka. Perbedaan antara Tuhan Yang Hidup dengan tuhan yang mati 
ialah, bahwa Tuhan Yang Esa itu berbicara dengan para penyembah-Nya, dan 
mendengar permohonan-permohonan mereka, sedang yang satu lagi, tidak 
dapat berbuat demikian. Tuhan Islam yang sejati tidak berhenti bicara dengan 
para penyembah-Nya. Dia masih berbicara dengan mereka seperti dahulu kala, 
dengan Adam As, Ibrahim As, Musa As, Isa As, dan Rasulullah Saw, dan akan 
terus-menerus berbuat demikian sepanjang masa.

1845. Di sini Al-Qur’an menyangkal Bibel dan membersihkan Harun As 
dari tuduhan bahwa beliau telah membuat berhala, anak sapi dari logam coran 
untuk disembah orang-orang Bani Israil (Keluaran 32:4). Al-Qur’an mengatakan, 

R. 5
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92. Mereka menjawab, “Kami 
tidak akan berhenti menyembah-
nya sebelum Musa kembali kepada 
kami.” 

ي یَۡرِجَع  
ٰ
بَۡرَح َعلَۡیِہ َعاِکِفیَۡن َحّت

قَالُۡوا لَۡن نَّ

ِالَۡیَنا ُمۡوٰسي ﴿۹۲﴾ 
93. Ia, Musa, berkata, “Hai 

Harun! Apakah yang telah 
menghalangi engkau, ketika 
engkau melihat mereka sesat,

 ﴾۹۳ۙ ﴿ ا  ۡوۤ
ُ

َضّل ۡم 
ُ
َراَیَۡتہ ِاۡذ   َمَنَعَک  َما  ٰیٰہُرۡوُن  قَاَل 

94. “Apakah engkau tidak meng-
ikuti aku? Apa engkau mendurhakai 
perintahku?” 

ِبَعِن ؕ اَفََعَصۡیَت  اَۡمِرۡي ﴿۹۴﴾  ا  تَّتَ
َّ اَل

95. Ia, Harun, berkata, a Hai anak 
bundaku! Janganlah memegang 
janggutku dan jangan pula rambut  
kepalaku. Sesungguhnya aku takut 
jangan-jangan engkau berkata, 
“Engkau telah menyebabkan per-
pecahan di antara Bani Israil, dan 
tidak menjaga perkataanku.” 

بَِراِۡسۡي ۚ  لَا  َو  بِِلۡحَیِتۡي    
ۡ

ُخذ
ۡ
تَا لَا  یَۡبَنُؤّمَ  قَاَل 

بَِنۡيۤ   بَیَۡن  ۡقَت  فَّرَ تَُقۡوَل  اَۡن  َخِشۡیُت  ِۡي 
ّ

ِان

ِاۡسَرٓاِءیَۡل َو لَۡم تَۡرقُۡب قَۡولِۡي ﴿۹۵﴾ 

96. Ia, Musa, berkata, “Apakah 
dalih engkau,1846 hai Samiri?”  ﴾۹۶﴿ ُمَا َخۡطُبَک  ٰيَساِمِرّي

َ
قَاَل ف

97. Ia, Samiri, berkata, “Aku 
mengetahui apa yang mereka tidak 
mengetahuinya,1847 maka aku me-
megang hanya sebagian dari ajaran 
yang rasul itu - Musa - ajarkan, 
tetapi itu pun telah kucampakkan. 
Demikianlah hatiku menampakkan 
indah bagiku.” *

فََقَبۡضُت  بِٖہ  یَۡبُصُرۡوا  لَۡم  بَِما  بَُصۡرُت  قَاَل 

لَِک 
ٰ

ذ
َ
تَُہا َو ک

ۡ
ُسۡوِل فََنَبذ ۡن  اَثَِر الّرَ   ّمِ

ً
قَۡبَضۃ

لَۡت لِۡي نَۡفِسۡي ﴿۹۷﴾  َسّوَ

bahwa Nabi Harun As bukan saja tidak membuat anak sapi bagi mereka, bahkan 
sebaliknya, beliau melarang mereka menyembah berhala yang dibuat orang 
Samiri bagi mereka. Tuduhan (bahwa Harun As membuat berhala) ini telah 
ditolak oleh para penulis Kristen sendiri (dan dianggap) sebagai suatu hal yang 
sama sekali tidak mempunyai dasar (Enc. Brit. pada kata “The Golden Calf”).

1846. Khatb berarti, tujuan; rencana; perkara atau alasan; urusan dan seterusnya 

a7 : 151.

* Samiri mengemukakan alasan, bahwa ia merasa nubuatan itu adalah tipu daya, oleh karena 
itu ia mencampakannya. Jiwanya menganggap perbuatan itu benar.
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98. Ia, Musa, berkata, “Maka 
pergilah engkau! Sesungguhnya 
bagi engkau dalam kehidupan 
ini akan selalu berkata kepada 
setiap orang, ‘Jangan sentuh 
aku!”1848 Dan, sesungguhnya 
bagimu ada suatu janji hukuman  
yang sekali-kali engkau tidak 
akan dapat mengelakkannya. Dan 
lihatlah kepada tuhan engkau 
yang terhadapnya engkau telah 
menjadi penyembah yang patuh. 
Pasti Kami akan membakarnya, 
kemudian akan Kami hamburkan 
debu nya ke dalam laut.* 

تَُقۡوَل  اَۡن  حَٰیوِۃ  
ۡ

ال فِي  لََک  فَِاّنَ  فَاۡذَہۡب  قَاَل 

ۡخلََفٗہ ۚ 
ُ
ت ۡن 

َّ ل َمۡوِعًدا  لََک  ِاّنَ  َو   ۪ ِمَساَس  لَا 

َعلَۡیِہ  َت 
ۡ
َظل ِذۡي 

َّ ال ِالٰـِہَک  ٰۤي  ِال انُۡظۡر  َو 

الَۡیّمِ   فِي  ٗہ   لََننِۡسَفّنَ ثُّمَ  ٗہ   قَّنَ حَّرِ
ُ

لَن َعاِکًفاؕ 

نَۡسًفا ﴿۹۸﴾ 

99. Sesungguhnya Tuhan-mu 
hanyalah Allah, tiada Tuhan 
selain Dia. Dia meliputi segala 
sesuatu dalam ilmu-Nya. 

ا ُہَو ؕ َوِسَع  
َّ ِذۡي لَاۤ ِالَٰہ  ِال

َّ ُہ  ال
ُم  اللّٰ

ُ
  ِالٰـُہک

ۤ
َما

ِانَّ

ًما ﴿۹۹﴾ 
ۡ
ۡيٍء  ِعل

َ
  ش

َ
ّل

ُ
ک

100. Demikianlah Kami men-
ceritakan kepada engkau beberapa 
khabar tentang apa yang telah 
terjadi dahulu. Dan telah Kami 
berikan kepada engkau dari sisi 
Kami suatu peringatan, Al-Qur’an. 

َۢۡبٓاِء َما قَۡد َسَبَق ۚ  لَِک نَُقّصُ َعلَۡیَک ِمۡن اَن
ٰ

ذ
َ
ک

ًرا ﴿۱۰۰﴾ۚ  
ۡ

ا ِذک
ُدنَّ

َّ تَۡیٰنَک ِمۡن ل
ٰ
َو قَۡد ا

(Lane). Seluruh kalimat berarti pula, apa yang mau kamu katakan (Lane).
1847. Kata-kata itu dapat pula berarti, “Daya tangkapku lebih tajam dari daya 

tangkap Bani Israil.” Orang Samiri itu bermaksud mengatakan, bahwa ia telah 
mengikuti Nabi Musa As dan menerima ajaran beliau dengan mempergunakan 
akal dan bukan membabi-buta seperti halnya mereka. Tetapi, ketika Nabi Musa 
As pergi ke gunung, ia mencampakkan jubah muslihat dan menanggalkan ajaran 
yang telah diterimanya sedikit itu (Atsar berarti, sisa atau peninggalan ilmu yang 
telah dipindahkan atau diturunkan generasi-generasi terdahulu, ialah, ajaran-
ajaran) dan itulah apa yang telah dibisikkan pikirannya kepadanya.

1848. Kata-kata “jangan sentuh aku,” dapat berarti (a) bahwa orang 
* Sebagai hukuman atas tindakan Samiri itu, Nabi Musa As mengatakan kepadanya, “Sekarang 
hiduplah kamu dalam keadaan yang kamu sendiri berkata jangan seorangpun menyentuh aku.” 
Dari sini dapat diketahui bahwa ia telah terkena kusta dan menyeru kepada orang-orang untuk 
tidak mendekati dirinya dan jangan menjamahnya agar terhindar dari penyakitnya. Kebiasaan 
ini pun berlaku di Eropa sampai abad yang lalu agar orang yang terkena kusta diperintahkan 
untuk mengikatkan lonceng di lehernya supaya saat ia berjalan, orang-orang yang ada di tepi 
jalan mengetahui bahwa sang penderita kusta sedang melewati jalan itu.
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101. Barangsiapa aberpaling 
darinya, maka sesungguhnya ia 
pasti akan memikul beban berat 
pada hari kiamat. 

ٗہ َيۡحِمُل یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  
َمۡن اَۡعَرَض َعۡنُہ فَِانَّ

ِوۡزًرا ﴿۱۰۱﴾ۙ  
102. Mereka akan tinggal lama 

di dalamnya. Dan buruklah bagi 
mereka beban pada Hari Kiamat. 

الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  ۡم 
ُ
لَہ َسٓاَء  ِفۡیِہَؕو  ٰخلِِدیَۡن 

ِحۡملًا ﴿۱۰۲﴾ۙ  
103. Hari, ketika bnafiri akan 

ditiup. Dan pada hari itu akan 
Kami himpun orang-orang yang 
berdosa, yang bermata biru.1849*

الُۡمۡجِرِمیَۡن   ۡحُشُر 
َ
ن َو  ۡوِر  الّصُ فِي  یُۡنَفُخ  یَّۡوَم 

یَۡوَمِئٍذ  ُزۡرقًا ﴿۱۰۳﴾ۖ  
104. Mereka akan berbicara 

berbisik-bisik di antara mereka, 
“Tidaklah kamu tinggal, me-
lainkan hanya sepuluh hari 
saja.”1850**

ا َعۡشًرا ﴿۱۰۴﴾ 
َّ ِبۡثتُۡم ِال

َّ ۡم  ِاۡن ل
ُ
خَافَُتۡوَن بَۡیَنہ

َ
یَّت

105. Kami lebih mengetahui 
mengenai apa yang akan mereka 
katakan ketika orang yang 
paling baik cara hidupnya di 
antara mereka akan berkata,1850A 
“Tidaklah kamu tinggal me-
lainkan sehari.” 

ۡم 
ُ
اَۡمَثلُہ یَُقۡوُل  ِاۡذ  یَُقۡولُۡوَن  بَِما  اَۡعلَُم  ۡحُن 

َ
ن

ا یَۡوًما ﴿۱۰۵﴾٪  
َّ ِبۡثتُۡم ِال

َّ  ِاۡن ل
ً

َطِریَۡقۃ 

a18 : 102; 43 : 37; 72 : 18.  b18 : 100; 27 : 88; 36 : 52; 78 : 19.

Samiri itu telah dihukum dengan boikot sosial yang ketat, oleh karena ia 
telah menyesatkan Bani Israil, sehingga mereka menjadi penyembah sapi; 
(b) bahwa ia telah dijangkiti suatu penyakit kulit menular, sehingga orang-
orang menghindari hubungan dengannya; (c) bahwa ia mengidap penyakit 
kemurungan (hypochondriasis), dan sebagai akibatnya, ia menjauhi pergaulan.

1849. Isyarat dalam ayat ini nampaknya terutama ditujukan kepada 
bangsa-bangsa Kristen dari barat yang bermata biru, dan mereka itu buta mata 
rohaninya serta menyimpan rasa benci tidak kunjung padam terhadap Islam.

* Disini yang dimaksud ‘zurqan’ adalah orang-orang yang bermata biru. Nampaknya yang 
dimaksud adalah orang-orang Kristen yang kebanyakan bermata biru.
** Pada hari kiamat mereka akan melihat tanda kejayaan duniawi mereka yang luarbiasa, dan 
berlangsung lama dan luas, sehingga mereka akan berkata satu sama lain, bahwa seolah-olah 
lama kejayaan mereka berlangsung tidak lebih dari 10. Maksudnya adalah 10 abad, yakni lebih 
dari seribu tahun. Sejarah kejayaan Kristen memang menerangkan bahwa mereka mengalami 
kejayaan selama seribu tahun. Tiga abad pertama setelah masa Rasulullah Saw, orang-orang 
Kristen Barat berjaya selama seribu tahun, dan sesudahnya mulai masa kemunduran.
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106. Dan amereka bertanya ke-
pada engkau mengenai gunung-
gunung.1851 Maka katakanlah, 
“Tuhan-ku akan menghancur-
kannya berkeping-keping; 

َربِّۡي   یَنِۡسُفَہا  فَُقۡل  ِجَباِل 
ۡ

ال َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک  َو 

نَۡسًفا ﴿۱۰۶﴾ۙ  

107. “Maka Dia akan mening-
galkannya sebagai tanah datar 
yang gersang; 

ُرَہا  قَاًعا َصۡفَصًفا ﴿۱۰۷﴾ۙ  
َ

فََیذ

108. “Tidak akan engkau lihat 
tempat yang rendah dan yang 
tinggi di sana.”1852 

ا  تَٰري  ِفۡیَہا ِعَوًجا  ّوَ  لَاۤ  اَۡمًتا ﴿۱۰۸﴾ؕ  
َّ ل

109. Pada hari itu mereka 
akan mengikuti Penyeru,1853 tiada 
kebengkokan dalam ajaran-nya, 
dan semua suara akan merendah di 
hadapan Yang Maha Pemurah dan 
tidaklah engkau akan mendengar 
kecuali bisikan-bisikan. 

اِعَي لَا ِعَوَج لَٗہ َۚو َخَشَعِت  ِبُعۡوَن الّدَ یَۡوَمِئٍذ یَّّتَ

ا َہۡمًسا ﴿۱۰۹﴾ 
َّ ۡحٰمِن فَلَا تَۡسَمُع  ِال الۡاَۡصَواُت لِلّرَ

110. Pada hari itu bsyafaat 
tidak bermanfaat kecuali orang 
yang telah mendapat izin baginya 
dari Tuhan Yang Maha Pemurah 
dan telah diridhai baginya per-
kataannya. 

لَُہ   اَِذَن   َمۡن  ا 
َّ ِال   

ُ
َفاَعۃ

َ
الّش تَۡنَفُع  ا 

َّ ل یَۡوَمِئٍذ 

ۡحٰمُن  َو َرِضَي  لَٗہ  قَۡولًا ﴿۱۱۰﴾  الّرَ

a56 : 6;  70 : 10;  101 : 6.  b21 : 29; 79 : 39.

1850. “...Sepuluh (hari)” di sini berarti sepuluh abad. Isyarat itu ditujukan 
kepada sepuluh abad sesudah Hijrah, yang selama itu bangsa-bangsa Eropa 
hampir tetap dalam keadaan tidur belaka. Baru pada permulaan abad ke-17, 
bangsa-bangsa Eropa bangkit dari keadaan tidurnya, lalu mulai menyebar ke 
seluruh dunia serta menaklukkan dunia, yaitu kira-kira seribu tahun sesudah 
Rasulullah Saw mulai bertabligh pada awal abad ke-7.

1850A. Tarīqat al-qaum berarti, kaum yang terbaik atau paling lurus 
(Aqrab). Yaum di sini berarti, seribu tahun yang disinggung dalam QS.22: 
48 dan bersesuaian dengan “sepuluh hari” yang tersebut dalam ayat yang 
mendahuluinya, yaitu sepuluh abad atau seribu tahun. Yaum berarti pula waktu 
yang hakiki. Dalam pengertian inilah maka orang-orang kafir – ketika ditimpa 
oleh siksaan Tuhan – dilukiskan mengatakan, bahwa masa kesejahteraan dan 
kemajuan mereka itu hanya berlaku satu hari saja, yaitu sangat pendek.

1851. Isyarat dalam kata al-Jibāl (gunung-gunung) di sini, ditujukan 

R. 6
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111. aDia mengetahui apa yang 
ada di hadapan mereka dan apa 
yang ada dibelakang mereka,1854 
dan tidaklah mereka dapat me-
liputi-Nya dengan ilmu mereka. 

لَا  َو  ۡم  
ُ
َفہ

ۡ
َخل َما  َو  اَیِۡدیۡہِۡم   بَیَۡن  َما  یَۡعلَُم 

ًما ﴿۱۱۱﴾ 
ۡ
ُيِحۡیُطۡوَن  بِٖہ  ِعل

112. Dan semua pemuka1854A  
akan tunduk merendahkan diri di 
hadapan Tuhan Yang Mahahidup, 
dan Yang Maha Tegak atas Dzat-
Nya Sendiri serta menopang segala 
sesuatu. Dan sungguh rugilah 
orang yang melakukan keaniaya-
an. 

ۡوِم ؕ َو قَۡد َخاَب   َحّيِ الَۡقّیُ
ۡ
َو َعَنِت الُۡوُجۡوُہ  لِل

ًما ﴿۱۱۲﴾ 
ۡ
َمۡن  َحَمَل  ُظل

113. Dan bbarangsiapa me-
ngerjakan amal saleh, sedang ia 
seorang mukmin, maka ia tidak 
takut akan perlakuan aniaya dan 
tidak pula menderita kerugian. 

فَلَا  ُمۡؤِمٌن  ُہَو  َو  ِلٰحِت  الّصٰ ِمَن  یَّۡعَمۡل  َمۡن  َو 

ًما ّوَ لَا َہۡضًما  ﴿۱۱۳﴾ 
ۡ
َيٰخُف ُظل

114. Dan demikianlah cKami 
telah menurunkan Al-Qur’an da-
lam bahasa Arab dan telah Kami 
bentangkan di dalamnya berbagai 
macam peringatan supaya mereka 
bertakwa atau Al-Qur’an ini akan 
memberikan pengajaran bagi 
mereka. 

ِفۡیِہ  َنا 
ۡ
ف َصّرَ ّوَ  ا  َعَربِّیً نًا 

ٰ
قُۡرا اَنَۡزلٰۡنُہ   لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

ۡم  
ُ
لَہ ُيۡحِدُث   اَۡو   ُقۡوَن  یَّتَ ۡم 

ُ
ہ

َّ لََعل الَۡوِعۡیِد  ِمَن 

ًرا ﴿۱۱۴﴾ 
ۡ

ِذک

115. Maka dMahatinggi Allah, 
Raja Yang Benar. Dan janganlah 
engkau tergesa-gesa membaca Al-
Qur’an sebelum pewahyuannya 
dilengkapkan kepada engkau, 
melainkan katakanlah, “Wahai 
Tuhan-ku! Tambahkanlah ke-
padaku ilmu.”1855 

ِن 
ٰ
 ۚ َو لَا تَۡعَجۡل بِالُۡقۡرا

ُ
حَّق

ۡ
ُہ الَۡملُِک ال

فََتٰعلَي اللّٰ

ّبِ   ي ِالَۡیَک َوۡحُیٗہ ۪ َو  قُۡل  ّرَ ِمۡن قَۡبِل اَۡن یُّۡقضٰۤ

ًما ﴿۱۱۵﴾ 
ۡ
ِزۡدنِۡي  ِعل

a2 : 256; 21 : 29.  b10 : 10; 16 : 98; 21 : 95.  c42 : 8; 43 : 4; 46 : 13.  d23 : 117.

kepada bangsa-bangsa Kristen dari barat yang gagah-perkasa itu. Nubuatan 
dalam ayat ini bertalian dengan kehancuran mereka secara total. Kehancuran 
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116. Dan, sesungguhnya telah 
Kami adakan perjanjian dengan 
Adam sebelum ini, tetapi ia telah 
lupa dan Kami tidak mendapatkan 
padanya keinginan1856 untuk men-
durhakai Kami.

َدَم ِمۡن قَۡبُل فََنِسَي  َو  لَۡم  
ٰ
ٰۤي ا   ِال

ۤ
َو لََقۡد َعِہۡدنَا

ِجۡد  لَٗہ  َعۡزًما ﴿۱۱۶﴾٪  
َ
ن 

117. Dan ingatlah aketika Kami 
berkata kepada para malaikat, 
“Sujudlah kamu bersama Adam.” 
maka mereka semua bersujud ke-
cuali iblis. Ia menolak bersujud. 

ا 
ۤ
َدَم فََسَجُدۡو

ٰ
ِۃ اۡسجُُدۡوا لِا

َ
ِٰٓئک َمل

ۡ
َنا لِل

ۡ
َو ِاۡذ قُل

اۤ ِابۡلِيَۡس اَبٰي ﴿۱۱۷﴾ؕ 
َّ ِال

118. Kemudian Kami berkata, 
“Hai Adam! bSesungguhnya ini 
adalah musuh bagi engkau, dan 
bagi istri engkau; maka jangan 
sampai ia mengeluarkan kamu 
berdua dari surga,1857 jangan-
jangan kamu menderita kesu-
sahan. 

َک َو لَِزۡوِجَک فَلَا 
َّ ا َعُدّوٌ ل

َ
َدُم ِاّنَ ٰہذ

ٰ
َنا یٰۤـا

ۡ
فَُقل

ي ﴿۱۱۸﴾ 
ٰ
ِۃ فَتَۡشق جَّنَ

ۡ
َما ِمَن ال

ُ
ک ُيۡخِرَجّنَ

a2 : 35; 7 : 12, 13; 15 : 27 - 34; 17 : 62; 18 : 51; 38 : 72 - 75.  b7 : 23; 18 : 51.

barat telah mulai berjalan sejak beberapa lama. Dua perang dunia terakhir 
telah sangat melemahkannya (“Decline of The West” oleh Spengler dan “A 
Study of History” oleh Toynbee). Lihat juga catatan no. 1666.

1852. Isyarat ini rupanya ditujukan kepada bangkitnya sosialisme dan 
demokrasi, ketika kerajaan-kerajaan besar lagi gagah-perkasa akan tersapu 
bersih, dan akan terjadi kemerataan dalam taraf kehidupan sosial dan ekonomi 
pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

1853. Yakni Rasulullah Saw.
1854. Kata-kata, “apa yang ada di belakang mereka” menunjuk kepada 

hasil-hasil besar yang sebelumnya telah mereka capai, dan kata-kata, “apa 
yang ada di hadapan mereka” merujuk kepada hasil-hasil besar yang 
diharapkan akan mereka peroleh di masa mendatang.

1854A. Wujūh berarti, pemimpin-pemimpin besar (Aqrab).
1855. Rasulullah Saw diriwayatkan pernah bersabda, “Carilah ilmu 

walaupun sampai ke negeri Cina.” (Shagir, jilid I). Di tempat lain dalam 
Al-Qur’an ilmu telah dilukiskan sebagai “Karunia Allah yang sangat 
besar” (QS.2:270 dan QS.4:114). Ilmu itu ada dua macam: (a) ilmu yang 

R. 7
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119. “Sesungguhnya telah di-
tetapkan bagi engkau bahwa 
engkau tidak akan kelaparan di 
dalamnya, dan tidak pula engkau 
akan telanjang. 

جُۡوَع  ِفۡیَہا َو لَا  تَۡعٰري ﴿۱۱۹﴾ۙ  
َ
ا  ت

َّ ِاّنَ  لََک  اَل

120. “Dan bahwa engkau tidak 
akan kehausan di dalamnya dan 
tidak pula akan disengat panas 
matahari.1858 

َک لَا  تَۡظَمُؤا ِفۡیَہا َو لَا تَۡضٰحي ﴿۱۲۰﴾ 
َو اَنَّ

121. Maka asyaitan membisik-
kan pikiran jahat kepadanya. Ia 
berkata, “Hai Adam! Maukah aku 
tunjukkan kepada engkau pohon 
kekekalan1859 dan kerajaan yang 
tidak akan binasa?”

َک 
ُّ اَُدل َہۡل  َدُم 

ٰ
یٰۤـا قَاَل  ۡیٰطُن 

َ
الّش ِالَۡیِہ  فََوۡسَوَس 

ا یَۡبلٰي ﴿۱۲۱﴾ 
َّ ٍک ل

ۡ
ِد َو ُمل

ۡ
خُل

ۡ
جََرِۃ ال

َ
َعلٰي ش

a2 : 37;  7 : 21.

dianugerahkan kepada manusia dengan perantaraan wahyu dan yang telah 
mencapai kesempurnaan dalam wujud Al-Qur’an. (b) Ilmu yang didapatkan 
oleh manusia dengan usaha dan jerih-payahnya sendiri.

1856. Ayat ini menunjukkan, bahwa kealpaan Nabi Adam As hanyalah 
disebabkan oleh kekeliruan dalam pertimbangan. Kekeliruan itu tanpa 
disengaja dan sama sekali tidak dengan suatu niat atau kehendak. Manusia 
tidak luput dari kesalahan.

1857. Adam As diperingatkan, bahwa jika beliau menyerah kepada 
bujukan setan dan menerima nasihatnya, ia akan menjadi mahrum (luput) 
dari Jannah, yaitu, kehidupan berbahagia dan ketenteraman rohani yang 
sebelumnya telah ia nikmati.

1858. Isyarat dalam ayat ini dan dalam ayat sebelumnya, nampaknya 
ditujukan kepada kemudahan dan kesenangan yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan beradab. Dua ayat ini mengisyaratkan kepada kenyataan, bahwa 
penyediaan pangan, sandang, dan perumahan bagi rakyat – sarana-sarana 
keperluan hidup yang pokok – merupakan tugas utama bagi suatu pemerintah 
beradab, dan bahwa suatu masyarakat baru dapat dikatakan masyarakat 
beradab, bila semua warganya dicukupi keperluan-keperluan tersebut di atas. 
Umat manusia akan terus menderita dari pergolakan-pergolakan sosial, dan 
warna akhlak masyarakat umat manusia tidak akan mengalami perbaikan 
hakiki, selama kepincangan yang parah di bidang ekonomi – yaitu sebagian 
lapisan masyarakat bergelimang dalam kekayaan, sedang sebagian lainnya 
mati kelaparan – tidak dihilangkan.
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a7 : 23;  20 : 122.  b2 : 38.

122. Maka amereka berdua ma-
kan darinya, sehingga nampaklah 
kepada keduanya aurat mereka,1860 
dan mereka mulai menutupi diri 
mereka dengan daun-daun1861 sur-
ga. Dan Adam telah mengabaikan 
perintah Tuhan-nya, maka men-
deritalah ia. 

َطِفَقا  َو  تُُہَما 
ٰ
َسۡوا ُہَما 

َ
ل فََبَدۡت  ِمۡنَہا  لَا 

َ
ک

َ
فَا

ي   َعصٰۤ ِۃَۚو  جَّنَ
ۡ

ال َرِق  ّوَ ِمۡن  َعلَۡیِہَما  َيۡخِصٰفِن 

َدُم  َربَّٗہ  فََغٰوي  ﴿۱۲۲﴾۪  
ٰ
ا

123. Kemudian Tuhan-nya me-
milihnya untuk menerima karu-
nia-Nya,1862 bmaka Dia menerima 
tobatnya dan memberi-nya petun-
juk. 

ثُّمَ  اۡجَتٰبُہ َربُّٗہ  فََتاَب َعلَۡیِہ  َو  َہٰدي ﴿۱۲۳﴾ 

Nabi Adam As diberitahukan di sini, bahwa ia akan tinggal di sebuah 
tempat, di mana kesenangan dan keperluan hidup akan cukup tersedia bagi 
semua penduduknya. Keadaan ini telah dijelaskan di tempat lain dalam Al-
Qur’an dengan kata-kata, “dan makanlah darinya sepuas hati di mana pun 
kamu berdua suka” (QS.2: 36). Ayat yang sedang dibahas ini menunjukkan pula, 
bahwa semenjak Adam As mulailah suatu tata-tertib dalam kemasyarakatan 
yang baru, dan bahwa ia meletakkan dasar pemerintahan, yang meratakan 
jalan bagi masa kemajuan manusia dalam bidang kemasyarakatan.

1859. Di dunia ini tidak terdapat pohon yang disebut pohon Khuld 
(kekekalan). “Pohon” seperti yang disebut di sini dan di tempat-tempat lain 
dalam Al-Qur’an maknanya adalah keluarga atau suku tertentu, dan Nabi 
Adam As dinasihati agar menjauhkan diri darinya, oleh karena anggota-
anggota keluarga atau warga suku itu adalah musuh beliau.

1860. Sebagai akibat penolakan Nabi Adam As terhadap ajakan-ajakan 
setan, terjadilah perpecahan di antara kaum beliau, sehingga menyebabkan 
beliau sangat sedih dan cemas hati. Nabi Adam As dan Siti Hawa menyadari, 
bahwa dengan mengikuti ajakan buruk setan itu mereka telah membuat 
kesalahan besar, dan telah menjerumuskan diri mereka ke dalam keadaan yang 
amat sulit. Ayat ini tidak berarti, bahwa kelemahan mereka telah dimaklumi 
orang lain, tetapi yang dimaksudkan hanyalah, bahwa Nabi Adam As dan Siti 
Hawa sendiri menjadi sadar akan kelemahan mereka itu.

1861. Karena Waraq berarti pula tunas-tunas muda, suatu jemaat (Lane), 
maka ayat ini bermaksud mengemukakan, bahwa oleh karena setan telah berhasil 
mendatangkan perpecahan di tengah-tengah umat (jama’ah) Nabi Adam As, dan 
beberapa anggota yang lemah wataknya telah keluar dari lingkungannya, maka 
Nabi Adam As menghimpun para pemuda dan anggota-anggota jama’ah lainnya 
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124. Dia berfirman, a“Keluarlah 
kamu berdua1863 dari sini; sebagian 
dari kamu adalah musuh bagi 
sebagian yang lain. Lalu bila datang 
kepadamu petunjuk dari-Ku, maka 
barangsiapa mengikuti petunjuk-
Ku, maka ia tidak akan sesat, dan 
tidak pula ia menderita kesusahan. 

ۡم لَِبۡعٍض 
ُ

قَاَل اۡہِبَطا ِمۡنَہا َجِمۡیًعا  ۭ بَۡعُضک

مَِن 
َ

ف  ۬ۙ ُہًدي  ۡي  ّنِ ّمِ ۡم 
ُ

ک تَِیّنَ
ۡ
یَا ا  فَِاّمَ  ۚ َعُدّوٌ 

ي  ﴿۱۲۴﴾ 
ٰ
  َو لَا  يَۡشق

ُ
َبَع ُہَداَي  فَلَا  یَِضّل

َّ ات

125. “Dan bbarangsiapa berpa-
ling dari mengingat Aku, maka 
sesungguhnya baginya ada kehi-
dupan yang sempit, dan Kami akan 
membangkitkannya pada hari 
kiamat dalam keadaan buta.”1864 

 
ً

َمِعيَۡشۃ لَٗہ  فَِاّنَ  ِرۡي 
ۡ

ِذک َعۡن  اَۡعَرَض  َمۡن  َو 

ۡحُشُرٗہ یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  اَۡعٰمي ﴿۱۲۵﴾ 
َ
ا ّوَ ن

ً
َضۡنک

126. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Mengapa Engkau membang-
kitkan aku dalam keadaan buta, 
padahal sesungguhnya dahulu aku 
dapat melihat?” 

ۡنُت  
ُ
ک قَۡد  َو  اَۡعٰمي  َحَشۡرتَِنۡيۤ  لَِم  َرّبِ  قَاَل 

بَِصیًۡرا ﴿۱۲۶﴾ 

yang baik dan saleh, dan dengan bantuan mereka ia menertibkan lagi kaumnya.
1862. Ayat ini menunjukkan, bahwa perbuatan melanggar perintah dari 

pihak Nabi Adam As itu tidak disengaja dan telah terjadi secara kebetulan, 
sebab pelanggaran yang disengaja tidak mungkin mengakibatkan ia malah 
memperoleh kehormatan besar dengan dipilih Tuhan untuk menerima 
karunia-Nya yang istimewa.

1863. Perkataan “kamu berdua” maksudnya ialah dua golongan manusia, 
yaitu para pengikut Nabi Adam As dan murid-murid setan. Kata Kum (kamu) 
dan Jamī‘ (semua) juga menunjukkan bahwa saat itu tidak ditujukan kepada 
dua orang, tetapi kepada dua golongan manusia atau dua kelompok. Hal itu 
jelas pula dari QS.7: 25, di tempat itu telah dipakai kata jamak Ihbitū (pergilah 
kamu semua) dan bukan Ihbitā (pergilah kamu berdua). Ringkasnya, Nabi 
Adam As berhijrah dari Irak, tanah tumpah darahnya; ke suatu negeri tetangga. 
Rupanya hijrah itu hanya untuk sementara waktu saja; dan besar kemungkinan 
tidak lama kemudian, ia kembali ke tanah airnya. Kata-kata, “dan perbekalan 
hidup sampai masa tertentu” (QS.7: 25) mengandung isyarat, bahwa hijrah itu 
dimaksudkan hanya untuk sementara waktu.

1864. Seseorang yang sama sekali tidak ingat kepada Tuhan di dunia, 
serta menjalani cara hidup yang menghalangi dan menghambat perkembangan 
rohaninya, dan dengan demikian membuat dirinya tidak layak menerima nur 

a2 : 37 - 39;  7 : 25.  b18 : 102.
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127. Dia akan berfirman, “De-
mikianlah dulu datang kepadamu 
Tanda-tanda Kami, tetapi engkau 
mengabaikannya1865 dan demikian 
pula engkau diabaikan pada hari 
ini.” 

لَِک  
ٰ

ذ
َ
ٰیُتَنا فَنَِسۡیَتَہا ۚ  َوک

ٰ
لَِک اَتَۡتَک ا

ٰ
ذ

َ
قَاَل  ک

الَۡیۡوَم  تُۡنٰسي ﴿۱۲۷﴾ 

128. Dan demikianlah Kami 
membalas orang yang melampaui 
batas dan ia tidak beriman kepada 
tanda-tanda Tuhan-nya. Dan 
sungguh azab akhirat itu lebih 
keras dan lebih kekal. 

ٰیِت 
ٰ
یُۡؤِمۡن  ۭ بِا لَۡم   َو  اَۡسَرَف  َمۡن  ۡجِزۡي 

َ
ن لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

ي  ﴿۱۲۸﴾ 
ٰ
ِخَرِۃ اََشّدُ َو اَبۡق

ٰ
اُب الۡا

َ
َربِّٖہ ؕ َو لََعذ

129. Maka tidakkah ini mem-
beri petunjuk kepada mereka, 
aberapa banyak keturunan telah 
Kami binasakan sebelum mereka, 
yang di tengah tempat tinggal 
mereka itu sekarang mereka ber-
jalan? Sesungguhnya, dalam hal 
yang demikian itu ada tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal. 

َن  ّمِ ۡم 
ُ
قَۡبلَہ اَۡہلَۡکَنا  ۡم 

َ
ک ۡم 

ُ
لَہ یَۡہِد  اَفَلَۡم 

ٰذلَِک   فِۡي  ِاّنَ   ؕ َمٰسِکِنہِۡم  فِۡي  یَۡمُشۡوَن  الُۡقُرۡوِن 

ٰہي ﴿۱۲۹﴾٪   ٰیٍت  لِّاُولِي  الّنُ
ٰ

لَا 

130. Dan bsekiranya bukan 
karena suatu kalimat1866 yang telah 
berlalu dari Tuhan engkau dan 
suatu jangka waktu yang telah 
ditetapkan, pasti azab  itu menimpa 
mereka.

ّوَ   لَِزاًما   اَن 
َ
لَک بَِّک  ّرَ ِمۡن  َسَبَقۡت   

ٌ
لَِمۃ

َ
ک لَا  لَۡو  َو 

ي ﴿۱۳۰﴾ؕ   َسّمً اََجٌل  ّمُ

dari Tuhan, akan dilahirkan dalam keadaan buta di waktu kebangkitannya 
kembali pada kehidupan di akhirat. Hal itu menjadi demikian, oleh karena 
ruhnya di dunia ini – yang akan berperan sebagai badan bagi roh yang lebih 
maju rohaninya di alam akhirat – telah menjadi buta, oleh karena ia telah 
menjalani kehidupan yang bergelimang dosa di dunia ini.

1865. Sebagai jawaban terhadap keluhan orang ingkar, mengapa 
ia dibangkitkan buta padahal dalam kehidupan sebelumnya ia memiliki 
penglihatan. Tuhan akan mengatakan bahwa ia telah menjadi buta rohani 
dalam kehidupannya di dunia, oleh sebab telah menjalani kehidupan yang 
bergelimang dosa; dan oleh karena ruhnya akan berperan sebagai badan untuk 
roh lain yang rohaninya jauh lebih berkembang di akhirat, maka ia dilahirkan 
buta di hari kemudian.

a17 : 18;  38 : 32.  b8 : 69;  10 : 20.

R. 8
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131. Maka bersabarlah engkau 
atas apa yang mereka katakan, 
dan abertasbihlah engkau kepada 
Tuhan dengan pujian-pujian-
Nya sebelum matahari terbit 
dan sebelum terbenamnya; dan 
bertasbihlah kepada-Nya pada 
tengah malam dan pada ujung1867 
siang, supaya engkau mendapat 
keridhaan. 

َربَِّک  ِبحَۡمِد  ۡح  َسّبِ َو  یَُقۡولُۡوَن  َما  َعلٰي  فَاۡصِبۡر 

 ۚ ُغُرۡوبَِہا  قَۡبَل  َو  ۡمِس 
َ

الّش ُطُلۡوِع  قَۡبَل 

َہاِر  الّنَ اَۡطَراَف  َو  ۡح  فََسّبِ ۡیِل 
َّ ال نَٓاِئ 

ٰ
ا ِمۡن  َو 

َک تَۡرٰضي ﴿۱۳۱﴾ 
َّ لََعل

132. Dan jangan sekali-kali 
engkau btujukan1868 kedua mata 
engkau kepada apa yang telah 
Kami anugerahkan kepada be-
berapa golongan dari mereka 
berupa keindahan kehidupan di 
dunia ini supaya Kami menguji 
mereka dengan itu. Dan rezeki 
Tuhan engkau adalah lebih baik 
dan lebih kekal. 

ۡعَنا بِٖہۤ اَۡزَواًجا  ّنَ َعۡیَنۡیَک  ِالٰي َما َمّتَ َو لَا تَُمّدَ

ۡم 
ُ
لَِنۡفِتَنہ نَۡیاۙ۬  الّدُ حَٰیوِۃ 

ۡ
ال َزۡہَرَۃ  ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ

ي  ﴿۱۳۲﴾ 
ٰ
ِفۡیِہؕ  َو  ِرۡزُق  َربَِّک َخیٌۡر  ّوَ  اَبۡق

Ayat ini dapat pula berarti, bahwa karena orang ingkar tidak 
mengembangkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya, dan tetap menjadi asing dari 
sifat-sifat itu, maka pada hari kebangkitan, sifat-sifat itu akan dinampakkan 
dengan segala keagungan dan kemuliaan, ia yang merupakan seseorang yang 
terasing dari sifat-sifat itu, tidak akan mampu mengenalnya dan dengan 
demikian akan berdiri seperti orang buta yang tidak mempunyai ingatan atau 
kenangan sedikitpun kepada sifat-sifat itu.

1866. Isyarat ini ditujukan kepada kenyataan Ilahi yang telah tercantum 
dalam ayat, “Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu” (QS.7: 157). Tuhan, atas 
kebijaksanaan-Nya yang tidak pernah meleset, telah menakdirkan, bahwa 
rahmat-Nya akan tetap berada di atas semua sifat-Nya yang lain.

1867. Bertasbih kepada-Nya pada waktu-waktu yang tersebut dalam ayat 
ini, dapat menunjuk kepada lima waktu shalat setiap hari; kata-kata “sebelum 
matahari terbit” menunjuk kepada shalat Fajar; dan kata-kata “sebelum 
terbenamnya” kepada shalat Asar; dan ungkapan “dan bertasbihlah (kepada-
Nya) pada tengah malam” maksudnya shalat Magrib dan shalat Isya, sedang 
kata-kata “pada ujung siang” berarti shalat Zuhur.

1868. Semua iri hati dan persaingan internasional yang mendatangkan 
perang dan membawa kesengsaraan dan pertumpahan darah besar, merupakan 

a17 : 79, 80; 30 : 18, 19; 50 : 40, 41.  b15 : 89; 26 : 206 - 208; 28 : 61, 62.
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133. Dan aperintahkanlah kaum 
kerabatmu untuk mendirikan sha-
lat dan tetaplah mengamalkannya. 
Kami tidak meminta rezeki dari 
engkau, Kami-lah Yang memberi 
engkau rezeki. Dan kesudahan 
yang baik adalah bagi mereka 
yang bertakwa. 

 ؕ َعلَۡیَہا  اۡصَطِبۡر  َو  ٰلوِۃ  بِالّصَ اَۡہلََک  اۡمُۡر  َو 

  
ُ

الَۡعاِقَبۃ َو   ؕ نَۡرُزقَُک  ۡحُن 
َ
ن  ؕ ِرۡزقًا  نَۡسـَٔلَُک  لَا 

ۡقٰوي ﴿۱۳۳﴾  لِلّتَ

134. Dan mereka berkata, “Me-
ngapakah ia tidak mendatangkan 
kepada kami suatu tanda dari 
Tuhan-nya?“ Bukankah telah da-
tang kepada mereka bukti yang 
jelas seperti apa yang ada dalam 
lembaran-lembaran terdahulu? 

لَۡم   اََو   ؕ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ یٍَۃ 
ٰ
بِا تِۡیَنا 

ۡ
یَا لَا  لَۡو  قَالُۡوا  َو 

ُحِف الۡاُۡولٰي ﴿۱۳۴﴾    َما فِي الّصُ
ُ

َنۃ تِہِۡم بَّیِ
ۡ
تَا

135. Dan sekiranya Kami 
binasakan mereka dengan azab 
sebelum kedatangan Rasul ini, 
niscaya mereka akan berkata, 
“Ya Tuhan kami! Mengapakah 
tidak Engkau kirimkan kepada 
Kami seorang rasul, supaya kami 
mengikuti ayat-ayat Engkau 
sebelum kami direndahkan dan 
dihinakan?“

قَۡبِلٖہ  ۡن  ّمِ اٍب 
َ

بَِعذ ۡم 
ُ
اَۡہلَۡکٰنہ  

ۤ
ـا

اَنَّ لَۡو  َو 

َرُسۡولًا  ِالَۡیَنا  َت 
ۡ
اَۡرَسل لَاۤ  لَۡو  َربََّنا  لََقالُۡوا 

ۡخٰزي  ﴿۱۳۵﴾ 
َ
  َو  ن

َ
ِذّل

ٰیِتَک ِمۡن قَۡبِل اَۡن  نَّ
ٰ
ِبَع ا فََنّتَ

136. Katakanlah, “Setiap orang 
sedang menunggu, maka kamu 
juga tungguhlah, dan segera kamu 
akan mengetahui siapakah yang 
ada pada jalan yang lurus dan 
siapa yang mengikuti petunjuk 
sejati dan siapa yang tidak. 

َربَُّصۡوا ۚ فََسَتۡعلَُمۡوَن  َمۡن  
َ
َربٌِّص فَت

َ
ت  ّمُ

ٌ
ّل

ُ
قُۡل ک

٪﴾۱۳۶﴿ اۡہَتٰدي  َمِن   َو  ِوّيِ   الّسَ َراِط  الّصِ اَۡصٰحُب  

a19 : 56;  33 : 34.

akibat – baik secara langsung atau tidak langsung – dari ketamakan kegila-
gilaan memperoleh kekayaan dunia dan kesenangan jasmani. Kaum Muslimin  
diperingatkan, tidak mengarahkan pandangannya kepada kekayaan orang lain 
dengan loba dan tamak.



AL-ANBIYĀ’ Surah 21Juz 17

1124

Surah 21
AL-ANBIYĀ’

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 113, dengan basmalah

Rukuknya : 7

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Surah ini, seperti halnya tiga surah yang mendahuluinya, 
diturunkan di Mekah, pada masa paling awal kenabian Rasulullah 
Saw. Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa surah ini diwahyukan sebelum 
tahun ke-5 Nabawi, bersama dengan Surah-surah Tā Hā, Al-Kahf, dan 
Maryam. Ayat-ayat pembukaan Surah Maryam pernah dibacakan oleh 
Ja’far r.a. di hadapan Negus waktu berhijrah ke Ethiopia, yang terjadi 
pada tahun tersebut.

Hubungan langsung antara surah ini dengan Surah Tā Hā terletak 
pada kenyataan bahwa menjelang akhir surah itu telah disebutkan 
bahwa azab Tuhan akan menimpa orang-orang ingkar pada saat yang 
telah ditentukan, dan Rasulullah Saw diperintah untuk menghadapi 
perlawanan dan penindasan mereka dengan kesabaran dan ketabahan. 
Surah ini dimulai dengan suatu peringatan terhadap orang-orang ingkar 
bahwa saat datangnya hukuman bagi mereka telah tiba, dan sekali pun 
sekarang mereka harus memberikan pertanggungjawaban mengenai 
perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan terus berkelana dalam 
rimba ketidakacuhan dan keingkaran. Inilah hubungan langsung surah 
ini dengan surah sebelumnya. Tetapi sebetulnya pokok pembahasan 
secara keseluruhanlah yang menjadi mata-rantai penghubung antara 
surah ini dengan beberapa surah yang mendahuluinya.

Dalam Surah Maryam sebagian dari doktrin-doktrin palsu agama 
Kristen telah dibantah dan ditolak, yaitu, bahwa Nabi Isa As memiliki 
sifat-sifat Ilahi, bahwa beliau telah membatalkan hukum syariat serta 
telah menyatakannya sebagai kutukan, dan bahwa Najat (keselamatan) 
itu bukan bergantung pada perbuatan-perbuatan baik, melainkan pada 
penebusan dosa.

Dalam Surah Tā Hā uraian yang terperinci telah dipaparkan 
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mengenai Nabi Musa As dengan tujuan membantah doktrin-doktrin 
palsu tersebut. Kepada kaum Kristen telah diberitahukan, bahwa 
agama Kristen hanyalah satu mata-rantai dalam syariat Nabi Musa As, 
dan bahwa hal-ihwal kehidupan Nabi Musa As berisi penolakan tegas 
terhadap ajaran-ajaran mereka. Seluruh kebanggaan beliau terletak pada 
kenyataan, bahwa beliau adalah seorang nabi yang membawa syariat. 
Seandainya syariat itu laknat, maka menurut kepercayaan Kristen, 
semestinya Nabi Musa As itu dicela dan ditolak, dan bukan dianggap 
sebagai sosok yang dihormati dan dibanggakan. Sesudah itu surah Tā 
Hā menerangkan secara singkat kealpaan yang dilakukan oleh Nabi 
Adam As dan dengan demikian mengusut teori Kristen tentang dosa 
pertama sampai kepada akar-akarnya, dan kemudian menolak teori itu. 
Dijelaskan dalam surah tersebut, bahwa dosa tidak merupakan bagian 
warisan manusia, dan manusia dihukum hanya atas pelanggaran dan 
kesalahannya sendiri.

Selanjutnya dinyatakan bahwa sekiranya manusia tidak mungkin 
membebaskan diri dari dosa, maka tujuan utama azab Ilahi menjadi 
gagal, dan para nabi dan rasul Allah, alih-alih memberikan peringatan-
peringatan kepada para pelanggar, semestinya menyampaikan 
berita gembira, bahwa makhluk yang dikuasai pengaruh lingkungan 
sekitarnya dan tidak mempunyai daya upaya atau pilihan (maksudnya 
manusia –peny.), tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatan mereka.

Pokok masalah yang sama diperluas dan dijabarkan dengan panjang 
lebar dalam surah ini dan pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa 
bukan musuh-musuh nabi tertentu saja, melainkan musuh-musuh setiap 
nabi Allah – mulai dari Nabi Adam As sampai Nabi Isa As, kemudian 
sampai Rasulullah Saw – dihukum atas perbuatan-perbuatan buruk 
mereka, sedang orang-orang saleh diberi ganjaran atas amal saleh 
mereka. Sekiranya manusia telah mewarisi dosa, dan ia tidak dapat 
melepaskannya, tentu tidak ada alasan dan dalil yang dapat dibenarkan 
untuk menghukum orang-orang berdosa dan memberi ganjaran kepada 
orang-orang baik. Dengan demikian doktrin mengenai dosa warisan, 
merupakan ajaran buatan yang tidak mempunyai dasar.

Ikhtisar Surah
Surah ini mulai dengan suatu peringatan kepada orang-orang ingkar 

bahwa hukuman Tuhan telah sangat dekat, tetapi mereka menipu diri 
sendiri dengan mengkhayalkan berada dalam keamanan. Tidak pernah 
datang seorang utusan Ilahi ke dunia, yang tidak ditertawakan dan 
dicemoohkan. Tetapi karena terdorong rasa simpati dan perhatian akan 
kesejahteraan rohani kaumnya, maka nabi-nabi Allah berseru kepada 
mereka supaya menerima kebenaran agar memperoleh keselamatan. 
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Seandainya dosa merupakan bagian warisan manusia, maka apa 
gunanya seruan tersebut? Selanjutnya surah ini mengemukakan 
beberapa keberatan orang-orang ingkar, yang dijawab secara tegas dan 
tepat. Sesudah itu orang-orang kafir tersebut diminta merenungkan, 
beban baru apakah yang diletakkan oleh Kitab Suci Al-Qur’an atas 
mereka, sehingga mereka bersikeras menolak amanatnya? Tujuan 
utama amanat itu ialah menjunjung dan mengangkat mereka kepada 
ketinggian akhlak. Karena Al-Qur’an merupakan firman Tuhan Sendiri 
yang diwahyukan, maka orang-orang yang menolaknya tidak akan 
lolos dari hukuman. Selanjutnya surah ini menanyakan kepada kaum 
kafir, apakah mereka telah memberikan perhatian sungguh-sungguh 
kepada jalan pikiran mereka, bahwa Tuhan Yang Maha Mengetahui 
dan Mahabijaksana tidak menjadikan seluruh alam ini tanpa tujuan 
yang agung dan luhur, dan mereka yang merintangi pelaksanaan tujuan 
itu pasti akan gagal? Seterusnya surah ini membahas masalah yang 
paling utama, yaitu mengenai tauhid Ilahi, yang merupakan dasar 
pokok kepercayaan semua agama.

Apabila suatu hukum yang serupa meliputi dan menguasai seluruh 
alam – demikianlah Al-Qur’an menyatakan – maka bagaimanakah 
orang-orang musyrik dapat membenarkan kemusyrikan itu? 
Kepercayaan kepada adanya tuhan banyak, membawa kepada ketidak-
adaan kesepakatan di antara tuhan-tuhan itu mengenai cara mengatur 
dan mengendalikan alam raya. Dan karena nyata, bahwa dalam alam 
ini terdapat tata-tertib yang sempurna, sudah semestinya hanya satu 
Pencipta dan satu Penguasa bagi seluruh alam. Mengapa pula Tuhan 
harus mempunyai seorang anak? Sedangkan anak hanya diperlukan, 
bila sang ayah menjadi mangsa kehancuran atau kematian, atau bila ia 
tidak dapat menjalankan tugasnya seorang diri tanpa bantuan siapa pun. 
Semua anggapan mengenai Tuhan yang seperti itu adalah penghinaan 
terhadap Tuhan, dan merupakan hal yang tak berdasar.

Setelah itu surah ini menunjukkan sebuah hukum Ilahi yang 
lain, yaitu, manakala kegelapan meliputi seluruh muka bumi, serta 
telah terjadi kekosongan akan wujud-wujud saleh di dunia ini, Tuhan 
membuka pintu rahmat-Nya bagi umat manusia, dan air kerohanian 
berupa wahyu Ilahi tercurah ke bumi dan memberi kehidupan baru 
kepada dunia yang bergelimang dosa dan ketidakadilan. Gejala 
pergantian antara keadaan terang dan gelap di alam kerohanian 
sesuai dan serupa dengan gejala yang terdapat di alam kebendaan, 
siang dan malam silih berganti. Kemudian surah ini mengemukakan 
dalil alangkah bodohnya orang-orang kafir menolak Rasulullah Saw 
dengan helah, bahwa beliau hanyalah seorang manusia biasa belaka. 
Bukanlah keadaan dan kondisi sang pembawa amanat Al-Qur’an itu 
sendiri yang harus dipersoalkan. Yang seharusnya diperhatikan adalah 
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siapa yang mengutus beliau. Untuk menunjukkan bahwa perjuangan 
Rasulullah Saw akan mencapai kemenangan, surah ini menyebutkan 
riwayat-riwayat beberapa nabi yang terdahulu - Nuh As, Ibrahim As, 
Daud As, Sulaiman As, Idris As, dan nabi-nabi lainnya yang sekalipun 
menghadapi perlawanan yang sengit, terus-menerus, dan terorganisir, 
berhasil dalam tugasnya. Semua hamba Allah yang terpilih itu, 
merupakan contoh amal perbuatan yang mulia dan saleh, seperti 
halnya Nabi Isa As; dan seperti beliau As, mereka pun mengalami 
banyak penderitaan dan kesusahan yang berat pada jalan Allah. 
Kemudian mengapa di antara semua nabi itu hanya Nabi Isa As sendiri 
yang harus dianggap anak Allah, sedangkan mereka yang lain tidak? 
Sesudah menguraikan hal ihwal nabi-nabi tersebut, maka Nabi Isa As 
dan ibunda beliau disebutkan secara khusus, yang dalam hal apa pun 
keadaannya tidak berbeda dengan nabi yang lain. Bahkan kelahiran Isa 
As dengan cara yang menyimpang dari kebiasaan tidak membuatnya 
berhak memiliki kedudukan rohani yang istimewa. Kelahiran Nabi 
Yahya As pun telah terjadi dalam keadaan yang istimewa. Jika Nabi 
Isa As dilahirkan tanpa perantaraan seorang ayah, maka kelahiran Nabi 
Yahya As telah terjadi ketika ayahanda beliau sampai kepada usia yang 
amat lanjut, sedangkan ibunda beliau telah menjadi mandul dan dalam 
kondisi yang sama sekali tidak memungkinkan untuk melahirkan 
seorang anak. Begitu pula penderitaan Isa As untuk kepentingan 
kebenaran, sama sekali tidak merupakan sesuatu yang baru. Sekalipun 
beliau dipaku di atas salib, beliau diturunkan dari salib dalam keadaan 
hidup, sedangkan Nabi Yahya As betul-betul mengalami kematian di 
jalan Allah. Kemudian mengapa kematian Isa As saja yang menjadi 
penebus dosa manusia dan kematian Yahya tidak?

Menjelang akhir, surah ini mengisyaratkan akan adanya kemajuan 
luar biasa dan kekuatan materi yang besar serta kesejahteraan, 
kemajuan, dan kekuasaan yang menyilaukan yang akan dicapai oleh 
Yajuj dan Majuj, yaitu bangsa-bangsa Kristen barat. Ketika bangsa-
bangsa ini – surah ini lebih lanjut menyatakan – akan bergerak meluas 
ke seluruh dunia, serta akan menempati setiap kedudukan, kekuasaan 
dan kebesaran; dan ketika bangsa-bangsa dunia lainnya akan tunduk 
kepada mereka dalam pengabdian, dan menyatakan penghormatan 
kepada mereka, pada saat itulah janji mengenai kehancuran mereka 
akhirnya akan menjadi sempurna. Hukuman Tuhan akan turun kepada 
mereka di luar dugaan dan dengan cepatnya, sehingga mereka akan 
membelalakkan mata karena keheran-heranan. Segala karya-cipta, 
sumber dan pangkal kebanggaan mereka, serta semua kegagahan, 
kemuliaan, dan kebesaran mereka, akan dibinasakan dan dijadikan 
arang dan debu.
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JUZ XVII

1. aAku baca dengan nama 
Allah, Mahapemurah, Maha-
penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ الجزء 17

الحزب 33

2. bTelah mendekat kepada 
manusia perhitungan mereka, 
dan mereka berpaling dalam 
kelalaian.

َغۡفلٍَۃ   فِۡي  ۡم 
ُ
ہ َو  ۡم 

ُ
ِحَسابُہ اِس  لِلّنَ َرَب 

َ
ِاۡقت

 ﴾۲﴿ۚ ۡعِرُضۡوَن  ّمُ

3. cTidaklah datang kepada 
mereka suatu peringatan baru1869 
dari Tuhan mereka, melainkan 
mereka mendengarkannya sambil 
mereka mempermainkannya,

ا 
َّ ِال ۡحَدٍث 

ُ
ّم بِّہِۡم  ّرَ ۡن  ّمِ ٍر 

ۡ
ِذک ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 

ۡ
یَا َما 

 ﴾۳﴿ۙ َعُبۡوَن 
ۡ
ۡم  یَل

ُ
اۡسَتَمُعۡوُہ  َو ہ

4. Dan hati mereka lalai. Dan 
mereka – orang-orang zalim itu 
bermusyawarah secara rahasia – 
dan berkata, “Bukankah orang 
ini tak lain hanya seorang manusia 
seperti kamu juga? Apakah kamu 
menyerah kepada sihir-nya1870 itu 
padahal kamu melihat?”

ِذیَۡن 
َّ ۡجَويۖ  ال

َّ
وا الن ۡمؕ  َو اََسّرُ

ُ
  قُُلۡوبُہ

ً
لَاِہَیۃ

تُۡوَن 
ۡ
ۡثلُُکۡمۚ  اَفََتا ا بََشٌر ّمِ

َّ ۤ ِال ا
َ

َظلَُمۡواَۖہۡل ٰہذ

ۡحَر  َو اَنۡتُۡم تُۡبِصُرۡوَن ﴿۴﴾  الّسِ

1869. Dalam bentuknya, tiap-tiap amanat yang dibawa oleh seseorang nabi 
itu baru, tetapi menurut isi dan intisarinya sama seperti amanat yang dahulu juga. 
“Aku bukan rasul baru,” demikianlah Al-Qur’an menggambarkan Rasulullah 
Saw bersabda mengenai diri beliau sendiri (QS.46: 10).

1870. Yang selalu menjadi keberatan utama dari orang-orang ingkar 
terhadap tiap-tiap nabi ialah, bahwa nabi adalah seorang manusia biasa seperti 
mereka sendiri (QS.14: 11; 23: 25, 34; 26: 155; 36: 16  dan  QS.64: 7). Keberatan 
ini telah dijawab dalam QS.12: 110; 14: 12; 16: 44-45  dan QS.17: 96. Di sini, 
keberatan tersebut telah dijawab dalam ayat 8. Jawabannya ialah di satu pihak 
orang-orang ingkar mengatakan, bahwa tidak ada sesuatu dalam diri Rasulullah 
Saw yang membedakan dari seorang manusia biasa, di pihak lain mereka 
menyatakan, bahwa beliau seorang tukang sihir, yaitu, beliau mempunyai 
kecerdasan yang lebih unggul. Nabi-nabi Allah disebut tukang sihir, sebab ajaran 
mereka menimbulkan kesan yang mempesonakan para pendengar mereka. Ayat 
ini mengandung pengakuan dari pihak orang-orang ingkar bahwa Al-Qur’an 
memang memiliki daya pesona dan, sebenarnya sulit bagi seseorang yang 
berpandangan adil dan tidak berat sebelah, untuk menolak ajaran-ajarannya.

a1 : 1.  b54 : 2, 3.  c21 : 43;  26 : 6.
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1871. Tuhan mengetahui semua persekongkolan dan tipu-daya orang-
orang ingkar terhadap Islam secara rahasia maupun terang-terangan; dan Dia 
mendengar doa-doa Rasulullah Saw dan hamba-hamba-Nya yang terpilih, dan 
akan menggagalkan semua rencana buruk orang-orang ingkar. 

1872. Dalam ayat ini telah disebutkan tiga macam keberatan orang-orang 
ingkar, yang berkaitan dengan Al-Qur’an secara berlain-lainan. Yang pertama 
berkata, bahwa Al-Qur’an merupakan campuran mimpi-mimpi yang kacau-
balau. Tetapi, demi menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan 
pendirian mereka – sebab nampak tertib dan urutan yang indah di dalamnya, dan 
juga karena Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang terjalin erat serta berisikan 
ajaran-ajaran yang amat tinggi – maka orang-orang ingkar itu mengubah alasan 

5. Sebagai jawaban, Rasul-
ullah bersabda, “Tuhan-ku me-
ngetahui apa yang dikatakan di 
langit dan di bumi. Dan Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengeta-
hui.”1871

َمٓاِء َو الۡاَۡرِض۪  قَاَل َربِّۡي یَۡعلَُم الَۡقۡوَل فِي الّسَ

ِمۡیُع  الَۡعلِۡیُم ﴿۵﴾  َو ُہَو  الّسَ

6. Malahan mereka berkata, 
“Perkataan itu hanyalah impian 
yang kacau-balau; bahkan ia 
sendiri yang telah mengada-
adakannya; bahkan aia hanyalah 
seorang penyair.1872 Maka hen-
daklah ia mendatangkan suatu 
tanda kepada kami seperti rasul-
rasul yang terdahulu telah diutus 
dengan tanda-tanda.”

ٰرىُہ بَۡل ُہَو 
َ
ت

ۡ
ا اَۡضَغاُث اَۡحلَاٍم ۭ بَِل اف بَۡل قَالُۡوۤ

لُۡوَن ﴿۶﴾   اُۡرِسَل  الۡاَّوَ
ۤ
َما

َ
یٍَۃ ک

ٰ
تَِنا بِا

ۡ
َیا

ۡ
َشاِعٌرۚ  فَل

7. Tiada penduduk negeri, 
sebelum mereka, yang Kami 
binasakan pernah beriman. Maka 
apakah mereka akan beriman?

 ۚ اَۡہلَۡکٰنَہا  قَۡریٍَۃ  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
قَۡبلَہ َمَنۡت 

ٰ
ا  

ۤ
َما

ۡم  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۷﴾ 
ُ
اَفَہ

8. bDan tiada yang Kami utus 
sebagai rasul-rasul sebelum eng-
kau melainkan beberapa orang 
laki-laki, yang telah Kami tu-
runkan wahyu kepada mereka, 
maka tanyakanlah kepada orang 
yang berilmu, jika kamu tidak 
mengetahui.

ِالَۡیہِۡم  ۡوِحۡيۤ 
نُّ ِرَجالًا  ا 

َّ ِال قَۡبلََک  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو 

ۡنتُۡم  لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۸﴾ 
ُ
ِر  ِاۡن  ک

ۡ
ک ِ

ّ
ا اَۡہَل الذ فَۡسـَُٔلۡوۤ

a52 : 31.  b12 : 110;  16 : 44.
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mereka dan mengatakan, bahwa Rasulullah Saw sendiri yang telah mengada-
adakan. Tetapi demi menyadari lagi, bahwa menurut pendapat umum, beliau 
seumur hidupnya dikenal dan dipandang sebagai orang yang amat terpercaya 
dan orang yang amat benar, mereka meninggalkan pula keberatan ini, dan 
selanjutnya menuduh sebagai penyair dan tukang sihir. Keberatan-keberatan ini 
disebut dengan urutan dari bawah ke atas; dan beralihnya terus alasan-alasan yang 
dikemukakan oleh orang-orang ingkar, mengandung pengakuan pihak mereka, 
bahwa tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan itu tidak tahan uji, penyelidikan 
kritis, dan tuduhan-tuduhan itu sangat bodoh dan saling bertentangan. Sebab itu 
Al-Qur’an menolak melayani mereka di sini.

1873. Meskipun orang-orang ingkar menganggap semua rasul Allah sebagai 
manusia biasa, namun keberatan itu tetap terulang terhadap tiap-tiap rasul, bahwa 
seperti manusia biasa, rasul itu makan dan minum, dan berjalan kian-kemari di 
jalan-jalan serta tunduk kepada semua keperluan jasmani manusia (QS.25: 8), 
atas dasar alasan itu mereka menolak rasul. Di sini secara tidak langsung telah 
disinggung sikap orang-orang ingkar yang tidak selaras itu. Mereka tidak mau 
mengerti kenyataan ini – demikianlah maksud ayat ini mengatakan – bahwa rasul-
rasul dibangkitkan sebagai “contoh” dan “teladan” bagi manusia, dan bagaimana 
mereka dapat berlaku sebagai teladan, jika mereka itu bukan manusia seperti 
mereka dan tidak seperti mereka pula tunduk kepada keperluan-keperluan badan 
jasmani? Sebagai manusia, mereka tidak kebal dan tidak dapat menjadi kebal 
terhadap keperluan-keperluan jasmani atau terhadap kehancuran atau kematian.

1874. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa bukan saja para penolak 
Al-Qur’an akan menjadi gagal, dan  pengamal-pengamal Al-Qur’an akan 

9. aDan tidak Kami jadikan 
mereka jasad yang tidak makan 
makanan, dan mereka tidak hidup 
kekal.1873*

َعاَم  َو َما  
َ

ُلۡوَن الّط
ُ
ک

ۡ
ا یَا

َّ ۡم َجَسًدا ل
ُ
ٰنہ

ۡ
َو َما َجَعل

انُۡوا  ٰخلِِدیَۡن ﴿۹﴾ 
َ
ک

10. Kemudian Kami sempurna-
kan janji Kami kepada mereka; 
maka Kami selamatkan mereka dan 
orang-orang yang Kami kehendaki; 
dan Kami binasakan orang-orang 
yang melampaui batas.

َشٓاُء 
َّ ۡم َو َمۡن  ن

ُ
جَۡیٰنہ

ۡ
ن

َ
ُم  الَۡوۡعَد  فَا

ُ
ثُّمَ  َصَدۡقٰنہ

َو اَۡہلَۡکَنا الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿۱۰﴾ 

11. Sesungguhnya kini telah 
Kami turunkan kepadamu suatu 
kitab yang di dalamnya terdapat 
kemuliaan-mu; maka tidakkah 
kamu menggunakan akal?1874

ۡم ؕ اَفَلَا  
ُ
ُرک

ۡ
ۡم  کِٰتًبا ِفۡیِہ  ِذک

ُ
  ِالَۡیک

ۤ
لََقۡد اَنَۡزلَۡنا

تَۡعِقُلۡوَن ﴿٪۱۱﴾  

a25 : 21.

* Dari ayat ini diketahui bahwa tidak ada satu nabi pun yang hidup di dunia ini tanpa makan, oleh 
karena itu tidak ada nabi  yang biasa makan dapat berumur panjang diluar hukum alam.
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12. aDan betapa banyaknya nege-
ri yang telah Kami hancurkan yang 
penduduknya aniaya; dan Kami bang-
kitkan sesudahnya suatu kaum lain.

نَا  
ۡ
 ّوَ  اَنَۡشا

ً
انَۡت َظالَِمۃ

َ
ۡم قََصۡمَنا ِمۡن قَۡریٍَۃ ک

َ
َو ک

َخِریَۡن  ﴿۱۲﴾ 
ٰ
بَۡعَدَہا  قَۡوًما  ا

13. Maka tatkala mereka merasa-
kan azab Kami, tiba-tiba mereka lari 
darinya.

 ﴾۱۳ؕ ُضۡوَن ﴿
ُ
ۡنَہا یَۡرک مۡ ّمِ

ُ
 ِاَذا ہ

ۤ
َسَنا

ۡ
ۡوا بَا  اََحّسُ

ۤ
ا فَلَّمَ

14. Lalu Kami berfirman, “Jangan-
lah melarikan diri, dan kembalilah 
kamu kepada barang-barang me-
wah yang kamu berkecimpung di 
dalamnya, dan kembalilah ke tem-
pat tinggalmu supaya kamu dita-
nyai tentang amal perbuatan-mu.”

ِفۡیِہ  تُۡم 
ۡ
اُتِۡرف   

ۤ
َما ِالٰي  ا  اۡرِجُعۡوۤ َو  ُضۡوا 

ُ
تَۡرک لَا 

ُکۡم  تُۡسـَُٔلۡوَن ﴿۱۴﴾ 
َّ ۡم  لََعل

ُ
َو َمٰسِکِنک

15. Mereka berkata, “Wahai, 
celakalah kami, sesungguhnya ka-
mi adalah orang-orang aniaya!”

ا ٰظلِِمیَۡن ﴿۱۵﴾  ا ُکّنَ
  ِانَّ

ۤ
قَالُۡوا ٰیَویۡلََنا

16. Maka tidak henti-hentinya 
jeritan mereka, hingga Kami ja-
dikan mereka bagaikan ladang 
yang telah diketam, hilang sirna.1875

ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
َجَعل ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
َدۡعٰوىہ َک 

ۡ
تِّل َزالَۡت  مَا 

َ
ف

َحِصۡیًدا  ٰخِمِدیَۡن ﴿۱۶﴾ 

17. bDan tidaklah Kami jadikan 
langit dan bumi serta segala yang 
ada di antara keduanya itu sebagai 
permainan.1875A

َمٓاَء َو الۡاَۡرَض َو َما بَۡیَنُہَما   َو َما َخلَۡقَنا الّسَ

لِٰعِبیَۡن ﴿۱۷﴾ 

memperoleh kemajuan dan kesejahteraan, dan bangkit dari anak tangga yang 
paling rendah lalu naik ke puncak tertinggi kemuliaan duniawi dan rohani, 
melainkan kenyataan ini juga akan merupakan bukti yang tak dapat dipungkiri, 
bahwa Al-Qur’an bukan isapan jempol, bukan sajak, bukan pula kumpulan 
mimpi-mimpi yang kacau-balau, melainkan Kalam sejati Tuhan Yang Maha 
Kuasa, Khalik seluruh langit dan bumi.

1875. Ayat ini memberi gambaran amat jelas lagi hidup, mengenai kaum 
yang menjadi sasaran hukum Ilahi. Mereka sama sekali hancur-luluh, dan 
semua keinginan dan harapan mereka menjadi musnah. Kemauan untuk hidup 
pun lenyap dalam diri mereka, dan mereka berputus-asa mengenai masa depan 
mereka, serta kehilangan segala prakarsa, dengan demikian segala cita-cita dan 
tujuan mereka, sama sekali menjadi lumpuh dan mati.

1875A. Bila seluruh jagat ini tidak diciptakan sebagai hiburan dan 

a7 : 5; 22 : 46; 28 : 59; 50 : 37; 65 : 9.  b15 : 86; 38 : 28; 44 : 39.
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18. Sekiranya Kami meng-
hendaki suatu hiburan, tentulah 
Kami akan mendapatkannya dari 
sisi Kami, itu pun seandainya 
Kami mau berbuat1876 demikian.

 ۖ  
ۤ
ا

ُدنَّ
َّ ل ِمۡن  ٰنُہ 

ۡ
خَذ

َّ
ات

َّ ل ۡہًوا 
َ
ل  

َ
ِخذ

َّ
ت

نَّ اَۡن    
ۤ
اََرۡدنَا لَۡو 

ِعلِیَۡن ﴿۱۸﴾ 
ٰ
ا ف ّنَ

ُ
ِاۡن  ک

19. aKami lemparkan kebenar-
an atas kebatilan, maka kebenaran 
itu memecahkan kepalanya;1876A 
maka tiba-tiba, binasalah ke-
batilan itu. Dan celakalah kamu 
disebabkan apa yang kamu 
sifatkan kepada Allah.

حَّقِ َعلَي الَۡباِطِل فََیۡدَمُغٗہ فَِاَذا 
ۡ

بَۡل نَۡقِذُف بِال

ُہَو َزاِہٌق ؕ َو لَُکُم الَۡویُۡل  ِممَّا تَِصُفۡوَن ﴿۱۹﴾ 

20. Dan kepunyaan Dia-lah 
segala yang ada di seluruh langit 
dan bumi. bDan mereka yang ada 
di sisi-Nya tidak merasa sombong 
untuk beribadah kepada-Nya, dan 
tidak pula mereka merasa letih 
karenanya.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضؕ  َو َمۡن ِعۡنَدٗہ لَا  َو لَٗہ َمۡن فِي الّسَ

 ﴾۲۰ۚ ۡحِسُرۡوَن ﴿
َ

ِبُرۡوَن َعۡن ِعَباَدتِٖہ َو لَا يَۡست
ۡ

يَۡسَتک

21. Mereka bertasbih kepada-
Nya malam dan siang; tanpa 
henti-henti.1877

ُرۡوَن ﴿۲۱﴾ 
ُ
َہاَر لَا یَۡفت ۡیَل َو الّنَ

َّ حُۡوَن ال يَُسّبِ

permainan belaka, serta renungan sepintas lalu saja, mengenai kejadiannya 
menampakkan hikmat besar yang menjadi dasar penciptaan itu, maka 
penciptaan manusia, yang merupakan poros dan pusat penciptaan, tentu telah 
direncanakan pula untuk memenuhi suatu tujuan agung dan mulia. Ayat ini 
mengandung arti bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan ia 
telah diciptakan untuk berperan sebagai cermin, supaya dalam dirinya terpantul 
bayangan yang indah mengenai Pencipta-nya (QS.2: 3).

1876. Adalah tidak sesuai dengan kemuliaan, keagungan, dan kebijaksanaan 
Tuhan, bila Dia menciptakan alam ini tanpa tujuan yang agung dan dengan 
demikian membuat sesuatu tanpa tujuan.

1876A. Damagha-hū berarti, ia memecahkan kepala seseorang sedemikian 
rupa sehingga luka itu sampai kepada otaknya; ia mengalahkan dia (Lane).

1877. Ayat ini mengemukakan beberapa ciri hamba-hamba Allah yang 
sejati. Mereka tidak jemu-jemu berbakti kepada Tuhan dan mengkhidmati umat 
manusia. Mereka tidak menerima seorang nabi Allah karena gerak hati yang 
muncul tiba-tiba, dan kemudian karena dihimpit kesusahan-kesusahan dan 
kemalangan-kemalangan, lalu mereka berputus-asa. Sekali mereka menerima 
kebenaran, mereka berpegang padanya dengan kuat dalam keadaan apa pun. 

a17 : 82;  34 : 49, 50.  b7 : 207;  41 : 39;  21 : 20.
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22. Apakah mereka mengambil 
dari bumi ini tuhan-tuhan yang 
dapat membangkitkan orang-
orang mati?1878

ۡم یُۡنِشُرۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ُ
َن الۡاَۡرِض ہ  ّمِ

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا ا

ۡوۤ
ُ

خَذ
َّ
اَِم ات

23. Dan sekiranya di dalam 
langit dan bumi keduanya ada 
tuhan-tuhan selain Allah, pasti 
binasalah keduanya.1879 Maka 
Mahasuci Allah, Tuhan ‘‘Arasy 
itu, jauh di atas segala yang 
mereka sifatkan kepada-Nya.

ُہ لََفَسَدتَاۚ  فَُسۡبٰحَن 
ا اللّٰ

َّ  ِال
ٌ

ِلَہۃ
ٰ
 ا

ۤ
اَن ِفۡیِہَما

َ
لَۡو ک

ِہ  َرّبِ الۡعَۡرِش َعمَّا یَِصُفۡوَن ﴿۲۳﴾ 
اللّٰ

24. Dia tidak akan ditanya 
tentang apa yang dikerjakanNya, 
tetapi mereka itu yang akan 
ditanya.1880

ۡم  يُۡسـَُٔلۡوَن ﴿۲۴﴾ 
ُ
لَا  يُۡسـَُٔل  َعمَّا  یَۡفَعُل  َو  ہ

Ketekunan dan semangat mereka mengkhidmati kebenaran tidak pernah 
mundur atau padam. Ibadah kepada Tuhan merupakan sumber kesenangan 
bagi mereka dan merupakan sarana untuk membebaskan diri dari kecemasan 
dan kekhawatiran (QS.13: 29). “Kesenangan bagi hatiku terletak dalam shalat,” 
demikianlah menurut riwayat Rasulullah Saw pernah bersabda (Nasa’i).

1878. Menciptakan atau membangkitkan yang mati merupakan sifat 
khas dan hak istimewa Tuhan. Baik Isa As atau siapa pun yang lain, tidak 
dapat ikut memiliki sifat tersebut bersama dengan Tuhan. Disinggung sifat 
itu, dimaksudkan untuk mematahkan paham ketuhanan Yesus, yang pada 
khususnya merupakan pokok pembahasan ayat-ayat ini.

1879. Ayat ini merupakan dalil yang jitu dan pasti untuk menolak 
kemusyrikan. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun tidak dapat 
menolak, bahwa suatu tertib yang sempurna melingkupi dan meliputi seluruh 
alam raya. Tertib ini menunjukkan bahwa ada hukum yang seragam mengaturnya; 
dan keseragaman hukum-hukum membuktikan keesaan Pencipta dan Pengatur 
alam raya. Seandainya ada Tuhan lebih dari satu, tentu lebih dari satu hukum akan 
mengatur alam – sebab adalah perlu bagi suatu wujud Tuhan untuk menciptakan 
alam-semesta dengan peraturan-peraturannya yang khusus – dan dengan demikian 
sebagai akibatnya kekalutan dan kekacauan niscaya akan terjadi yang tidak dapat 
dielakkan, serta seluruh alam akan menjadi hancur berantakan. Sebab itu, sungguh 
janggal mengatakan, bahwa tiga tuhan yang sama-sama sempurna dalam segala 
segi, bersama-sama merupakan pencipta dan pengawas bagi alam raya.

1880. Ayat ini menunjuk kepada sempurnanya dan lengkapnya tata-tertib 
alam raya, sebab itu mengisyaratkan kepada kesempurnaan Pencipta dan 
Pengaturnya; dan, mengisyaratkan pula kepada keesaan-Nya. Ayat ini berarti 
bahwa kekuasaan Tuhan mengatasi segala sesuatu, sedang semua wujud dan 
barang lainnya, tunduk kepada kekuasaan-Nya. Hal ini merupakan dalil lain 
yang menentang kemusyrikan.
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25. aSudahkah mereka itu me-
ngambil tuhan-tuhan selain Dia? 
Katakanlah, “Kemukakanlah ke-
teranganmu. Al-Qur’an ini adalah 
sumber kemuliaan bagi orang-
orang yang besertaku, dan sumber 
kemuliaan bagi mereka yang 
sebelumku.”1880A Bahkan keba-
nyakan mereka itu tidak menge-
tahui kebenaran, maka mereka 
berpaling.

َہاتُۡوا   ؕقُۡل 
ً

ِلَہۃ
ٰ
ا ُدۡونِٖہۤ  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات اَِم 

َمۡن  ُر 
ۡ

ِذک َو  ِعَي  ّمَ َمۡن  ُر 
ۡ

ِذک ا 
َ

ۡم ٰۚہذ
ُ

بُۡرَہانَک

ۡم  
ُ
  فَہ

َ
حَّق

ۡ
ۡم لَا یَۡعلَُمۡوَن � ال

ُ
ُرہ

َ
قَۡبلِۡي ؕ بَۡل  اَۡکث

ۡعِرُضۡوَن ﴿۲۵﴾  ّمُ

26. Dan tidak Kami utus seorang 
rasul sebelummu, melainkan Kami 
wahyukan kepadanya, “Sesung-
guhnya tiada Tuhan kecuali Aku, 
maka sembahlah Aku semata.”

ا نُۡوِحۡيۤ 
َّ ُسۡوٍل ِال َنا ِمۡن قَۡبلَِک ِمۡن ّرَ

ۡ
 اَۡرَسل

ۤ
َو َما

  فَاۡعُبُدۡوِن ﴿۲۶﴾ 
۠
ۤ اَنَا ا

َّ ۤ ِالَٰہ ِال ٗہ لَا
ِالَۡیِہ اَنَّ

27. bDan mereka berkata, “Yang 
Maha Pemurah telah mengambil 
seorang anak.” Mahasuci Dia. 
Bahkan mereka yang dianggap 
demikian hanyalah hamba-hamba-
Nya yang dimuliakan.

بَۡل    ؕ ُسۡبٰحَنٗہ  َولًَدا  ۡحٰمُن  الّرَ  
َ

خَذ
َّ
ات قَالُوا  َو 

 ﴾۲۷ۙ َرُمۡوَن ﴿
ۡ

ک ِعَباٌد  ّمُ

28. Mereka1881 tidak mendahului 
bicara sebelum Dia berfirman, 
dan mereka hanya melaksanakan 
perintah-Nya.

 ﴾۲۸﴿ یَۡعَمُلۡوَن  ۡمِرٖہ 
َ
بِا ۡم  

ُ
ہ َو  بِالَۡقۡوِل  يَۡسِبُقۡونَٗہ   لَا 

29. cDia, Allah, mengetahui se-
gala yang ada di hadapan mereka, 
dan apa yang ada di belakang 
mereka,1882 dan tidaklah mereka 
itu memberi syafaat, melainkan 
kepada siapa yang Dia ridhai dan 
mereka gemetar karena rasa takut 
kepada-Nya.

لَا  َو  ۡم 
ُ
َفہ

ۡ
َخل َما  َو  اَیِۡدیۡہِۡم   بَیَۡن  َما  یَۡعلَُم 

ۡن َخۡشَیِتٖہ  ۡم ّمِ
ُ
ا لَِمِن اۡرتَٰضي َو ہ

َّ يَۡشَفُعۡوَن � ِال

ُمۡشِفُقۡوَن ﴿۲۹﴾ 

1880A. Al-Qur’an adalah sumber kehormatan dan kemuliaan untuk nabi-
nabi yang terdahulu juga, sebab Al-Qur’an membersihkan mereka dari tuduhan-
tuduhan tidak benar yang dilemparkan kepada mereka oleh kaum mereka.

a18 : 16; 23 : 118; 27 : 65.  b2 : 117; 4 : 172; 10 : 69; 19 : 89, 90. c2 : 256;  20 : 111.
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30. Dan barangsiapa berkata di 
antara mereka, “Sesungguhnya 
akulah tuhan selain Dia,” maka 
dialah yang akan Kami ganjar 
dengan neraka Jahannam. 
Demikianlah Kami balas orang-
orang yang aniaya.1883

لَِک 
ٰ

فَذ ُدۡونِٖہ  ۡن  ّمِ ِالٌٰہ   ِۡيۤ  
ّ

ِان ۡم  
ُ
ِمۡنہ یَُّقۡل  َمۡن  َو 

لِِمیَۡن ﴿٪۳۰﴾ 
ٰ

ۡجِزي الّظ
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
َم ؕ ک

ۡجِزیِۡہ َجَہنَّ
َ
ن

ربع 
الحزب 

33


31. Apakah orang-orang  yang 
ingkar tidak melihat bahwa langit 
dan bumi keduanya dahulu suatu 
massa yang menggumpal,1884 lalu 
Kami pisahkan keduanya? Dan 
Kami jadikan segala sesuatu yang 
hidup, dari air. Apakah mereka 
tidak mau beriman?

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ا اَّنَ الّسَ
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ اََو لَۡم یََر ال

َنا ِمَن الَۡمٓاِء 
ۡ
انََتا َرتًۡقا فََفَتۡقٰنُہَماؕ  َو َجَعل

َ
ک

ؕ  اَفَلَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۳۱﴾  ۡيٍء َحّيٍ
َ

  ش
َ

ّل
ُ
ک

1881. Kata pengganti “mereka” seperti nampak dari hubungan kalimat, 
merujuk kepada para nabi. Utusan-utusan Allah tidak mungkin durhaka kepada 
Tuhan atau melakukan pelanggaran moral atau berbuat dosa. Ayat ini membuktikan 
kemaksuman para nabi Allah atau kebersihan mereka dari perbuatan dosa.

1882. Kata-kata itu dapat berarti, “apa yang mereka perbuat dan apa yang 
tidak mereka perbuat atau tidak dapat mereka perbuat,” atau kata-kata itu bisa 
juga mengisyaratkan kepada pengaruh-pengaruh yang di bawahnya mereka 
berada atau perubahan-perubahan yang mereka datangkan.

1883. Adalah nyata sekali, bahwa mereka yang mengaku-ngaku menjadi 
tuhan hanya akan dihukum di akhirat atas pengakuan palsu mereka, sedangkan 
orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Tuhan dan mendakwakan 
palsu diri sebagai utusan Allah, dihukum di dunia ini juga. Mereka menemui 
kematian dan kehancuran, serta semua usaha mereka menjadi gagal dalam 
kehidupan di dunia ini. (QS.69: 45-48). Perbedaan dalam perlakuan terhadap 
kedua macam pendakwaan palsu ini adalah disebabkan oleh kenyataan, bahwa 
kejanggalan pendakwaan orang sebagai tuhan nyata sekali, sehingga pendakwaan 
semacam itu tidak perlu dihukum di sini. Tetapi seseorang yang dengan palsu 
mendakwakan dirinya menjadi nabi, jika dibiarkan bebas dari hukuman, dapat 
berhasil menipu orang-orang yang tidak berdosa untuk menerima pendakwaan 
palsunya; sebab itu pada akhirnya terpaksa diberikan kekalahan, kegagalan, 
dan kehancuran azab dalam kehidupan ini juga dan tidak dibiarkan hidup lama, 
serta usahanya tidak dibiarkan mencapai kesuksesan (keberhasilan).

1884. Ayat ini mengisyaratkan landasan agung kepada satu kebenaran 
ilmiah. Agaknya ayat ini merujuk kepada keadaan alam semesta, ketika 
masih belum berbentuk materi; dan ayat itu bermaksud menyatakan, bahwa 
seluruh alam semesta khususnya tata surya, telah berkembang dari gumpalan 
yang belum mempunyai bentuk atau segumpal kabut. Selaras dengan azab 
yang Tuhan lancarkan, Dia pecahkan gumpalan zat itu dan pecahan-pecahan 
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32. aDan telah Kami jadikan di 
bumi gunung-gunung yang kokoh 
supaya bumi tidak bergoncang1885 
bersama mereka; dan telah Ka-
mi jadikan di dalamnya jalan-
jalan yang luas supaya mereka 
mendapat petunjuk.

تَِمۡیَد  اَۡن   َرَواِسَي  الۡاَۡرِض  فِي  َنا 
ۡ
َجَعل َو 

ۡم  
ُ
ہ

َّ َعل
َّ ل ُسُبلًا  ِفجَاًجا  ِفۡیَہا  َنا 

ۡ
َجَعل بِہِۡم َ۪و 

یَۡہَتُدۡوَن ﴿۳۲﴾ 

yang cerai-berai menjadi kesatuan-kesatuan wujud tata-surya (“The Universe 
Surveyed” oleh Harold Richards dan “The Nature of the Universe” oleh Fred 
Hoyle). Sesudah itu Tuhan menciptakan seluruh kehidupan itu dari air. Ayat 
ini nampaknya mengandung arti bahwa seperti alam materi, alam kerohanian 
pun berkembang dari gumpalan yang belum mempunyai bentuk yang terdiri 
dari alam pikiran yang kacau-balau dan kepercayaan-kepercayaan yang bukan-
bukan. Sebagaimana Tuhan dengan hikmah-Nya yang tidak pernah meleset 
dan sesuai dengan rencana agung, telah memecahkan gumpalan zat itu, dan 
pecahan-pecahan yang bertebaran menjadi kesatuan wujud berbagai tata-
surya, persis seperti itu pula Dia mewujudkan suatu tertib rohani yang baru 
dalam suatu alam yang berguling-gantang di dalam paya-paya cita-cita yang 
kacau-balau. Bila umat manusia tenggelam ke dalam kegelapan akhlak yang 
keruh, serta angkasa kerohanian menjadi tersaput oleh awan yang padat dan 
sesak, Tuhan menyebabkan munculnya suatu cahaya, berupa seorang utusan 
Ilahi, yang mengusir kegelapan rohani yang telah menyebar luas itu, dan dari 
gumpalan yang tidak berbentuk dan tanpa kehidupan, yang berupa kerendahan 
akhlak dan rohani, lahirlah suatu alam semesta rohani yang mulai meluas dari 
pusatnya dan akhirnya melingkupi seluruh bumi, menerima kehidupan dan 
pengarahan, dari tenaga penggerak yang berada di belakangnya.

1885. Ungkapan An Tamīda Bihim berarti, jangan-jangan bumi ikut 
goncang dengan mereka; ikut berputar dengan mereka; menjadi sumber 
kemanfaatan bagi mereka; Māda berarti pula, ia memberikan faedah (Aqrab). 
Ayat ini pernyataan suatu kebenaran ilmu pengetahuan yang lain lagi. Ilmu 
Geologi telah membuktikan bahwa gunung-gunung sampai batas tertentu 
melindungi bumi terhadap gempa-gempa bumi. Pada permulaannya bagian 
dalam bumi sangat panas. Ketika – sebagai akibat panas yang sangat itu – 
terbentuk gas-gas di pusat bumi, gas-gas itu memaksa mencari jalan keluar, 
dan dengan demikian menyebabkan goncangan-goncangan dan letupan-letupan 
keras, terwujudlah kawah-kawah, yang sesudah menjadi dingin mengambil 
bentuk gunung-gunung (“Marvels and Mysteries of Science” oleh Allison 
Hax; dan Enc. Brit, pada kata “Geology”). Ayat ini dapat pula berarti, bahwa 
gunung-gunung merupakan bantuan besar kepada bumi dalam geraknya yang 
teratur dan mantap sekeliling porosnya. Al-Qur’an menyebut bumi “berputar,” 
lama sebelum orang mengetahui, bahwa bumi tidak diam, dan bergerak pada 
porosnya dan juga mengelilingi matahari.

a13 : 4;  15 : 20;  16 : 16;  31 : 11;  77 : 28.
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a36 : 41.

33. Dan telah Kami jadikan 
langit sebagai atap yang terpe-
lihara;1886 namun mereka masih 
juga berpaling dari tanda-tandanya 
itu.

َعۡن   ۡم 
ُ
ہ ّۚوَ  ۡحُفۡوًظا 

َ
ّم َسۡقًفا  َمٓاَء  الّسَ َنا 

ۡ
َجَعل َو 

ٰیِتَہا ُمۡعِرُضۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ٰ
ا

34. Dan Dia-lah yang telah 
menciptakan malam dan siang, 
dan matahari serta bulan,1886A 

amasing-masing beredar pada 
garis peredaran-nya.

ۡمَس 
َ

َہاَر َو الّش ۡیَل َو الّنَ
َّ ِذۡي َخلََق ال

َّ َو ُہَو ال

 فِۡي  فَلٍَک يَّۡسَبحُۡوَن ﴿۳۴﴾ 
ٌ

ّل
ُ
َو الَۡقَمَر ؕ ک

35. Dan Kami tidak pernah 
menjadikan seorang manusia pun 
sebelum engkau untuk hidup kekal. 
Maka jika engkau mati, apakah 
mereka akan hidup kekal?1887*

ئِۡن  
۠
َد ؕ اَفَا

ۡ
خُل

ۡ
ۡن قَۡبلَِک ال َنا لَِبَشٍر ّمِ

ۡ
َو َما َجَعل

ٰخلُِدۡوَن  ﴿۳۵﴾ 
ۡ

ُم  ال
ُ
ّتَ  فَہ ّمِ

36. Setiap jiwa pasti akan me-
rasakan maut; dan Kami uji kamu 
dengan keburukan dan kebaikan 
sebagai cobaan. Dan kepada Kami-
lah kamu akan dikembalikan.

ّرِ 
َ

بِالّش ۡم 
ُ
نَۡبُلۡوک َو   ؕ الَۡمۡوِت    

ُ
َذٓائَِقۃ نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک

 ؕ َو ِالَۡیَنا  تُۡرَجُعۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ً

خَیِۡر  ِفۡتَنۃ
ۡ

َو ال

1886. Tata-surya dengan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-
bintang-nya merupakan satu sistem yang sangat rapih dan teratur, dan 
telah berwujud semenjak berjuta-juta tahun, dan tidak pernah mengalami 
ketidakberesan satu kali pun dan penyimpangan sedikit pun dalam gerak benda-
benda langit itu. Benda-benda langit memberikan pengaruh yang sangat baik 
terhadap bulatan bumi dan terhadap para penghuninya. Sebagaimana sebuah 
atap merupakan alat pelindung dari hujan, hawa dingin, dan panas, bagi seluruh 
penghuni suatu rumah, seperti itu pula langit berperan sebagai pelindung bagi 
bumi yang ada di bawahnya, dan benda-benda langit memberikan pengaruh 
yang berfaedah terhadap umat manusia.

1886A. Malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya telah dijadikan 
oleh Tuhan; dan semuanya itu memenuhi keperluan manusia, dan sangat perlu 
untuk kelestarian hidup manusia di atas bumi ini.

1887. Semua syariat dan sistem agama yang bermacam-macam di masa 
sebelum Rasulullah Saw telah ditetapkan dan ditakdirkan untuk mengalami 

* Difirmankan kepada Rasulullah Saw, bahwa sebelum beliau tidak ada seorang pun yang 
diberi umur sangat panjang. Bagaimana mungkin dapat terjadi beliau wafat sedangkan ada 
orang lain berumur sangat panjang di luar kebiasaan? Dari ayat ini terbukti secara qath‘i, 
bahwa Nabi Isa As telah wafat. 
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37. aDan apabila orang-orang 
yang ingkar melihat kepada engkau, 
tidak lain mereka membuat engkau 
hanya sebagai perolokan belaka, 
dan berkata, “Inikah orangnya, 
yang menyebutkan keburukan1887A 
tuhan-tuhan kamu?” Padahal me-
reka sendirilah byang menolak 
untuk mengingat Tuhan Yang 
Maha Pemurah.

ا 
َّ ِال ۡونََک 

ُ
ِخذ

َّ
یَّت ِاۡن  ا 

ُرۡوۤ
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َک 
ٰ
َرا ِاَذا  َو 

ۡم  
ُ
ہ َو   ۚ ۡم 

ُ
ِلَہَتک

ٰ
ا ُر  

ُ
ک

ۡ
یَذ ِذۡي  

َّ ال ا  
َ

اَٰہذ  ؕ ُہُزًوا 

فُِرۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ٰ

ۡم ک
ُ
ۡحٰمِن ہ ِر  الّرَ

ۡ
بِِذک

38. Manusia diciptakan dari 
sifat ketergesa-gesaan,1888 niscaya 
Aku akan memperlihatkan ke-
padamu tanda-tanda-Ku, maka ja-
nganlah kamu minta kepada-Ku 
mempercepatnya. 

ٰیِتۡي  
ٰ
ا ۡم 

ُ
وِریۡک

ُ
جٍَلَؕسا

َ
ع ِمۡن  الِۡانَۡساُن  ُخلَِق 

فَلَا  تَۡسَتۡعِجُلۡوِن ﴿۳۸﴾ 

39. cDan mereka berkata, “Ka-
pankah janji itu akan sempurna, 
jika kamu orang-orang yang be-
nar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡوۡعُد  ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  یَُقۡولُۡوَن  َو 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۳۹﴾ 

40. Sekiranya orang-orang yang 
ingkar mengetahui saat, ketika 
mereka tidak akan dapat meng-
elakkan api1889 dari wajah mereka, 
dan tidak pula dari punggung 
mereka, dan mereka tidak akan 
ditolong.

ۡوَن َعۡن 
ُ
ّف

ُ
ُرۡوا ِحیَۡن لَا یَک

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ لَۡو  یَۡعلَُم  ال

ۡم  
ُ
ہ لَا  َو  ُظُہۡوِرہِۡم   َعۡن  لَا  َو  اَر  الّنَ ُجۡوِہہُِم  ّوُ

یُۡنَصُرۡوَن ﴿۴۰﴾ 

kehancuran dan kematian rohani, dan hanyalah syariat Rasulullah Saw – syariat 
Islam – yang ditakdirkan akan hidup dan akan berlaku terus, sampai akhir 
zaman. Ayat ini dapat pula mengandung maksud, bahwa tidak seorang pun yang 
kebal terhadap kehancuran dan kematian jasmani, bahkan Rasulullah Saw pun 
tidak. Kekekalan dan keabadian merupakan sifat-sifat Tuhan yang khusus.

1887A. Bila seorang orang Arab berkata, “La ’in Dzakartanī 
Latandamanna,” maksudnya ialah, jika engkau berkata tidak baik mengenai 
diriku, engkau pasti akan menyesal (Lane). 

1888. Ungkapan, Khuliqa al-Insānu min ‘Ajal, mengandung arti, bahwa sifat 
tergesa-gesa merupakan bagian wujud manusia, dan bahwa sifat itu merupakan 
corak yang begitu penting dalam wataknya, sehingga dapat dikatakan, bahwa 

a25 : 42.  b13 : 31.  c34 : 30; 36 : 49; 67 : 26.
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41. Bahkan aSaat itu akan da-
tang dengan tiba-tiba kepada 
mereka, lalu membuat mereka 
panik1890; maka mereka tidak akan 
mampu menolaknya, dan tidak 
pula mereka diberi tangguh.

يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  فَلَا  ۡم 
ُ
فََتۡبَہُتہ  

ً
بَۡغَتۃ تِۡیہِۡم 

ۡ
تَا بَۡل 

ۡم یُۡنَظُرۡوَن ﴿۴۱﴾ 
ُ
َہا َو لَا ہ َرّدَ

42. bDan sungguh rasul-rasul 
telah diperolok-olokkan sebelum 
engkau, maka orang-orang yang 
memperolok-olokan itu telah di-
kepung oleh apa yang mereka 
perolok-olokan.

حَاَق 
َ
ف قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ بُِرُسٍل  اۡسُتۡہِزَئ  لََقِد  َو 

بِٖہ   ا  نُۡو ا
َ
ک ا  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ ا  ۡو َسِخُر یَۡن  ِذ

َّ ل بِا

 ﴾٪۴۲﴿ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن  

43. Katakanlah, “Siapakah yang 
dapat melindungi kamu pada 
waktu malam dan siang hari 
dari1891 siksaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah?” Bahkan dmereka masih 
berpaling juga dari mengingat 
Tuhannya.

ِمَن  َہاِر  الّنَ َو  ۡیِل 
َّ بِال ۡم 

ُ
لَُؤک

ۡ
یَّک َمۡن  قُۡل 

ۡعِرُضۡوَن ﴿۴۳﴾  ِر َربِّہِۡم ّمُ
ۡ

ۡم َعۡن ِذک
ُ
ۡحٰمِنؕ  بَۡل ہ الّرَ

44. Apakah mereka mempunyai 
tuhan-tuhan yang dapat melin-
dungi mereka terhadap Kami? 
Mereka tidak mampu menolong 
diri mereka sendiri, dan tidak pula 
mereka mempunyai sahabat untuk 
melawan Kami. 

ُدۡونَِناؕلَا  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
تَۡمَنُعہ  

ٌ
ِلَہۃ

ٰ
ا ۡم 

ُ
لَہ اَۡم 

ا  ّنَ ّمِ ۡم 
ُ
ہ لَا  َو  اَنُۡفِسہِۡم  نَۡصَر  يَۡسَتِطۡیُعۡوَن 

یُۡصَحُبۡوَن ﴿۴۴﴾ 

seolah-olah manusia dijadikan dari “ketergesa-gesaan,” yaitu, manusia menurut 
fitratnya suka tergesa-gesa. Bila orang-orang Arab ingin menyatakan suatu sifat 
pembawaan utama seseorang, mereka berkata, Khuliqa minhu, artinya, ia telah 
dijadikan dari itu. Ungkapan-ungkapan serupa itu dipergunakan pula di tempat-
tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.7: 13; 30: 55).

1889. “Api” di sini berarti “api peperangan.” Orang-orang ingkar 
menyalakan api dan sesudah itu mereka sendiri termakan api itu. Mereka 
menghunus pedang melawan Islam dan mereka menjadi binasa oleh pedang 
pula. Kata-kata, “dari wajah mereka” maksudnya hukuman yang mereka akan 
lihat di hadapannya, yakni tanda-tandanya akan menjadi nyata dan jelas; dan 
kata-kata, “tidak pula dari punggung mereka” berarti, bahwa hukuman itu, 
akan menimpa mereka dengan tiba-tiba dan tanpa diduga-duga. Lebih-lebih, 
hukuman itu akan meliputi mereka semuanya – pemimpin-pemimpin mereka 

a36 : 50; 67 : 28.  b6 : 11; 13 : 33. c11 : 9; 46 : 27. d18 : 102;  21 : 3;  26 : 6.
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45. Bahkan, Kami perlengkapi 
mereka dan orangtua mereka 
dengan harta benda dunia ini, 
sehingga umur mereka menjadi 
apanjang. bTidakkah mereka me-
lihat bahwa Kami mendatangi 
bumi dengan menguranginya dari 
tepi-tepinya?1892 Mungkinkah 
mereka menjadi orang-orang yang 
menang?

ي َطاَل َعلَۡیہُِم 
ٰ
ۡم َحّت

ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ٓاِء  َو ا

َ
ُؤل ۡعَنا ہٰۤ بَۡل َمّتَ

تِي الۡاَۡرَض نَۡنُقُصَہا 
ۡ
ا نَا

الُۡعُمُر ؕ اَفَلَا یََرۡوَن اَنَّ

ُم  الٰۡغلُِبۡوَن ﴿۴۵﴾ 
ُ
ِمۡن اَۡطَراِفَہا ؕ اَفَہ

46. Katakanlah, “Sesungguh-
nya aku hanya memperingatkan 
kamu berdasarkan wahyu Tuhan.” 
Tetapi corang-orang tuli tidak 
dapat mendengar panggilan apa-
bila mereka diperingatkan.

ّمُ  ۡم  بِالَۡوۡحِيۖ َو لَا يَۡسَمُع الّصُ
ُ
  اُنِۡذُرک

ۤ
َما

قُۡل  ِانَّ

ُرۡوَن ﴿۴۶﴾ 
َ

َعٓاَء  ِاَذا َما یُۡنذ الّدُ

47. dDan jika hanya sehembus 
azab Tuhan engkau menyentuh 
mereka, pastilah mereka akan 
berteriak, “Aduh, celakalah kami! 
Sesungguhnya kami orang-orang 
yang aniaya.”

َربَِّک  اِب 
َ

َعذ ۡن  ّمِ  
ٌ

نَۡفَحۃ ۡم 
ُ
ۡتہ ّسَ ّمَ لَِئۡن  َو 

ا ٰظلِِمیَۡن ﴿۴۷﴾  ا ُکّنَ
  ِانَّ

ۤ
لََیُقۡولُّنَ ٰیَویۡلََنا

dan orang awam (Wujūh berarti pula pemimpin-pemimpin–Lane).
1890. Isyarat dalam ayat ini dapat tertuju kepada jatuhnya Mekah, ketika 

orang-orang Quraisy tiba-tiba disergap dan sama sekali kehilangan akal.
1891. Min berarti, terhadap, dari, sebagai ganti (Aqrab).
1892. Bila suatu kaum mengalami masa kesejahteraan nasional yang 

berlangsung lama, mereka mulai mempunyai anggapan yang keliru bahwa 
kesejahteraan dan kemajuan mereka sekali-kali tidak akan mengalami 
kemunduran, dan sebagai akibatnya mereka menjadi sombong dan hati 
mereka menjadi keras. Dengan demikian lamanya berlangsung masa 
kesejahteraan mereka menjadi penyebab kejatuhan mereka. Ayat ini 
memperingatkan orang-orang kafir terhadap khayalan dan rasa kepuasan 
palsu bahwa kemajuan dan kesejahteraan mereka akan berlangsung untuk 
masa tak terbatas, dan mengatakan kepada mereka agar jangan menutup 
mata terhadap kenyataan yang jelas bahwa Tuhan – dengan perlahan-lahan 
tetapi pasti – akan mengurangi dan memotong bumi dari segala sisinya, yaitu 
agama Islam sedang masuk ke tiap rumah dan ke dalam semua golongan serta 
lapisan masyarakat mereka.

a57 : 17.  b13 : 42.  c30 : 53.  d7 : 6.
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48. Dan akan Kami adakan 
neraca-neraca yang adil pada Hari 
Kiamat supaya atiada jiwa akan 
teraniaya sedikit pun.1893 Dan jika 
ada amal seberat biji sawi, Kami 
akan mewujudkannya. Dan cu-
kuplah Kami sebagai Penghisab.

فَلَا   الِۡقٰیَمِۃ   لَِیۡوِم  الِۡقۡسَط  الَۡمَواِزیَۡن  نََضُع  َو 

ٍۃ  َحّبَ ِمۡثَقاَل  اَن 
َ
ک ِاۡن  َو   ؕ َشۡیًئا  نَۡفٌس  تُۡظلَُم  

ي  بَِنا ٰحِسِبیَۡن ﴿۴۸﴾ 
ٰ
ف

َ
ۡن َخۡرَدٍل اَتَۡیَنا بَِہاؕ  َو ک ّمِ

49. bDan sesungguhnya telah 
Kami berikan tanda pemisah 
kepada Musa dan Harun, serta 
penerangan dan peringatan bagi 
orang-orang yang bertakwa.

َو  ۡرقَاَن 
ُ
الۡف ٰہُرۡوَن  َو  ُمۡوٰسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

 ﴾۴۹ۙ ِقیَۡن ﴿ ُمّتَ
ۡ
لِّل ًرا  

ۡ
ِذک ّوَ   ِضَیٓاًء  

50. Yaitu cmereka yang takut 
kepada Tuhan mereka dalam 
keadaan menyendiri, dan mereka 
yang takut pula pada saat 
pembalasan.

َن   ّمِ ۡم 
ُ
ہ َو  بِالَۡغۡیِب  ۡم 

ُ
َربَّہ َيۡخَشۡوَن  ِذیَۡن  

َّ ال

اَعِۃ  ُمۡشِفُقۡوَن ﴿۵۰﴾  الّسَ

51. Dan Al-Qur’an ini adalah 
peringatan penuh berkat yang 
telah Kami turunkan.1894 Maka 
apakah kamu akan menging-
karinya?

لَٗہ  نۡتُۡم 
َ
اَنَۡزلٰۡنُہ ؕاَفَا ٰبَرٌک  ّمُ ٌر 

ۡ
ِذک ا 

َ
ٰہذ َو 

ُمۡنِکُرۡوَن ﴿٪۵۱﴾ 

نصف
 الحزب
33


52. Dan sesungguhnya sebelum 
ini Kami telah memberikan ke-
pada Ibrahim petunjuknya dan 
Kami mengetahui benar tentang-
nya.

ا   ّنَ
ُ
ک َو  قَۡبُل  ِمۡن   ُرۡشَدٗہ   ِابٰۡرِہۡیَم     

ۤ
تَۡیَنا

ٰ
ا لََقۡد  َو 

 ﴾۵۲ۚ بِٖہ  ٰعلِِمیَۡن  ﴿

1893. Dari ayat ini nampak jelas bahwa neraka itu tidak kekal. Jika 
perbuatan baik seseorang yang sekecil-kecilnya pun akan diganjar, maka 
harus datang suatu saat, ketika hukuman akan berakhir serta ganjaran atas 
amal-amal baik akan mulai. Berlawanan dengan ajaran agama-agama lain, 
Al-Qur’an mengajarkan bahwa yang kekal itu surga dan bukan neraka. Lihat 
pula catatan no. 1351.

1894. Kata Mubārak mengandung pengertian, kekokohan, kemantapan; 
kesinambungan; berlimpah-limpah kebaikan, sanjungan, koleksi, dan 
sebagainya (Lane). Nama ini diistimewakan untuk Al-Qur’an (QS.6: 93), 
dalam nama itu terletak ciri-ciri yang tampak jelas. Karena sifat Mubārak, 

a4 : 41; 18 : 50.  b2 : 54.  c67 : 13.

R. 5
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53. aKetika ia berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, “Patung-
patung apakah ini1895 yang begitu 
patuh kalian duduk memujanya?”

ِتۡيۤ  
َ ّ مَاثِۡیُل  ال

َ
ِاۡذ قَاَل لِاَبِۡیِہ َو قَۡوِمٖہ َما ٰہِذِہ الّت

َہا  ٰعِکُفۡوَن ﴿۵۳﴾ 
َ
اَنۡتُۡم  ل

54. bMereka menjawab, “Kami 
dapati bapak-bapak kami me-
nyembahnya.”

َہا ٰعِبِدیَۡن ﴿۵۴﴾ 
َ
بَٓاَءنَا ل

ٰ
  ا

ۤ
قَالُۡوا  َوَجۡدنَا

55. cIa berkata, “Sesungguhnya 
kamu, begitu juga bapak-
bapakmu, dalam kesesatan yang 
nyata.”

َضلٍٰل  فِۡي  ۡم 
ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا َو  اَنۡتُۡم  ۡنتُۡم 

ُ
ک لََقۡد  قَاَل 

ِبیٍۡن ﴿۵۵﴾  ّمُ

56. Mereka berkata, “Apakah 
engkau datang kepada kami mem-
bawa kebenaran, atau engkau 
hanya bermain-main?”

 ﴾۵۶﴿ ِعِبیَۡن 
ّٰ الل ِمَن  اَنَۡت  اَۡم  حَّقِ 

ۡ
بِال اَِجۡئَتَنا  ا  قَالُۡوۤ

57. Ia menjawab, “Sebenarnya 
Tuhan-mu itu Tuhan seluruh 
langit dan bumi. Dia-lah Yang 
telah menciptakannya; dan atas 
hal itu aku termasuk orang-orang 
yang menjadi saksi.1896

الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َرّبُ  ۡم 
ُ

بُّک ّرَ بَۡل  قَاَل 
َن   ّمِ ٰذلُِکۡم  َعلٰي  اَنَا�  فََطَرُہّنَ َۖو  ِذۡي 

َّ ال

ِہِدیَۡن ﴿۵۷﴾ 
ٰ

الّش

Al-Qur’an menggabungkan dalam dirinya semua sifat baik yang harus 
dimiliki oleh suatu Kitab suci. Tak ada kebaikan yang tak dimilikinya secara 
berlimpah-limpah dan tak ada kebaikan di dalamnya yang tidak mengatasi 
semua Kitab suci lainnya.

1895. Di sini, huruf Mā menunjukkan celaan dan bukan suatu pertanyaan. 
Ketika berbicara dengan penyembah-penyembah berhala, biasanya Nabi 
Ibrahim As mempergunakan sindiran. Lihat 6 QS: 77-79. Agaknya ia 
mengatakan kepada kaumnya, “betapa tidak bergunanya dan sia-sianya 
patung-patung yang kamu puja ini.” Jika Nabi Ibrahim As biasa berbicara 
dengan memakai bahasa sindiran, maka Nabi Isa As berbicara dengan bahasa 
kiasan. 

1896. Ayat ini mengisyaratkan kepada kebenaran agung bahwa bila 
utusan-utusan Ilahi menuturkan sesuatu mengenai Tuhan, mereka berbicara 
atas pengalamannya sendiri. Mereka tidak memanggil manusia kepada Tuhan 
hanya semata-mata karena akal manusia menuntut kepercayaan kepada 
adanya Tuhan, tetapi mereka berbuat demikian dengan keyakinan yang patuh 
dan keimanan yang kokoh-kuat (QS.12: 109).

a6 : 75; 19 : 43; 26 : 71.  b26 : 75; 43 : 24.  c60 : 5.
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58. “Dan, demi Allah, niscaya 
aku akan membuat rencana me-
lawan berhala-berhalamu, setelah 
kamu berlalu membalikkan pung-
gungmu.”

اَۡن  بَۡعَد  ۡم 
ُ

اَۡصَناَمک لَاَِکۡیَدّنَ  ِہ 
تَاللّٰ َو 

ۡوا ُمۡدبِِریَۡن ﴿۵۸﴾ 
ُّ تَُول

59. aMaka ia menghancurkan 
semua berhala itu berkeping-
keping, kecuali yang besar dari 
mereka, supaya mereka kembali 
kepadanya.1897

ۡم ِالَۡیِہ  
ُ
ہ

َّ ۡم  لََعل
ُ
ہ

َّ ا َکِبیًۡرا  ل
َّ ًذا  ِال

ٰ
ۡم ُجذ

ُ
جََعلَہ

َ
ف

یَۡرِجُعۡوَن ﴿۵۹﴾ 

60. Mereka berkata, “Siapakah 
yang telah berbuat demikian 
terhadap tuhan-tuhan kami? Se-
sungguhnya ia termasuk diantara 
orang-orang yang aniaya.”

لَِمَن   ٗہ 
ِانَّ  

ۤ
ِلَہِتَنا

ٰ
بِا ا 

َ
ٰہذ فََعَل  َمۡن  قَالُۡوا 

لِِمیَۡن ﴿۶۰﴾ 
ٰ

الّظ

61. Mereka berkata, “Kami men-
dengar seorang pemuda yang 
mencelanya,1898 ia disebut Ibrahim.

 ﴾۶۱ؕ  ِابٰۡرِہۡیُم ﴿
ۤ
ۡم یَُقاُل لَٗہ

ُ
ُرہ

ُ
ک

ۡ
قَالُۡوا َسِمۡعَنا فًَتي یَّذ

62. Mereka berkata, “Maka ba-
walah ia ke hadapan mata orang 
banyak supaya mereka dapat men-
jadi saksi terhadapnya.”1899

ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل اِس  الّنَ اَۡعیُِن  ٰۤي  َعل بِٖہ  تُۡوا 
ۡ
فَا قَالُۡوا 

يَۡشَہُدۡوَن ﴿۶۲﴾ 

63. Mereka berkata, “Engkau-
kah yang telah berbuat ini terhadap 
tuhan-tuhan kami, ya Ibrahim?”

 ﴾۶۳ؕ ﴿ ـِابٰۡرِہۡیُم  یٰۤ ِلَہِتَنا 
ٰ
بِا ا 

َ
ٰہذ َت 

ۡ
فََعل َءاَنَۡت  ا  قَالُۡوۤ

1897. Kata pengganti hi dalam ungkapan ilaihi, dapat mengisyarakatkan 
kepada Tuhan atau kepada berhala yang paling besar atau kepada Ibrahim As 
sendiri.

1898. Dzakarahū berarti, ia membicarakan hal-hal yang baik atau tidak 
baik mengenai dia; ia menyebutkan kesalahan-kesalahannya (Lane).

1899. Alasan mengapa Nabi Ibrahim As dipanggil untuk menghadap 
orang-orang banyak, ialah, supaya mereka yang telah mendengar ia 
memburuk-burukkan berhala-berhala harus memberi kesaksian terhadapnya, 
atau, bahwa sesudah mendengar kesaksian yang memberatkannya, dapat 
diputuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan terhadap dirinya dan supaya 
mereka dapat menyaksikan hukuman yang akan dilaksanakan itu.

a37 : 94.
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64. Ia menjawab, “Sebenarnya, 
seseorang telah berbuat itu. Ini-
lah pemimpin mereka, maka 
tanyakanlah kepada mereka jika 
mereka dapat berkata-kata.”1900*

ۡم  ِاۡن  
ُ
ا فَۡسـَُٔلۡوہ

َ
ۡم ٰہذ

ُ
ِبیُۡرہ

َ
ٗہ ۖ  ک

َ
قَاَل بَۡل  فََعل

انُۡوا یَۡنِطُقۡوَن ﴿۶۴﴾ 
َ
ک

65. Maka berbaliklah mereka 
kepada satu sama lain dan ber-
kata, “Sesungguhnya kamu sen-
dirilah orang-orang aniaya.”

اَنۡتُُم   ۡم 
ُ

ک
ِانَّ ا  فََقالُۡوۤ اَنُۡفِسہِۡم  ٰۤي  ِال ا  فََرَجُعۡوۤ

 ﴾۶۵ۙ لُِمۡوَن ﴿
ٰ

الّظ
66. Kemudian mereka menun-

dukkan kepala mereka.1901 karena 
malu; dan mereka berkata kepada 
Ibrahim, “Sesungguhnya engkau 
telah mengetahui benar bahwa 
mereka itu tidak dapat berkata-
kata.”

َما  َعلِۡمَت  ُرُءۡوِسہِۡم ۚلََقۡد  َعلٰي  نُِکُسۡوا  ثُّمَ 

ٓاِء  یَۡنِطُقۡوَن ﴿۶۶﴾ 
َ
ُؤل ہٰۤ

67. Ia berkata, a”Maka apakah 
kamu menyembah selain Allah, 
sesuatu yang tidak dapat memberi 
manfaat kepadamu sedikit jua pun, 
dan tidak dapat mendatangkan 
mudarat kepadamu?

ۡم  
ُ

ِہ َما لَا یَۡنَفُعک
قَاَل اَفََتۡعُبُدۡوَن ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

 ﴾۶۷ؕ ۡم ﴿
ُ
ک َشۡیًئا ّوَ لَا  یَُضّرُ

1900. Selain arti yang diberikan dalam teks, ungkapan dalam bahasa 
Arab itu boleh jadi telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim As secara sindiran 
seperti telah menjadi kebiasaan beliau bila berbicara dengan kaum beliau, 
penyembah berhala-berhala. Dalam hal demikian kata-kata itu kira-kira akan 
berarti sebagai berikut, “Mengapa aku harus melakukan itu, barangkali berhala 
yang paling besar telah melakukanya”; maksudnya bahwa kenyataan itu jelas 
sekali sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi atau diperjelas lagi bahwa 
beliaulah yang melakukan itu. Sekiranya bukan beliau yang mengerjakannya, 
dapatkah sebongkah batu yang tidak bernyawa mengerjakannya? Nabi 

a29 : 18;  37 : 96.

* Tentang ayat ini disebutkan bahwa sesudah kata-kata ‘bal fa’alahu’ diberi tanda waqaf, supaya 
dapat dipahami, bahwa seseorang telah melakukannya. Tetapi menurut saya (Hadhrat Khalifatul 
Masih IV r.h.) hal itu sama sekali tidak perlu, karena Nabi Ibrahim sendiri berkata kepada orang-
orang, bahwa beliau telah melakukan sesuatu terhadap tuhan-tuhan mereka. Karena itu ini 
bukanlah dusta, melainkan cara berdalil dengan jalan mengemukakan suatu yang tidak mungkin 
menjadi suatu yang mungkin, yang secara khusus dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim As. 
Tidak ada satu pun dari penentang beliau As. yang percaya bahwa patung berhala yang besar 
telah menghancurkan semuanya. Dan menganggap hal itu sebagai suatu yang tidak mungkin, 
membuktikan akidah mereka, bahwa tuhan-tuhan mereka punya kekuatan adalah itu tidak benar.
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68. “Ah, celakalah atasmu 
dan atas apa yang kamu sembah 
selain Allah! Apakah kamu tidak 
mengerti?”

 ؕ ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  لَِما  َو  لَُّکۡم  اُّفٍ 

اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۶۸﴾ 
69. aMereka berkata, “Bakarlah 

ia dan bantulah tuhan-tuhanmu, 
jika kamu mau berbuat sesuatu.”

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  ۡم  

ُ
ِلَہَتک

ٰ
ا ا 

انُۡصُرۡوۤ َو  قُۡوُہ  َحّرِ قَالُۡوا 

ِعلِیَۡن ﴿۶۹﴾ 
ٰ
ف

70. Kami berfirman, “Hai api! 
Jadilah kamu dingin dan penye-
lamat1902 bagi Ibrahim!”*

 ﴾۷۰ۙ ٰۤي ِابٰۡرِہۡیَم ﴿ ۡونِۡي بَۡرًدا ّوَ َسلًٰما َعل
ُ
َنا ٰیَناُر ک

ۡ
قُل

71. bDan mereka bermaksud 
akan melakukan tipu-daya jahat 
terhadapnya, tetapi Kami jadikan 
mereka orang-orang yang paling 
merugi.

 ﴾۷۱ۚ ُم الۡاَۡخَسِریَۡن ﴿
ُ
ٰنہ

ۡ
جََعل

َ
ۡیًدا ف

َ
َو اََراُدۡوا بِٖہ ک

72. Dan telah Kami selamatkan 
ia dan Luth serta sampaikan 
mereka ke negeri yang telah 
Kami berkati1903 di dalamnya 
untuk seluruh umat manusia.

َنا  
ۡ
ٰبَرک ِتۡي 

َّ ال الۡاَۡرِض  ي 
َ

ِال لُۡوًطا  َو  ّجَۡیٰنُہ 
َ
ن َو 

ٰعلَِمیَۡن ﴿۷۲﴾ 
ۡ
ِفۡیَہا  لِل

Ibrahim As nampaknya mencela kaumnya dan menjelaskan kepada 
mereka kesia-siaan perbuatan-perbuatan syirik mereka; pertama-tama 
dengan memecahkan berhala-berhala itu dan kemudian dengan menantang 
penyembah-penyembahnya supaya bertanya kepada berhala-berhala itu, 
sekiranya berhala-berhala itu dapat berbicara untuk memberitahukan kepada 
mereka siapa yang telah memecahkan berhala-berhala itu.

1901. Ungkapan bahasa Arab itu dapat berarti, (a) mereka kembali 
kepada keadaan kekufuran seperti semula, atau [kepada] tingkah-laku yang 
buruk; (b) mereka kembali kepada perbantahan sesudah mereka mengikuti 
jalan yang benar; (c) mereka menundukkan kepala karena malu dan menjadi 
bungkam sama sekali (Lane dan Ma’ani).

1902. Bagaimana caranya api itu menjadi dingin, kepada kita tidak 
diterangkan. Boleh jadi hujan yang turun tepat pada waktu itu atau angin badai 

a29 : 25;  37 : 98.  b37 : 99.

* Di sini yang dimaksud dengan api adalah api penentangan, dan dapat juga berarti api 
sebenarnya. Pada zaman ini Hadhrat Masih Mau’ud As menerima wahyu : “Jangan menakut-
nakutiku dengan api, karena api adalah hamba Kami, bahkan hamba dari hamba” (Arba’in 
No 3, Rohani Khazain Jld. 7, Hlm. 429). Maksud dari api menjadi dingin, bahwa panas api itu 
tidak mampu untuk membinasakan, bahkan api itu sendiri menjadi dingin.
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73. aDan Kami anugerahkan 
kepadanya Ishak, dan seorang 
cucu, Yakub, dan semua Kami 
jadikan orang-orang yang saleh.

ا  
ًّ ل

ُ
 ؕ َو ک

ً
  ِاۡسٰحَق ؕ َو یَۡعُقۡوَب  نَاِفلَۃ

ۤ
َو َوَہۡبَنا لَٗہ

َنا ٰصِلِحیَۡن ﴿۷۳﴾ 
ۡ
َجَعل

74. bDan Kami jadikan me-
reka pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perin-
tah Kami, dan Kami wahyukan 
kepada mereka untuk berbuat 
kebajikan, dan mendirikan sha-
lat, serta membayar zakat. Dan 
hanya kepada Kami mereka me-
nyembah.

  
ۤ
اَۡوَحۡیَنا َو  ۡمِرنَا 

َ
بِا یَّۡہُدۡوَن   

ً
ۃ اَئِّمَ ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
َجَعل َو 

ٰلوِۃ َو ِایَۡتٓاَء  خَیٰۡرِت َو ِاقَاَم الّصَ
ۡ

ِالَۡیہِۡم ِفۡعَل ال

 ﴾۷۴ۙ انُۡوا لََنا ٰعِبِدیَۡن ﴿
َ
وِۃ ۚ َو ک

ٰ
ک الّزَ

75. Dan kepada Luth, Kami 
anugerahkan kebijaksanaan dan 
ilmu. cDan Kami selamatkan ia 
dari penduduk kota yang me-
lakukan kekejian. Sesungguhnya 
mereka itu adalah kaum yang 
jahat dan pendurhaka.

ِمَن  ّجَۡیٰنُہ 
َ
ن ّوَ  ًما 

ۡ
ِعل ّوَ  ًما 

ۡ
ُحک تَۡیٰنُہ 

ٰ
ا لُۡوًطا  َو 

ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ  ؕ ِئَث  خَبٰٓ
ۡ

ال ۡعَمُل 
َّ ت انَۡت 

َ
ک ِتۡي 

َّ ال الَۡقۡریَِۃ  

 ﴾۷۵ۙ ِسِقیَۡن ﴿
ٰ
انُۡوا قَۡوَم َسۡوٍء ف

َ
ک

76. Dan Kami masukkan ia ke 
dalam rahmat Kami; sesungguh-
nya ia termasuk orang-orang 
yang saleh.

ِلِحیَۡن ﴿٪۷۶﴾  ٗہ ِمَن الّصٰ
ٰنُہ فِۡي  َرۡحَمِتَناؕ  ِانَّ

ۡ
َو اَۡدَخل 

77. dDan ingatlah kepada Nuh, 
ketika ia berseru kepada Kami 
sebelum itu, dan Kami kabulkan 
doanya, dan Kami selamatkan ia 
dan keluarganya dari bencana1904 
yang besar.

لَٗہ  جَۡبَنا 
َ

فَاۡست قَۡبُل  ِمۡن  نَاٰدي  ِاۡذ  نُۡوًحا  َو 

 ﴾۷۷ۚ ٗہ ِمَن الَۡکۡرِب الَۡعِظۡیِم ﴿
َ
ّجَۡیٰنُہ َو اَۡہل

َ
فَن

a11 : 72; 19 : 50; 29 : 28; 37 : 113; 51 : 29.  b2 : 125; 32 : 25.
c7 : 84; 27 : 58; 29 : 34.  d26 : 118, 120; 37 : 76, 77; 54 : 11.

telah memadamkan api itu. Bagaimana pun Tuhan memang menimbulkan 
keadaan yang membawa kepada lolosnya Nabi Ibrahim As dari bahaya. Dalam 
mu’jizat-mu’jizat Ilahi selamanya terdapat unsur gaib; dan cara Ibrahim As 
diselamatkan dari api itu sungguh merupakan mukjizat besar. Bahwa Ibrahim 
As telah dilemparkan ke dalam api diakui bukan saja kaum Yahudi, tetapi 
juga oleh kaum Kristen dari Timur, buktinya ialah bahwa tanggal 25 bulan 
Kanun ke-II atau Januari dikhususkan dalam penanggalan bangsa Siria untuk 
memperingati peristiwa tersebut (Hyde, De Rel. Vet Pers. p. 73). Lihat pula 

R. 6
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78. Dan Kami menolongnya 
dari kaum yang mendustakan 
tanda-tanda Kami. Sesungguhnya 
mereka adalah suatu kaum yang 
jahat; maka aKami tenggelamkan 
mereka semuanya.

ٰیِتَناؕ  
ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو نََصۡرٰنُہ ِمَن الَۡقۡوِم ال

 ﴾۷۸﴿ اَۡجَمِعیَۡن  ۡم  
ُ
ۡغَرۡقٰنہ

َ
فَا َسۡوٍء  قَۡوَم  انُۡوا 

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ

79. Dan ingatlah kepada Daud 
dan Sulaiman, ketika mereka 
berdua memberikan keputusan 
masing-masing mengenai suatu 
ladang,1905 ketika kambing-
kambing suatu kaum merusak 
di dalamnya, dan Kami menjadi 
saksi atas keputusan mereka.

ِاۡذ   حَۡرِث  
ۡ

ال فِي  ٰمِن 
ُ

َيۡحک ِاۡذ  ُسلَۡیٰمَن   َو  َداٗوَد   َو 

ِمہِۡم  
ۡ

ِلحُک ا  ّنَ
ُ
ک الَۡقۡوِمَۚو  َغنَُم  ِفۡیِہ  نََفَشۡت 

 ﴾۷۹۪ ِہِدیَۡن ﴿
ٰ

ش

80. Maka Kami berikan pe-
ngertian1906 yang benar kepada 
Sulaiman mengenai perkara itu 
dan kepada masing-masing dari 
mereka Kami berikan kebijak-
sanaan dan ilmu. bDan Kami 
tundukkan gunung-gunung dan 
burung-burung untuk bertasbih 
bersama Daud.1907 Dan Kami-lah 
Yang mengerjakan segala per-
kara itu.*

ّوَ  ًما 
ۡ

ُحک تَۡیَنا 
ٰ
ا ا  

ًّ ل
ُ
ک َو   ۚ ُسلَۡیٰمَن  ۡمٰنَہا  فََفّہَ

َو  ۡحَن  يَُسّبِ ِجَباَل 
ۡ

ال َداٗوَد  َمَع  ۡرنَا 
َ
َسّخ ّوَ   ۪ ًما 

ۡ
ِعل

ِعلِیَۡن ﴿۸۰﴾ 
ٰ
ا ف ّنَ

ُ
یَۡر ؕ َو ک

َ
الّط

a26 : 121; 37 : 83; 54 : 12, 13; 71 : 26.  b34 : 11; 38 : 19, 20.

Mdr. Rabbah on Gen. Per. 17; Schalacheleth Hakabala, 2; Maimon de Idol, 
Ch. I; dan Jad Hachazakah Vet, 6). 

1903. Nabi Ibrahim As bepergian dari Ur (Mesopotamia) ke Harran 
dan dari sana, – atas perintah Ilahi, – ke Kana`an yang Tuhan telah tetapkan 
akan diberikan kepada keturunan beliau. Perjalanan itu mempunyai tujuan 
dan maksud yang tepat. Semua nabi yang besar atau para pengikut mereka – 
sesuai dengan maksud dan rencana Ilahi – pada suatu waktu harus berhijrah, 
meninggalkan kampung halaman mereka. 

1904. Patut diperhatikan, bahwa Surah ini menyebutkan secara khusus cobaan-
* Di sini maksud ‘menundukkan gunung-gunung’ adalah menjadikan orang-orang yang tinggal 
di gunung-gunung sebagai pengikut beliau. Demikian juga di antara pasukan Nabi Sulaiman 
As ada lasykar burung-burung. Ini pun merupakan perumpamaan yang mempunyai dua arti: 
Orang-orang yang secara rohani diberi kekuatan untuk terbang dan mereka yang bisa bergerak 
dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain seperti burung. Tentara Nabi Sulaiman As 
yang bisa bergerak dengan sangat cepat pun dipanggil sebagai pasukan burung.
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cobaan dan penderitaan-penderitaan yang terpaksa harus dilalui oleh hampir semua 
nabi di masa mereka, dan juga mengenai cara bagaimana Tuhan menolong dan 
melepaskan mereka dari penderitaan; maksudnya ialah, bahwa seperti nabi-nabi 
itu Rasulullah Saw pun harus mengalami kesusahan-kesusahan dan penderitaan-
penderitaan, dan seperti mereka pula, beliau pun akan keluar dari cobaan-cobaan 
itu dengan kemenangan.

1905. Dalam ayat ini dan dalam beberapa ayat berikutnya telah dipergunakan 
bahasa kiasan untuk menambah indahnya ungkapan. al-Harts dapat menunjuk 
kepada negeri asal Sulaiman As dan kata Ghanam al-Qaum kepada kabilah-
kabilah tetangga yang buas dan suka merampok dan mengadakan serbuan-serbuan 
ke negeri Sulaiman As. Isyarat itu tertuju kepada siasat yang diadakan oleh Daud 
As dan Sulaiman As untuk menangkis dan mengalahkan perampokan kabilah-
kabilah biadab tersebut. Nabi Daud As adalah seorang ahli perang ulung, dan oleh 
karena itu beliau tidak suka menjalankan siasat keras. Tetapi Nabi Sulaiman As 
ingin mengikuti siasat yang lebih lunak dan menundukkan kabilah-kabilah itu 
dengan jalan mengadakan perjanjian-perjanjian persahabatan dengan mereka.

1906. Kata-kata itu mengandung arti, bahwa siasat lunak dan cari damai yang 
dijalankan oleh Sulaiman As itu, memang tepat dalam keadaan-keadaan pada saat 
itu, dan bahwa tuduhan yang dilancarkan terhadap beliau oleh beberapa pengarang 
Yahudi, bahwa beliau mengikuti suatu siasat lemah yang mendatangkan keruntuhan 
wangsa (dinasti) beliau, sekali-kali tidak mempunyai dasar yang sehat. Tetapi 
pembelaan untuk Sulaiman As tidak boleh diberi arti, bahwa siasat keras yang 
dijalankan oleh Daud As dalam masa beliau sendiri adalah salah. Suatu kesalah-
pahaman yang menjurus kepada kesimpulan ini telah dihilangkan oleh anak 
kalimat, “dan kepada masing-masing dari mereka Kami berikan kebijaksanaan 
dan ilmu. Anak kalimat itu memperjelas, bahwa siasat-siasat yang dijalankan, baik 
oleh Daud As maupun oleh Sulaiman As, itulah yang terbaik dalam keadaan itu 
dan paling cocok pada peristiwa yang khas itu.

1907. Kata-kata, “Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung 
untuk bertasbih bersama Daud” telah diberi arti harfiah, ialah, bahwa gunung-
gunung dan burung-burung berada di bawah kekuasaan Daud As, dan ketika beliau 
mendendangkan sanjungan-sanjungan kepada Tuhan, mereka benar-benar ikut-
serta dengan beliau dalam amal saleh itu. Kata-kata itu sesungguhnya hanya berarti, 
bahwa orang-orang besar (al jibāl) dan rohaniawan-rohaniawan yang bermartabat 
tinggi (al-Tair), memuliakan Tuhan dan mendendangkan sanjungan-sanjungan 
Ilahi bersama-sama dengan Daud As. Di beberapa tempat dalam Al-Qur’an, 
bukan saja gunung-gunung dan burung-burung, tetapi juga bahkan semua benda 
di seluruh langit dan bumi, seperti matahari, bulan, bintang-kemintang, siang dan 
malam, margasatwa, unggas, sungai-sungai, angin, gumpalan-gumpalan awan, dan 
sebagainya disebutkan seolah-olah telah diciptakan untuk mengkhidmati makhluk 
manusia (QS.2:165; 7:55; 22:38  QS.45:13-14).

Kata jibāl dapat pula berarti, “orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan,” 
sebab adakalanya nama suatu tempat dipakai juga untuk orang yang mendiaminya 
(QS.12: 83). Jadi, bahwa “gunung” ditundukkan untuk berkhidmat kepada Daud 
As dapat mengandung arti, beliau menaklukkan dan menguasai kabilah-kabilah 
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81. Dan Kami mengajarinya 
membuat baju besi1908 bagimu, 
supaya dapat melindungi dari 
kekerasan satu sama lain dalam 
pertempuranmu. Maka apakah 
kamu bersyukur?

نۢۡ  ۡم  ّمِ
ُ

ۡحِصَنک
ُ

 لَُبۡوٍس لَُّکۡم لِت
َ

ۡمٰنُہ َصۡنَعۃ
َّ َو َعل

ِکُرۡوَن ﴿۸۱﴾ 
ٰ

ۡمۚ  فََہۡل اَنۡتُۡم ش
ُ

ِسک
ۡ
بَا

82. aDan Kami tundukkan bagi 
Sulaiman angin yang kencang; 
angin itu bertiup atas perintahnya 
ke negeri yang telah Kami berkati 
di dalamnya.1909 Dan Kami Maha 
Mengetahui segala sesuatu.*

ي 
َ

ِال ۡمِرٖہۤ  
َ
بِا ۡجِرۡي 

َ
ت  

ً
َعاِصَفۃ الّرِیَۡح  لُِسلَۡیٰمَن  َو 

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ  
ُ
بِک ا  ّنَ

ُ
ک َو   ؕ ِفۡیَہا  َنا 

ۡ
ٰبَرک ِتۡي 

َّ ال الۡاَۡرِض 

ٰعلِِمیَۡن ﴿۸۲﴾ 

liar serta biadab yang mendiami daerah pegunungan. Beliau seorang penakluk 
agung dan pengendali suku-suku bangsa pegunungan yang buas itu. Bibel pun 
menunjuk kepada penundukan suku-suku pegunungan oleh Daud As (Samuel, 
bab 5). Demikian pula, penyanjungan puji-pujian kepada Tuhan yang dilakukan 
oleh burung-burung tidak perlu menimbulkan keheranan. Di tempat lain dalam 
Al-Qur’an kita baca, bahwa semua benda, baik yang hidup atau yang mati, para 
malaikat, margasatwa, unggas, seluruh langit dan bumi, bahkan kekuatan-kekuatan 
alam menyanjung dengan puji-pujian kepada Tuhan; hanya manusia tidak dapat 
mengerti sanjungan-sanjungan mereka itu (QS.13: 14; 7: 45; 21: 20-21; 24: 42; 59: 
2; 61: 2;  dan QS.64: 2). Yaitu, mereka itu melaksanakan tugas-tugas yang telah 
diberikan kepada mereka oleh Tuhan, dan dengan demikian menampakkan bahwa 
Tuhan sempurna dan sama sekali bebas dari segala kekurangan, kegagalan, dan 
kelemahan; dan begitu pulalah hasil karya-Nya.

Kata “burung” dapat pula berarti burung-burung yang sebenarnya. Dalam 
artian ini, maknanya ialah, bahwa Daud As mempergunakan burung-burung yang 
telah dilatih secara khusus, untuk tujuan membawa berita dan pesan di masa 
peperangan. Kata ini dapat pula menunjuk kepada kawanan-kawanan burung yang 
mengikuti lasykar-lasykar Daud As yang unggul di medan perang, dan berpesta-
pora makan bangkai-bangkai prajurit-prajurit yang tewas.

1908. Yang diisyaratkan dalam ayat ini ialah kekuatan militer Daud As dan 
tentang keahlian beliau yang besar dalam membuat alat-alat perang dan baju-baju 
besi. Daud As menemukan dan mengembangkan berbagai macam alat senjata, 
yang dengan mempergunakan alat-alat itu, beliau memperoleh kemenangan-
kemenangan besar. Di masa pemerintahan beliau kerajaan Israil mencapai puncak 
kekuasaannya. Masa itu merupakan zaman keemasan dalam sejarah Bani Israil.

a34 : 13.

* Maksud menundukkan angin untuk Hadhrat Sulaiman As, adalah bahwa di daerah pantai 
Palestina angin berubah arah sesudah satu bulan. Dan dengan tiupan angin yang sangat kuat itu, 
perahu-perahu Nabi Sulaiman As bergerak cepat. Dan satu bulan kemudian angin berbalik arah.
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a34 : 13;  38 : 37;  38 : 38, 39.  b38 : 42.  c38 : 44.

83. Dan Kami tundukkan bagi-
nya apenyelam-penyelam1910 yang 
menyelam untuknya, dan mereka 
menjalankan pekerjaan lain selain 
itu; dan Kami-lah yang memelihara 
mereka.*

یَۡعَمُلۡوَن  َو  لَٗہ  یَُّغۡوُصۡوَن  َمۡن  ٰیِطیِۡن 
َ

الّش ِمَن  َو 

 ﴾۸۳ۙ ﴿ ٰحِفِظیَۡن  ۡم 
ُ
لَہ ا  ّنَ

ُ
ک َو   ۚ ٰذلَِک  ُدۡوَن  َعَملًا 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب33

84. bDan ingatlah kepada 
Ayyub,1911 tatkala ia berseru ke-
pada Tuhan-nya, “Sesungguh-nya 
aku ditimpa kesusahan, dan 
Engkaulah yang paling Penyayang 
di antara semua penyayang.”

ّرُ َو اَنَۡت  
ُ

ِنَي الّض ِۡي َمّسَ
ّ

  اَن
ۤ
َو اَیُّۡوَب ِاۡذ نَاٰدي َربَّٗہ

 ﴾۸۴ۚ ِحِمیَۡن ﴿ اَۡرَحُم  الّرٰ

85. Maka Kami kabulkan doa-
nya dan Kami jauhkan kesusahan 
yang dideritanya, cdan Kami kem-
balikan kepadanya keluarganya 
dan semisalnya bersama mereka 
sebagai rahmat dari sisi Kami, dan 
sebagai nasihat bagi orang-orang 
yang beribadah.

تَۡیٰنُہ 
ٰ
َشۡفَنا َما بِٖہ ِمۡن ُضّرٍ ّوَ ا

َ
جَۡبَنا لَٗہ فَک

َ
فَاۡست

ِعۡنِدنَا  ۡن  ّمِ  
ً

َرۡحَمۃ ۡم 
ُ
َعہ ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡثلَہ َو  ٗہ 

َ
اَۡہل

 ﴾۸۵ۚ ٰعِبِدیَۡن  ﴿
ۡ
ٰري  لِل

ۡ
َو ِذک

1909. Nampaknya kapal-kapal Sulaiman Asberlayar di Teluk Persia, Laut 
Merah, dan Laut Tengah, serta hubungan dagang yang teratur diadakan di antara 
Palestina dan negeri-negeri yang letaknya di sekeliling Teluk Persia dan dua lautan 
tersebut (I Raja-raja, 10: 27-29). “Bersama-sama dengan Hiram dan Tyre beliau 
memelihara sejumlah kapal yang mampu mengarungi samudra, berniaga dengan 
jadwal waktu teratur ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah, membawa mas, 
perak, gading, monyet, dan burung-burung merak.” (I Raja-raja, QS.10: 22; dan 
QS.10: 27-29; 2 Tawarikh 8: 18; Enc. Brit, pada kata “Solomon”). Di sini kata sifat 
yang dipakai mengenai angin adalah ‘Āsifah (kencang) sedang dalam QS.38: 37 
kata sifat itu disebut Rukhā’ (lembut) yang menunjukkan, bahwa sekalipun angin 
bertiup kencang, namun tetap lembut dan tidak mendatangkan kerusakan apa pun 
kepada kapal-kapal Sulaiman As.

1910. Karena Syaitān berarti pemberontak dan penentang, dan juga orang 
yang ahli dalam sesuatu (QS.2: 15), maka ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa 
bangsa-bangsa non-Israil yang ditaklukkan oleh Sulaiman As telah dipekerjakan 
pada berbagai pertukangan yang sulit dan berat atas perintah beliau. Mereka 
bekerja sebagai tukang kayu, pandai besi, penyelam, dan sebagainya, yaitu 
* Di sini yang dimaksud setan bukanlah setan yang diciptakan dari api, sebab jika demikian 
waktu menyelam di laut pasti apinya itu akan padam. Tapi maksudnya adalah orang-orang 
jahat yang ditundukkan Nabi Sulaiman As yang dari antaranya juga adalah para penyelam.



AL-ANBIYĀ’ Surah 21Juz 17

1151

86. Dan ingatlah kepada 
aIsmail dan Idris, dan bDzul-
Kifli,1912 semua termasuk orang-
orang yang sabar.

َن     ّمِ
ٌ

ّل
ُ
َو ِاۡسٰمِعۡیَل َو ِاۡدِريَۡس َو َذاالِۡکۡفِلؕ  ک

 ﴾۸۶ۙ ِبِریَۡن ﴿ الّصٰ

87. Dan Kami masukkan 
mereka itu ke dalam rahmat 
Kami. Sesungguhnya mereka itu 
orang-orang yang saleh.

َن  ّمِ ۡم 
ُ
ہ

َرۡحَمِتَناِؕانَّ فِۡي  ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
اَۡدَخل َو 

ِلِحیَۡن ﴿۸۷﴾  الّصٰ

pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh warga bangsa jajahan (Lihat I Raja-
raja 9: 21- 22). Kata-kata, “yang menyelam untuknya” dapat menunjuk kepada 
para penyelam dari Bahrain dan Masqat, yang melakukan pekerjaan menyelam di 
Teluk Persia untuk mencari mutiara. Mereka dipekerjakan oleh Sulaiman As untuk 
tujuan itu.

1911. Nabi Ayyub As telah disebut dalam Bibel pernah tinggal di negeri ‘Uz 
yang agaknya terletak di suatu tempat di bagian utara Arabia, di antara Siria dan 
Teluk Aqabah. Konon disebutkan, bahwa Ayyub As bermukim di sana sebelum 
keberangkatan Bani Israil dari Mesir. Menurut sementara pengarang Yahudi, beliau 
hidup kurang lebih dua ratus tahun sebelum Musa As Menurut beberapa sumber 
lain beliau setanah air dengan Musa As, tetapi bukan seorang nabi Israili, dan bukan 
dari keturunan Essau, kakak lelaki Yakub As. Di antara semua kitab Perjanjian 
Lama, Kitab Ayyub mempunyai kekhususan dalam hal ini, bahwa – kecuali kata 
Yehovah, yang merupakan nama Tuhan menurut agama Yahudi, di dalamnya 
sejarah hukum syariat Musa As dan sejarah orang-orang Yahudi nyata sekali, 
tidak disebut-sebut. Al-Qur’an telah membatasi diri dengan hanya menyebutkan 
beberapa kenyataan saja yang bertalian dengan Ayyub As dalam ayat ini dan ayat 
berikutnya. Al-Qur’an menyatakan, bahwa ia seorang hamba Allah yang suci, dan 
bahwa beliau telah mengalami kesulitan-kesulitan dan kemalangan-kemalangan 
besar sebab itu, ia menjadi terpisah dari keluarga; dan pengikutnya yang di masa 
kemudian dapat bergabung dengan beliau dan sementara itu telah bertambah lipat 
ganda banyaknya. Ayyub As telah disebut-sebut dalam QS. 4: 164; 6: 85 dan 
QS.38: 42 bersama-sama dengan Daud As dan Sulaiman As. Hal ini menunjukkan, 
bahwa seperti kedua nabi besar tersebut, ia adalah seorang yang berpengaruh 
dan berkelimpahan, dan seperti mereka, ia pun harus melalui cobaan-cobaan dan 
kemalangan-kemalangan yang ditanggungnya dengan kesabaran dan ketabahan 
yang patut dicontoh. Keberanian dan ketabahan yang diperlihatkan Ayyub As di 
bawah kesusahan dan kemalangan yang sangat hebat itu, telah menjadi peribahasa. 
Lihat pula Jew. Enc. pada kata “Job” dan Enc. of Islam pada kata “Aiyub.”

1912. Identitas Dzul Kifli terselubung dalam ketidakjelasan. Para ahli tafsir Al-
Qur’an beragama Islam mengenakan sebutan Dzul Kifli kepada beberapa pribadi, 
terutama kepada beberapa nabi yang tersebut dalam Bibel. Tetapi nabi yang dikenal 
dengan nama itu, nampaknya adalah Yehezkiel, yang orang-orang Arab sebut Dzul 

a6 : 87; 38 : 49.  b38 : 49.
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88. aDan ingatlah kepada Dzun-
Nun ketika ia pergi dalam keada-
an marah, dan ia yakin dalam 
pikirannya bahwa Kami tidak 
akan mendatangkan kesusahan1913 
kepadanya, maka bia berseru da-
lam kegelapan, “Tiada Tuhan se-
lain Engkau, Engkau Mahasuci. 
Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang aniaya.”*

اَۡن  فََظّنَ  ُمَغاِضًبا  َہَب 
َ
ّذ ِاۡذ  ۡوِن   َذاالّنُ َو 

لُٰمِت  اَۡن  
ُ

ۡقِدَر َعلَۡیِہ فََناٰدي فِي الّظ
ۡن نَّ

َّ ل
ِمَن  ۡنُت  

ُ
ک ِۡي  

ّ
ِان ُسۡبٰحَنَک  اَنَۡت   اۤ  

َّ ِال ِالَٰہ   اۤ  
َّ ل

 ﴾۸۸ۚ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

الّظ

a37 : 140, 141;  68 : 49.    b37 : 144.

Kifli. Agaknya terdapat persamaan besar di antara kata-kata Zulkifli (Hisqil) dan 
Eseqil (Yehezkiel), baik dalam bentuknya maupun artinya; yang pertama berarti 
“yang memiliki bagian yang besar sekali” dan kata yang terakhir berarti, “Tuhan 
memberi kekuatan.” Rodwell mengatakan, bahwa Yehezkiel itu disebut Zulkifli 
oleh orang-orang Arab. Menurut Karsten Niebuhr, sebuah kota kecil yang dikenal 
dengan nama Kefil terletak pada pertengahan jalan antara Najar dan Hilla (Babil) 
terdapat makam Yehezkiel, yang sampai sekarang masih dikunjungi oleh peziarah-
peziarah Yahudi. Ia mempunyai pandangan bahwa Zulkifli merupakan bentuk 
perkataan dalam bahasa Arab dari Ezkil. Orang-orang Yahudi pun menganggap 
Ezekil (Yehezkiel) sebagai Zulkifli (Enc. of Islam pada kata “Dzu Kifli”  Niebuhr’s 
“Travels” ii. 265). Dilahirkan boleh jadi pada tahun 622 S.M. dalam satu keluarga 
pendeta, Zulkifli menghabiskan dua puluh lima tahun pertama dalam kehidupan 
beliau di Yehuda. Dalam tahun 592 S.M. pada usia tiga puluh tahun, ia mendapat 
tugas sebagai nabi, dan mulai menjalankan tabligh untuk melawan penyembahan 
berhala, ketidakadilan, dan kemerosotan akhlak kaumnya. Sementara itu Babil telah 
menggantikan Assyria sebagai kekuasan yang unggul di Asia Barat, dan Yehuda 
berada di bawah kekuasaannya. Tetapi Yehoiachim, raja Yehuda, di bawah pengaruh 
penasihat-penasihat yang buruk, memberontak terhadap kekuasaan Babil, dengan 
demikian menyebabkan timbulnya pembalasan dendam Nebukadnezar yang telah 
menyerbu dan menaklukkan Yerusalem pada tahun 592 S.M. dan membawa 
banyak warga kota yang terkemuka ke tempat pembuangan, termasuk Yehezkiel 
dan Yehoiachim, raja yang selama tiga bulan bertakhta – sementara itu ayahnya, 
Yehoiachim, wafat. Yehoiachim digantikan pamannya, Zedekiah untuk sementara 
waktu tetap setia kepada Babil, tetapi karena bodohnya menggantungkan diri 
kepada Mesir dan mencabut kesetiaannya kepada Babil, satu perbuatan yang dicela 
keras oleh Yehezkiel, yang mencapnya sebagai perbuatan khianat terhadap Yahwah 
(Yehovah) sendiri. Akibatnya ialah, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar, dan 
* Ketika Nabi Yunus As melihat, bahwa nubuatan tentang kehancuran kaumnya tidak sempurna – 
karena beliau tidak tahu, bahwa nubuatan kehancuran bisa dibatalkan dengan penyesalan (tobat) 
kepada Allah Swt – maka beliau pergi ke laut dengan perasaan marah. Di sana beliau ditelan oleh ikan 
paus, kemudian dimuntahkan dalam keadaan hidup. Dalam keadaan gelap ini, beliau berdoa : Ya Allah, 
selain Engkau tiada tuhan lain. Engkau Mahasuci dan saya betul-betul termasuk orang yang aniaya.
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89. aMaka Kami kabulkan doa-
nya, dan Kami selamatkan ia dari 
kesusahannya. Dan demikianlah 
Kami selamatkan orang-orang 
beriman.

لَِک  
ٰ

ذ
َ
ّجَۡیٰنُہ ِمَن الَۡغّمِ ؕ َو ک

َ
جَۡبَنا لَٗہ � َو ن

َ
فَاۡست

ِۡۨجي الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۸۹﴾  نُــ

90. bDan ingatlah kepada 
Zakaria, ketika ia berseru kepada 
Tuhan-nya, “Wahai Tuhan! Ja-
nganlah Engkau tinggalkan aku 
seorang diri, dan Engkau-lah 
sebaik-baik Ahli Waris.”

فَۡرًدا   ۡرنِۡي 
َ

تَذ لَا  َرّبِ  َربَّٗہ  نَاٰدي  ِاۡذ    
ۤ
ِریَّا

َ
َزک َو 

 ﴾۹۰ۚ ّوَ  اَنَۡت  َخیُۡر  الٰۡوِرثِیَۡن ﴿

91. Maka Kami kabulkan 
doa-nya dan menganugerahkan 
kepadanya Yahya; dan Kami 
sembuhkan baginya isterinya 
dari kemandulan. Sesungguhnya 
mereka itu bersegera dalam 
kebaikan dan cmereka berseru 
kepada Kami dengan harapan 
dan ketakutan, dan mereka me-
rendahkan diri di hadapan Kami.

ۡحَنا 
َ
اَۡصل َو  َيۡحٰيي  لَٗہ  َوَہۡبَنا  َ۪و  لَٗہ  جَۡبَنا 

َ
فَاۡست

خَیٰۡرِت 
ۡ

انُۡوا یُٰسِرُعۡوَن فِي ال
َ
ۡم ک

ُ
ہ

لَٗہ  َزۡوَجٗہ ِؕانَّ

لََنا  انُۡوا 
َ
ک َؕو  َرَہًبا  ّوَ  َرَغًبا  یَۡدُعۡونََنا  َو 

ٰخِشِعیَۡن ﴿۹۱﴾ 

92. dDan ingatlah kepada 
perempuan yang memelihara 
kesuciannya, maka Kami hem-
buskan1914 kepadanya roh Kami 
dan Kami jadikan ia dan putranya 
suatu tanda1914A untuk seluruh 
manusia.

ِمۡن  ِفۡیَہا  فََنَفۡخَنا  فَۡرَجَہا  اَۡحَصَنۡت  ِتۡيۤ 
َّ ال َو 

ٰعلَِمیَۡن ﴿۹۲﴾ 
ۡ
  لِّل

ً
یَۃ

ٰ
 ا

ۤ
ٰنَہا َو ابَۡنَہا

ۡ
ۡوِحَنا َو َجَعل ّرُ

a68 : 50, 51.  b3 : 39; 19 : 3 - 7.  c32 : 17.  d66 : 13.

sesudah masa pengepungan yang berlangsung selama delapan belas bulan, kota itu 
hancur luluh secara mengerikan, yang keadaannya tidak dapat dilukiskan dengan 
kata-kata. Rumah peribadatan yang menerima curahan cinta begitu besar, telah 
dihancur-leburkan menjadi abu dan penduduknya dikirim ke tempat pembuangan 
di Babil (586 S.M.). Demikianlah keadaan yang dihadapi Yehezkiel. Pada tahun 
592 S.M. lima tahun sebelum kejatuhannya, beliau telah menduga sebelumnya 
dan telah menubuatkannya agak terperinci, serta memperingatkan orang-orang 
Yahudi terhadap bahaya yang mengancam itu. Pukulan dahsyat pertama oleh Babil 
pada tahun 597 S.M. tidak berhasil meyakinkan orang-orang Yahudi, mengenai 
kemungkinan bahaya yang mengancam punahnya kekuasaan politik mereka – suatu 
kemungkinan bagi Yehezkiel As adalah suatu barang yang pasti seperti terangnya 
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93. aSesungguhnya umatmu 
ini merupakan satu umat;1915 dan 
Aku adalah Tuhan-mu, maka 
sembahlah Aku.

ۡم  
ُ

  َربُّک
۠
اِحَدًۃ ۖ ّوَ اَنَا   ّوَ

ً
ۃ ۡم اُّمَ

ُ
ُتک ِاّنَ ٰہِذٖہۤ  اُّمَ

فَاۡعُبُدۡوِن ﴿۹۳﴾ 

94. bDan mereka telah me-
mecah-belah urusan agama me-
reka di antara mereka sendiri.1916 
Padahal kesemuanya akan kem-
bali kepada Kami.

 ِالَۡیَنا ٰرِجُعۡوَن ﴿٪۹۴﴾ 
ٌ

ّل
ُ
ۡمؕ  ک

ُ
ۡم بَۡیَنہ

ُ
ا  اَۡمرَہ ُعۡوۤ

َ
َو تََقّط 

95. cMaka barangsiapa beramal 
saleh dan ia orang beriman, maka 
usahanya tidak akan ditolak, dan 
Kami akan mencatatnya.

فَلَا  ُمۡؤِمٌن  ُہَو  َو  ِلٰحِت  الّصٰ ِمَن  یَّۡعَمۡل  مَۡن 
َ

ف

ِتُبۡوَن ﴿۹۵﴾ 
ٰ

ا لَٗہ ک
َراَن لَِسۡعِیٖہ ۚ َو ِانَّ

ۡ
ف

ُ
ک

a23 : 53.  b23 : 54.  c4 : 125; 10 : 10; 16 : 98; 20 : 113.

tengah hari. Tetapi sebagaimana Yehezkiel As menubuatkan kehancuran orang-
orang Yahudi, demikian pula ia memberi khabar mengenai kebangkitan mereka 
kembali. Gambaran yang diberikan mengenai keselamatan yang ditakdirkan bagi 
kaumnya, adalah sama anggun dan cemerlangnya seperti hebatnya nubuatan yang 
ia  berikan mengenai kejatuhan kaumnya. Nubuatan beliau tentang kebangkitan 
dan kepulangan kembali ke Yerusalem, didasarkan pada suatu kasyaf yang beliau 
saksikan (Yehezkiel, bab 37) dan yang telah disinggung pula dalam Al-Qur’an 
(QS.2: 260). Tetapi ia tidak hidup lama untuk menyaksikan kesempurnaan 
nubuatannya, sebab ia wafat di masa pembuangan pada tahun 570 S.M. dalam 
usia 52 tahun. Yehezkiel dan Daniel disebut “nabi-nabi buangan” (The Holy Bible, 
diterbitkan oleh Rev. Sc. I. Cofield dan Commentary of the Bible oleh Peake).

1913. Ayat ini tidak merinci sebab-sebab kemarahan Nabi Yunus As. Jelas 
beliau tidak pernah dan tidak mungkin menjadi marah terhadap Tuhan. Yang 
menjadi sebab kemarahannya tentu kedegilan kaumnya yang menolak amanat 
beliau, sebab mustahil lah seorang nabi akan menjadi marah kepada Tuhan. Para 
hamba Allah yang terpilih tidak akan berbicara dan tidak akan berbuat sebelum 
Tuhan memerintahkan mereka (QS.21: 28). Kata-kata Lan Naqdira ‘alaihi berarti, 
“kami tidak mau menyusahkannya” dan “kami tidak akan menakdirkan suatu 
musibah terhadapnya” (Lisan dan Aqrab).

1914. Ayat ini membantah fitnahan-fitnahan keji yang dilancarkan oleh 
orang-orang Yahudi terhadap Siti Maryam. Ini dapat pula diterapkan kepada siapa 
pun yang menjalani kehidupan yang bertakwa dan lurus. Dalam QS.66: 13 suatu 
golongan tertentu dari orang-orang mukmin dipersamakan dengan Siti Maryam. 
Setiap orang dari antara orang-orang mukmin yang mempunyai ketakwaan seperti 
itu, seolah-olah menjadi Siti Maryam, dan ketika Tuhan meniupkan ke dalam 
dirinya roh-Nya, ia menjadi seorang “anak Maryam” yakni ia mencerminkan sifat-
sifat Tuhan seperti yang dimiliki Isa As.

R. 7
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96. aDan ini adalah ketetapan  
mutlak bahwa bagi penduduk suatu 
negeri yang telah Kami binasakan, 
mereka tidak akan kembali.1917

لَا   ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ  
ۤ
اَۡہلَۡکٰنَہا قَۡریٍَۃ  َعلٰي  َحٰرٌم  َو 

یَۡرِجُعۡوَن ﴿۹۶﴾ 
97. Demikian akan terjadi 

hingga ketika bYajuj dan Majuj1918 
dilepaskan dan mereka akan 
datang menyerbu dari setiap ke-
tinggian.1919*

ۡن   ّمِ ۡم  
ُ
ہ َو  ُجۡوُج 

ۡ
َما َو  ُجۡوُج 

ۡ
یَا فُِتحَۡت  ِاَذا   ي  

ٰۤ
َحّت

ّلِ  َحَدٍب  یَّنِۡسُلۡوَن ﴿۹۷﴾ 
ُ
ک

98. Sudah dekat1920 janji yang 
benar; maka sekonyong-konyong 
akan terbelalak1920A cmata orang-
orang yang telah ingkar, mereka 
akan berseru, “Aduhai, celakalah 
kami! Kami sungguh dalam 
kelalaian mengenai ini; bahkan, 
kami orang yang aniaya!”

  
ٌ

َشاِخَصۃ ِہَي  فَِاَذا   
ُ

حَّق
ۡ

ال الَۡوۡعُد  َرَب 
َ
اۡقت َو 

فِۡي  ا  ّنَ
ُ
ک قَۡد  ُرۡواٰؕیَویۡلََنا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال اَبَۡصاُر 

ا ٰظلِِمیَۡن ﴿۹۸﴾  ّنَ
ُ
ا بَۡل ک

َ
ۡن  ٰہذ َغۡفلٍَۃ  ّمِ

a23 : 100, 101;  36 : 32.  b18 : 95.  c14 : 43.

1914A. Sangat malanglah sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak 
ada seseorang pun sebagai tanda kebenaran selain Isa As dan Maryam. Padahal 
setiap ayat Al-Qur’an disebut tanda (bukti) kebenaran (Kamus Taj). Al-Qur’an ini 
seluruh ayatnya turun kepada Nabi Muhammad Saw, jadi wujudnya Rasulullah 
adalah kumpulan seluruh tanda kebenaran.

1915. Dalam beberapa ayat yang mendahuluinya, beberapa nabi Allah 
dan beberapa orang muttaqi disebutkan bersama-sama. Ini bukan secara 
kebetulan saja. Nabi-nabi itu disebut bersama-sama, mempunyai suatu tujuan 
tertentu. Semuanya mempunyai satu hal yang sama. Mereka semua mengalami 
penderitaan-penderitaan dan kemalangan-kemalangan besar dalam satu bentuk 
atau lain dan memperlihatkan kesabaran dan ketabahan yang sangat tinggi dan 
sangat mulia di bawah himpitan cobaan-cobaan yang paling hebat. Mereka 
mengajarkan pula asas pokok semua agama, yaitu tauhid Ilahi.

1916. Segolongan manusia, ialah hamba-hamba Allah yang saleh, telah 
disebut dalam beberapa ayat sebelumnya. Ayat sekarang menunjuk kepada suatu 
golongan lain – ialah mereka yang menolak nabi-nabi Allah – yang menanggung 
akibat, mereka menjadi korban perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-
* Ayat 96-97: Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan ‘qaryah’ adalah penduduk suatu negeri. 
Ketika suatu kaum dihancurkan, tak mungkin mereka akan kembali. Maksud ‘hatta’ bukanlah 
bahwa di zaman Yajuj Majuj kaum-kaum yang sudah mati akan hidup kembali, tapi ‘hatta’ 
berarti, bahwa di zaman Yajuj Majuj pun orang-orang yang sudah mati tidak mungkin akan 
hidup kembali. Orang-orang ini ingin memperlihatkan karomah secara zahir, bahwa seolah-
olah orang-orang yang mati akan dihidupkan kembali, tapi orang-orang yang betul-betul mati 
tidak bisa dihidupkan kembali.
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99. Lalu kepada mereka akan 
dikatakan, “Sesungguhnya kamu 
dan apa yang kamu sembah 
selain Allah adalah bahan bakar 
Jahannam. aKe dalamnya kamu 
akan masuk.”

َحَصُب  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  َما  َو  ۡم 

ُ
ک

ِانَّ

َہا ٰوِرُدۡوَن ﴿۹۹﴾ 
َ
َم ؕ اَنۡتُۡم  ل

َجَہنَّ

100. Sekiranya semua yang 
kamu khayalkan itu benar tuhan-
tuhan, niscaya mereka tidak 
akan masuk ke dalamnya. Tetapi 
semuanya akan tinggal lama di 
dalamnya.

  
ٌ

ّل
ُ
ک َو   ؕ َوَرُدۡوَہا  ا  ّمَ  

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ اَن 

َ
ک لَۡو 

ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۰۰﴾ 

101. bBagi mereka di dalamnya 
hanya ada jeritan belaka, dan 
mereka di dalamnya tidak dapat 
mendengar.1921

ۡم ِفۡیَہا لَا يَۡسَمُعۡوَن ﴿۱۰۱﴾ 
ُ
ۡم ِفۡیَہا َزِفیٌۡر  ّوَ  ہ

ُ
لَہ

102. cSesungguhnya perihal 
orang-orang yang telah lebih 
dahulu mendapat janji ganjaran 
baik dari Kami, mereka itu akan 
dijauhkan dari neraka.

ِٰٓئَک  ي � اُول حُۡسنٰۤ
ۡ

ا ال ّنَ ۡم ّمِ
ُ
ِذیَۡن َسَبَقۡت لَہ

َّ ِاّنَ ال

َعۡنَہا ُمۡبَعُدۡوَن ﴿۱۰۲﴾ۙ  

103. Mereka tidak akan men-
dengar suaranya sedikit pun,1922 

ddan mereka kekal dalam keadaan 
yang diri mereka sukai.

ۡم  فِۡي َما اۡشَتَہۡت  
ُ
لَا يَۡسَمُعۡوَن َحِسيَۡسَہا ۚ َو ہ

ۡم  ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۰۳﴾ۚ  
ُ
اَنُۡفُسہ

a19 : 72.  b11 : 107;  25 : 14;  67 : 8.  c19 : 73.  d41 : 32.

pertengkaran di antara mereka sendiri dan berpegang pada kepercayaan-
kepercayaan dan itikad-itikad yang saling berlawanan.

1917. Bahwa orang mati sekali-kali tidak akan dikembalikan lagi ke dunia, 
merupakan hukum Tuhan yang tidak dapat dielakkan dan dihindarkan. Mereka 
yang meninggalkan dunia ini, meninggalkannya untuk selama-lamanya (QS.23: 
100-101).

1918. Lihat catatan no. 1728.
1919. Jika dibaca bersama dengan ayat yang mendahuluinya, maka maksud 

ayat ini ialah, bahwa hukum alam bekerja demikian rupa, sehingga sekali 
bila suatu hukum – sesudah mencapai puncak kejayaan dan kemuliaannya – 
mengalami kebinasaan dan kehancuran, mereka tidak mendapatkan kembali 
kejayaan mereka yang hilang itu. Ya’jūj-Ma’jūj  pun dengan kejayaan dan 
kemuliaan besar dalam kebendaan tidak dapat mengelakkan diri dari hukum 
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104. Ketakutan yang dahsyat 
pun tidak akan menyedihkan 
mereka, dan amalaikat-malaikat 
akan bertemu dengan mereka, 
seraya berkata, “Inilah harimu 
yang telah dijanjikan kepadamu.”

ُم 
ُ
ہ

ٰ
تََتلَّق َو  الۡاَۡکبَُر  َزُع 

َ
الۡف ُم 

ُ
َيۡحُزنُہ لَا 

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِذۡي 

َّ ال ُم 
ُ

یَۡوُمک ا 
َ

ٰہذ  ؕ  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل

تُۡوَعُدۡوَن ﴿۱۰۴﴾ 
105. bPada hari ketika langit 

akan Kami gulung,1923 seperti 
tergulungnya lembaran-lembaran 
naskah tertulis oleh seorang juru 
tulis.” cSebagaimana Kami telah 
memulai penciptaan untuk per-
tama kalinya, dengan cara itu 
pula Kami akan mengulanginya1924 
lagi, suatu janji yang menjadi 
kewajiban atas Kami. Sesungguh-
nya hal itu pasti akan Kami lak-
sanakan.

ُکُتِب ؕ 
ۡ
ِجّلِ لِل ّيِ الّسِ

َ
ط

َ
َمٓاَء ک یَۡوَم نَۡطِوي الّسَ

ِعۡیُدٗہ ؕ َوۡعًدا َعلَۡیَنا ؕ 
ٍق نُّ

ۡ
َل َخل   اَّوَ

ۤ
َما بََداۡنَا

َ
ک

ِعلِیَۡن ﴿۱۰۵﴾ 
ٰ
ا ف ا ُکّنَ

ِانَّ

106. Dan sesungguhnya telah 
Kami tulis dalam Kitab Zabur, 
sesudah pemberi nasihat itu, 
bahwa negeri itu1925 akan diwarisi 
oleh hamba-hamba-Ku yang 
saleh.*

اَّنَ  ِر 
ۡ
ک ِ

ّ
الذ ۭبَۡعِد  ِمۡن  بُۡوِر  الّزَ فِي  َتۡبَنا 

َ
ک لََقۡد  َو 

ِلحُۡوَن ﴿۱۰۶﴾  الۡاَۡرَض یَِرثَُہا ِعَباِدَي الّصٰ

a41 : 31.  b39 : 68.  c20 : 56;  29 : 20;  30 : 12.

alam. Mereka akan jatuh dan tidak akan bangkit kembali untuk selama-lamanya. 
Ya’jūj-Ma’jūj  atau bangsa-bangsa Kristen Barat telah mencapai segala puncak 
kekuasaan politik dan telah menyebar ke seluruh dunia. Ungkapan Al-Qur’an 
berarti, bahwa mereka akan menempati setiap ujung yang membawa keuntungan 
dan akan menguasai seluruh dunia.

1920. Kekuasaan Ya’jūj dan Ma’jūj  akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa 
yang membawa bencana di dunia, yang akhirnya akan menyebabkan kejayaan 
dan kemenangan Islam (QS.61: 10) dan menjadi sebab kekuatan-kekuatan 
kepalsuan dan kebendaan yang menjelma dalam wujud Ya’jūj dan Ma’jūj  itu 
musnah.

1920A. Bila sesudah kehancuran Ya’jūj-Ma’jūj  secara mutlak, Islam akan 
memperoleh kembali kejayaan dan kemuliaannya seperti sediakala, mereka 
yang telah berputus-asa mengenai kebangkitan kembali, mata kepala mereka 
sendiri hampir-hampir tidak dapat mempercayainya.

1921. Mereka tidak akan mendengar sesuatu yang dapat memberi hiburan 
* Di sini mengisyaratkan kepada suatu nubuwatan Nabi Daud As yang diterangkan di Zabur Pasal 37.
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a34 : 29.  b18 : 111;  41 : 7.

107. Sesungguhnya dalam hal 
ini ada suatu amanat bagi kaum 
yang beribadah.

ا لََبلًٰغا لَِّقۡوٍم  ٰعِبِدیَۡن ﴿۱۰۷﴾ؕ  
َ

ِاّنَ فِۡي ٰہذ

108. aDan tidaklah Kami meng-
utus engkau melainkan sebagai 
rahmat bagi semesta alam.1926

ٰعلَِمیَۡن ﴿۱۰۸﴾ 
ۡ
  لِّل

ً
ا َرۡحَمۃ

َّ ٰنَک ِال
ۡ
  اَۡرَسل

ۤ
َو َما

109. bKatakanlah, “Sesungguh-
nya telah diwahyukan kepadaku, 
bahwa Tuhan-mu adalah Tuhan 
Yang Mahaesa. Maka, apakah 
kamu tidak akan berserah diri 
kepada-Nya?”

اِحٌد ۚ  ۡم  ِالٌٰہ ّوَ
ُ

  ِالٰـُہک
ۤ
َما

ّيَ  اَنَّ
َ

ي  ِال َما یُۡوحٰۤ
قُۡل ِانَّ

ۡسلُِمۡوَن ﴿۱۰۹﴾  فََہۡل اَنۡتُۡم ّمُ

dan ketenteraman kepada mereka; atau begitu banyak ratapan dan jerit-tangis 
di neraka, sehingga penghuni-penghuninya tidak dapat mendengar suara satu 
sama lain.

1922. Ayat ini dengan yang berikutnya menunjukkan, bahwa hamba-hamba 
Allah yang saleh akan dijauhkan dari neraka, dan bahkan tidak akan mendengar 
suara yang sekecil-kecilnya pun, apalagi memasukinya seperti pada umumnya 
dengan keliru disimpulkan dari QS.19: 72.

1923. “Tergulungnya langit” dapat berarti, bahwa kemaharajaan-
kemaharajaan besar akan disapu bersih dan bangsa-bangsa yang gagah-perkasa 
akan dihancurkan, dan bangsa-bangsa lain akan naik jenjang kekuasaan, 
menggantikan mereka. Atau, dapat diberi arti, bahwa dengan perantaraan 
Rasulullah Saw, suatu perubahan besar akan terjadi, dan langit lama akan 
digulung; dan sebagai gantinya suatu langit baru dan bumi baru, akan diciptakan. 
Orde lama akan mati dan sebagai gantinya suatu orde baru dan lebih baik akan 
terwujud. Dunia belum pernah menyaksikan perubahan yang begitu sempurna 
dalam kehidupan suatu kaum, seperti pernah disaksikan di masa Rasulullah Saw

1924. Ungkapan “Kami akan mengulanginya lagi” mengandung arti, 
bahwa tertib dunia yang diwujudkan oleh Rasulullah Saw akan menemui 
kemunduran melalui pandangan hidup serba kebendaan pada Kaum Muslimin, 
yang ditimbulkan oleh kebudayaan barat yang kosong dari tauhid dan serba 
mekanis itu. Tetapi kemunduran ini akan berlaku hanya sementara saja, dan 
Islam akan mengalami suatu kebangkitan rohani yang baru, dan sekali lagi akan 
muncul dengan unggul.

1925. Yang dimaksud dengan “negeri itu” adalah Palestina. Para pujangga 
Kristen menafsirkan juga kata-kata “bumi itu akan dipusakai” atau “tanah itu 
akan dipusakai” dalam Mazmur, dalam artian mewarisi Kanaan menurut “janji 
dalam perjanjian Tuhan.” Isyarat dalam kata-kata “dalam kitab Daud” ditujukan 



AL-ANBIYĀ’ Surah 21Juz 17

1159

110. Maka jika mereka ber-
paling, maka katakanlah, “Aku 
telah memperingatkan yang sama 
kepadamu, dan aaku tidak tahu, 
apakah telah dekat ataukah masih 
jauh1927 apa yang telah dijanjikan 
kepadamu;

ِاۡن   َو   ؕ َسَوٓاٍء  َعلٰي  ۡم 
ُ

َذنُۡتک
ٰ
ا فَُقۡل  ۡوا 

َّ تََول فَِاۡن 

ا تُۡوَعُدۡوَن ﴿۱۱۰﴾  اَۡدِرۡيۤ  اَقَِریٌۡب اَۡم بَِعۡیٌد ّمَ

111. b”Sesungguhnya Dia me-
ngetahui apa yang telah dizahirkan 
dalam ucapan, dan Dia mengetahui 
pula apa yang kamu sembunyikan;

َما  یَۡعلَُم  َو  الَۡقۡوِل  ِمَن  جَۡہَر 
ۡ

ال یَۡعلَُم  ٗہ 
ِانَّ

ُتُمۡوَن  ﴿۱۱۱﴾ 
ۡ

تَک

112. “Dan aku tidak tahu, tetapi 
boleh jadi hal itu suatu cobaan 
bagi kamu dan kesenangan untuk 
sementara waktu.”

ِالٰي   َمَتاٌع   َو  لَُّکۡم    
ٌ

ِفۡتَنۃ ٗہ  
َ ّ
لََعل اَۡدِرۡي  ِاۡن  َو 

ِحیٍۡن ﴿۱۱۲﴾ 

113. cDan Rasulullah berkata, 
“Wahai Tuhan-ku! Hakimilah 
dengan kebenaran,1928 Tuhan Kami 
adalah Tuhan Yang Maha Pemurah, 
yang dimohonkan pertolongan-
Nya terhadap apa yang kamu 
katakan.”

ۡحٰمُن  الّرَ َربَُّنا  َؕو  حَّقِ
ۡ

بِال ۡم 
ُ

اۡحک َرّبِ  قَاَل 

الُۡمۡسَتَعاُن َعلٰي َما تَِصُفۡوَن ﴿۱۱۳﴾٪ 

kepada Mazmur 37: 9, 11, 22, dan 29. Terdapat pula suatu nubuatan dalam Kitab 
Ulangan (28: 11 dan 34: 4) bahwa negeri Palestina akan diberikan kepada Bani 
Israil. Palestina tetap di tangan Kristen hingga orang Islam menaklukkannya di 
masa khilafat Sayyidina Umar r.a., Khalifah ke-II Rasulullah Saw. Nubuatan 
yang terkandung dalam ayat ini, rupanya merujuk kepada penaklukan Palestina 
tersebut oleh lasykar Islam. Palestina tetap berada di bawah kekuasaan umat 
Islam selama kira-kira 1350 tahun – kecuali satu masa pendek yang lamanya 92 
tahun, ketika di zaman perang salib kekuasaan telah berpindah-tangan – hingga 
dalam masa kita ini sebagai akibat rencana-rencana busuk dari beberapa kalangan 
yang disebut kekuatan Kristen yang demokratis, negeri bernama Palestina itu 
sama sekali tidak berwujud dan di atas puing-puingnya didirikan negara Israel. 
Orang-orang Yahudi kembali setelah mengembara selama hampir dua ribu 
tahun. Tetapi peristiwa sejarah yang besar ini telah terjadi sebagai pemenuhan 
suatu nubuatan Al-Qur’an (QS.17: 105). Tetapi hal ini hanya merupakan satu 
babak sementara saja. Kaum Muslimin telah ditakdirkan akan menguasainya 
kembali. Cepat atau lambat – malahan lebih cepat daripada lambat – Palestina 
akan kembali menjadi milik Islam. Hal ini merupakan keputusan Tuhan dan tak 

a72 : 26.  b2 : 34; 20 : 8; 87 : 8.  c7 : 90.
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ada seorang pun dapat mengubah keputusan Tuhan. 
1926. Rasulullah Saw. adalah pembawa rahmat untuk seluruh umat 

manusia, sebab amanat beliau tidak terbatas kepada suatu negeri atau kaum 
tertentu. Dengan perantaraan beliau bangsa-bangsa dunia telah diberkati, seperti 
belum pernah mereka diberkati sebelum itu.

1927. Tuhan tidak terikat oleh hari-hari atau jam-jam untuk memenuhi 
janji-janji-Nya. Dia Yang paling mengetahui apakah dan bilamanakah suatu 
nubuatan tertentu akan terpenuhi.

1928. Rasulullah Saw diperintahkan untuk memanjatkan doa yang tersebut 
dalam ayat ini sebagai perlindungan terhadap kekuatan-kekuatan buruk yang 
akan dilepaskan ke dunia di akhir zaman dalam bentuk Ya’jūj dan Ma’jūj . 
Ternyata dari Bibel, bahwa di masa Ya’jūj dan Ma’jūj , kekuatan fisik tidak akan 
merupakan satu-satunya bahaya bagi Islam. Ada faktor-faktor lain yang akan 
merupakan sumber bahaya yang jauh lebih besar bagi Islam. Boleh jadi juga 
dalam ayat ini Rasulullah Saw dilukiskan berdoa, supaya masa pendudukan 
Palestina oleh orang-orang Yahudi menjadi sependek mungkin; dan tanah itu 
dapat kembali kepada pewaris-pewarisnya yang sah, ialah orang-orang Islam.
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Surah 22
AL-HAJJ

Diturunkan : Sebagian sebelum Hijrah dan
sebagian sesudahnya

Ayatnya : 79, dengan basmalah

Rukuknya : 10

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Menurut pendapat para ulama, sebagian surah ini diturunkan 
sebelum Hijrah dan sebagian lagi sesudahnya. Tetapi Dahhak 
berpendapat, bahwa seluruhnya diwahyukan sesudah Hijrah. Dalam 
Surah Al-Anbiya telah dinyatakan, bahwa azab Tuhan terus-menerus 
membuntuti orang-orang ingkar, karena mereka menolak kebenaran. 
Dalam ayat terakhir Rasulullah Saw diperintahkan untuk memohon 
azab atas orang-orang ingkar, disebabkan mereka tak jemu-jemunya 
memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Ayat pertama surah ini, 
merupakan jawaban terhadap doa beliau. Itulah hubungan langsung 
surah ini dengan Surah Al-Anbiya.

Tetapi ada hubungan lebih luas dan pertalian lebih mendalam 
antara pokok pembahasan beberapa surah dengan surah ini. Masalah 
yang bermula dalam Surah Maryam dan kemudian dikembangkan 
dan diuraikan panjang-lebar dalam Surah Tā Hā dan Al-Anbiya, telah 
dilengkapkan dalam surah ini. Dalam Surah Maryam asas-asas pokok 
kepercayaan agama Kristen telah diuraikan dan dibantah secara jitu, 
sebab tanpa bantahan itu tidak ada alasan yang sah untuk adanya suatu 
amanat baru. Rasulullah Saw menda’wakan telah membawa suatu 
amanat baru dan hukum syariat yang baru untuk seluruh umat manusia. 
Jika dapat diperlihatkan kepada seluruh dunia, bahwa agama Kristen 
terwujud di dunia ini dalam keadaan kemurniannya seperti semula, dan 
jika di dunia sebelumnya telah terdapat suatu agama yang menda’wakan 
diri sebagai agama yang benar, praktis, dan dapat diamalkan, maka 
keperluan akan suatu agama yang baru tidak akan timbul. Oleh karena 
itu harus dibuktikan, bahwa asas-asas pokok kepercayaan agama 
Kristen tidak benar dan tidak mempunyai dasar. Permasalahan itu 
disampaikan dalam Surah Maryam, dengan menjelaskan kejadian-
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kejadian di sekitar waktu kelahiran Isa As telah membuktikan, bahwa 
beliau dalam keadaan apapun tidak berbeda atau melebihi utusan-
utusan Tuhan lainnya. Dalam Surah Tā Hā doktrin agama Kristen, 
bahwa hukum syariat merupakan laknat, telah dibantah sepenuhnya 
dan selengkapnya; sedang dalam Surah Al-Anbiya masalah itu telah 
dibahas dengan cara yang lain, dan telah diperlihatkan, bahwa i’tikad 
adanya dosa-pertama, sama sekali tidak dapat dipertahankan. Telah 
dijelaskan, bahwa jika manusia harus menanggung akibat dosa sebagai 
warisan dosa-pertama, dan dikarenakan tidak mempunyai kemauan 
bebas, ia tidak dapat melepaskan diri darinya, maka tujuan dan maksud 
diutusnya rasul-rasul Allah telah menjadi gagal, niscaya manusia tidak 
dapat lagi dianggap bertanggung jawab terhadap amal-perbuatannya. 
Sedang dalam surah ini kita diberitahu, bahwa seandainya Yesus telah 
mencapai martabat kesempurnaan rohani paling tinggi, maka tidak 
perlu ada hukum syariat baru dan rasul baru. Tetapi kenyataannya 
Rasulullah Saw telah datang menda’wakan diri sebagai rasul dan 
sebagai pembawa syariat baru. Itu adalah merupakan suatu tantangan 
terhadap doktrin Kristen tersebut.

Ikhtisar Surah 
Pokok pembahasan surah ini terbagi dalam lima bagian utama: 

(1) Orang-orang kafir diancam dengan hukuman Ilahi, karena mereka 
menolak penda’waan Rasulullah Saw yang bersandar pada dasar-dasar 
kebenaran yang kuat, sebagai berikut: (a) ajaran beliau mutlak sekali 
diperlukan untuk umat manusia dan berlandaskan pada kebenaran 
dan hikmah serta mempunyai dalil-dalil yang sehat dan kuat untuk 
membuktikan kemanfaatannya yang abadi serta membuktikan 
kehampaan sanggahan orang-orang ingkar; (b) Tanda-tanda Ilahi 
membenarkan perjuangan Rasulullah Saw – pengikut-pengikut 
beliau menjadi makmur, baik dari segi kebendaannya maupun segi 
kerohaniannya; dan musuh-musuh beliau seperti musuh-musuh nabi-
nabi terdahulu menderita kekalahan di tangan beliau; (c) beliau akan 
diberkati dengan rahmat-rahmat dan berkat-berkat Ilahi dengan cara 
yang luar biasa; (d) ajaran beliau direncanakan untuk mendatangkan 
keamanan, keserasian, dan kemauan baik di antara bangsa-bangsa 
dunia; (e) Semua kepercayaan dan sistem keagamaan yang tidak benar, 
termasuk agama Kristen, akan terdesak mundur oleh derap maju Islam 
yang tangguh, dan pada akhirnya akan dikikis habis sampai ke akar-
akarnya. (2) Semua utusan Ilahi selalu ditentang dan orang-orang yang 
menjadi alat setan meletakkan segala macam rintangan dan hambatan 
pada jalan para utusan Ilahi itu. Tetapi Tuhan menyingkirkan semua 
rintangan tersebut dan perjuangan kebenaran akhirnya mencapai 
kemenangan. (3) Pengutusan Rasulullah Saw telah memenuhi tujuan 
Ilahi. Untuk itu Nabi Ibrahim As telah memanjatkan doa kepada Tuhan 
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di lembah Mekah yang kering gersang, ketika beliau meninggalkan 
putra beliau Ismail As dan istri beliau Siti Hajar di sana. (4) Rasulullah 
Saw telah mengalami perlawanan yang berlangsung lama dan sengit; 
dan beliau menanggung kesusahan-kesusahan yang tidak terkatakan 
dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dan kini saatnya telah tiba 
beliau diberi izin berperang melawan musuh guna membela diri. 
Peperangan membela diri bukan saja diizinkan, bahkan sangat terpuji 
bila kepentingan kebenaran itu sendiri berada dalam bahaya, dan 
pertolongan Ilahi senantiasa datang kepada mereka yang berperang 
membela kebenaran. Jika berperang membela kebenaran tidak diizinkan, 
manusia akan kehilangan kebebasan hati-nuraninya – yang merupakan 
pusaka paling berharga – dan Tuhan tidak akan disembah dan dosa 
serta kezaliman akan merajalela di dunia. (5) Ajaran Ilahi itu laksana 
hujan yang segar yang memberi kehidupan dan tenaga baru kepada 
dunia yang ditilik dari segi kerohanian telah mati; karena itu, (ajaran) 
pasti akan berhasil. Perputaran – wahyu lama berganti dengan wahyu 
baru – berlangsung terus. Ketika suatu ajaran tertentu menggenapi 
jangka kehidupan yang ditentukan baginya dan menyelesaikan tujuan 
yang dikehendaki untuknya, suatu ajaran baru mengambil tempatnya 
dan menjadi kendaraan iradah (kehendak) dan tujuan Ilahi. Surah ini 
berakhir dengan janji Tuhan, bahwa pertolongan dari langit akan datang 
kepada Rasulullah Saw, sebab beliau adalah Guru yang Dijanjikan. 
Karena itu para pengikut beliau harus memperlihatkan kesetiaan yang 
penuh dan tanpa syarat kepada beliau. Itulah jalan kemenangan dan 
kesuksesan.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai manusia! Bertakwalah 
kepada Tuhan-mu; sesungguhnya 
goncangan Saat1929 itu sesuatu 
yang sangat besar.

اَعِۃ     الّسَ
َ

َزلَۃ
ۡ

ۡمۚ  ِاّنَ  َزل
ُ

ُقۡوا َربَّک
َّ اُس ات یَُّہا الّنَ

َ
یٰۤا

ۡيٌء  َعِظۡیٌم ﴿۲﴾ 
َ

ش

الحزب
34

3. Pada hari ketika engkau 
melihatnya, setiap wanita yang 
menyusui akan lupa kepada yang 
disusuinya dan setiap wanita 
yang sedang hamil akan gugur 
kandungannya; dan engkau akan 
melihat manusia seperti ma-
buk,1930 padahal mereka itu tidak 
mabuk, akan tetapi azab Allah 
sangat keras.

 اَۡرَضَعۡت 
ۤ
 مُۡرِضَعٍۃ َعمَّا

ُ
ّل

ُ
َہُل ک

ۡ
یَۡوَم تََرۡونََہا تَذ

اَس   َذاِت َحۡمٍل َحۡملََہا َو تََري الّنَ
ُ

ّل
ُ
َو تََضُع ک

اَب 
َ

َعذ لِٰکّنَ  َو  ٰري 
ٰ

بُِسک ۡم  
ُ
ہ َما  َو  ٰري 

ٰ
ُسک

ِہ َشِدیٌۡد ﴿۳﴾ 
اللّٰ

1929. Al-Sā‘ah (saat), atau al-Qiyāmah dipergunakan dalam tiga 
pengertian: (a) Kematian seorang pribadi yang besar dan ternama (al-
Sā‘at al-Sughrā); (b) suatu bencana nasional (al-Sā‘at al-Wustā); (c) Hari 
Peradilan (al-Sā‘at al-Kubrā). Kata itu telah dipergunakan dalam Al-Qur’an 
dengan kedua pengertian yang disebut terakhir. Letaknya menunjukkan, 
bahwa di sini kata itu dipergunakan dalam pengertian bencana nasional yang 
menggoncangkan sendi-sendi kekuatan suatu kaum. Kata itu dapat pula 
menunjuk secara khusus kepada nasib yang ketika itu sedang mengancam 
orang-orang Arab, ketika Mekah, benteng kekuasaan politik mereka, akan 
jatuh serta kekuasaan politik dan sistem kemasyarakatan mereka akan 
patah dan ambruk; atau kata itu dapat merujuk kepada suatu bencana amat 
dahsyat yang akan menimpa umat manusia berupa perang dunia, dan sebagai 
akibatnya akan mendatangkan perubahan-perubahan yang amat dahsyat. 
Ayat ini, jika dibaca bersama dengan QS.2: 213, memberikan lagi dukungan 
kepada kesimpulan, bahwa kata-kata Sā‘ah atau Yaum al-Qiyāmah yang 
dipergunakan dalam Al-Qur’an, pada umumnya menunjuk kepada suatu 
bencana nasional besar yang menimpa sesuatu kaum seluruhnya.

1930. Ayat ini telah memakai tiga perumpamaan atau tamsil untuk 
menyatakan sangat kerasnya “gempa bumi Saat itu” yang disebut dalam 
ayat sebelumnya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh seorang ibu selain bayi 
yang ia susui, dan tidak ada kengerian yang lebih menakutkan akibatnya, 
selain kengerian yang membuat seorang wanita keguguran kandungannya 
dan membuat kaum pria jadi kalap. Namun demikian ayat ini mengatakan, 

a1 : 1.
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bahwa kedatangannya yang tiba-tiba dan kengerian hebat yang ditimbulkan 
oleh kejadian yang amat dahsyat itu begitu tidak terpikirkan, sehingga kaum 
ibu akan meninggalkan bayi-bayi yang sedang disusuinya, dan wanita-wanita 
hamil akan keguguran kandungannya, dan orang-orang akan menjadi gila oleh 
rasa takutnya dan seperti orang mabuk tidak dapat mengontrol perbuatannya.

1931. Yang disesatkan oleh setan hanyalah mereka yang bersahabat 
dengannya dan mengikutinya. Di tempat lain Al-Qur’an mengatakan, bahwa 
setan tidak berdaya sedikit pun terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. 
Hanya mereka yang menerima bujukan-bujukan buruknya saja yang tersesat 
(QS.16: 100, 101 dan QS. 17: 66).

1932. Penciptaan manusia dan perkembangan fisiknya merupakan 
suatu dalil yang kuat untuk membenarkan adanya kehidupan sesudah 

4. aDan dari antara manusia 
ada yang berbantah mengenai 
Allah tanpa pengetahuan, dan 
mengikuti setiap pemberontak 
yang jauh dari kebenaran.

ٍم  
ۡ
ِعل بَِغیِۡر  ِہ  

اللّٰ فِي  جَاِدُل 
ُ
ّي َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

 ﴾۴﴿ۙ ِریٍۡد 
َ
  َشۡیٰطٍن  ّم

َ
ّل

ُ
ِبُع  ک ّوَ  یَّتَ

5. Mengenai ia telah diputus-
kan, bahwa bbarangsiapa yang 
bersahabat dengannya,1931 maka ia 
menyesatkan dan membawanya 
kepada azab yang menyala-nyala.

ٗہ 
ُ ّ
یُِضل ٗہ 

نَّ
َ
فَا اُہ  

َّ تََول َمۡن  ٗہ  
اَنَّ َعلَۡیِہ   ِتَب 

ُ
ک

ِعیِۡر ﴿۵﴾  اِب الّسَ
َ

َو یَۡہِدیِۡہ  ِالٰي َعذ

6. Hai manusia! Jika kamu 
dalam keraguan mengenai ke-
bangkitan kembali, maka ingat-
lah sesungguhnya Kami sung-
guh telah menciptakan kamu 
dari tanah, kemudian dari setetes 
mani, kemudian dari segumpal 
darah, kemudian dari sepotong 
daging, sebagian telah berbentuk 
dan sebagian lagi belum ber-
bentuk, supaya Kami dapat 
menjelaskan kepadamu. cDan 
Kami menetapkan di dalam 
rahim-rahim seperti yang Kami 
kehendaki sampai masa yang 
telah ditetapkan; kemudian Kami

الَۡبۡعِث  َن  ّمِ َریٍۡب  فِۡي  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن   اُس   الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

ثُّمَ  ۡطَفٍۃ  
نُّ ِمۡن  ثُّمَ  تَُراٍب  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َخلَۡقٰنک ا 

فَِانَّ

َغیِۡر  ّوَ  َقٍۃ  
َّ خَل

ُ
ّم ۡضَغٍۃ  ّمُ ِمۡن  ثُّمَ  َعلََقٍۃ   ِمۡن 

الۡاَۡرَحاِم  فِي  نُِقّرُ   َو   ؕ لَُکۡم  َن  ِ
لُِّنَبیّ َقٍۃ  

َّ ُمخَل

ۡم ِطۡفلًا  
ُ

ۡخِرُجک
ُ
ي ثُّمَ ن َسّمً ٰۤي اََجٍل ّمُ َما نََشٓاُء  ِال

ي 
ّٰ

ۡن یَُّتَوف ۡم  ّمَ
ُ

ۡم ۚ َو ِمۡنک
ُ
ک ا  اَُشّدَ ثُّمَ  لَِتۡبلُُغۡوۤ

لَِکۡیلَا  الُۡعُمِر  اَۡرَذِل  ٰۤي   ِال یَُّرّدُ   ۡن  ّمَ ۡم 
ُ

ِمۡنک َو 

الۡاَۡرَض تََري  َو   ؕ َشۡیًئا  ٍم 
ۡ
ِعل ۭبَۡعِد  ِمۡن  یَۡعلََم 

a13 : 14; 22 : 9; 31 : 21; 40 : 70.  b4 : 39, 120.  c13 : 9; 35 : 12; 41 : 48.
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mati. Penciptaan ini adalah sebuah proses evolusi, suatu penguraian yang 
berangsur-angsur, suatu perkembangan dari suatu tahap kepada tahap yang 

keluarkan kamu sebagai bayi, lalu 
kamu mencapai kedewasaanmu. 
Dan di antara kamu ada yang 
diwafatkan secara wajar, adan 
sebagian dari kamu ada yang 
dipanjangkan umurnya hingga 
pikun, sehingga ia tidak menge-
tahui lagi sedikit pun setelah ia 
mempunyai pengetahuan sebelum 
itu. Dan engkau melihat bumi 
kering-gersang, btetapi apa-bila 
Kami turunkan air kepadanya, ia 
menjadi hidup dan berkembang, 
dan menumbuhkan segala macam 
tumbuhan yang indah.1932*

ۡت َو   ّزَ
َ
ۤ  اَنَۡزلَۡنا َعلَۡیَہا الَۡمٓاَء  اۡہت َہاِمَدًۃ  فَِاَذا

ّلِ  َزۡوٍج  ۭبَِہۡیٍج ﴿۶﴾ 
ُ
َۢۡبَتۡت ِمۡن  ک َربَۡت َو  اَن

7. Yang demikian itu, karena 
sesungguhnya Allah Dia-lah 
Yang Mahabenar dan sesungguh-
nya cDia-lah Yang menghidupkan 
yang mati, dan sesungguhnya Dia 
berkuasa atas segala sesuatu,

ي  
ٰ

ٗہ یُۡحِي الَۡمۡوت
 َو اَنَّ

ُ
حَّق

ۡ
َہ ُہَو ال

ّنَ اللّٰ
َ
ٰذلَِک بِا

 ﴾۷﴿ۙ ۡيٍء  قَِدیٌۡر 
َ

ّلِ  ش
ُ
ٗہ  َعلٰي ک

َو  اَنَّ

8. dDan bahwasanya saat yang 
ditentukan itu pasti akan datang, 
tidak sedikit pun keraguan di 
dalamnya, dan sesungguhnya 
Allah akan membangkitkan orang 
yang ada di dalam kubur.

َہ  
ا َریَۡب  ِفۡیَہا � َو اَّنَ اللّٰ

َّ   ل
ٌ

تَِیۃ
ٰ
 ا

َ
اَعۃ ّوَ  اَّنَ الّسَ

یَۡبَعُث  َمۡن  فِي  الُۡقُبۡوِر ﴿۸﴾ 

a16 : 71; 36 : 69.  b16 : 66; 27 : 61; 30 : 49 - 51; 35 : 28; 45 : 6.  c2 : 74; 30 : 51;

35 : 10; 41 : 40; 42 : 10; 57 : 18.  d15 : 86; 18 : 22; 20 : 16; 40 : 60; 45 : 33.

* Pertama kali yang perlu diperhatikan adalah, di dalam ayat ini diterangkan bahwa proses evolusi 
manusia terjadi secara bertahap. Perkembangan janin di dalam perut ibu pun diterangkan secara 
tertib, sebagaimana yang diterangkan oleh para ilmuan di zaman ini. Ayat ini merupakan bukti 
yang meyakinkan bahwa masalah ini sama sekali bukan ilmu Rasulullah Saw sendiri, dan selain 
Yang ‘Alimul-Ghaib tidak ada yang mampu memberitahu beliau Saw. Lebih lanjut dalam ayat ini 
diterangkan, bahwa Kami pun menghidupkan Bumi sesudah mengalami kekeringan yaitu dengan 
menurunkan hujan. Ini adalah temuan yang sangat mencengangkan, bahwa menurut para ilmuwan 
pun  manakala air menyirami tanah yang kering, maka mulailah muncul tanda-tanda kehidupan di 
dalamnya. Hal ini sebenarnya mengisaratkan bahwa air rohani yang diturunkan kepada Rasulullah 
Saw telah menghidupkan tanah yang mati, yaitu kaum yang secara rohani sudah mati.



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1167

9. aDan di antara manusia ada 
yang berbantah tentang Allah 
tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan 
tanpa Kitab yang menerangi,1933

ٍم  
ۡ
ِعل بَِغیِۡر  ِہ 

اللّٰ فِي  جَاِدُل 
ُ
ّي َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

 ﴾۹﴿ۙ ِنیٍۡر  ّوَ لَا ُہًدي ّوَ لَا ِکٰتٍب ّمُ

10. Ia membalikkan sisinya 
dengan sikap menghina, supaya 
dapat menyesatkan manusia dari 
jalan Allah. Baginya di dunia ada 
kehinaan, dan pada hari kiamat 
Kami buat ia merasakan azab 
yang membakar.1934

ِہ ؕ لَٗہ فِي 
 َعۡن  َسِبۡیِل اللّٰ

َ
ثَانَِي ِعۡطِفٖہ  لُِیِضّل

اَب  
َ

نَۡیا ِخۡزٌي ّوَ نُِذیُۡقٗہ یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  َعذ الّدُ

حَِریِۡق ﴿۱۰﴾ 
ۡ

ال

11. bYang demikian itu disebab-
kan apa yang kedua tanganmu 
telah lakukan, dan sesungguhnya 
Allah tidak akan berlaku aniaya 
terhadap hamba-hamba-Nya.

اٍم  
َّ بَِظل لَيَۡس  َہ 

اللّٰ اَّنَ  َو  یَٰدَک  َمۡت  قَّدَ بَِما  ٰذلَِک 

َعِبۡیِد ﴿٪۱۱﴾ 
ۡ
لِّل 

lain, dari zat tanpa nyawa kepada suatu benih, kemudian kepada indung telur 
yang telah dibuahi, kemudian kepada janin dan sesudah itu proses mencapai 
puncaknya dalam kelahiran wujud manusia yang sempurna bentuknya. Tetapi 
proses evolusi ini tidak berhenti dengan kelahiran manusia. Proses itu berjalan 
terus. Pertumbuhan jasmani manusia yang ajaib, dari zat tanpa nyawa kepada 
wujud manusia yang sempurna merupakan bukti yang tidak dapat ditolak, 
bahwa Khalik manusia dan Pencipta semua tingkatan pertumbuhannya, 
memiliki kekuasaan memberikan kepadanya suatu kehidupan baru sesudah 
ia mati. Rupanya terkandung kesimpulan, bahwa sebagaimana kejadian dan 
pertumbuhan jasmani manusia melalui proses evolusi dan pertumbuhan yang 
berangsur-angsur, begitu pula perkembangan rohaninya. Dalil lain yang 
diambil dari alam ialah, bahwa bumi yang kering, gersang, atau mati bergetar 
dengan kehidupan baru, ketika hujan turun. Gejala ini membawa kepada 
kesimpulan yang sama, bahwa Tuhan yang mempunyai kekuasaan membuat 
bumi yang mati dan kering-gersang itu bergetar dengan kehidupan baru, tentu 
mempunyai kekuasaan menghidupkan kembali manusia sesudah ia mati.

1933. ‘Ilm (ilmu) mengandung arti, bukti-bukti dan dalil-dalil secara 
akal; Hudā petunjuk Ilahi; dan Kitābun  Munīr, kesaksian dari Kitab suci.

1934. Dua macam azab tersedia bagi para penolak kebenaran, yaitu 
kekalahan dan kegagalan dalam kehidupan di dunia, serta kehinaan dan 
kenistaan dalam kehidupan di alam yang akan datang. Azab dalam kehidupan 
ini mengandung bukti mengenai adanya azab dalam kehidupan di akhirat.

a22 : 4.  b3 : 183;  8 : 52;  41 : 47.
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12. Dan dari antara manusia ada 
yang menyembah Allah dengan 
berdiri di tepi.1935 Maka apabila 
akebaikan sampai kepadanya, ia 
merasa puas dengan itu; dan bila 
menimpanya cobaan, ia berbalik 
ke jalan semula. Dia rugi di dunia 
dan  di akhirat. Yang demikian itu 
adalah kerugian yang nyata.

َہ َعلٰي َحۡرٍف ۚ فَِاۡن  
اِس َمۡن یَّۡعُبُد اللّٰ َو ِمَن الّنَ

اََصابَۡتُہ  ِاۡن  َو   ۚ بِٖہ  ّنَ 
َ
ا�ۡطَما َخیُۡر  اََصابَٗہ 

نَۡیا  الّدُ َخِسَر  َوۡجِہٖہؕ  َعلٰي  ا�نَۡقلََب    
ُ

ِفۡتَنۃ

خُۡسَراُن  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۲﴾ 
ۡ

ِخَرَۃ ؕ ٰذلَِک  ُہَو  ال
ٰ

َو الۡا

13. bIa menyeru kepada selain 
dari Allah apa yang tidak dapat 
memberi kemudaratan dan tidak 
dapat memberi manfaat kepada-
nya. Yang demikian itu adalah 
kesesatan yang jauh.

لَا  َما  َو  ٗہ   یَُضّرُ لَا   َما  ِہ  
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡدُعۡوا 

 ﴾۱۳ۚ لُٰل الَۡبِعۡیُد ﴿
َ

یَۡنَفُعٗہ ؕ ٰذلَِک ُہَو الّض

14. Ia berseru kepada sesuatu 
yang mudaratnya lebih dekat dari 
manfaatnya.1936 Sungguh buruk 
pelindung itu, dan sungguh buruk 
teman bergaul itu.

َس  
ۡ
ۡفِعٖہ ؕ لَِبئ

  اَۡقَرُب ِمۡن نَّ
ۤ
ٗہ یَۡدُعۡوا لََمۡن َضّرُ

َس  الَۡعِشیُۡر ﴿۱۴﴾ 
ۡ
الَۡمۡولٰي  َو  لَِبئ

1935. Orang-orang Arab berkata, Fulānun ‘alā harfin min Amrihī artinya, 
si fulan ada dalam keadaan bimbang, menunggu-nunggu hasil dari sesuatu 
urusan; ia meminatinya bila ia melihat apa yang ia sukai, tetapi berpaling 
darinya jika ia melihat apa yang tidak menyenangkan (Lane). Ungkapan Al-
Qur’an ini berarti seseorang yang berbakti kepada Allah dengan menjauhi 
urusan agama dan dalam keadaan ragu-ragu adalah seperti keadaan seseorang 
yang berada di luar sepasukan tentara yang jika ia yakin akan mendapatkan 
kemenangan dan rampasan perang, ia akan bertahan; jika tidak yakin, ia 
melarikan diri. Ungkapan “di tepi” dijelaskan dalam kalimat berikutnya, 
yaitu, apabila kebaikan sampai kepadanya, ia merasa puas dengan itu; dan 
bila ia ditimpa cobaan, ia kembali ke jalan semula.” Atau, ungkapan itu 
berarti bahwa orang yang lemah imannya selamanya akan terombang-ambing 
dalam keraguan dan kesangsian. Jika dengan menerima kebenaran mereka 
mempunyai harapan akan memperoleh keuntungan duniawi, mereka tetap 
berperilaku seperti orang mukmin. Akan tetapi jika keimanan disertai oleh 
cobaan-cobaan dan penderitaan, mereka berbalik ke belakang.

1936. Kerusakan moral akibat menyembah tuhan-tuhan palsu, yang 
nampak pada para penyembahnya adalah langsung dan nyata, karena mereka 

a70 : 21 - 22.  b6 : 72; 10 : 107; 21 : 67; 25 : 56.

R. 2
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15. aSesungguhnya Allah akan 
memasukkan orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh ke 
dalam kebun-kebun yang menga-
lir di bawahnya sungai-sungai. 
Sesungguhnya Allah melakukan 
apa yang Dia kehendaki.

َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یُۡدِخُل  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

 ؕ الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ِلٰحِت  الّصٰ

َہ  یَۡفَعُل  َما  یُِریُۡد ﴿۱۵﴾ 
ِاّنَ  اللّٰ

16. Barangsiapa mengira Allah 
tidak akan menolongnya di dunia 
ini dan di akhirat, maka hendaklah 
ia merentangkan tali ke langit,    
lalu biarlah ia memutuskannya. 
Maka hendaklah ia melihat 
apakah tipu-dayanya itu dapat 
menghilangkan apa yang me-
nyebabkan ia marah.1937

نَۡیا  الّدُ فِي  ُہ 
اللّٰ یَّۡنُصَرُہ  ۡن 

َّ ل اَۡن  یَُظّنُ   اَن 
َ
ک َمۡن 

َمٓاِء   الّسَ ي 
َ

ِال بَِسَبٍب   َیۡمُدۡد  
ۡ
فَل ِخَرِۃ  

ٰ
الۡا َو 

َما   ۡیُدٗہ  
َ
ک ِہبَّنَ  

ۡ
یُذ َہۡل  َیۡنُظۡر 

ۡ
فَل لَۡیۡقَطۡع  ثُّمَ 

یَِغۡیُظ ﴿۱۶﴾ 

menjatuhkan derajat mereka sendiri di hadapan benda-benda mati, dengan 
demikian membawa kerugian besar kepada kemuliaan dan rasa harga diri 
mereka, tetapi kemanfaatan yang mereka harap akan diperoleh darinya, 
hanyalah  khayalan belaka dan merupakan harapan yang bukan-bukan.

1937. Nampaknya ayat ini mengemukakan suatu tantangan kepada orang-
orang ingkar untuk berusaha dengan sekuat tenaga mereka dalam melawan 
Rasulullah Saw dan kemudian melihat, apakah mereka dapat menghalangi 
pertolongan Ilahi yang secara terus-menerus telah beliau terima dan terus-
menerus akan beliau terima dari langit. Di langit telah diputuskan, bahwa 
Islam akan terus-menerus dan tanpa hentinya memperoleh kemajuan; dan tidak 
ada orang dapat mengubah keputusan Ilahi itu; dan hanyalah kematian yang 
dapat menolong orang-orang ingkar dari pemandangan yang menghinakan 
dan menyakiti mereka, manakala melihat Islam mencapai kemajuan pesat. 
Jika kata Samā’ diartikan “atap” atau “langit-langit” (Lane), maka ayat itu 
berarti. “Jika para penentang Rasulullah Saw menjadi gusar atas keberhasilan 
misi beliau, kemudian biarlah mereka menggantung diri dengan mengikatkan 
tali pada langit-langit dan memutuskannya; meskipun demikian pertolongan 
Tuhan kepada beliau tidak akan berhenti.” Arti ini didukung oleh QS.3: 120, 
orang-orang ingkar disesali dan dimurkai dengan kata-kata, “Matilah kamu 
karena kemarahanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang ada 
dalam dada(mu).”

a2 : 278; 4 : 176; 10 : 10; 13 : 30; 14 : 24.
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17. Dan demikianlah Kami 
turunkan Al-Qur’an itu, sebagai 
tanda-tanda yang nyata, dan 
sesungguhnya Allah memberi 
petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki.

َہ  
اللّٰ اَّنَ  ّوَ   � ٰنٍت  ٰیٍت  ۭ بَّیِ

ٰ
ا اَنَۡزلٰۡنُہ  لَِک  

ٰ
ذ

َ
ک َو 

یَۡہِدۡي  َمۡن  یُِّریُۡد ﴿۱۷﴾ 

18. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman, orang-orang 
Yahudi, orang-orang Shabi,1938 
orang-orang Nasrani, orang-orang 
Majusi dan orang-orang yang 
berbuat syirik; niscaya Allah akan 
memberi keputusan di antara 
mereka pada hari kiamat.1939 Se-
sungguhnya  Allah manjadi saksi 
atas segala sesuatu.

َو  َہاُدۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ِذیَۡن 

َّ ال َو  الَۡمُجۡوَس  َو  ٰصٰري  الّنَ َو  ِبِئیَۡن  الّصٰ

یَۡوَم  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ یَۡفِصُل  َہ 

للّٰ ا ّنَ  ِا  ۖ ا  ۡوۤ
ُ
ک َر

ۡ
اَش

ۡيٍء  َشِہۡیٌد ﴿۱۸﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َہ  َعلٰي  ک

الِۡقٰیَمِۃ ؕ ِاّنَ اللّٰ

19. Apakah engkau tidak me-
lihat, bahwa akepada Allah tunduk 
segala yang ada di langit dan 
segala yang ada di bumi, matahari,  
bulan, bintang-bintang,   gunung-
gunung, pohon-pohon, hewan-
hewan, dan banyak manusia?1940 
Tetapi banyak pula yang patut 
mendapat azab. Dan siapa yang 
dihinakan oleh Allah, maka tidak 
ada orang yang dapat memulia-
kannya. Sesungguhnya Allah me-
lakukan apa yang Dia kehendaki.

ٰمٰوِت َو َمۡن  َہ يَۡسُجُد لَٗہ  َمۡن فِي الّسَ
اَلَۡم تََر اَّنَ اللّٰ

جُۡوُم َو 
ُّ

ۡمُس َو الَۡقَمُر َو الن
َ

فِي الۡاَۡرِض َو الّش
َن   ّمِ ِثیٌۡر  

َ
ک َو  َوٓاّبُ  الّدَ َو  َجُر 

َ
الّش َو  ِجَباُل 

ۡ
ال

اُب ؕ َو َمۡن  
َ

 َعلَۡیِہ الَۡعذ
َ

ِثیٌۡر َحّق
َ
اِس ؕ َو ک الّنَ

َہ  یَۡفَعُل 
ِرٍم ؕ ِاّنَ اللّٰ

ۡ
ک مَا لَٗہ  ِمۡن ّمُ

َ
ُہ  ف

یُِّہِن اللّٰ

۩  ﴾۱۹ؕ َما  يََشٓاُء ﴿

َسْجَدۃ
ربع 
الحزب

34

1938. Dalam kepustakaan Arab, di masa kemudian, kata ini telah 
dipergunakan pula untuk merujuk kepada orang-orang di Eropa Utara (Enc. 
of Islam).

1939. Ayat ini dan ayat-ayat dalam QS.2: 63 dan QS.5: 70, tidak 
mengandung arti bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan orang-
orang Shabi’in sama-sama berhak memperoleh keselamatan (najat) seperti 
orang-orang mukmin sejati. Al-Qur’an tidak menyokong itikad semacam 
itu. Menurut Al-Qur’an, satu-satunya agama yang dapat diterima oleh Tuhan 
hanyalah Islam (QS.3: 20, 86). Ayat ini hanya menetapkan ukuran untuk 

a13 : 16;  16 : 49 - 50;  55 : 7.
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20. Inilah dua1941 golongan yang 
bertengkar, mereka bertengkar 
tentang Tuhan mereka. Adapun 
orang-orang yang ingkar, akan 
dibuatkan bagi mereka pakaian 
dari api; dan di atas kepala me-
reka akan dituangkan aair men-
didih.

ِذیَۡن 
َّ فَال َربِّہِۡم  فِۡي  اۡخَتَصُمۡوا  َخۡصٰمِن  اِن 

َ
ٰہذ

اٍر ؕ یَُصّبُ ِمۡن 
ۡن نَّ ۡم ثَِیاٌب ّمِ

ُ
َعۡت لَہ ُرۡوا قُّطِ

َ
ف

َ
ک

 ﴾۲۰ۚ حَِمۡیُم ﴿
ۡ

فَۡوِق ُرُءۡوِسہُِم ال

21. Dengan itu bakan dilebur-
nya, apa yang ada dalam perut 
mereka dan juga kulit mereka.

 ﴾۲۱ؕ جُُلۡوُد ﴿
ۡ

یُۡصَہُر  بِٖہ  َما فِۡي  بُُطۡونِہِۡم  َو ال

22. Dan sebagai hukuman lebih 
lanjut bagi mereka ada gada-gada 
dari besi.

َقاِمُع ِمۡن  َحِدیٍۡد ﴿۲۲﴾  ۡم  ّمَ
ُ
َو لَہ

menguji kebenaran semua agama yang berlain-lainan, dan sekali-kali tidak 
menganggap bahwa semua agama itu benar. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari ayat ini ialah, bahwa dari semua agama itu, agama yang benar akan 
unggul di atas semua agama lainnya pada “saat datangnya keputusan.” Atau 
ayat ini dapat pula berarti, bahwa kepercayaan-kepercayaan palsu seseorang 
sama sekali tidak merupakan dalil, bahwa ia harus dihukum dalam kehidupan 
di dunia. Perkara itu akan diputuskan pada “hari peradilan.”

1940. Tuhan telah menetapkan hukum-hukum tertentu – hukum-
hukum alam – yang semua makhluk, baik yang bernyawa atau yang tidak, 
harus menurutinya. Tidak ada jalan untuk menghindarkan diri dari hukum-
hukum alam. Tetapi ada beberapa hukum lain yang tertentu, ialah hukum-
hukum syariat, yang Tuhan telah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi 
manusia. Manusia dapat menuruti, atau menolak atau menentang hukum-
hukum itu dan menderita akibat-akibat perlawanannya. Ayat ini selanjutnya 
mengemukakan kepada orang-orang musyrik, bahwa alangkah bodoh dan 
sia-sianya mereka, mengambil benda-benda alam sebagai sembahan selain 
Allah. Ayat ini mengatakan, bahwa semua benda itu sendiri bergantung 
pada Dia untuk berwujud. Semua benda tunduk kepada hukum-hukum yang 
Dia telah tetapkan bagi benda-benda itu, dan tidak dapat hidup bebas dari 
Tuhan, meskipun hanya sekejap mata saja. Oleh sebab itu alangkah bodohnya 
memuliakan dan menyembah benda-benda dan wujud-wujud, yang zatnya 
sendiri harus tunduk kepada hukum yang dibuat Tuhan.

1941. Isyarat dalam kata-kata, “mereka berdua ini” ditujukan kepada 
dua golongan manusia, ialah orang-orang mukmin dan orang-orang ingkar.

a44 : 49; 55 : 45; 56 : 43 - 44.  b44 : 46.
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23. aSetiap kali mereka hendak 
ke luar darinya karena sakit, 
mereka akan dikembalikan ke 
dalamnya dan, akan dikatakan 
kepada mereka b”Rasakanlah azab 
yang membakar!”

َغّمٍ   ِمۡن  ِمۡنَہا  ۡخُرُجۡوا 
َ
ّي اَۡن  ا 

اََراُدۡوۤ  
ۤ
َما

َّ ل
ُ
ک

حَِریِۡق ﴿٪۲۳﴾ 
ۡ

اَب ال
َ

اُِعۡیُدۡوا ِفۡیَہا َو ُذۡوقُۡوا َعذ 

24. Sesungguhnya Allah akan 
memasukkan orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh ke 
dalam kebun-kebun yang di 
bawahnya mengalir sungai-
sungai. cMereka akan dihiasi di 
dalamnya dengan gelang-gelang 
emas dan mutiara. Dan dpakaian 
mereka di dalamnya terbuat dari 
sutera.1942

َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یُۡدِخُل  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

الۡاَنٰۡہُر   ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ِلٰحِت  الّصٰ

ۡوَن ِفۡیَہا ِمۡن اََساِوَر ِمۡن َذَہٍب ّوَ لُۡؤلًُؤاؕ 
َ

ُيحَّل

ۡم  ِفۡیَہا َحِریٌۡر ﴿۲۴﴾ 
ُ
َو لَِباُسہ

25. Dan mereka akan dibimbing 
kepada pembicaraan yang baik, 
dan mereka akan dibimbing ke 
jalan Allah Yang Terpuji.

ي  
َ

ا  ِال
ۤ
ِب ِمَن الَۡقۡوِل ۚ َو ُہُدۡو ّیِ

َ
ا ِالٰي الّط

ۤ
َو ُہُدۡو

حَِمۡیِد ﴿۲۵﴾ 
ۡ

ِصَراِط  ال

26. Sesungguhnya mengenai 
orang-orang yang ingkar dan yang  
menghalangi manusia dari jalan 
Allah, dan dari eMasjidilharam, 
yang telah Kami jadikan itu 
bermanfaat bagi  manusia baik 
bagi orang yang duduk beribadah 
di dalamnya dan juga bagi orang 
yang datang dari padang gurun; 
dan barangsiapa bermaksud buruk 
di dalamnya untuk menyesatkan 
dari jalan kebenaran dengan 
aniaya, Kami akan merasakan 
kepadanya azab yang pedih.

َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوَن  یَُصّدُ َو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ٰنُہ  
ۡ
َجَعل ِذۡي 

َّ ال حََراِم 
ۡ

ال الَۡمۡسِجِد  َو  ِہ 
اللّٰ

 ؕ الَۡباِد  َو  ِفۡیِہ  ا�لَۡعاِکُف  َسَوٓاَء  اِس  لِلّنَ
ِمۡن   ِذۡقُہ  

نُّ ٍم  
ۡ
بُِۢظل حَاٍد 

ۡ
بِِال ِفۡیِہ   یُِّرۡد   َمۡن  َو 

اٍب  اَلِۡیٍم ﴿٪۲۶﴾ 
َ

َعذ 

1942. Menurut riwayat, Rasulullah Saw bersabda, “Nil dan Efrat itu 
dua buah sungai surgawi” (Muslim bab al-Jannah). Rasulullah Saw dan para 
sahabat mengetahui, bahwa kepada mereka telah dijanjikan “kebun-kebun,” 
bukan saja pada kehidupan di akhirat, tetapi di dunia juga; dan mereka 

a5 : 38; 32 : 21.  b8 : 15; 34 : 43.  c18 : 32; 35 : 34; 76 : 22.  d76 : 13. e8 : 35; 16 : 89; 43 : 38; 48 : 26.
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27. Dan ingatlah ketika Kami 
menunjukkan1943 kepada Ibrahim  
tempat letaknya rumah1943A 
Allah dan berfirman, “Janganlah 
mempersekutukan Aku dengan 
sesuatu; dan asucikanlah rumah-
Ku1944 bagi mereka yang tawaf,1945 
yang berdiri tegak, dan yang 
rukuk  dan sujud dalam shalat.

ا 
َّ ل اَۡن  الَۡبۡیِت  اَن 

َ
َمک لِِابٰۡرِہۡیَم  اۡنَا  بَّوَ ِاۡذ  َو 

َو  ٓائِِفیَۡن 
َ

لِلّط بَۡیِتَي  ۡر  َطّہِ ّوَ  َشۡیًئا  بِۡي  تُۡشِرۡک 

ُجۡوِد ﴿۲۷﴾  ِع الّسُ
َّ
ک الَۡقٓائِِمیَۡن َو الّرُ

mengetahui bahwa dengan “kebun-kebun” di dunia dimaksudkan daerah-
daerah kaya dan subur, yang pernah diperintah oleh para Kisra dari Persia dan 
Kaisar dari kerajaan Romawi Timur. Di masa khilafat Umar r.a. tentara Islam 
pernah bertempur di dua medan pertempuran, yaitu di Mesopotamia dan 
Siria. Ketika beberapa pemimpin Arab menghadap beliau dan menawarkan 
jasa, beliau menanyakan kepada mereka, mau pergi ke negeri yang manakah 
dari antara “dua daerah yang dijanjikan” itu (Mesopotamia atau Siria). 
Nubuatan ini telah dipenuhi secara harfiah ketika Hadhrat Umar r.a. menyuruh 
Suraqah bin Mālik r.a. memakai gelang-gelang mas yang raja-raja Iran, biasa 
memakainya pada upacara-upacara kenegaraan yang istimewa.

1943. Ayat ini menunjukkan, bahwa tempat letaknya Ka’bah telah ada, 
lama sebelum zaman Ibrahim As. Pada hakikatnya Ka’bah didirikan oleh 
Hadhrat Adam As. Ka’bah itu rumah peribadatan pertama yang dibangun di 
dunia (QS.3: 97). Kira-kira pada masa Ibrahim As rumah itu telah menjadi 
puing, dan letaknya telah diberitahukan kepada beliau melalui wahyu; 
beliau dan putra beliau Ismail As, yang merupakan leluhur Rasulullah Saw, 
membangunnya kembali. Lihat pula catatan no. 146.

1943A. Ka’bah telah disebut dalam Al-Qur’an dengan berbagai nama, 
yaitu Baitī (“Rumah-Ku”) (QS.2: 126 dan QS.22: 27). Bait al-Muharram 
(“Rumah Suci”) (QS.14: 38), Masjid al-Harām (QS.2: 151). Al-Bait (“Rumah 
itu”) (QS.2: 128, 159; 3: 98; 8: 36; 22: 27); Bait al-’Atiq (“Rumah Kuno”) 
(QS.22: 30, 34), dan Bait al-Ma’mūr (Rumah yang kerap dikunjungi, Peny.) 
(QS.52: 5). Semua nama yang berlainan itu mengisyaratkan kepada kemuliaan 
Ka’bah, sebagai pusat peribadatan yang terbesar bagi umat manusia.

1944. Kata-kata, “dan sucikanlah rumah-Ku” mengandung suatu 
perintah dan juga suatu nubuatan. Perintah itu ialah, bahwa Ka’bah tidak 
boleh dikotori dengan penyembahan berhala, karena ia didirikan guna 
beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedang nubuatan itu terletak dalam 
kenyataan, bahwa perintah itu akan dilanggar, dan Rumah Allah itu akan 
menjadi rumah berhala, tetapi pada akhirnya kelak akan dibersihkan sama 
sekali dari berhala-berhala itu.

a2 : 126.
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a2 : 198;  3 : 98.  b2 : 199;  5 : 3.  c2 : 204.

28. a”Dan umumkanlah1946 ke-
pada manusia untuk berhaji. 
Mereka akan datang kepada 
engkau berjalan kaki, dan 
menunggang unta yang kurus, 
datang dari segenap penjuru yang 
jauh-jauh.

تُۡوَک  ِرَجالًا ّوَ َعلٰي 
ۡ
حَّجِ  یَا

ۡ
اِس بِال ۡن فِي الّنَ َو اَّذِ

 ﴾۲۸ۙ ّلِ فَّجٍ َعِمۡیٍق ﴿
ُ
تِیَۡن ِمۡن ک

ۡ
ّلِ َضاِمٍر یَّا

ُ
ک

29. “Supaya bmereka dapat 
menyaksikan manfaat-manfaat-
nya1947 yang tersedia bagi mereka, 
dan dapat menyebut nama Allah 
cselama hari-hari yang ditetapkan, 
atas apa yang telah Dia rezekikan 
kepada mereka dari binatang 
ternak berkaki empat. Maka 
makanlah sebagian darinya dan 
berilah makan orang-orang 
sengsara, dan fakir.

ِہ فِۡيۤ  
ُروا  اۡسَم اللّٰ

ُ
ک

ۡ
ۡم  َو یَذ

ُ
لِّيَۡشَہُدۡوا َمَناِفَع  لَہ

بَِہۡیَمِۃ   ۭ ۡن   ّمِ ۡم 
ُ
َرَزقَہ َما  َعلٰي  ۡعُلۡوٰمٍت  ّمَ اَیَّاٍم 

ُلۡوا ِمۡنَہا َو اَۡطِعُموا  الَۡبٓائَِس 
ُ
الۡاَنَۡعاِم ۚ فَک

 ﴾۲۹۪ الَۡفِقیَۡر ﴿

1945. Ayat ini berperan sebagai pengantar kepada masalah haji yang 
merupakan inti Surah ini. Mengadakan tawaf di sekitar Masjidilharam 
adalah upacara paling penting dalam ibadah haji, karena itu isyarat singkat 
kepada pentingnya kesucian Ka’bah merupakan pengantar yang tepat kepada 
pembahasan haji.

1946. Ibadah haji sebagai suatu peraturan agama, dimulai oleh Hadhrat 
Ibrahim As, sebagaimana ditunjukkan oleh kata-kata, “dan umumkanlah 
kepada manusia untuk berhaji.” Ibadah haji bukan adat lembaga kemusyrikan 
yang dimasukkan ke dalam Islam oleh Rasulullah Saw guna mengambil hati 
orang-orang Arab penyembah berhala, sebagaimana beberapa pengarang 
Kristen telah terbawa untuk beranggapan demikian. Semenjak Ibrahim As 
ibadah haji telah berlangsung terus tanpa putus-putusnya sampai hari ini. 
Berkumpulnya beratus-ratus ribu orang Islam dari negeri-negeri jauh tiap-
tiap tahun di kota Mekah, merupakan bukti yang tidak dapat dipatahkan 
mengenai sempurnanya nubuatan tersebut.

1947. Selain faedah rohani yang diperoleh seorang Muslim dari ibadah 
haji, peraturan itu mempunyai nilai kemasyarakatan dan politik yang besar. 
Ibadah haji memiliki daya besar untuk mempersatukan kaum muslimin dari 
berbagai kebangsaan menjadi satu dalam Ukhuwwah Islamiyah internasional 
yang kuat. Kaum Muslimin dari seluruh bagian dunia yang bertemu di 
Mekah sekali setahun dapat saling tukar pandangan mengenai hal-hal yang 



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1175

30. “Kemudian hendaklah 
mereka membersihkan kekotoran 
mereka, dan menyempurnakan 
nazar mereka, dan bertawaflah di 
sekeliling Rumah Tua itu.”1948

ۡم 
ُ
ۡوَرہ

ُ
نُذ لُۡیۡوفُۡوا  َو  ۡم 

ُ
تََفَثہ لَۡیۡقُضۡوا  ثُّمَ 

فُۡوا بِالَۡبۡیِت الَۡعِتۡیِق ﴿۳۰﴾  ّوَ
َ

َو لَۡیّط

31. Demikianlah Kami telah 
perintahkan, adan siapa yang 
mengagungkan tempat-tempat 
yang telah disucikan Allah, 
maka hal itu baik baginya di sisi 
Tuhan-nya. Dan btelah dihalalkan 
bagimu semua binatang ternak 
kecuali apa yang diterangkan 
kepadamu keharamannya, maka 
jauhilah berhala yang najis, dan 
jauhilah perkataan dusta,

ٗہ 
َ ّ ل َخیٌۡر  فَُہَو  ِہ 

اللّٰ ُحُرٰمِت  ۡم  یَُّعّظِ َمۡن  َو  ٰذلَِک 

ا 
َّ ِال الۡاَنَۡعاُم  لَُکُم  ۡت 

َّ اُِحل َربِّٖہَؕو  ِعۡنَد 
ِمَن  الّرِۡجَس  فَاۡجَتِنُبوا  ۡم 

ُ
َعلَۡیک یُۡتلٰي  َما 

 ﴾۳۱ۙ ۡوِر ﴿ الۡاَۡوثَاِن َو اۡجَتِنُبۡوا  قَۡوَل  الّزُ

mempunyai kepentingan internasional, memperbaharui hubungan-hubungan 
yang lama, dan mengadakan hubungan-hubungan yang baru. Mereka 
mempunyai kesempatan berkenalan dengan persoalan-persoalan yang 
dihadapi saudara-saudara seagama mereka di negeri-negeri lain, memperoleh 
faedah dari pengalaman satu sama lain, dan bekerja sama satu sama lain 
dengan berbagai cara dan upaya. Oleh karena Mekah merupakan pusat agama 
Islam yang ditetapkan Tuhan, maka peraturan haji dapat berperan sebagai 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk seluruh dunia Islam. 

1948. Al-Bait al-‘Atīq berarti, Rumah yang bebas, sangat mulia, dan 
sangat tua (Lane). Kata sifat “bebas” mengandung khabar gaib, bahwa tiada 
kekuasaan musuh akan mampu menaklukkannya. Rumah itu akan tetap 
merdeka. Sifat “sangat mulia” mengandung arti, bahwa Ka’bah senantiasa 
menduduki tempat yang mulia di dunia. Kenyataan, bahwa Ka’bah rumah 
peribadatan yang sangat tua di dunia mendapat dukungan dalam satu ayat Al-
Qur’an yang lain (QS.3: 97). Rumah itu telah ada lama sebelum Ibrahim As, 
membawa istri beliau, Siti Hajar, dan putra beliau, Ismail As untuk bermukim 
di lembah Mekah yang kering gersang, dan tidak subur. (QS.14: 38). Menurut 
kepercayaan sementara orang, Nuh As pernah bertawaf di sekeliling Ka’bah 
(Thabari menurut kutipan Enc. of Islam). Para sejarawan terkemuka dan 
telah diakui keahliannya, bahkan beberapa kritikus yang amat memusuhi 
Islam, telah mengakui bahwa Ka’bah telah dianggap suci semenjak masa 
kuno. Deodorus Siculus dalam menulis mengenai daerah yang kini dikenal 
sebagai Hijaz mengatakan, “Di negeri ini terdapat suatu rumah peribadatan 
yang dianggap suci oleh semua orang Arab, yang kaum-kaum disekitarnya 

a5 : 3.  b5 : 2;  6 : 146.
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32. Beribadahlah dengan tulus 
ikhlas kepada Allah, tanpa mem-
persekutukan sesuatu dengan-Nya. 
Dan barangsiapa mempersekutu-
kan sesuatu dengan Allah, maka 
seolah-olah ia terjatuh dari langit, 
lalu ia disambar burung, atau di-
terbangkan angin ke tempat yang 
jauh.1949

یُّۡشِرۡک  َمۡن  بِٖہَؕو  ُمۡشِرکِیَۡن  َغیَۡر   ِہ 
لِلّٰ ُحَنَفٓاَء 

یُۡر  
َ

ۡخَطُفُہ الّط
َ

َمٓاِء فَت َما َخّرَ  ِمَن الّسَ
نَّ

َ
ا

َ
ِہ فَک

بِاللّٰ

اٍن  َسِحۡیٍق ﴿۳۲﴾ 
َ
اَۡو تَۡہِوۡي بِِہ الّرِیُۡح فِۡي َمک

33. Demikianlah hakikatnya, 
dan bahwa abarangsiapa me-
muliakan tanda-tanda suci Allah, 
maka sesungguhnya itu timbul 
dari ketakwaan hati.1950

ِمۡن   َہا 
فَِانَّ ِہ 

اللّٰ َشَعٓائَِر   ۡم  یَُّعّظِ َمۡن  َو  ٰذلَِک 

تَۡقَوي  الُۡقُلۡوِب  ﴿۳۳﴾ 

berkerumun ke tempat itu dari semua jurusan.” “Kata-kata ini,” berkata Sir 
William Muir, “tentu merujuk kepada Rumah Suci di Mekah, sebab kita tidak 
mengetahui mengenai suatu Rumah Suci lain yang pernah dimuliakan secara 
universal di Arabia ..........................

Riwayat melukiskan, Ka’bah sebagai tempat ziarah dari seluruh penjuru 
Arabia semenjak masa yang sangat tua .........................

Kehormatan yang begitu luas, tidak boleh tidak, harus ada permulaannya 
pada kurun zaman yang sangat jauh.” (Muir, p.ciii).

Nampaknya Ka’bah mula pertama dibangun oleh Adam As dan setelah 
dihancurkan oleh banjir besar di masa Nuh As, telah dipugar kembali di masa 
kemudian oleh Ibrahim As, dibantu oleh putra beliau Ismail As.

1949. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Seluruh alam 
raya – matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, samudera-samudera, gunung-
gunung, dan sebagainya telah diciptakan untuk berbakti kepadanya. Ia dapat 
menjulang begitu tinggi dalam akhlak dan kerohanian, sehingga mencerminkan 
dalam dirinya sifat-sifat Ilahi. Jadi, jika ia menghinakan dirinya begitu rendah 
sehingga menyembah benda-benda yang tidak bernyawa, ia seolah-olah jatuh 
dari puncak kemuliaan rohani kepada kemunduran yang paling dalam pada 
akhlak dan kecerdasan otaknya.

1950. Ayat ini mengandung arti, bahwa yang mendasari tujuan semua 
perintah dan peraturan Islam ialah menanamkan ketakwaan dan kesucian hati. 
Semua upacara dan ibadah Islam hanya merupakan sarana untuk membawa 
manusia menuju kepada tujuan yang amat mulia.

a2 : 159.



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1177

34. Dalam pengurbanan bina-
tang ternak itu bagi kamu di 
dalamnya ada manfaat-manfaat1951 
sampai suatu masa yang ditentu-
kan; kemudian atempat penyem-
belihannya yang ditetapkan adalah 
di rumah Allah yang tua itu.

ثُّمَ   ي  َسّمً ّمُ اََجٍل  ٰۤي  ِال َمَناِفُع   ِفۡیَہا  لَُکۡم  

ي الَۡبۡیِت  الَۡعِتۡیِق ﴿٪۳۴﴾ 
َ

  ِال
ۤ
َہا

ُّ َمِحل 

35. Dan bagi setiap umat telah 
Kami tetapkan cara1952 pengor-
banan, supaya bmereka menyebut 
nama Allah atas apa yang telah 
Dia rezekikan kepada mereka dari 
binatang ternak berkaki empat. 
Maka cTuhan-mu adalah Tuhan 
Yang Maha Esa;1953 maka patuhlah 
kamu kepada-Nya. Dan berikanlah 
khabar suka kepada  orang-orang 
yang rendah hati.

اۡسَم  ُروا 
ُ
ک

ۡ
لَِّیذ ا 

ً
َمنَۡسک َنا 

ۡ
َجَعل ٍۃ  اُّمَ ّلِ 

ُ
لِک َو 

 ؕ الۡاَنَۡعاِم  بَِہۡیَمِۃ   ۭ ۡن   ّمِ ۡم 
ُ
َرَزقَہ َما  َعلٰي  ِہ 

اللّٰ

ِر   بَّشِ َو    ؕ اَۡسلُِمۡوا   
ۤ
ٗہ

َ
فَل اِحٌد  ّوَ ِالٌٰہ   ۡم 

ُ
فَِالٰـُہک

 ﴾۳۵ۙ الُۡمۡخِبِتیَۡن ﴿

1951. Binatang-binatang yang didatangkan ke Mekah untuk dijadikan 
kurban, dapat dipergunakan sebagai tunggangan dan untuk mengangkut 
barang, atau susunya pun dapat dimanfaatkan sebelum disembelih. Binatang-
binatang itu dapat pula memenuhi tujuan-tujuan yang berguna lainnya.

1952. Nasaka Lillāhi berarti, ia telah memberi pengurbanan dan banyak 
beramal baik dengan kehendak sendiri dan secara spontan untuk mencapai 
qurub (kedekatan kepada) Ilahi. Sebab itu kata Mansak, berarti, cara-cara 
kurban; tempat di mana upacara-upacara seperti itu dilakukan (Aqrab). 
Dengan ayat ini mulai dibahas masalah kurban, salah satu dari tiga pokok 
utama yang dibahas oleh Surah ini, dan dua pokok lainnya ialah Haji dan 
Jihād. Ayat ini selanjutnya menunjukkan, bahwa perintah yang bertalian 
dengan kurban tidak terbatas kepada Islam saja. Perintah ini lumrah dalam 
semua agama, sebab agama-agama terbit dari sumber Ilahi juga. Ayat ini 
menunjukkan bahwa yang mula-pertama diwajibkan kepada pengikut semua 
agama, adalah menyembelih kurban binatang – dan kebiasaan kejam, dengan 
mempersembahkan manusia sebagai kurban adalah bid’ah. Mengingat 
berbagai arti akar kata Nasaka (Lane), kurban yang sejati mempunyai tiga 
sifat khusus yang penting, (a) kurban itu harus dengan kemauan sendiri dan 
spontan; (b) kurban itu harus dijalankan dengan niat yang sesuci-sucinya; (c) 
kurban itu tidak boleh dipersembahkan karena terdorong oleh pertimbangan-
pertimbangan duniawi.

a2 : 197; 48 : 26.  b5 : 5; 6 : 119.  c5 : 74; 16 : 23; 37 : 5.
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36. aOrang-orang yang apabila 
disebut nama Allah gemetarlah 
hati mereka, mereka yang ber-
sabar atas apa yang menimpa 
mereka, dan yang mendirikan 
shalat dan dari apa-apa yang 
Kami rezekikan kepada mereka, 
mereka belanjakan.

ِبِریَۡن  ۡم َو الّصٰ
ُ
ُہ َوِجلَۡت قُُلۡوبُہ

ِذیَۡن ِاَذا ُذکَِر اللّٰ
َّ ال

ِممَّا  َو   � ٰلوِۃ  الّصَ الُۡمِقۡیِمي  َو  ۡم 
ُ
اََصابَہ  

ۤ
َما َعلٰي 

ۡم  یُۡنِفُقۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ
َرَزۡقٰنہ

37. Dan unta-unta kurban Kami 
jadikan itu bagimu sebagai tanda-
tanda Allah yang di dalamnya 
ada banyak kebaikan bagimu. 
Maka sebutlah nama Allah atas-
nya waktu binatang-binatang 
itu berdiri berbaris-baris. Dan 
apabila telah rebah mati pada 
sisinya, maka makanlah dari 
dagingnya dan berilah makan 
orang yang membutuhkan tetapi 
mereka tidak mau meminta-
minta, begitu pula yang meminta-
minta.1954 Demikianlah Kami 
tundukkan mereka unta-unta itu 
bagimu, supaya kamu bersyukur.

ِہ 
اللّٰ َشَعٓائِِر  ۡن   ّمِ لَُکۡم  ٰنَہا 

ۡ
َجَعل الُۡبۡدَن  َو 

ِہ َعلَۡیَہا 
ُروا اۡسَم اللّٰ

ُ
لَُکۡم ِفۡیَہا َخیٌۡرۖ  فَاۡذک

ُلۡوا ِمۡنَہا 
ُ
ۚ  فَِاَذا َوَجَبۡت ُجُنۡوبَُہا فَک

َ
َصَوٓاّف

ۡرٰنَہا 
َ
َسّخ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک ّرَ ؕ 

َ
الُۡمۡعت َو  الَۡقانَِع  اَۡطِعُموا  َو 

ُرۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ُ

ُکۡم تَۡشک
َّ لَُکۡم لََعل

1953. Ayat ini mengandung pengertian berganda: (1) Kenyataan bahwa 
upacara kurban sudah biasa dalam semua agama, meskipun semua agama 
begitu jauh terpisah satu sama lain oleh waktu dan tempat asalnya, menunjukkan 
bahwa pada asal mulanya semua agama terbit dari Sumber Agung yang sama, 
bahwa Tuhan semua bangsa adalah Tuhan Yang Maha Esa. (2) Bahwa tujuan 
yang menjadi dasar bagi kurban itu, menyadari dan menyatakan Keesaan Ilahi 
dengan mengurbankan hasrat-hasrat dan harapan kita, semua cita-cita kita, 
bahkan jiwa raga dan kehormatan kita karena Allah. Pengertian mengenai 
kurban menurut Islam tidak terletak dalam meredakan keangkeran dewa murka, 
dan dalam menebus dosa seseorang, tetapi dalam mengurbankan segala milik 
kita karena Allah dan di jalan Tuhan.

1954. Menyembelih unta-unta yang dibawa ke Mekah untuk kurban hanya 
merupakan lambang kesediaan manusia untuk mengurbankan jiwanya demi 
Khalik dan Junjungannya, persis sebagaimana unta-unta menyerahkan jiwanya 
untuk tuannya sendiri. Inilah tujuan dan maksud agung dari kurban, sedangkan 

a23 : 61.
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38. Sekali-kali tidak akan 
sampai kepada Allah dagingnya 
dan tidak pula darahnya, akan 
tetapi yang sampai kepada-Nya 
adalah ketakwaan darimu.1955 
Demikianlah Dia menundukkan 
mereka unta-unta itu bagimu, 
supaya kamu mengagungkan 
Allah atas petunjuk yang Dia 
berikan kepadamu. Dan berilah 
khabar suka kepada orang-orang 
yang berbuat kebaikan.

حُۡوُمَہا َو لَا ِدَمٓاُؤَہا َو لِٰکۡن 
ُ
َہ  ل

 لَۡن یََّناَل اللّٰ

َرَہا 
َ
َسّخ لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک ۡم ؕ 

ُ
ِمۡنک ۡقٰوي  الّتَ یََّنالُُہ 

 ؕ ۡم 
ُ

َہٰدىک َما  َعلٰي  َہ 
اللّٰ ُِروا 

بّ
َ

لُِتک لَُکۡم 

ِر  الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۳۸﴾  َو بَّشِ

39. Sesungguhnya Allah men-
jaga orang-orang yang ber-
iman.1956 Sesungguhnya Allah 
tidak mencintai setiap orang yang 
berkhianat, lagi ingkar.

َہ لَا 
َمنُۡوا ؕ ِاّنَ اللّٰ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ َہ یُٰدِفُع َعِن ال
ِاّنَ اللّٰ

ُفۡوٍر ﴿٪۳۹﴾ 
َ
اٍن  ک   َخّوَ

َ
ّل

ُ
ُيِحّبُ ک

نصف 
الحزب

34


tujuan-tujuan lainnya yang disebut dalam ayat ini mempunyai kepentingan 
nomor dua. Peziarah diperingatkan tentang arti kurban, ketika ia menyembelih 
seekor ternak yang berperan sebagai tanda Ilahi. Ayat ini menunjukkan, bahwa 
daging binatang kurban harus dibagikan dengan sepatutnya dan tidak boleh 
dibuang begitu saja.

1955. Ayat ini menerangkan dengan sangat jelas inti-sari, rahasia, dan 
hakikat serta tujuan dan maksud kurban. Ayat ini mengajarkan, bahwa bukanlah 
perbuatan lahir upacara kurban menarik keridaan Ilahi, melainkan jiwa yang 
menjadi dasarnya dan niat yang ada di belakangnya. Daging atau darah 
binatang yang disembelih tidak sampai kepada Tuhan; yang dapat diterima 
oleh Tuhan adalah ketulusan hati. Tuhan menuntut dan menerima pengurbanan 
mutlak semua yang dekat dan dicintai oleh kita – hak milik duniawi kita, cita-
cita yang sangat kita cintai, kehormatan dan jiwa kita sendiri. Pada hakikatnya, 
Tuhan tidak memerlukan atau menuntut dari kita pengurbanan apa pun berupa 
daging dan darah bina-tang-binatang, tetapi menuntut pengurbanan dari hati 
kita. Tetapi pikiran ini pun tidak benar, bahwa oleh sebab bukan perbuatan lahir 
dalam memberi kurban, tetapi niat yang ada di belakangnya yang betul-betul 
mempunyai arti, maka amal perbuatan yang dilakukan secara lahir itu tidak 
penting. Benar, kurban secara lahir itu hanya kulit, sedang jiwa yang menjadi 
dasarnya adalah inti dan pati-sarinya, namun kulit atau badan suatu barang, 
seperti pula roh dan intinya, adalah sangat penting, sebab tiada jiwa dapat 
berwujud tanpa badan, dan tiada pati (sari) tanpa kulit.

1956. Dengan ayat ini mulai diperkenalkan topik jihad. Masalah kurban 
merupakan pendahuluan yang tepat bagi pokok yang sangat penting ini. 
Sebelum umat Islam diberi izin untuk mengadakan perang beladiri, mereka 
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40. Telah diizinkan untuk meng-
angkat senjata bagi mereka yang 
telah diperangi, disebabkan 
mereka telah dianiaya.1957 Dan 
sesungguhnya Allah berkuasa 
menolong mereka.

ِاّنَ   ُظلُِمۡواَؕو  ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا یُٰقَتُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ لِل اُِذَن 

 ﴾۴۰ۙ َہ  َعلٰي  نَۡصِرہِۡم  لََقِدیُۡر  ﴿
اللّٰ

diberi pengertian mengenai pentingnya pengurbanan. Ayat ini menerangkan 
dengan sangat jelas tentang pandangan Islam mengenai jihad. Sebagaimana 
ayat ini menunjukkan, jihad ialah berperang untuk membela kebenaran. 
Akan tetapi, meskipun tidak mengizinkan perang agresi macam apapun, 
agama Islam menganggap perang yang diadakan untuk membela kehormatan 
diri, negara, atau agama sebagai suatu amal saleh yang amat tinggi nilainya. 
Manusia merupakan hasil karya Allah Swt yang paling mulia. Ia adalah 
puncak ciptaan-Nya, tujuan dan maksud-Nya. Ia adalah khalifah Allah di 
bumi dan raja seluruh makhluk-Nya (QS.2: 31). Inilah pandangan Islam 
mengenai kemuliaan manusia di alam raya ini. Oleh sebab itu wajar sekali, 
bahwa agama yang telah mengangkat manusia ke taraf yang begitu tinggi, 
harus pula menempatkan jiwa manusia pada kedudukan yang sangat penting 
dan suci. Menurut Al-Qur’an, dari segala hal, manusialah yang paling 
mulia dan tidak boleh diganggu. Merenggut nyawanya merupakan tindakan 
pelanggaran, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat langka, dan Al-
Qur’an telah menyebutkan secara khusus (QS.5: 33; 17: 34). Tetapi yang 
tidak kalah pentingnya menurut Islam adalah kebebasan menyatakan kata 
hati. Hal ini merupakan pusaka manusia yang paling berharga – mungkin 
lebih berharga daripada jiwa manusia sendiri. Al-Qur’an yang telah memberi 
kedudukan yang semulia-mulianya kepada kehidupan manusia, tidak 
mungkin abai untuk mengakui dan menyatakan bahwa kesucian dan haknya 
yang tidak boleh diganggu (kebebasan berkehendak), sebagai hak milik yang 
paling berharga. Untuk membela milik mereka yang paling berharga itulah, 
Kaum Muslimin telah diberi izin untuk mengangkat senjata.

1957. Menurut kesepakatan di antara para ulama, ayat inilah yang 
merupakan ayat pertama, yang memberi izin kepada Kaum Muslimin untuk 
mengangkat senjata guna membela diri. Ayat ini menetapkan asas-asas yang 
menurut itu, Kaum Muslimin boleh mengadakan perang untuk membela 
diri, dan bersama-sama dengan ayat-ayat berikutnya mengemukakan alasan-
alasan yang membawa Kaum Muslimin yang amat sedikit jumlahnya itu – 
tanpa persenjataan dan alat-alat duniawi lainnya – untuk berperang membela 
diri. Hal itu mereka lakukan sesudah mereka tidak henti-hentinya mengalami 
penderitaan selama bertahun-tahun di Mekah, dan sesudah mereka dikejar-
kejar sampai ke Medinah dengan kebencian yang tak ada hentinya dan di sini 
pun mereka diusik dan diganggu juga. Alasan pertama yang dikemukakan 
dalam ayat ini ialah, bahwa mereka diperlakukan dengan aniaya.

R. 6



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1181

41. Orang-orang yang telah 
diusir dari rumah-rumah mereka 
tanpa hak, hanya karena mereka 
berkata, “Tuhan kami ialah     
Allah.”1958 aDan sekiranya Allah 
tidak menahan sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, maka 
biara-biara serta gereja-gereja 
Nasrani dan rumah-rumah ibadah 
Yahudi serta masjid-masjid yang 
banyak disebut nama  Allah1959 
tentu telah dihancurkan. bDan 
pasti Allah akan menolong siapa 
yang menolong agama-Nya. Se-
sungguhnya Allah Mahakuasa, 
Mahaperkasa.

َحّقٍ  بَِغیِۡر  ِدیَاِرہِۡم  ِمۡن  اُۡخِرُجۡوا  ِذیَۡن 
َّ ا�ل

ِہ 
اللّٰ ُع 

ۡ
َدف لَا  لَۡو  َو   ؕ ُہ 

اللّٰ َربَُّنا  یَُّقۡولُۡوا  اَۡن  اۤ  
َّ ِال

َصَواِمُع  َمۡت  ُہّدِ
َّ
ل بَِبۡعٍض  ۡم 

ُ
بَۡعَضہ اَس  الّنَ

اۡسُم  ِفۡیَہا  ُر 
َ
ک

ۡ
یُذ َمٰسِجُد  ّوَ  َصَلٰوٌت  ّوَ  بَِیٌع  َو 

 ؕ یَّۡنُصُرٗہ  َمۡن  ُہ 
اللّٰ لََیۡنُصَرّنَ  َو   ؕ ِثیًۡرا 

َ
ک ِہ 

اللّٰ

َہ لََقِوّيٌ َعِزیٌۡز ﴿۴۱﴾ 
ِاّنَ اللّٰ

1958. Ayat ini memberi alasan kedua, ialah bahwa Kaum Muslimin telah 
diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang adil dan sah; satu-
satunya kesalahan mereka ialah hanya karena mereka beriman kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Bertahun-tahun lamanya Kaum Muslimin ditindas di Mekah, 
kemudian mereka diusir dari sana dan tidak pula dibiarkan hidup dengan 
aman di tempat pengungsian mereka di Medinah. Islam diancam dengan 
kemusnahan total oleh suatu serangan gabungan suku-suku Arab di sekitar 
Medinah, yang terhadapnya orang Quraisy mempunyai pengaruh yang besar, 
mengingat kedudukan mereka sebagai penjaga Ka’bah. Kota Medinah sendiri 
menjadi sarang kekacauan dan pengkhianatan. Orang-orang Yahudi bersatu-
padu memusuhi Rasulullah Saw. Kesulitan beliau bukan berkurang, bahkan 
makin bertambah dengan hijrah itu. Di tengah-tengah keadaan yang amat 
tidak menguntungkan itulah Kaum Muslimin terpaksa mengangkat senjata 
untuk menyelamatkan diri mereka, agama mereka, dan pribadi Rasulullah 
Saw dari kemusnahan. Jika ada suatu kaum yang pernah mempunyai alasan 
yang sah untuk berperang, maka kaum itu adalah Muhammad Saw dan para 
sahabat beliau. Namun para kritisi Islam yang tidak mau mempergunakan 
akal telah menuduh, bahwa beliau melancarkan peperangan agresi untuk 
memaksakan agama beliau kepada orang-orang yang tidak menghendakinya.

1959. Sesudah memberikan alasan-alasan, mengapa Kaum Muslimin 
terpaksa mengangkat senjata, ayat ini mengemukakan tujuan dan maksud 
peperangan yang dilancarkan oleh umat Islam. Tujuannya sekali-kali bukan 
untuk merampas hak orang-orang lain atas rumah dan milik mereka, atau 
merampas kemerdekaan mereka serta memaksa mereka tunduk kepada 

a2 : 252.  b47 : 8.
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42. Orang-orang yang, jika 
Kami beri kedudukan mereka di 
bumi, mereka mendirikan shalat, 
membayar zakat dan menyuruh 
berbuat kebaikan serta melarang 
dari keburukan.1960 Dan kepada 
Allah-lah kembali segala urusan.

ٰلوَۃ  الّصَ اَقَاُموا  الۡاَۡرِض  فِي  ۡم 
ُ
ہ ّنٰ

َّ
ک ّمَ ِاۡن  ِذیَۡن 

َّ اَل

َعِن  نََہۡوا  َو  بِالَۡمۡعرُۡوِف  اَمَرُۡوا  َو  وَۃ 
ٰ

ک الّزَ تَُوا 
ٰ
ا َو 

  الۡاُُمۡوِر ﴿۴۲﴾ 
ُ

ِہ  َعاِقَبۃ
ِرؕ  َو لِلّٰ

َ
الُۡمۡنک

43. aDan jika mereka itu men-
dustakan engkau, maka se-
sungguhnya sebelum mereka, 
kaum Nuh, ‘Ad dan Tsamud telah 
mendustakan pula nabi-nabi 
mereka.

نُۡوٍح   قَۡوُم  ۡم 
ُ
قَۡبلَہ بَۡت 

َّ
ذ

َ
ک فََقۡد  بُۡوَک  ِ

ّ
ذ

َ
یُّک ِاۡن  َو 

 ﴾۴۳ۙ ّوَ َعاٌد  ّوَ  ثَُمۡوُد ﴿

44. Dan kaum Ibrahim dan 
kaum Luth;

 ﴾۴۴ۙ َو  قَۡوُم  ِابٰۡرِہۡیَم  َو  قَۡوُم  لُۡوٍط ﴿
45. Dan penduduk Madyan. 

Dan Musa juga telah didustakan, 
maka Aku berikan tangguh bagi 
orang-orang ingkar; kemudian 
Aku tangkap mereka, maka betapa 
hebatnya siksaan-Ku!

ۡملَۡیُت 
َ
َب ُمۡوٰسي فَا ِ

ّ
ذ

ُ
ّوَ اَۡصٰحُب َمۡدیََن ۚ َو ک

اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
فَک  ۚ ۡم 

ُ
تُہ

ۡ
اََخذ ثُّمَ  ٰکفِرِیَۡن 

ۡ
لِل

نَِکیِۡر ﴿۴۵﴾ 

kekuasaan asing, atau untuk menjajagi pasar-pasar yang baru atau memperoleh 
tanah-tanah jajahan baru, seperti telah dilakukan oleh kekuatan barat.

Yang dimaksudkan ialah mengadakan perang semata-mata untuk 
membela diri dan untuk menyelamatkan Islam dari kemusnahan, dan untuk 
menegakkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir; begitu juga 
untuk membela tempat-tempat peribadatan yang dimiliki oleh agama-agama 
lain – gereja-gereja, rumah-rumah peribadatan Yahudi, kuil-kuil, biara-biara, 
dan sebagainya (QS.2: 194 ; 2: 257; 8: 40 dan QS.8: 73). Jadi tujuan pertama 
dan terutama dari perang-perang yang dilancarkan oleh Islam di masa yang 
lampau, dan selamanya di masa yang akan datang pun adalah menegakkan 
kebebasan beragama dan beribadah dan berperang membela negeri, 
kehormatan, dan kemerdekaan terhadap serangan tanpa dihasut. Apakah ada 
alasan untuk berperang yang lebih baik daripada ini?

1960. Ayat ini mengandung perintah bagi orang-orang Muslim, bahwa  
mana-kala mereka memperoleh kekuasaan, maka mereka tidak boleh 
mempergunakannya untuk kemajuan bagi kepentingan diri mereka sendiri, 
melainkan harus digunakan untuk memperbaiki nasib orang-orang miskin 

a6 : 35;  35 : 26;  40 : 6;  54 : 10.
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46. aDan berapa banyaknya 
negeri yang telah Kami binasakan, 
ketika penduduknya  dalam ke-
adaan aniaya, maka telah runtuh 
bangunan-bangunannya, dan 
betapa banyaknya sumur yang 
telah ditinggalkan dan betapa 
banyak benteng-benteng megah 
telah menjadi puing-puing.

  
ٌ

َظالَِمۃ ِہَي  َو  اَۡہلَۡکٰنَہا  قَۡریٍَۃ   ۡن  ّمِ اَیِّۡن 
َ
فَک

ّوَ   لٍَۃ  
َ

َعّط ّمُ بِۡئٍر   َو  ُعُرۡوِشَہا  َعلٰي   
ٌ

َخاِویَۃ فَِہَي 

ِشۡیٍد ﴿۴۶﴾  قَۡصٍر  ّمَ

47. bMaka tidakkah mereka 
berjalan di bumi, supaya hati 
mereka dapat memahami, telinga 
mereka dapat mendengar? Maka 
sesungguhnya bukan mata yang 
buta, akan tetapi hati yang ada 
dalam dada yang buta.1961

ۡم 
ُ
لَہ ۡوَن 

ُ
فََتک الۡاَۡرِض  فِي  يَِسیُۡرۡوا  اَفَلَۡم 

يَّۡسَمُعۡوَن  َذاٌن 
ٰ
ا اَۡو    

ۤ
بَِہا یَّۡعِقُلۡوَن  قُُلۡوٌب 

َہا لَا تَۡعَمي الۡاَبَۡصاُر  َو لِٰکۡن  تَۡعَمي 
بَِہا ۚ فَِانَّ

ُدۡوِر ﴿۴۷﴾  ِتۡي فِي الّصُ
َّ الُۡقُلۡوُب ال

48. cDan mereka minta kepada 
engkau untuk mempercepat 
azab, tetapi Allah tidak akan 
mengingkari janji-Nya. Dan se-
sungguhnya satu hari di sisi 
Tuhan-mu kadang-kadang seperti 
seribu tahun menurut perhitungan 
kamu.1961A

ُہ 
اللّٰ ۡخلَِف 

ُ
ّي لَۡن  َو  اِب 

َ
بِالَۡعذ يَۡسَتۡعِجُلۡونََک  َو  

َسَنٍۃ   لِۡف  
َ
ا

َ
ک َربَِّک   ِعۡنَد  یَۡوًما  ِاّنَ  َو   ؕ َوۡعَدٗہ 

ۡوَن ﴿۴۸﴾  مَّا  تَُعّدُ ّمِ

a7 : 5; 21 : 12; 28 : 59; 65 : 9 - 10.  b12 : 110; 30 : 10; 35 : 45; 40 : 22; 47 : 11.
c26 : 205; 27 : 72; 29 : 54 - 55; 37 : 177; 51 : 15.

dan orang-orang tertindas dan untuk menegakkan keamanan dan keselamatan 
di daerah-daerah kekuasaan mereka, dan bahwa mereka harus menghormati 
dan melindungi tempat-tempat peribadatan.

1961. Dari ayat ini jelas, bahwa orang-orang mati, orang-orang buta, dan 
orang-orang tuli, yang dibicarakan di sini atau di tempat lain dalam Al-Qur’an 
ialah orang-orang yang ditilik dari segi rohani telah mati, buta, dan tuli.

1961A. Rasulullah Saw diriwayatkan telah bersabda, bahwa tiga abad 
pertama Islam akan merupakan masa yang terbaik, sesudah itu kepalsuan 
akan tersebar dan suatu masa kegelapan akan datang dan meluas sampai 
seribu tahun (Tirmidzi). Masa seribu tahun ini dipersamakan dengan satu hari 
(QS.32: 6). Dalam masa ini, satu kaum yang bermata biru akan bangkit dan 
menyebar luas ke seluruh dunia (QS.20: 103-104). Orang-orang bermata biru 
itulah yang karena sombong dan takaburnya, yang diakibatkan oleh karena 
memperoleh kemuliaan duniawi dan kekuasaan politik, telah digambarkan 
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49. Dan berapa banyaknya 
negeri telah Aku beri tangguh, 
padahal ia berlaku aniaya. Ke-
mudian Aku menangkapnya, dan 
kepada Aku-lah tempat kembali.

  
ٌ

َظالَِمۃ ِہَي  َو  َہا 
َ
ل اَۡملَۡیُت  قَۡریٍَۃ   ۡن  ّمِ اَیِّۡن 

َ
ک َو 

ّيَ الَۡمِصیُۡر ﴿٪۴۹﴾ 
َ

تَُہا ۚ َو ِال
ۡ

ثُّمَ اََخذ 

50. Katakanlah, “Hai manusia! 
aSesungguhnya aku hanya pemberi 
peringatan yang nyata bagi kamu.

نَِذیٌۡر   لَُکۡم  اَنَا�   
ۤ
َما

ِانَّ اُس  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا قُۡل 

 ﴾۵۰ۚ ِبیٌۡن ﴿ ّمُ
51. “Maka orang-orang yang 

beriman dan beramal saleh, bbagi 
mereka ada ampunan dan rezeki 
yang mulia.

ۡم 
ُ
لَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ فَال

ِریٌۡم ﴿۵۱﴾ 
َ
ۡغفَِرٌۃ  ّوَ  ِرۡزٌق  ک ّمَ

52. “Tetapi corang-orang yang 
berusaha menggagalkan Tanda-
tanda Kami, mereka itulah peng-
huni Jahannam.”

ِٰٓئَک   اُول ُمٰعِجِزیَۡن  ٰیِتَنا 
ٰ
ا فِۡيۤ   َسَعۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

جَِحۡیِم ﴿۵۲﴾ 
ۡ

اَۡصٰحُب  ال
53. Dan Kami tidak pernah 

mengirim sebelum engkau se-
orang rasul dan tidak pula seorang 
nabi, melainkan apabila ia meng-
inginkan sesuatu, maka setan 
meletakkan rintangan-rintangan 
ke dalam keinginannya. Tetapi 
Allah melenyapkan rintangan-
rintangan yang diletakkan oleh 
setan.1962 Kemudian Allah me-
neguhkan tanda-tanda-Nya. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.

ُسۡوٍل ّوَ لَا نَِبّيٍ   َنا ِمۡن قَۡبلَِک ِمۡن ّرَ
ۡ
  اَۡرَسل

ۤ
َو َما

 ۚ ِتٖہ  اُۡمِنّیَ فِۡيۤ  ۡیٰطُن 
َ

الّش اَلۡقَي  ي 
ٰۤ

تََمّن ِاَذا  اۤ  
َّ ِال

ُيۡحِکُم   ثُّمَ   ۡیٰطُن 
َ

الّش ِقي 
ۡ
یُل َما  ُہ 

اللّٰ فََینَۡسُخ 

 ﴾۵۳ۙ ُہ َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم  ﴿
ٰیِتٖہ ؕ َو  اللّٰ

ٰ
ُہ  ا

اللّٰ

a26 : 116; 29 : 51; 51 : 51; 67 : 27.  b8 : 75; 24 : 27; 34 : 5.  c34 : 6, 39.

memberi tantangan kepada Rasulullah Saw untuk mempercepat azab, yang 
– begitulah dikatakan oleh beliau – akan menimpa mereka pada waktu yang 
ditentukan dan dijanjikan itu.

1962. Ayat ini dengan sengaja telah disalah-tafsirkan, dan diputar-balikkan 
artinya oleh para pujangga Kristen yang bersyakwasangka. Mereka berkata, 
pada suatu hari di Mekah, ketika Rasulullah Saw membaca ayat ke-20 dan 21 
Surah An-Najm, “Apakah kamu memperhatikan Lata dan Uzza. Dan selain 
itu, tuhan yang ketiga adalah Manat,” maka setan memasukkan ke dalam 
mulut beliau kata-kata, Tilka’l-Gharānīq al-Ulā, wa Inna Syafā‘atuhunna 

R. 7
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54. Supaya Dia menjadikan 
rintangan yang diletakkan oleh 
setan sebagai ujian bagi orang-
orang yang dalam hatinya ada 
penyakit1963 dan mereka yang 
hatinya keras. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang aniaya itu 
benar-benar melantur jauh dalam 
permusuhan.

فِۡي  ِذیَۡن 
َّ لِّل  

ً
ِفۡتَنۃ ۡیٰطُن 

َ
الّش ِقي 

ۡ
یُل َما  لَِّيۡجَعَل 

ِاّنَ  َو   ؕ ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ الَۡقاِسَیِۃ   ّوَ  َرٌض 

َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم 

 ﴾۵۴ۙ لِِمیَۡن لَِفۡي ِشَقاٍق  ۭ بَِعۡیٍد ﴿
ٰ

الّظ

Laturtajā, artinya, “Ini adalah dewi-dewi yang mulia dan syafaat mereka 
diharapkan.” Mereka menyebutnya “kealpaan Muhammad,” atau “kompromi 
beliau dengan kemusyrikan.” 

Rasulullah Saw tidak pernah berkompromi dengan kemusyrikan, begitu 
pula tidak pernah ada kekhilafan atau kelengahan dari beliau. Tuduhan ini 
menunjukkan keinginan mereka, bahwa beliau mempunyai buah pikiran 
ke arah itu. Para kritisi ini selamanya mencari-cari kesempatan untuk 
menemukan suatu kelengahan dalam wujud Rasulullah Saw, apabila mereka 
tidak dapat menemukan sesuatu, mereka sendiri mengada-adakan sesuatu dan 
menuduhkannya kepada beliau. Mereka berkata, bahwa ayat ini menunjuk 
kepada kejadian tersebut di atas. Kami akan membahas seluas-luasnya 
peristiwa itu, apabila kita sampai kepada ayat yang bersangkutan (QS.53: 20, 
21). Cukuplah dikatakan di sini, bahwa seluruh kisah ini didustakan secara 
kenyataan, bahwa Surah ke-53 itu menurut kesepakatan para ahli, telah 
diturunkan pada tahun ke-5 Nabawi di Mekah, sedang Surah yang sekarang ini 
diwahyukan di Medinah, atau di Mekah menjelang keberangkatan Rasulullah 
Saw ke Medinah pada tahun ke-13 Nabawi. Mustahillah, bahwa Tuhan 
harus menunggu-nunggu delapan tahun lamanya, untuk menunjuk kepada 
kejadian tersebut dalam ayat ini. Lebih-lebih lagi kisah semua ahli tafsir yang 
cendekia ini, telah ditolak sebagai hal yang sama sekali tidak mempunyai 
dasar. Di samping itu, tidak ada sesuatu kata dalam ayat ini, membenarkan 
pengada-adaan dusta yang begitu menyolok mata tersebut. Arti ayat ini amat 
jelas. Ayat ini bermaksud mengemukakan, bahwa apabila seorang nabi ingin 
mencapai tujuannya, yaitu bila ia menyampaikan amanat kebenaran dan 
menginginkan supaya keesaan Ilahi dapat ditegakkan di muka bumi, orang-
orang yang bersifat setan, berusaha menghambat majunya kebenaran dengan 
meletakkan segala macam rintangan pada jalannya. Mereka ingin melihat 
misinya mengalami kegagalan. Tetapi mereka tidak dapat menghancurkan 
rencana Ilahi dan Tuhan menghilangkan semua hambatan dan membuat tujuan 
kebenaran itu memperoleh keunggulan dan kemenangan. Ayat ini mempunyai 
pengertian umum. Tidak ada alasan untuk menyatakan, bahwa ayat ini khusus 
ditujukan kepada Rasulullah Saw. Tambahan pula, tidak mungkin setan 
merusak kemurnian wahyu Al-Qur’an. Tuhan telah menyatakan wajib atas 
diri-Nya Sendiri, melindungi Al-Qur’an terhadap semua campur-tangan dan 
penyisipan (QS.15: 10; 71: 27- 29), bahkan pendapat ilmiah para cendekiawan 
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55. Dan supaya adiketahui oleh 
orang-orang yang diberi ilmu, 
bahwa Al-Qur’an itu adalah 
kebenaran dari Tuhan engkau, 
supaya mereka beriman kepada-
nya, dan hati mereka tunduk 
kepadanya. Dan sesungguhnya 
Allah pasti memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang beriman 
ke jalan yang lurus.

ِمۡن   
ُ

حَّق
ۡ

ال ُہ 
اَنَّ َم 

ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال لَِیۡعلََم  ّوَ 

ۡم ؕ 
ُ
قُُلۡوبُہ لَٗہ  ۡخِبَت 

ُ
فَت بِٖہ  فَُیۡؤِمنُۡوا  بَِّک  ّرَ

ِصَراٍط   ِالٰي  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َہاِد 
َ
ل َہ 

اللّٰ ِاّنَ  َو 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۵۵﴾  ّمُ

56. Dan orang-orang yang 
ingkar tidak kunjung berhenti 
bdalam keraguan mengenainya, 
hingga datang kepada mereka 
Saat1964 dengan tiba-tiba atau 
datang kepada mereka azab, pada 
suatu hari yang membinasakan.1965

ي 
ٰ
َحّت ۡنُہ  ّمِ ِمۡریٍَۃ   فِۡي   ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال یََزاُل  لَا  َو 

اُب  
َ

َعذ ۡم  
ُ
تَِیہ

ۡ
یَا اَۡو   

ً
بَۡغَتۃ  

ُ
اَعۃ الّسَ ُم 

ُ
تَِیہ

ۡ
تَا

یَۡوٍم  َعِقۡیٍم ﴿۵۶﴾ 

Kristen pun telah mempertahankan kebenaran pendakwaan Al-Qur’an tersebut.
1963. Ayat ini mendukung penafsiran yang telah kami berikan mengenai 

ayat yang sebelumnya. Tidak ada alasan untuk membenarkan kisah yang tidak 
mempunyai dasar, diada-adakan oleh sementara para mufassir yang kurang 
paham, sehubungan dengan ayat ini. Ayat ini bermaksud mengemukakan, 
bahwa orang-orang berwatak setan, berusaha meletakkan segala macam 
rintangan guna menggagalkan tersebar-luasnya amanat seorang nabi, supaya 
kemajuannya dapat dicegah dan “orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit” 
dapat disesatkan. Tetapi Tuhan menghilangkan segala rintangan semacam itu, 
dan sesudah mula-mula mengalami kegagalan-kegagalan sementara, maka 
kemudian kebenaran itu terus berderap maju mencapai kemajuan yang merata.

1964. Sā‘ah berarti kemenangan Islam pada akhirnya. Kata itu dapat pula 
menunjuk kepada jatuhnya Mekah, ketika kekuatan orang-orang ingkar Quraisy 
telah dihancurkan untuk selama-lamanya. Peristiwa jatuhnya Mekah itu terjadi 
secara tiba-tiba. Orang-orang Quraisy tidak mempunyai dugaan sedikit pun 
mengenai kemunculan lasykar Islam sebelum lasykar itu benar-benar sampai 
di ambang pintu Mekah.

1965. Imra’atun ‘Aqīmah berarti, seorang wanita yang mandul. Yaumun 
‘Aqīm berarti, hari yang membawa kehancuran, hari pertempuran dahsyat, 
dikatakan demikian sebab banyak wanita-wanita yang karena kehilangan 
putra-putra mereka dalam pertempuran, menjadi ‘Aqīm, yakni mandul (Lane).

a13 : 20; 34 : 7; 35 : 32; 47 : 3; 56 : 96.  b11 : 18.
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a25 : 27.  b13 : 30; 14 : 24; 18 : 31; 30 : 16; 68 : 35; 78 : 32 - 37.  c2 : 40; 7 : 37;

30 : 17; 57 : 20; 64 : 11; 78 : 22 - 27.  d3 : 196; 8 : 75; 9 : 20 - 22; 16 : 42.

57. aKerajaan pada hari itu1966 
kepunyaan Allah. Maka Dia akan 
menghakimi di antara mereka. 
Maka borang-orang yang beriman 
dan beramal saleh akan berada di 
dalam surga penuh kenikmatan.

ِذیَۡن 
َّ ۡمؕ  فَال

ُ
ُم بَۡیَنہ

ُ
ِہؕ  َيۡحک

ُک یَۡوَمِئٍذ لِّلّٰ
ۡ
اَلُۡمل

ِعۡیِم ﴿۵۷﴾  ِت الّنَ ِلٰحِت فِۡي َجّنٰ َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ا

58. Tetapi corang-orang yang 
ingkar dan mendustakan tanda-
tanda Kami; maka itulah orang- 
orang yang bagi mereka ada azab 
yang menghinakan.

ۡم  
ُ
لَہ ِٰٓئَک   ول

ُ
فَا ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ِہیٌۡن ﴿٪۵۸﴾  اٌب  ّمُ
َ

َعذ 

59. Dan dorang-orang yang 
berhijrah di jalan Allah, kemudian 
mereka terbunuh atau mati,1967 
niscaya Allah akan memberi rezeki 
kepada mereka suatu rezeki yang 
baik. Dan sesungguhnya Allah 
adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

ا  قُِتُلۡوۤ ثُّمَ  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  َہاَجُرۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ُہ ِرۡزقًا َحَسًنا ؕ َو ِاّنَ 
ُم اللّٰ

ُ
ہ اَۡو َماتُۡوا لَیَۡرُزقَّنَ

ِزِقیَۡن ﴿۵۹﴾  ُہَو  َخیُۡر  الّرٰ
َ
َہ  ل

اللّٰ

60. Niscaya Dia akan mema-
sukkan mereka ke dalam suatu 
tempat yang mereka akan sa-
ngat sukai. Dan sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha 
Penyantun.

َہ  
اللّٰ ِاّنَ  َو   ؕ یَّۡرَضۡونَٗہ  ۡدَخلًا   ّمُ ۡم 

ُ
ہ لَُیۡدِخلَّنَ

لََعلِۡیٌم  َحلِۡیٌم ﴿۶۰﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع 
الحزب 34

1966. Di samping mempunyai pengertian umum, ayat ini merujuk 
secara khusus kepada jatuhnya Mekah. Pada hari itu kerajaan Tuhan berdiri 
teguh di Arabia, dan kemusyrikan meninggalkan bentengnya dan tidak akan 
kembali lagi untuk selama-lamanya, serta keputusan Tuhan telah diumumkan 
dengan kata-kata. “Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. 
Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap.” (QS.17: 82).

1967. Mereka yang meninggalkan kampung halamannya dan segala 
yang mereka cintai karena Allah dan menghabiskan hidup mereka dalam 
menyempurnakan kehendak-Nya dan akhirnya wafat dalam menjalankan 
tugasnya, patut dimasukkan dalam golongan orang yang benar-benar telah 
mati terbunuh pada jalan Allah, sebab pengurbanan mereka sama besarnya 
dengan pengurbanan mereka yang betul-betul mati syahid. Hanya Tuhan 
dengan hikmah-Nya yang tidak pernah meleset, menyelamatkan jiwa mereka. 
Inilah maksud kata-kata, “atau mati.” 

R. 8
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61. Demikianlah, dan barang-
siapa membalas setimpal dengan 
apa yang telah ditimpakan ke-
padanya, dan kemudian ia 
diperlakukan aniaya, tentulah 
Allah akan menolongnya.1968 
Sesungguhnya Allah Maha 
Pemaaf, Maha Pengampun.

ثُّمَ  بِٖہ  ُعۡوِقَب  َما  بِِمۡثِل  َعاقََب  َمۡن  َو  ٰذلَِک 

لََعُفّوٌ   َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ُہ 

اللّٰ ُہ 
لََیۡنُصَرنَّ َعلَۡیِہ  بُِغَي 

َغُفۡوٌر ﴿۶۱﴾ 

62. Peraturan hukuman itu 
berlaku untuk menampakkan, 
bahwa sesungguhnya aAllah-lah 
yang memasukkan malam ke 
dalam siang dan memasukkan 
siang ke dalam malam,1969 dan 
sesungguhnya Allah Maha Men-
dengar, Maha Melihat.

َہاِر َو یُۡولُِج  ۡیَل  فِي الّنَ
َّ َہ یُۡولُِج ال

ّنَ اللّٰ
َ
ٰذلَِک بِا

َہ َسِمۡیٌع  ۭ بَِصیٌۡر ﴿۶۲﴾ 
ۡیِل َو اَّنَ اللّٰ

َّ َہاَر فِي ال الّنَ

63. Demikianlah kebesaran 
Allah bkarena Allah Tuhan Yang 
Hak, dan bahwa apa yang mereka 
seru selain Dia, itulah yang batil, 
dan sesungguhnya Allah Maha-
tinggi, Mahabesar.

یَۡدُعۡوَن  َما  اَّنَ  َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال ُہَو  َہ 
اللّٰ ّنَ 

َ
بِا ٰذلَِک 

الَۡعلِّيُ  ُہَو   َہ  
اللّٰ اَّنَ  َو  الَۡباِطُل  ُہَو  ُدۡونِٖہ  ِمۡن 

الَۡکِبیُۡر ﴿۶۳﴾ 

1968. Ayat ini mengandung pengertian ganda, ialah mengemukakan 
janji bahwa Kaum Muslimin akan ditolong, dan juga mengandung nubuatan 
mengenai kemenangan mereka pada akhirnya. Dalam pengertian pertama, 
ayat ini bermaksud mengatakan bahwa umat Islam telah ditindas dan dianiaya. 
Mereka boleh membalas, tetapi pembalasan mereka tidak boleh melampaui 
batas yang layak. Kerugian yang mereka datangkan kepada musuh harus 
seimbang dengan kerugian yang mereka sendiri terima. Menurut arti kedua, 
kepada umat Islam telah diberitahukan bahwa tidak lama lagi mereka akan 
menguasai musuh-musuh mereka dan bahwa mereka itu sepenuhnya dapat 
dibenarkan untuk mendatangkan kerugian kepada musuh sebanyak yang 
mereka terima dari musuh-musuh itu. Tetapi sungguh jauh lebih baik, jika 
dalam saat kemenangan dan sukses, mereka pun mengampuni dan memaafkan 
musuh-musuh mereka, sesuai dengan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Penyayang 
dan Maha Pengampun.

1969. Nahār (siang) dalam ayat ini melukiskan kekuasaan dan 
kesejahteraan, dan Lail (malam) menunjuk kepada hilangnya kekuasaan yang 
disertai oleh kemunduran dan kerusakan nasional. Ayat ini mempergunakan 
kiasan demikian guna menunjuk kepada kenyataan, yang diisyaratkan dalam 

a3 : 28; 31 : 30; 35 : 14; 57 : 7.  b20 : 115; 23 : 117; 24 : 26.



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1189

64. Apakah engkau tidak me-
lihat, bahwa aAllah menurunkan 
air dari langit maka bumi pun 
menjadi hijau?1970 Sesungguhnya 
Allah Mahahalus, Maha Menge-
tahui segala-galanya.

َمٓاِء َمٓاًء  فَُتۡصِبُح   َہ اَنَۡزَل ِمَن الّسَ
اَلَۡم تََر اَّنَ اللّٰ

 ﴾۶۴ۚ َہ لَِطۡیٌف َخِبیٌۡر ﴿
ًۃؕ  ِاّنَ  اللّٰ الۡاَۡرُض  ُمۡخَضّرَ

65. bKepunyaan Dia-lah segala 
yang ada di langit dan segala yang 
ada di bumi. Dan sesungguhnya 
Allah Dzat Yang Mahakaya, 
Mahaterpuji.

َہ  
ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِضؕ  َو ِاّنَ  اللّٰ لَٗہ َما فِي الّسَ

حَِمۡیُد ﴿٪۶۵﴾ 
ۡ

ُہَو  الَۡغِنّيُ  ال
َ
ل 

66. Tidakkah engkau melihat 
bahwa cAllah telah menundukkan 
kepadamu segala yang ada di 
bumi, dan kapal-kapal yang 
mengarungi lautan atas perintah-
Nya? Dan Dia-lah Yang menahan 
langit supaya jangan jatuh ke atas 
bumi, kecuali dengan izin-Nya. 
Sesungguhnya Allah terhadap 
manusia Maha Pengasih, Maha 
Penyayang.

الۡاَۡرِض  فِي  ا  ّمَ لَُکۡم  َر 
َ
َسّخ َہ 

اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

یُۡمِسُک   َو    ؕ ۡمِرٖہ 
َ
بِا الَۡبۡحِر  فِي  ۡجِرۡي 

َ
ت َک  

ۡ
الُۡفل َو 

ِاّنَ   ؕ بِِاۡذنِٖہ  ا 
َّ ِال الۡاَۡرِض  َعلَي  تََقَع  اَۡن  َمٓاَء   الّسَ

ِحۡیٌم ﴿۶۶﴾  َرُءۡوٌف  ّرَ
َ

اِس  ل َہ بِالّنَ
اللّٰ

67. dDan Dia-lah Yang meng-
hidupkan kamu, kemudian Dia 
akan mematikan kamu, kemudian 
Dia akan menghidupkan kamu 
lagi.1971 Sesungguhnya manusia 
sangat mengingkari nikmat.

ثُّمَ   ۡم  
ُ

یُِمۡیُتک ثُّمَ   ۪ اَۡحَیاُکۡم  ِذۡيۤ  
َّ ال ُہَو  َو 

ۡم ؕ ِاّنَ  الِۡانَۡساَن لََکُفۡوٌر ﴿۶۷﴾ 
ُ

ُيۡحِیۡیک

a22 : 6; 30 : 51; 35 : 28; 39 : 22; 45 : 6.  b2 : 256; 10 : 56; 31  : 27.
c16 : 15.  d2 : 29; 16 : 71; 30 : 41; 40 : 69.

ayat yang mendahuluinya, bahwa malam penderitaan dan penindasan yang 
telah dialami oleh umat Islam begitu lama, tidak lama lagi akan berlalu, dan 
hari kejayaan dan kekuasaan mereka akan terbit.

1970. Ayat ini menarik perhatian orang-orang kafir kepada gejala alam, 
yang sedang muncul di depan mata mereka sendiri. Tidakkah mereka melihat 
– begitu maksud ayat ini – bahwa hujan rahmat Ilahi telah jatuh atas tanah 
Arab yang kering-gersang dan mati rohani, bahwa tanah itu kini telah mulai 
bergetar dengan kehidupan baru, dan bahwa kehijauan dan kesegaran telah 
nampak di mana-mana; artinya, di seluruh negeri nampak kebangkitan rohani, 
dan Islam telah betul-betul berdiri.

R. 9
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68. Bagi setiap umat telah Kami 
tetapkan tata cara beribadah,1972 
sesuai dengan itu mereka 
melakukannya, maka janganlah 
hendaknya mereka berbantah 
dengan engkau dalam urusan tata 
cara beribadah menurut Islam; 
dan ajaklah kepada Tuhan engkau. 
Sesungguhnya engkau berada pa-
da jalan yang lurus.

فَلَا  ۡوُہ 
ُ

نَاِسک ۡم 
ُ
ہ ا 

ً
َمنَۡسک َنا 

ۡ
َجَعل ٍۃ  اُّمَ ّلِ 

ُ
لِک

َک  
ِانَّ  ؕ َربَِّک  ِالٰي  اۡدُع   َو  الۡاَۡمِر  فِي  َک   یَُناِزُعّنَ

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۶۸﴾  لََعلٰي ُہًدي ّمُ

69. Dan jika mereka berbantah 
dengan engkau, maka katakanlah, 
“Allah lebih mengetahui apa yang 
kamu kerjakan;

 ﴾۶۹﴿ تَۡعَمُلۡوَن  بَِما  اَۡعلَُم  ُہ  
اللّٰ فَُقِل  ٰجَدلُۡوَک  ِاۡن  َو 

70. a”Allah akan menghakimi 
di antara kamu pada Hari Kiamat 
mengenai apa yang kamu per-
selisihkan di dalamnya.”

ۡم  یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  ِفۡيمَا ُکۡنتُۡم  
ُ

ُم  بَۡیَنک
ُ

ُہ  َيۡحک
اَللّٰ

ۡخَتلُِفۡوَن ﴿۷۰﴾ 
َ
ِفۡیِہ  ت

71. Tidakkah engkau menge-
tahui, bahwa bAllah mengetahui 
apa-apa yang ada di langit dan 
bumi? Sesungguhnya semua itu 
tersimpan dalam sebuah kitab. 
Sesungguhnya itu bagi Allah 
sangat mudah.

َمٓاِء َو الۡاَۡرِضؕ  َہ یَۡعلَُم  َما فِي الّسَ
اَلَۡم  تَۡعلَۡم  اَّنَ اللّٰ

ِہ  يَِسیٌۡر ﴿۷۱﴾ 
ِاّنَ  ٰذلَِک فِۡي  کِٰتٍبؕ  ِاّنَ  ٰذلَِک َعلَي  اللّٰ

72. cDan mereka menyembah 
kepada selain Allah, yang untuk 
itu Dia tidak menurunkan dalil, 
dan tidak ada ilmu bagi mereka 
tentang itu.1973 Dan bagi  orang-
orang aniaya tidak ada seorang 
penolong.

ۡل بِٖہ  ّزِ
َ
ِہ َما لَۡم یُن

َو یَۡعُبُدۡوَن ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

لِِمیَۡن  
ٰ

ٌمؕ  َو َما  لِلّظ
ۡ
ۡم بِٖہ ِعل

ُ
ٰطًنا ّوَ َما لَيَۡس لَہ

ۡ
ُسل

ِصیٍۡر ﴿۷۲﴾ 
ِمۡن  نَّ

a2 : 114;  4 : 142.  b20 : 8;  27 : 66;  49 : 17. c7 : 72; 12 : 41; 53 : 24.  

1971. Gejala hidup dan mati bekerja secara serempak. Tiap kematian 
diikuti oleh, dan membawa harapan akan suatu kehidupan yang baru. Beberapa 
orang Muslim yang mati syahid di medan pertempuran Badar, Uhud, dan lain-
lain telah mendatangkan kebangkitan rohani bagi seluruh Arabia.

1972. Ibadah kepada Tuhan terdapat dalam suatu atau lain bentuk pada 
semua bangsa dan kaum. Kenyataan tersebut membawa kepada kebenaran 
agung, bahwa rasul-rasul Tuhan pernah muncul di tengah-tengah semua bangsa 



AL-HAJJ Surah 22Juz 17

1191

73. aDan apabila dibacakan 
kepada mereka Ayat-ayat Kami 
yang jelas, engkau melihat  pada 
wajah orang-orang yang ingkar 
tanda-tanda penolakan. Hampir 
mereka menyerang orang-orang 
yang membacakan ayat-ayat Ka-
mi kepada mereka. Katakanlah, 
b”Bolehkah aku kabarkan kepada 
kamu tentang sesuatu yang lebih 
buruk dari itu? Ialah Api! Allah 
telah menjanjikannya kepada 
orang-orang yang ingkar. Dan 
alangkah buruknya tempat kem-
bali itu!”

فِۡي   تَۡعِرُف  ٰنٍت  بَّیِ ٰیُتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

اُدۡوَن 
َ
َر ؕیَک

َ
ُروا الُۡمۡنک

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ُوُجۡوِہ ال

ٰیِتَناؕ 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  یَۡتُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ بِال يَۡسُطۡوَن 

اُر ؕ  اَلّنَ  ؕ ٰذلُِکۡم  ۡن  ّمِ بَِشّرٍ  ۡم 
ُ

ُئک نَّبِ
ُ
اَفَا قُۡل 

َس الَۡمِصیُۡر ﴿٪۷۳﴾ 
ۡ
ُرۡواؕ  َو بِئ

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ُہ ال
َوَعَدَہا اللّٰ



74. Hai manusia! Suatu per-
umpamaan telah dikemukakan, 
maka dengarlah perumpamaan 
itu. cSesungguhnya, mereka yang 
kamu seru selain Allah tidak akan 
dapat menjadikan seekor lalat 
pun, walaupun mereka itu bersatu 
untuk menciptakannya. Dan jika 
sekiranya lalat itu menyambar 
sesuatu dari mereka, mereka tidak 
akan dapat merebutnya kembali 
dari lalat itu. Sangat lemah yang 
meminta dan yang diminta.1974

 ؕ لَٗہ   فَاۡسَتِمُعۡوا  َمَثٌل   ُضِرَب  اُس  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡخلُُقۡوا 
َ
ِہ لَۡن ّي

ِذیَۡن تَۡدُعۡوَن ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ
َّ ِاّنَ ال

ُم 
ُ
يَّۡسلُۡبہ ِاۡن  َو   ؕ لَٗہ  اۡجَتَمُعۡوا   لَِو  ّوَ  ُذبَابًا 

 ؕ ِمۡنُہ  ۡوُہ 
ُ

يَۡسَتۡنِقذ ا 
َّ ل َشۡیًئا  بَاُب 

ُّ
الذ

الُِب َو الَۡمۡطُلۡوُب ﴿۷۴﴾ 
َ

َضُعَف الّط

a17 : 47; 23 : 67-68; 39 : 46.  b5 : 61.  c16 : 21.

untuk mengajarkan kepada mereka berbagai bentuk dan cara ibadah. Dan 
Islamlah satu-satunya agama yang pertama-tama mengemukakan kebenaran 
agung itu.

1973. Dalam ayat ini telah dikemukakan tiga dalil untuk membantah 
kemusyrikan: (a) Tidak ada satu pun dalil terdapat dalam Kitab-kitab yang 
diwahyukan, membenarkan penyembahan berhala; (b) Akal manusia dan hati 
nuraninya menentang dan orang-orang musyrik tidak dapat mengemukakan 
alasan yang kuat berlandaskan pengalaman dan penyelidikan mereka untuk 
mendukungnya; dan (c) Sepanjang masa, dalam pertarungan antara orang-orang 
musyrik dan orang-orang mukmin, yang tersebut terakhirlah yang selamanya 
– tanpa kecuali – mencapai kemenangan pada akhirnya. Jadi, wahyu Ilahi, akal 
manusia, dan keputusan sejarah, semuanya menentang penyembahan berhala.

R. 10
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75. aMereka tidak dapat me-
mahami sifat-sifat Allah dengan 
sebenar-benarnya.1975 Sesungguh-
nya Allah Mahakuat, Maha-
perkasa.

لََقِوّيٌ  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ قَۡدِرٖہ   

َ
َحّق َہ 

اللّٰ قََدُروا  َما 

َعِزیٌۡز ﴿۷۵﴾ 

76. Allah senantiasa memilih 
rasul-rasul-Nya dari antara para 
malaikat dan dari antara manusia. 
Sesungguhnya Allah Maha Men-
dengar, Maha Melihat.*

ِمَن  ّوَ  ُرُسلًا  ِۃ 
َ

ِٰٓئک الَۡمل ِمَن  یَۡصَطِفۡي  ُہ 
اَللّٰ

 ﴾۷۶ۚ َہ َسِمۡیٌع   ۭ بَِصیٌۡر ﴿
اِس ؕ ِاّنَ اللّٰ الّنَ

77. bDia mengetahui apa yang 
di hadapan mereka dan apa yang 
di belakang mereka. Dan kepada 
Allah-lah akan dikembalikan se-
gala urusan.

ي 
َ

ِال َو   ؕ ۡم 
ُ
َفہ

ۡ
َخل َما  َو  اَیِۡدیۡہِۡم  بَیَۡن  َما  یَۡعلَُم 

ِہ  تُۡرَجُع الۡاُُمۡوُر ﴿۷۷﴾ 
اللّٰ

78. Hai orang-orang yang ber-
iman! cRukuklah kamu dan 
sujudlah dalam shalat dan 
sembahlah Tuhan-mu, dan ber-
buatlah kebaikan, supaya kamu 
memperoleh kebahagiaan.

اۡسجُُدۡوا  َو  ُعۡوا  
َ
اۡرک َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُکۡم  
َّ خَیَۡر  لََعل

ۡ
َعُلوا ال

ۡ
ۡم َو اف

ُ
َو اۡعُبُدۡوا َربَّک

۩  ﴾۷۸ۚ تُۡفِلحُۡوَن ﴿

َسْجَدۃ

a6 : 92;  39 : 68.  b2 : 256;  27 : 26;  49 : 17. c3 : 44; 41 : 38; 96 : 20.  

1974. Ayat ini menerangkan kepada orang-orang kafir, bahwa tuhan-tuhan 
mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dan tidak berdaya, dan betapa 
bodohnya mereka untuk menyembah tuhan-tuhan itu.

1975. Kenyataan, bahwa orang-orang musyrik menjatuhkan derajat mereka 
sendiri ke tingkat yang begitu rendah, hingga mereka menyembah patung-
patung – berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu – menunjukkan, 
bahwa mereka mempunyai anggapan yang sangat keliru mengenai kekuatan-
kekuatan dan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Kuasa, Al-Khalik Yang Agung. 
Pada hakikatnya, semua kepercayaan yang mengakui adanya banyak tuhan 
dan semua anggapan-anggapan musyrik, adalah timbul dari pandangan yang 
lemah dan keliru, bahwa kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat Tuhan terbatas dan 
mempunyai kekurangan seperti halnya manusia.

* Di ayat ini diterangkan suatu Sunatullah sebagai kaedah umum yang tidak dapat dibatalkan 
yaitu bahwa Allah Swt selalu mengutus Rasul-Nya dari antara para malaikat dan manusia.
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79. aDan berjihadlah kamu di 
jalan Allah1976 dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. Dia telah me-
milih kamu, dan Dia tidak men-
jadikan kesukaran padamu dalam 
urusan agama; bMaka ikutilah 
agama bapakmu, Ibrahim. Dia 
telah memberi kamu nama Mus-
limin1977 dahulu dan dalam Kitab 
ini,1977A csupaya Rasul itu menjadi 
saksi atas kamu, dan supaya kamu 
menjadi saksi atas umat manusia. 
Maka dirikanlah shalat dan ba-
yarlah zakat, dan berpegang 
teguhlah kepada Allah. Dia-lah 
Pemeliharamu, maka Dia-lah se-
baik-baik Pemelihara dan sebaik-
baik Penolong!*

ۡم 
ُ

 ِجَہاِدٖہُؕہَو اۡجَتٰبىک
َ

ِہ َحّق
َو َجاِہُدۡوا فِي اللّٰ

  
َ

ۃ
َّ یِۡن  ِمۡن َحَرٍجؕ  ِمل ۡم فِي الّدِ

ُ
َو َما َجَعَل َعلَۡیک

 ۬ۙ الُۡمۡسلِِمیَۡن  ُم 
ُ

ىک َسّمٰ ُہَو   ؕ ِابٰۡرِہۡیَم  ۡم 
ُ

اَبِۡیک

َشِہۡیًدا  ُسۡوُل  الّرَ ۡوَن 
ُ

لَِیک ا  
َ

ٰہذ فِۡي  َو  قَۡبُل  ِمۡن 

 ۖ اِس  الّنَ َعلَي  ُشَہَدٓاَء  ۡونُۡوا 
ُ

تَک َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک

وَۃ  َو اۡعَتِصُمۡوا 
ٰ

ک تُوا الّزَ
ٰ
ٰلوَۃ  َو ا ِقۡیُموا الّصَ

َ
فَا

نِۡعَم  َو  الَۡمۡولٰي  فَِنۡعَم   ۚ ۡم 
ُ

َمۡولٰىک ُہَو   ؕ ِہ 
بِاللّٰ

ِصیُۡر ﴿٪۷۹﴾ الّنَ 

a9 : 41.  b2 : 136; 16 : 124.  c2 : 144; 16 : 90.

1976. Jihad itu ada dua macam: (a) Jihad melawan keinginan-keinginan 
dan kecenderungan buruk manusia sendiri, dan (b) jihad melawan musuh-musuh 
kebenaran yang meliputi pula berperang untuk membela diri. Jihad macam 
pertama dapat dinamakan “Jihad dalam Allah” dan yang terakhir “Jihad di jalan 
Allah.” Rasulullah Saw telah menamakan jihad yang pertama itu sebagai jihad 
besar (Jihad kabir) dan yang kedua sebagai jihad kecil (Jihad saghir).

1977. Kata-kata, “Dia telah memberi kamu nama Muslimin dahulu dan 
dalam Kitab ini,” menunjuk kepada nubuatan Yesaya, “Maka engkau akan 
disebut dengan nama yang baharu, yang akan ditentukan oleh firman Tuhan .....” 
(Yesaya 62: 2 dan 65: 15).

1977A. Isyarat dalam kata-kata, “dan dalam Kitab ini,” ditujukan kepada 
doa Ibrahim As yang dikutip dalam Al-Qur’an, yaitu, “Ya Tuhan kami, jadikanlah 
kami berdua ini hamba yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan juga dari 
anak-cucu kami jadikanlah satu umat yang tunduk kepada Engkau.” (QS.2: 129).

* Di ayat ini yang paling pertama perlu diperhatikan, bahwa sebutan ‘muslim’ bukan monopoli 
siapapun. Jauh sebelum kemunculan agama Islam, Allah Swt sudah menyebut Nabi Ibrahim As 
dan kaumnya sebagai ‘muslim’. Sesudah itu Rasulullah Saw disebut sebagai Syahid atau penjaga 
seluruh orang muslim dan juga orang-orang muslim disebut sebagai Syahid atau penjaga bagi kaum-
kaum yang lain. Dalam pengertian ini, Rasulullah Saw adalah Syahid bagi orang-orang Islam pada 
zaman beliau Saw, dengan sendirinya para pengikut beliau Saw pun adalah Syahid bagi kaum-kaum 
yang lain. Tapi Syahid di sini bukanlah berarti, bahwa mereka bisa sesuka hatinya memaksa orang 
lain untuk masuk Islam, karena sekalipun Rasulullah Saw kedudukannya sebagai Syahid, beliau 
Saw tidak pernah berperang tanpa sebab atau berperang untuk memaksa masuk Islam.
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Surah 23
AL-MU’MINŪN
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 119, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Terdapat cukup banyak kesaksian dari Al-Qur’an sendiri yang 
menunjukkan bahwa surah ini diwahyukan menjelang masa akhir 
Rasulullah Saw tinggal di Mekah. Imam Sayuthi menganggapnya surah 
yang terakhir diwahyukan di Mekah, tak lama sebelum keberangkatan 
Rasulullah Saw ke Medinah. Meskipun mungkin surah ini bukan 
benar-benar yang terakhir (diwahyukan), tetapi pastilah merupakan 
salah satu di antara surah-surah yang terakhir diturunkan di Mekah.

Dalam ayat-ayat penutupan surah sebelumnya, dikatakan kepada 
orang-orang mukmin, agar mereka menghadapkan wajah kepada 
Tuhan dan menaati perintah-Nya, sebab dalam hal ini terletak rahasia 
kemajuan dan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Mereka 
diperintah untuk melancarkan perang dengan pedang, agar mereka 
yang menghunus pedang untuk melawan Islam, binasa oleh pedang 
mereka sendiri. Lebih lanjut kaum Muslimin diperintahkan berjuang di 
jalan Allah dengan Al-Qur’an; dan Tuhan berjanji kepada mereka, jika 
mereka melakukan hal itu, Dia akan menolong dan menganugerahkan 
kepada mereka kemenangan dan kesejahteraan. Janji itu bersyarat. 
Tetapi di sini telah diberi jaminan yang pasti, bahwa suatu jama’ah 
orang-orang mukmin pasti akan lahir; dan karena yang memenuhi 
syarat-syarat tersebut di atas, mereka akan memperoleh kemenangan. 
Dengan demikian, sesuatu yang telah diprakirakan ada dalam surah 
sebelumnya, dalam surah ini dinyatakan benar-benar menjelma 
menjadi kenyataan.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan mengemukakan khabar suka kepada 

orang-orang mukmin sejati, bahwa saat kemenangan dan kesejahteraan 
mereka benar-benar telah tiba, dan lebih lanjut memberikan pelukisan 
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singkat mengenai ciri-ciri khas mereka dan tanda-tanda khusus yang 
menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan rohani mereka. 
Pelukisan ini diikuti oleh uraian singkat tetapi indah, mengenai 
pertumbuhan janin manusia, dan menerangkan berbagai tingkatan 
yang dilalui oleh bayi, mulai dari tahapan berupa setetes mani sampai 
tahapan yang berwujud manusia yang telah mencapai perkembangan 
sempurna. Selanjutnya diterangkan, bahwa sebagaimana tiap-tiap 
kelahiran jasmani diikuti oleh kematian dan kebangkitan kembali, 
demikian pula bangsa-bangsa atau kaum yang pada mereka pada suatu 
ketika terjadi kebangkitan rohani, dan pada waktu yang lainnya menjadi 
rusak dan mundur, sehingga pada gilirannya mereka diganti oleh suatu 
kaum yang lain. Pada hakikatnya, perkembangan rohani mempunyai 
persamaan yang erat dengan perkembangan jasmani. Keduanya harus 
melalui tujuh tingkat perkembangan.

Selanjutnya surah ini menggarap masalah, bahwa segala sesuatu 
diturunkan ke dunia sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, dan 
tiap-tiap wujud terus ada, dan dilindungi sampai kepada saat (akhir) yang 
telah ditentukan. Manakala kemanfaatannya habis, ia menjadi rusak dan 
akhirnya mati. Sejalan dengan itu ajaran-ajaran Ilahi yang diturunkan 
sebelum Al-Qur’an, menjadi tidak berlaku lagi, bila ajaran-ajaran itu 
telah selesai memenuhi tujuan yang dikehendaki. Jadi kenyataannya 
bahwa sesuatu ajaran yang datang dari Tuhan, tidak memberikan 
jaminan kepadanya untuk menjadi kebal terhadap kerusakan. Hanya Al-
Qur’an sajalah yang telah dianugerahi kesinambungan (kontinyuitas) 
yang hidup, karena senantiasa akan menyediakan makanan rohani 
untuk seluruh umat manusia buat sepanjang masa.

Kemudian surah ini menyebutkan kembali beberapa karunia 
yang Tuhan anugerahkan kepada manusia yang sangat penting 
untuk keperluan jasmaninya, dan sesudah itu mengambil pelajaran 
moral, bahwa jika Tuhan telah menaruh perhatian begitu besar dalam 
menyediakan keperluan-keperluan jasmani manusia, maka tentu Dia 
menaruh perhatian yang sama besarnya – bahkan lebih besar lagi – 
dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan  rohaninya.

Selanjutnya dinyatakan, bahwa syarat paling utama untuk 
menjamin kemajuan rohani ialah kepercayaan kepada tauhid Ilahi, yang 
telah diajarkan dan disiarkan oleh para nabi Allah yang semenjak dunia 
tercipta. Nuh As mengajarkan dan menablighkan tauhid Ilahi. Sesudah 
beliau, datang rangkaian demi rangkaian nabi-nabi, yang semuanya 
mengajarkan, bahwa Tuhan itu Maha Esa; guru-guru rohani yang 
datang di belakang mereka pun menekankan dan mengutamakan hal 
itu. Tetapi mereka yang setia kepada kegelapan, selamanya melawan 
dan menganiaya nabi-nabi. Hasil dari adu kekuatan di antara kebenaran 
dan kepalsuan ialah, orang-orang mukmin senantiasa memperoleh 
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kemenangan (falah), dan mereka yang tidak beriman dan menolak 
nabi-nabi Allah, menderita kekalahan dan mengalami kedukaan. 
Hamba-hamba Allah yang saleh takut kepada Tuhan dan beriman 
kepada Tanda-tanda-Nya dan mempunyai keyakinan teguh mengenai 
keesaan-Nya, serta dengan sekuat tenaganya melakukan amal-amal 
yang baik, akan tetapi mereka tetap beranggapan bahwa mereka tidak 
menjalankan sepenuhnya kewajiban-kewajiban dan tanggung-jawab 
mereka. Mereka berlomba-lomba satu sama lain dalam mengerjakan 
amal saleh.

Sesudah itu, orang-orang kafir diberi peringatan, bahwa mereka 
akan dihukum jika tetap bersikeras menolak amanat Ilahi. Akan tetapi 
mereka tidak berhenti dari menempuh kehidupan buruk mereka, dan 
terus-menerus berkecimpung dalam perbuatan jahat, hingga ketika 
tiba saatnya menerima azab, mereka meminta dan memohon-mohon, 
supaya diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Tetapi 
pada saat itu permohonan mereka sudah  terlambat, dan mereka diberi 
pengertian, bahwa penderitaan dan hukuman walaupun dialami hanya 
waktu yang singkat – setelah seumur hidup menikmati kenikmatan 
dan kesenangan – sungguh dirasakan oleh mereka hukuman itu sangat 
pedih. Surah ini berakhir dengan menyebutkan kebenaran rohani 
yang agung, bahwa manusia tidak dijadikan tanpa tujuan. Kehidupan 
mempunyai maksud yang sangat mulia, oleh karena itu, manusia 
semestinya tidak ragu-ragu atau membantah kebenaran hukum Ilahi 
serta kebenaran para rasul Tuhan; dan semestinya menyadari bahwa 
mereka harus mempertanggung-jawabkan amal-perbuatannya kelak di 
hadapan Tuhan.
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JUZ XVIII

1. aAku baca dengan nama  
Allah, Mahapemurah, Maha-
penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ الجزء 18

الحزب 35

2. Sungguh telah berhasil  
orang-orang yang beriman,1978  ﴾۲﴿ۙ لََح  الُۡمۡؤِمنُۡوَن 

ۡ
قَۡد  اَف

3. Mereka yang khusyuk,1979 

dalam shalatnya
ۡم  فِۡي َصلَاتِہِۡم ٰخِشُعۡوَن ﴿۳﴾ 

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ ال
4. Dan bmereka yang men-

jauhkan diri dari  hal yang sia-sia,1980  ﴾۴ۙ ۡغِو  ُمۡعِرُضۡوَن ﴿
َّ ۡم َعِن الل

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال
5. Dan cmereka yang membayar 

zakat,1981  ﴾۵﴿ۙ ِعُلۡوَن 
ٰ
وِۃ  ف

ٰ
ک ۡم  لِلّزَ

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال

6. Dan dmereka yang menjaga 
kemaluannya;

 ﴾۶﴿ۙ ُرۡوِجہِۡم ٰحِفُظۡوَن 
ُ
ۡم  لِف

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال

1978. Ayat ini menunjuk kepada orang-orang mukmin yang mempunyai 
tingkat kerohanian yang amat tinggi. Sifat-sifat istimewa dan ciri-ciri khususnya 
disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Orang-orang mukmin semacam itu 
akan memperoleh Falāh (sukses) dan bukan hanya Najāh (keselamatan), 
sebab, mencapai Falāh menandakan tingkat rohani yang jauh lebih tinggi dari 
hanya mencapai Najāh.

1979. Dengan ayat ini, mulai penggambaran mengenai kondisi-kondisi 
atau prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin sebelum 
dapat berharap untuk memperoleh sukses dalam kehidupan dan mencapai 
tujuan puncak, yang untuk itu Tuhan telah menciptakan dia. Syarat-syarat 
tersebut dapat dianggap sama banyaknya dengan tingkat perkembangan rohani 
manusia. Tingkat atau pal pertama dalam perjalanan roh manusia ialah bahwa 
seorang mukmin harus menghadap kepada Tuhan dengan penuh kerendahan 
diri, merasa gentar oleh keagungan Ilahi, dan dengan hati yang penuh penyesalan 
dan jiwa yang merendahkan diri.

1980. Tingkat kedua terletak dalam keberpalingan dari segala macam 
percakapan dan pemikiran yang tak berguna, dan dari amal perbuatan sia-sia, 
percuma, dan tidak membawa manfaat. Kehidupan merupakan suatu kenyataan 
yang suram dan serius; dan seorang mukmin harus menanggapinya demikian. 
Ia harus mempergunakan setiap saat dalam kehidupannya dengan cara yang 
bermanfaat dan menjauhi semua kesibukan sia-sia yang tidak berguna.

1981. Tujuan zakat bukan hanya menyediakan sarana-sarana untuk 

a1 : 1.  b25 : 73.  c5 : 56;  9 : 71.  d70 : 30.
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meringankan beban orang-orang yang keadaannya menyedihkan, atau untuk 
memajukan kesejahteraan golongan masyarakat yang secara ekonomis kurang 
beruntung, melainkan mencegah juga penimbunan uang dan bahan-bahan 
keperluan, dan dengan demikian menjamin kelancaran perputaran kedua-duanya 
(uang dan barang – peny.), agar tercipta keseimbangan ekonomi yang sehat.

1981A. Lihat catatan no. 561.
1982. Ayat ini menandai tingkat perkembangan rohani yang terakhir dan 

tertinggi, di mana zikir Ilahi menjadi fitrat kedua bagi seorang mukmin, dan 
bagian yang tak terpisahkan dari wujudnya, serta penghibur bagi ruhnya. Pada 
tingkat ini ia menaruh perhatian khusus kepada amal ibadah yang dilakukan 
bersama-sama (berjamaah), yang menunjukkan, bahwa perasaan dan kesadaran 
berkaum menjadi sangat kuat dalam dirinya dan ia membelakangkan kepentingan-
kepentingan pribadi dan mendahulukan kebaikan masyarakat dan bangsa.

1983. Karena orang-orang mukmin yang disebut dalam ayat-ayat yang 
mendahuluinya menghimpun dalam diri mereka segala macam sifat mulia, maka 
mereka akan disuruh bermukim di taman Firdaus yang berisikan segala sesuatu 
yang terdapat dalam kebun mana pun (Lane). Sebab mereka mendatangkan maut 
terhadap keinginan-keinginan mereka sendiri, maka sebagai imbalannya Tuhan 
akan memberi mereka kehidupan kekal dan mereka akan memperoleh segala 
yang mereka inginkan (QS.50: 36).

7. aKecuali terhadap istri-istri 
mereka atau apa yang dimiliki 
tangan kanan mereka,1981A maka se-
sungguhnya mereka tidak tercela;

ۡم 
ُ
اَیَۡمانُہ َملََکۡت  َما  اَۡو  اَۡزَواِجہِۡم  ٰۤي  َعل ا 

َّ ِال

 ﴾۷﴿ۚ ۡم َغیُۡر  َمُلۡوِمیَۡن 
ُ
ہ

فَِانَّ

8. bTetapi barangsiapa meng-
hendaki sesuatu selain dari itu, 
maka mereka itulah orang-orang 
yang melampaui batas.

 ﴾۸ۚ ﴿ الٰۡعُدۡوَن  ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا ٰذلَِک  َوَرٓاَء  ابَۡتٰغي  مَِن 

َ
ف

9. cDan mereka yang me-
melihara amanat-amanat dan 
perjanjian-perjanjiannya,

 ﴾۹﴿ۙ ۡم  لِاَٰمٰنِتہِۡم َو َعۡہِدہِۡم ٰرُعۡوَن 
ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال

10. dDan mereka yang me-
melihara shalat-shalatnya.1982  ﴾۱۰� ۡم َعلٰي َصَلٰوتِہِۡم ُيحَاِفُظۡوَن  ﴿

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال وقف
لازم

11. Mereka itulah orang-orang 
yang akan menjadi pewaris,

 ﴾۱۱ۙ ُم  الٰۡوِرثُۡوَن ﴿
ُ
ِٰٓئَک ہ اُول

12. Yaitu eorang-orang yang 
akan mewarisi Firdaus.1983 Mereka 
akan tinggal kekal di dalamnya.

ۡم ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۲﴾ 
ُ
ِذیَۡن یَِرثُۡوَن الۡفِۡرَدۡوَس ؕہ

َّ ال

a70 : 31.  b70 : 32.  c70 : 33.  d6 : 93; 70 : 35.  e18 : 108; 70 : 36.
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1984. Sesudah mengemukakan berbagai tingkat evolusi rohani manusia 
dalam sepuluh ayat pertama Surah ini, selanjutnya Al-Qur’an menjelaskan dalam 
ayat ini dan dalam beberapa ayat berikutnya berbagai tingkat perkembangan 
fisiknya, dan dengan demikian membuktikan adanya kesejajaran ajaib di antara 
kelahiran dan pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dengan menyampingkan 
istilah-istilah ilmu Biologi (Ilmu Hayat), Surah ini memberikan lukisan dengan 
bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ilmu Biologi tidak menemukan 
sesuatu yang bertentangan sedikit pun dengan lukisan Al-Qur’an. Kata-kata, 
“kami jadikan manusia dari inti sari tanah liat” menyebutkan proses kejadian 
manusia mulai dari tingkat paling awal sekali, ketika ia masih dalam keadaan 
tidak bernyawa dalam bentuk debu, dan berupa bagian-bagian tanah yang non-
organik, melalui suatu proses perkembangan yang halus, berubah menjadi 
kecambah-hayat dengan perantaraan makanan yang dimakan oleh manusia. 
Pada tingkat “kemudian Kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging” 
(QS.23: 15) perkembangan fisik mudigah menjadi sempurnalah.

1985. Kata-kata, “kemudian Kami menumbuhkannya menjadi makhluk 
lain” menunjukkan, bahwa roh tidak dimasukkan ke dalam wujud manusia 
dari luar, melainkan tumbuh dalam badan ketika ia berkembang dalam rahim. 
Mula-pertama roh tidak mempunyai wujud terpisah dari badan, tetapi proses-
proses yang dilalui oleh badan selama berlangsung perkembangannya dalam 

13. Dan sesungguhnya atelah 
Kami jadikan manusia dari sari 
tanah liat;1984

ۡن  ّمِ ُسلٰلٍَۃ  ِمۡن  الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  لََقۡد  َو 

 ﴾۱۳ۚ ِطیٍۡن ﴿
14. Kemudian bKami men-

jadikannya air mani di dalam 
tempat penyimpanan yang 
terpelihara.

 ﴾۱۴۪ ِکیٍۡن ﴿   فِۡي قََراٍر ّمَ
ً

ٰنُہ  نُۡطَفۃ
ۡ
ثُّمَ  َجَعل

15. Kemudian Kami bentuk air 
mani itu menjadi segumpal darah; 
maka Kami bentuk segumpal 
darah itu menjadi segumpal daging 
tanpa bentuk, kemudian Kami 
bentuk segumpal daging tanpa 
bentuk itu menjadi tulang-tulang, 
kemudian Kami bungkus tulang-
tulang itu dengan daging; kemu-
dian Kami menumbuhkannya 
menjadi makhluk lain.1985 Maka 
Maha Beberkat Allah, sebaik-baik 
Pencipta.

 
َ

الَۡعلََقۃ خَلَۡقَنا 
َ
ف   

ً
َعلََقۃ  

َ
ۡطَفۃ الّنُ َخلَۡقَنا  ثُّمَ 

َسۡونَا 
َ

فَک ِعٰظًما   
َ

الُۡمۡضَغۃ خَلَۡقَنا 
َ
ف  

ً
ُمۡضَغۃ

َخَرؕ  فََتٰبَرَک 
ٰ
ًقا ا

ۡ
ٰنُہ َخل

ۡ
ۡحًما ثُّمَ اَنَۡشا

َ
الِۡعٰظَم ل

 ﴾۱۵ؕ ٰخلِِقیَۡن ﴿
ۡ

ُہ  اَۡحَسُن  ال
اللّٰ

a32 : 8 - 9.  b22 : 6.
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16. Kemudian, sesudah itu 
akamu pasti akan mati.1986  ﴾۱۶ؕ ُتۡوَن ﴿ ۡم بَۡعَد ٰذلَِک لََمّیِ

ُ
ک

ثُّمَ  ِانَّ
17. bKemudian pada hari 

kiamat kamu sungguh akan 
dibangkitkan.1987

ۡم  یَۡوَم  الِۡقٰیَمِۃ تُۡبَعُثۡوَن ﴿۱۷﴾ 
ُ

ک
ثُّمَ  ِانَّ

18. cDan sesungguhnya telah 
Kami jadikan di atas kamu tujuh 
jalan,1988 dan Kami tidak pernah 
lalai terhadap ciptaan Kami.*

َما  َو    ۖ َطَرٓائَِق  َسۡبَع  ۡم  
ُ

فَۡوقَک َخلَۡقَنا  لََقۡد  َو 

ِق ٰغِفلِیَۡن ﴿۱۸﴾ 
ۡ
خَل

ۡ
ا َعِن  ال ّنَ

ُ
ک

19. dDan Kami turunkan air dari 
langit menurut suatu ukuran,1989 
dan Kami menampungnya dalam 
bumi, dan sesungguhnya Kami 
berkuasa untuk melenyapkannya.

فِي  ُہ   ّنٰ
َ

ۡسک
َ
فَا بَِقَدٍر   ۭ َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزلَۡنا  َو 

 ﴾۱۹ۚ ﴿ لَٰقِدُرۡوَن  بِٖہ    ۭ َذَہاٍب   َعلٰي  ا 
ِانَّ َو   ۖ الۡاَۡرِض 

rahim, menyuling dari badan itu, sari halus yang disebut roh. Segera sesudah 
hubungan di antara roh dan badan menjadi benar-benar selaras, maka jantung 
pun mulai bekerja. Sesudah itu roh mempunyai wujud tersendiri yang terpisah 
dari badan, yang selanjutnya badan itu berperan sebagai wadah bagi roh itu. 
Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam Bahasa Inggris, hlm. 1787-1790.

1986. Setelah manusia mencapai perkembangan sepenuhnya, maka 
menyusullah suatu proses kemunduran, yang berakhir dengan kematian. 
Kehidupan harus berakhir dalam kemunduran, kehancuran, dan kematian. 
Demikianlah hukum alam yang tidak dapat diubah. Hanya Tuhan-lah yang 
hidup kekal-abadi.

1987. Sesudah mati manusia akan dibangkitkan kembali, supaya ia 
dapat terus membuat kemajuan rohani dalam kehidupan di akhirat yang tidak 
mempunyai kesudahan. Kemajuan yang ia capai dalam kehidupan sekarang 
hanya merupakan tingkat persiapan. Di sini keadaannya seperti seorang anak 
dalam rahim ibunya. Sesudah mati, ia dilahirkan dalam kehidupan baru dan lebih 
lengkap, merupakan permulaan bagi suatu kemajuan yang tidak akan berakhir.

1988. Enam tingkat kemajuan rohani yang dilukiskan dalam sepuluh ayat 
pertama surah ini menjadi tujuh, bila “surga” (ayat 12) dihitung sebagai tingkat 
terakhir bagi perkembangan rohani. Demikian pula, bila tingkat persiapan 
sebelum pembentukan air mani (ayat 13) ditambahkan kepada enam tingkat 
perkembangan mudigah, angka ini pun menjadi tujuh pula. Dengan demikian 
“tujuh jalan dalam langit rohani” yang telah disinggung dalam ayat ini, 
bersesuaian dengan tujuh tingkat perkembangan jasmani manusia yang telah 

a39 : 31.  b39 : 32.  c78 : 13.  d15 : 23.

* Di sini diterangkan tujuh langit sebagai jalan. Maksud bilangan tujuh adalah sesuatu yang 
terus diulang-ulang. Seperti Sabtu yang terus berulang setiap tujuh hari. Maka maksud ‘Sab‘a 
Tharaaiq’ adalah jalan langit yang tidak terhitung banyaknya.
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20. aMaka dengan itu Kami 
tumbuhkan bagimu kebun-kebun 
kurma dan anggur; bagimu di 
dalamnya banyak buah-buahan 
dan sebagian darinya kamu ma-
kan.

ِخۡیٍل 
َ ّ

ن ۡن  ّمِ ٍت  َجّنٰ بِٖہ  لَُکۡم  نَا 
ۡ
نَۡشا

َ
فَا

ِثیَۡرٌۃ  
َ
ک فََواِکُہ  ِفۡیَہا  اَۡعَناٍبۘلَُکۡم  ّوَ 

 ﴾۲۰ۙ ُلۡوَن ﴿
ُ
ک

ۡ
ّوَ  ِمۡنَہا تَا

وقف
لازم

21. Dan pohon yang keluar dari 
gunung Sinai;1990 menghasilkan 
minyak dan bumbu untuk orang-
orang yang makan;

ُبُت  تَنۢۡ َسۡیَنٓاَء  ُطۡوِر  ِمۡن  ۡخُرُج 
َ
ت جََرًۃ 

َ
ش َو 

کِلِیَۡن ﴿۲۱﴾ 
ٰ

ۡہِن َو ِصۡبٍغ  لِّلۡا بِالّدُ

22. bDan sesungguhnya pada 
hewan ternak berkaki empat pun 
terdapat pelajaran bagimu.1991 
Kami memberimu minum dari 
apa yang ada di dalam perutnya, 
dan kamu mendapatkan banyak 
lagi manfaat di dalamnya, dan 
sebagian dagingnya kamu makan; 

ۡم 
ُ

نُۡسِقۡیک  ؕ لَِعبَۡرًۃ  الۡاَنَۡعاِم  فِي  لَُکۡم  ِاّنَ  َو 

ِثیَۡرٌۃ  
َ
مَّا فِۡي بُُطۡونَِہا َو لَُکۡم ِفۡیَہا َمَناِفُع ک ّمِ

 ﴾۲۲ۙ ُلۡوَن ﴿
ُ
ک

ۡ
ّوَ ِمۡنَہا تَا

23. Dan cdi atas hewan ternak 
itu; dan di atas perahu-perahu 
kamu diangkut.

ۡحَمُلۡوَن ﴿٪۲۳﴾ 
ُ
ِک  ت

ۡ
َو  َعلَۡیَہا َو َعلَي الُۡفل 

disebut dalam ayat-ayat 13-15.
1989. Ayat ini memberikan pelukisan bagaimana Tuhan menyediakan 

memenuhi keperluan-keperluan jasmani dan rohani manusia. Ayat ini 
mengatakan, bahwa seluruh kehidupan bergantung pada air yang turun dari langit 
dalam bentuk hujan, salju atau hujan es. Demikian pula air rohani turun dari langit 
dalam bentuk wahyu Ilahi yang tanpa itu, tiada kehidupan rohani dapat berwujud.

1990. Kata-kata, “Gunung Sinai” mengingatkan kita kepada nubuatan 
agung dalam Bibel, “The Lord came from Sinai, and rose from Seir unto them; 
He shined forth from Mount Paran and he came with ten thousands of saints; 
from his right hand went a fiery law for them” (Deut. 33: 2); artinya: “Tuhan 
datang dari Sinai dan terbit dari Seir bagi mereka; Dia muncul gemerlapan dari 
Gunung Paran dan datang dengan sepuluh ribu orang suci; di tangan kanannya 
ada hukum yang menyala-nyala bagi mereka” (Ulangan 33: 2). Lihat pula “Once 
to Sinai,” oleh H.F. Prescott.

1991. Kata ‘Ibrah, yang berarti “tanda atau bukti yang menunjukkan 
berpindahnya seseorang dari kebodohan kepada keadaan berilmu” (Lane), 
nampaknya mengisyaratkan kepada proses halus yang terjadi di dalam perut 
binatang-binatang yang mengubah rumput atau tumbuh-tumbuhan yang dimakan 

a16 : 12, 68; 36 : 35. b6 : 143; 16 : 6; 36 : 72 - 73; 40 : 80 - 81 c16 : 8 - 9; 36 : 42 - 43; 43 : 13.
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24. aDan sesungguhnya telah 
Kami utus Nuh kepada kaumnya, 
maka ia berkata, “Hai kaumku! 
Sembahlah Allah, tiada bagimu 
Tuhan selain Dia. Apakah kamu 
tidak bertakwa?”

ٰیَقۡوِم  فََقاَل  قَۡوِمٖہ  ِالٰي  نُۡوًحا  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

 ؕ َغیُۡرٗہ  ِالٍٰہ  ۡن   ّمِ لَُکۡم   َما  َہ 
اللّٰ اۡعُبُدوا 

ُقۡوَن ﴿۲۴﴾  اَفَلَا تَّتَ

25. bMaka pemimpin-pemimpin 
orang-orang kafir dari kaumnya 
berkata, “Tidaklah orang ini me-
lainkan seorang manusia seperti 
kamu,1992 ia berusaha memperoleh 
keunggulan di atas kamu. Dan 
jika Allah menghendaki, tentulah 
cDia akan menurunkan malaikat-
malaikat. Tidak pernah Kami 
mendengar semacam itu di tengah-
tengah bapak-bapak kami;

َما  قَۡوِمٖہ  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال الَۡملَُؤا  فََقاَل 

َل 
َ

یََّتَفّض اَۡن  یُِریُۡد    � ۡثلُُکۡم  ّمِ بََشٌر   ا 
َّ ِال   ۤ ا

َ
ٰہذ

ا   ۖ ّمَ
ً

ۃ
َ

ِٰٓئک ُہ لَاَنَۡزَل َمل
ۡم ؕ َو لَۡو َشٓاَء اللّٰ

ُ
َعلَۡیک

 ﴾۲۵ۚ لِیَۡن ﴿ بَٓائَِنا  الۡاَّوَ
ٰ
ا فِۡيۤ  ا

َ
َسِمۡعَنا بِٰہذ

26. d”Tidaklah ia melainkan 
seorang laki-laki yang gila; 
maka tunggulah akibatnya untuk 
sementara waktu.”

ي 
ٰ
َربَُّصۡوا بِٖہ  َحّت

َ
  فَت

ٌ
ۃ ا َرُجٌل بِٖۢہ ِجّنَ

َّ ِاۡن ُہَو  ِال

ِحیٍۡن ﴿۲۶﴾ 
27. eNuh berkata, “Wahai Tuhan-

ku! Tolonglah aku, karena mereka 
telah mendustakan aku.”

بُۡوِن ﴿۲۷﴾ 
َّ

قَاَل  َرّبِ  انُۡصۡرنِۡي بَِما َکذ

28. Maka Kami telah wahyukan 
kepadanya, f”Buatlah bahtera itu 
di hadapan mata Kami sesuai 
wahyu Kami. gMaka apabila da-

ۡعُیِنَنا   
َ
بِا َک 

ۡ
الُۡفل اۡصَنِع  اَِن  ِالَۡیِہ   

ۤ
ۡوَحۡیَنا

َ
فَا

� ۡوُر  ّنُ الّتَ فَاَر  َو  اَۡمُرنَا  َجٓاَء   فَِاَذا  َوۡحِیَنا  َو 

oleh binatang-binatang itu menjadi susu yang murni, segar, dan sehat; dan dengan 
merenungkan proses tersebut membawa orang kepada pengertian yang dalam, 
mengenai kekuasaan Tuhan yang besar, dan mengenai jalan-jalan amat halus 
yang dengan melaluinya peraturan-peraturan Tuhan bekerja.

1992. Orang-orang ingkar mengidap perasaan tinggi hati (angkuh), dan 
karena itu menolak rasul-rasul Allah atas dalih bahwa mereka tidak dapat 
menerima kepemimpinan sosok yang “seorang manusia seperti kamu.” Ayat 
ini secara tidak langsung menunjukkan, bahwa kepercayaan kepada adanya 
malaikat, telah dianut umat manusia semenjak dahulu kala. Di masa Nuh 

a7 : 60; 11 : 26; 71 : 2.  b7 : 61; 11 : 28; 17 : 95; 34 : 44.  c17 : 96.
d54 : 10.  e26 : 118 - 119; 54 : 11.  f11 : 38.  g11 : 41; 54 : 13 - 14.

R. 2
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tang perintah Kami, dan sumber-
sumber air bumi menyembur 
ke luar, maka muatkanlah ke 
dalamnya sepasang dari setiap 
jenis, dan keluargamu, kecuali 
orang dari antara mereka yang 
telah lebih dulu ditetapkan 
perintah azab Kami atas mereka. 
Dan janganlah engkau bicarakan 
dengan Aku mengenai orang-
orang yang aniaya; sesungguhnya 
mereka akan ditenggelamkan.1993

اثَۡنیِۡن  َزۡوَجیِۡن  ّلٍ 
ُ
ک ِمۡن  ِفۡیَہا  فَاۡسلُۡک 

الَۡقۡوُل  َعلَۡیِہ  َسَبَق  َمۡن  ا 
َّ ِال اَۡہلََک  َو 

 ۚ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال فِي  خَاِطۡبِنۡي 

ُ
ت لَا  َو   ۚ ۡم 

ُ
ِمۡنہ

َرقُۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ۡ
غ ۡم  ّمُ

ُ
ہ

ِانَّ

29. a”Dan apabila engkau dan 
orang-orang beserta engkau telah 
berada di atas bahtera, maka 
katakanlah, ‘Segala puji bagi 
Allah yang telah menyelamatkan 
kami dari kaum yang aniaya!’

ِک 
ۡ
الُۡفل َعلَي  َعَک  ّمَ َمۡن  َو  اَنَۡت  اۡسَتَویَۡت  فَِاَذا 

الَۡقۡوِم   ِمَن  َنا  ّجٰ
َ
ن ِذۡي 

َّ ال ِہ 
لِلّٰ حَۡمُد 

ۡ
ال فَُقِل 

لِِمیَۡن ﴿۲۹﴾ 
ٰ

الّظ

30. “Dan katakanlah, b’Wahai 
Tuhan-ku! Turunkanlah aku di 
tempat turun yang diberkati, 
karena Engkau adalah sebaik-
baik yang menurunkan’.

َخیُۡر   اَنَۡت  ّوَ  ا 
ً
ٰبَرک ّمُ َزلًا 

ۡ
ُمن اَنِۡزلِۡنۡي  ّبِ  ّرَ قُۡل  َو 

ِزلِیَۡن ﴿۳۰﴾ 
ۡ
الُۡمن

31. cSesungguhnya dalam hal 
ini ada tanda-tanda, dan Kami 
pasti menguji hamba-hamba Kami.

 ﴾۳۱﴿ لَُمۡبَتلِیَۡن  ا  ّنَ
ُ
ک ِاۡن   ّوَ  ٰیٍت 

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ 

32. dKemudian Kami bangkit-
kan sesudah mereka suatu ke-
turunan lain.1994

 ﴾۳۲ۚ َخِریَۡن ﴿
ٰ
نَا ِمۡن  ۭ بَۡعِدہِۡم قَۡرنًا ا

ۡ
ثُّمَ  اَنَۡشا

As pun musuh-musuh beliau menginginkan supaya malaikat-malaikat turun 
kepada mereka.

1993. Lihat catatan no. 1315 dan 1316.
1994. Isyarat dalam kata-kata “suatu keturunan lain” ditujukan kepada 

suku ‘Ad, kaum Nabi Hud As, sebab keadaan-keadaan dan hal ihwal “suatu 
keturunan lain” yang disebut dalam ayat yang sedang dibahas dan dalam 
beberapa ayat berikutnya, sangat menyerupai keadaan kaum ‘Ad yang disebut 
dalam QS. 7: 66-70.

a11 : 42; 43 : 14.  b11 : 49.  c29 : 16. d23 : 43; 25 : 39.
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33. Dan Kami kirimkan ke 
tengah-tengah mereka seorang 
rasul dari antara mereka sendiri 
dengan amanat, “Sembahlah Allah! 
Tiada bagimu Tuhan selain Dia. 
Apakah kamu tidak bertakwa?

اۡعُبُدوا  اَِن  ۡم 
ُ
ۡنہ ِمّ َرُسۡولًا  ِفۡیہِۡم  َنا 

ۡ
ۡرَسل

َ
فَا

ُقۡوَن ﴿٪۳۳﴾  ۡن ِالٍٰہ َغیُۡرٗہ ؕاَفَلَا  تَّتَ َہ َما لَُکۡم ّمِ
اللّٰ 

34. Dan berkata pemimpin-
pemimpin dari kaumnya yang 
ingkar dan mendustakan per-
temuan dengan Tuhan mereka di 
akhirat dan ayang kepada mereka 
telah Kami berikan kesenangan 
dan kemudahan dalam kehidupan 
dunia ini, “Ia tidak lain melainkan 
manusia seperti kamu. bIa makan 
apa yang kamu makan, dan ia 
minum apa yang kamu minum;

بُۡوا 
َّ

ذ
َ
ُرۡوا َو ک

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ َو قَاَل الَۡملَاُ ِمۡن قَۡوِمِہ ال

نَۡیا �  حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

ۡم فِي ال
ُ
ٰنہ

ۡ
ِخَرِۃ َو اَتَۡرف

ٰ
بِلَِقٓاِء الۡا

ُلۡوَن 
ُ
ک

ۡ
ُل  ِممَّا تَا

ُ
ک

ۡ
ۡثلُُکۡم � یَا ا بََشٌر ّمِ

َّ ۤ  ِال ا
َ

َما ٰہذ

ِمۡنُہ َو  یَۡشَرُب  ِممَّا تَۡشَربُۡوَن ﴿۳۴﴾ 

35. c”Dan jika kamu mema-
tuhi seseorang seperti kamu, se-
sungguhnya kamu jika demikian, 
niscaya menjadi orang-orang yang 
rugi.

ِاًذا  ۡم  
ُ

ک
ِانَّ ۡثلَُکۡم   ِمّ بََشًرا  اََطۡعتُۡم  لَِئۡن  َو 

 ﴾۳۵ۙ ٰخِسُرۡوَن ﴿
َّ
ل

36. d”Apakah Dia menjanjikan 
kepadamu, bahwa apabila kamu 
telah mati dan telah menjadi tanah 
dan tulang-belulang, sesungguh-
nya kamu akan dikeluarkan lagi?

ۡنتُۡم تَُرابًا ّوَ ِعَظاًما  
ُ
ۡم َو ک

ُ
ۡم  ِاَذا ِمّت

ُ
ک

ۡم اَنَّ
ُ
اَیَِعُدک

 ﴾۳۶۪ ۡخَرُجۡوَن ﴿
ُ

ۡم  ّم
ُ

ک
اَنَّ

37. e”Jauh, jauh sekali dari 
kebenaran1995 apa yang telah di-
janjikan kepadamu itu;

 ﴾۳۷۪ َہۡیَہاَت َہۡیَہاَت لَِما تُۡوَعُدۡوَن ﴿

1995. Haihāta menyatakan hal yang orang menganggapnya jauh atau 
mustahil, serta ia putus-asa mengenainya, dan berarti Ba‘uda Jiddan (ia atau 
sesuatu telah atau menjadi amat jauh), atau Mā Ab‘adahū (betapa jauhnya 
itu), yang mengandung arti kesangatan rasa mengenai jarak yang amat jauh 
itu (Lane).

a17 : 17.  b21 : 9; 25 : 8.  c23 : 48.  d17 : 50; 36 : 79; 50 : 4.  e50 : 4.
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38. a”Tiada kehidupan lain ke-
cuali kehidupan kita di dunia; kita 
mati dan kita hidup, dan kita tidak 
akan dibangkitkan lagi; 

َما  َو  ۡحَیا 
َ
ن َو  نَُمۡوُت  نَۡیا  الّدُ َحَیاتَُنا  ا 

َّ ِال ِہَي   ِاۡن 

 ﴾۳۸۪ ۡحُن بَِمۡبُعۡوثِیَۡن ﴿
َ
ن

39. “Ia hanya seorang laki-laki 
yang telah mengada-adakan dusta 
terhadap Allah; dan kami tidak 
akan beriman kepadanya.”

َما  ّوَ   ِذبًا 
َ
ک ِہ  

اللّٰ َعلَي  ٰري 
َ
ت

ۡ
ا�ف َرُجُل   ا 

َّ ِال ُہَو   ِاۡن 

ۡحُن  لَٗہ  بُِمۡؤِمِنیَۡن ﴿۳۹﴾ 
َ
ن

40. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Tolonglah aku, karena mereka 
telah mendustakanku.”

بُۡوِن ﴿۴۰﴾ 
َّ

قَاَل َرّبِ انُۡصۡرنِۡي  بَِما َکذ

41. Allah berfirman, “Sebentar 
lagi pasti mereka akan menjadi 
orang-orang yang menyesal.”

 ﴾۴۱ۚ ُیۡصِبحُّنَ ٰنِدِمیَۡن ﴿
َّ قَاَل َعمَّا قَلِۡیٍل ل

42. bMaka suara yang meng-
gelegar serta-merta menimpa me-
reka, dan Kami jadikan mereka 
sampah.1996 Maka terkutuklah1997 
kaum yang aniaya!

 ۚ ُغَثٓاًء  ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
جََعل

َ
ف حَّقِ 

ۡ
بِال  

ُ
ۡيحَۃ الّصَ ُم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا

لِِمیَۡن ﴿۴۲﴾ 
ٰ

َقۡوِم  الّظ
ۡ
فَُبۡعًدا لِّل

43. cKemudian Kami bangkit-
kan sesudah mereka keturunan 
lain.

 ﴾۴۳ؕ َخِریَۡن ﴿
ٰ
نَا ِمۡن  ۭبَۡعِدہِۡم قُُرۡونًا ا

ۡ
ثُّمَ اَنَۡشا

1996. Ghutsā’ berarti, sampah, atau pecahan-pecahan (partikel-partikel) 
benda, kotoran serta buih dan daun-daun busuk dengan buih yang terapung 
pada permukaan arus yang sangat deras. Ghutsā’ al-Nās berarti, golongan 
rendah lagi hina dan sampah masyarakat manusia (Lane).

1997. Bu‘d berarti, kebinasaan atau maut; kutukan atau laknat, dan 
sebagainya (Lane).

a6 : 20; 19 : 67; 36 : 79; 44 : 36; 45 : 25.  
b7 : 92; 11 : 68.c23 : 32.
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44. aTiada satu umatpun yang 
dapat mendahului ajalnya, dan 
tidak  dapat pula mereka mem-
perlambat dirinya.1998

 ﴾۴۴ؕ ِخُرۡوَن ﴿
ۡ
ٍۃ اََجلََہا َو َما يَۡسَتا َما تَۡسِبُق ِمۡن اُّمَ

45. Kemudian Kami kirimkan 
rasul-rasul Kami berturut-turut. 
bSetiap kali seorang rasul datang 
kepada suatu umat, mereka men-
dustakannya. Maka Kami jadikan 
mereka yang sebagian mengikuti 
sebagian yang lain ke dalam 
kehancuran, dan Kami jadikan 
mereka hikayat1999 belaka. Maka 
terkutuklah kaum yang tidak 
beriman!

  
ً

ۃ اُّمَ َجٓاَء  َما 
َّ ل

ُ
ک  ؕ َرا 

ۡ
تَت ُرُسلََنا  َنا 

ۡ
اَۡرَسل ثُّمَ  

بَۡعًضا  ۡم 
ُ
بَۡعَضہ تَۡبۡعَنا 

َ
فَا بُۡوُہ  

َّ
َکذ َہا 

ُ
ُسۡول ّرَ

ا  
َّ ل لَِّقۡوٍم  فَُبۡعًدا    ۚ اََحاِدیَۡث  ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
َجَعل ّوَ 

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۴۵﴾ 

46. Kemudian cKami kirimkan 
Musa dan saudaranya, Harun, 
dengan ayat-ayat Kami dan dalil 
yang nyata,

ٰیِتَنا َو  
ٰ
َنا ُمۡوٰسي َو اََخاُہ  ٰہُرۡوَن ۙ۬ بِا

ۡ
ثُّمَ  اَۡرَسل

 ﴾۴۶ۙ ِبیٍۡن  ﴿ ٰطٍن ّمُ
ۡ
ُسل

47. Kepada Fir‘aun dan para 
pemukanya, tetapi mereka taka-
bur dan mereka adalah suatu 
kaum yang sombong.

انُۡوا  
َ
ک َو  بَُرۡوا 

ۡ
فَاۡسَتک َملَ۠ائِٖہ  َو  ِفۡرَعۡوَن  ِالٰي 

 ﴾۴۷ۚ قَۡوًما َعالِیَۡن ﴿

48. Maka mereka berkata, 
“Apakah kami harus beriman 
kepada dua orang manusia seperti 
kami, padahal kaum keduanya 
adalah budak-budak kami?”

قَۡوُمُہَما   َو  ِمۡثلَِنا  لَِبَشَریِۡن  اَنُۡؤِمُن  ا  فََقالُۡوۤ

 ﴾۴۸ۚ لََنا ٰعِبُدۡوَن ﴿

1998. Tidak ada kaum yang dapat mengelakkan nasib yang telah 
ditakdirkan bagi mereka, dan penolakan terhadap para nabi Allah tidak 
pernah dibiarkan tanpa mendapat hukuman, tetapi adalah di tangan Tuhan 
Sendiri untuk menentukan bentuk dan waktu kedatangan hukuman itu harus 
dijatuhkan atas orang-orang kafir itu.

1999. Kebinasaan mereka itu begitu mutlak, sehingga keturunan-
keturunan yang datang sesudah mereka membicarakan mereka sebagai suatu 
kaum yang tidak pernah mendiami bumi ini, sebab jejak-jejak keberadaan 
mereka sama sekali tidak tersisa.

a15 : 6.  b2 : 88; 36 : 31.  c20 : 30;  31 : 43 - 44.



AL-MU’MINŪN Surah 23Juz 18

1207

a2 : 88;  17 : 3;  32 : 24;  40 : 54.

49. Maka mereka itu men-
dustakan keduanya, karena itu 
mereka termasuk orang- orang 
yang dibinasakan.

 ﴾۴۹﴿ الُۡمۡہلَِکیَۡن  ِمَن  انُۡوا 
َ
فَک بُۡوُہَما 

َّ
ذ

َ
فَک

50. aDan telah Kami berikan 
kepada Musa Kitab, supaya 
mereka mendapat petunjuk.

ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

یَۡہَتُدۡوَن ﴿۵۰﴾ 
51. Dan Kami jadikan Ibnu 

Maryam dan ibunya suatu Tan-
da, dan Kami beri keduanya 
perlindungan di suatu tempat 
yang tinggi dengan lembah-
lembah hijau dan sumber-sumber 
air yang mengalir.2000

  
ۤ
َویٰۡنُہَما

ٰ
ا ّوَ   

ً
یَۃ

ٰ
ا   

ۤ
ٗہ اُّمَ َو  مَۡریََم  ابَۡن  َنا 

ۡ
َجَعل َو 

ِالٰي َربَۡوٍۃ  َذاِت قََراٍر ّوَ َمِعیٍۡن ﴿٪۵۱﴾  

2000. Oleh sebab kematian Yesus, seperti pula kelahirannya, telah 
menjadi masalah yang banyak dipertentangkan, dan beberapa kekacauan 
pendapat dan keraguan masih tetap ada mengenai bagaimana dan di mana 
ia melewatkan hari-hari terakhir dalam kehidupannya yang padat karya itu, 
dan oleh karena persoalan cara kewafatannya pun merupakan persoalan yang 
sangat penting bagi agama Kristen, maka pada tempatnya diberikan catatan 
yang agak lengkap mengenai persoalan yang penting tapi rumit ini.

Al-Qur’an dan Bibel, dikuatkan oleh kenyataan-kenyataan sejarah yang 
telah diakui sahnya, memberi dukungan kuat kepada pandangan bahwa Yesus 
(Nabi Isa As) tidak wafat di atas salib. Dalil-dalil dan keterangan-keterangan 
berikut menunjang dan mendukung pernyataan itu.

(1) Dalam bukunya “The Unknown Life of Yesus,” Nicholas Notovitch, 
seorang pengembara Rusia, yang pernah melawat ke Timur Jauh pada 
kira-kira tahun 1877 mengatakan, bahwa Isa As pernah datang ke Kasymir 
dan Afghanistan. Sir Francis Younghusband, yang pada waktu Nicholas 
Notovitch mengunjungi Kasymir, adalah seorang penduduk berkebangsaan 
Inggris di istana Maharaja Kasymir, bertemu dengannya di dekat Zojila 
Pass. Penyelidikan terbaru mengenai perjalanan-perjalanan Isa As di Timur, 
memberikan dukungan kuat  kepada buku Notovitch. Profesor Nicholus 
Roerich dalam bukunya “Heart of Asia” mengatakan, “di Srinagar kami 
mula-mula menemukan hikayat yang aneh sekitar kunjungan Yesus ke tempat 
itu. Kemudian kami melihat betapa tersebar-luasnya di India, di Laddakh, dan 
di Asia Tengah, hikayat mengenai kunjungan Yesus ke berbagai-bagai daerah 
itu ......................  Di seluruh Asia Tengah, di Kasymir, di Laddakh, dan di 
Tibet,  dan bahkan lebih ke utara lagi, masih terdapat kepercayaan yang kuat 
bahwa Yesus atau Isa berkeliling di daerah itu (“Glimpses of World History” 
oleh Jawaharlal Nehru).
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Beberapa sarjana telah berlindung di belakang beberapa bagian yang 
samar pada buku Notovitch, untuk menyebutkan bahwa Yesus datang ke Timur 
sebelum dan bukan sesudah beliau mendapat tugas sebagai nabi Allah. Tetapi 
seorang anak yang berumur hanya 13 tahun atau 14 tahun seperti usia Yesus 
ketika datang ke India, tidak mungkin mempunyai gagasan melaksanakan 
suatu perjalanan panjang dan sulit ke tempat yang begitu jauh, dan dengan 
demikian menantang bahaya maut di tengah perjalanan. Gerangan tarikan 
apa atau tujuan apakah yang mendorong Yesus pada usia yang semuda itu, 
datang ke India? Dan seandainya beliau sungguh datang ke India pada masa 
itu, kepentingan apakah yang mendorong orang-orang India dan Kasymir 
untuk memelihara catatan mengenai kegiatan-kegiatan dan pengembaraan-
pengembaraan seorang anak yang berusia 13 atau 14 tahun? Kenyataan 
berdasarkan pada catatan-catatan sejarah yaitu bahwa sesudah beliau ditolak 
oleh orang-orang Yahudi dan jiwa beliau dalam keadaan bahaya di Palestina, 
Isa As meninggalkan negeri itu guna mencari – untuk memenuhi nubuatan-
nubuatan lama dalam Bibel, – “Sepuluh suku Bani Israil yang hilang” 
dan menempuh perjalanan jauh dan berbahaya ke India dan Kasymir dan 
menjalani suatu kehidupan yang penuh peristiwa-peristiwa, sampai mencapai 
usia yang amat tua yaitu 120 tahun (Kanz al-Ummal, jilid 6).

Saat itulah catatan-catatan mengenai kegiatan-kegiatan beliau mulai 
disimpan. “Sepuluh suku Bani Israil yang hilang” itu, sesudah mereka dicerai-
beraikan oleh bangsa-bangsa Assiria dan Babilonia, dan telah menetap di Irak 
dan Iran; dan kemudian ketika orang-orang Iran di bawah Darius dan Sirus 
meluaskan daerah jajahannya lebih jauh lagi ke timur, ialah ke Afghanistan 
dan India, maka suku-suku itu berhijrah bersama-sama dengan orang-orang 
Iran itu ke negeri-negeri tersebut.

(2) Orang-orang Kasymir dan Afghan adalah keturunan “Sepuluh Suku 
Bani Israil yang Hilang” itu. Kenyataan ini nampak jelas dari riwayat, 
sejarah, dan catatan tertulis mengenai dua kaum tersebut. Nama kota-kota dan 
kabilah-kabilah mereka, bentuk badan mereka, dan sebagainya, semuanya 
menyerupai orang-orang Yahudi. Benda-benda pusaka dan prasasti-prasasti 
kuno mereka juga mendukung pandangan itu. Ceritera-ceritera rakyat 
mereka penuh dengan kisah-kisah yang berbau Yahudi. Nama Kasymir 
sendiri sebenarnya Kasyir yang berarti “seperti Siria” (atau nampaknya nama 
Kasyir itu diambil dari Kasyi atau Kusy, seorang cucu Nabi Nuh As). Semua 
kenyataan-kenyataan ini memberi kepastian pada pandangan bahwa bangsa 
Afghan dan Kasymir sebagian besar adalah keturunan “Sepuluh Suku Bani 
Israil yang Hilang” itu.

(3) Bukti-bukti tersebut cukup menjadi saksi untuk menunjukkan 
kenyataan, bahwa Isa As itu sungguh-sungguh datang ke Kasymir dan bahwa 
orang-orang Kasymir adalah keturunan “Sepuluh Suku Bani Israil yang 
Hilang” itu. Tetapi bukti terbesar dan paling terang mengenai kedatangan 
beliau ke Kasymir dan telah tinggal serta wafat di sana, ialah keberadaan 
makam (kuburan) beliau di kampung Khanyar, Srinagar, Kasymir. Kuburan 
yang disebut Rauzabal itu, dikenal dengan berbagai sebutan: kuburan 
Yus Asaf, kuburan Nabi Sahib (Baginda Nabi), kuburan Syahzadah Nabi 
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52. “Wahai para rasul! aMakan-
lah dari barang-barang yang  
baik2001  dan  berbuatlah amal sha-
leh. Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui apa yang kamu per-
buat.

ٰبِت َو اۡعَمُلۡوا  ّیِ
َ

ُلۡوا ِمَن الّط
ُ
ُسُل ک یَُّہا الّرُ

َ
یٰۤا

 ﴾۵۲ؕ ِۡي  بَِما تَۡعَمُلۡوَن َعلِۡیٌم ﴿
ّ

َصاِلحًا ؕ ِان

(Nabi Pangeran), dan bahkan kuburan Isa Sahib (Baginda Isa). Menurut 
penuturan sejarah yang telah terbukti keotentikannya, Yus Asaf ini datang ke 
Kasymir lebih dari 1900 tahun yang lampau dan mengajar dengan memakai 
perumpamaan-perumpamanan dan memakai banyak tamsil yang tercantum 
dalam Injil. Dalam sebagian buku sejarah tertentu, beliau digambarkan 
sebagai seorang nabi. Tambahan pula, Yus Asaf itu suatu nama dalam Bibel, 
yang berarti “Yasu,” ialah “pengumpul,” yang merupakan salah satu nama 
sifat Yesus, oleh sebab tugas beliau ialah mengumpulkan suku-suku Bani 
Israil yang telah hilang ke pangkuan Majikannya sebagaimana beliau sendiri 
katakan, “ada lagi padaku domba lain, yang bukan masuk kandang domba 
ini; maka sekalian itu juga wajib Aku bawa, dan domba-domba itu kelak 
mendengar akan seruanku, lalu akan menjadi sekawan, dan gembala seorang 
sahaja” (Injil Yahya 10: 16).

Kutipan-kutipan yang bernilai sejarah seperti berikut, memberi juga 
sedikit penjelasan mengenai masalah ini:

“Makam itu pada umumnya dikenal sebagai makam seorang nabi. Beliau 
seorang pangeran yang datang ke Kasymir dari sebuah negeri asing dan giat 
dalam mengajar orang-orang Kasymir. Namanya Yus Asaf (Tarikh A’zhami 
hlm. 82- 85) ..............”

“Yus Asaf mengembara di beberapa negeri hingga beliau tiba di sebuah 
negeri yang disebut Kasymir. Beliau menjelajahi seluruh negeri tersebut, dan 
tinggal di sana hingga beliau wafat” (Ikmal ad-Din, hlm. 258- 359) .............

“Hikayat Kasymir itu – demikian diberitahukan kepada saya – menyebut-
kan seorang nabi yang tinggal di sana dan memberikan pelajaran seperti 
dilakukan oleh Yesus dengan tamsil-tamsil dan kisah-kisah pendek yang 
sampai saat ini dituturkan orang di Kasymir” (John Noel’s Article in Asia, 
Oct. 1930) ...................

“Oleh sebab itu kepergian Isa As ke India dan wafat di Srinagar, tidak 
bertentangan dengan kebenaran, baik dari segi akal atau sejarah” (Tafsir al-
Manar, jilid 6).

Tetapi untuk kupasan yang lebih baik dan lebih lengkap mengenai 
masalah ini lihat buku “Masih Hindustan Mein” dikarang oleh Hadhrat 
Ahmad, Masih Mau’ud As Lihat pulalah buku terkenal bernama “Nazarene 
Gospel Restored,” yang pengarang-pengarangnya berpendapat, bahwa 
sekalipun secara resmi disalibkan pada tahun 30 Masehi, namun Yesus masih 
hidup selama dua puluh tahun sesudah kebangkitannya kembali.

Tidak mungkin ada lukisan lebih bagus mengenai tempat di mana 

a7 : 33.

R. 4
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53. “Dan ketahuilah asesung-
guhnya umatmu ini adalah umat 
yang satu,2002 dan Aku-lah Tuhan-
mu. Maka bertakwalah kepada-
Ku.”

ۡم  
ُ

اِحَدًۃ  ّوَ اَنَا� َربُّک  ّوَ
ً

ۃ ۡم  اُّمَ
ُ

ُتک َو  ِاّنَ ٰہِذٖہۤ  اُّمَ

ُقۡوِن ﴿۵۳﴾ 
َّ فَات

54. Tetapi mereka, orang ingkar, 
terpecah belah dalam urusan 
agamanya menjadi beberapa go-
longan. Masing-masing golong-an 
bergembira dengan apa yang ada 
pada mereka.2003

 ِحۡزٍب  ۭ بَِما  
ُ

ّل
ُ
ۡم ُزبًُرا ؕ ک

ُ
ۡم بَۡیَنہ

ُ
ا  اَۡمَرہ ُعۡوۤ

َ
فََتَقّط

لََدیۡہِۡم  فَِرُحۡوَن ﴿۵۴﴾ 

55. Maka btinggalkanlah me-
reka dalam kesesatannya hingga 
suatu waktu.

ي ِحیٍۡن ﴿۵۵﴾ 
ٰ
ۡم فِۡي َغۡمَرتِہِۡم َحّت

ُ
ۡرہ

َ
فَذ

56. Apakah mereka menyang-
ka, bahwa karena Kami mem-
berikan harta-benda dan anak-
anak kepada mereka?

 ﴾۵۶ۙ اٍل ّوَ بَِنیَۡن ﴿ ۡم بِٖہ ِمۡن ّمَ
ُ
ہ َما نُِمّدُ

اََيۡحَسُبۡوَن اَنَّ

sesudah beliau terhindar dari kematian terkutuk di atas salib, Isa As dan ibunda 
beliau tinggal dengan aman-sentausa dan pulang ke rahmatullah, daripada 
yang diberikan oleh Al-Qur’an, dalam kata-kata, “tanah yang tinggi dengan 
lembah-lembah hijau dan sumber-sumber air yang mengalir” yang merupakan 
lukisan yang sangat tepat mengenai Lembah Kasymir yang indah itu. Nicholas 
Notovitch menamakan Kasymir “Lembah Kebahagiaan Abadi.”

2001. Kenyataan bahwa terdapat suatu hubungan yang dalam dan halus 
di antara makanan yang orang pergunakan dengan perbuatannya – yang baik 
atau yang buruk – kini telah mulai diakui secara luas oleh ilmu kedokteran. 
Tetapi agama Islam, jauh sejak 1400 tahun yang lampau, memberikan petunjuk-
petunjuk mengenai makanan yang mempunyai arti moral yang besar. Dasar 
pokok yang diletakkan oleh Islam dalam hubungan ini ialah, karena manusia 
harus mengembangkan semua naluri dan kemampuannya yang diberikan oleh 
alam, maka ia harus mempergunakan segala macam makanan, kecuali yang 
mungkin akan mendatangkan kerugian kepadanya – kerugian jasmani, akhlak, 
atau rohani. Penggunaan makanan yang murni dan baik menimbulkan keadaan 
mental yang sehat; demikian pula mental yang sehat, menumbuhkan amal-
perbuatan yang baik dan saleh.

2002. Semua utusan Tuhan menggalang persaudaraan, sebab mereka datang 
dari sumber Ilahi yang sama, dan dasar ajaran-ajaran mereka sedikit banyak 
serupa satu sama lain; serta tujuan dan maksud kebangkitan mereka pun itu-itu 
juga, ialah menegakkan keesaan Ilahi dan persatuan umat manusia di bumi.

a21 : 93.  b70 : 43; 73 : 12.
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57. Kami bersegera memberi 
mereka kebaikan-kebaikan? Tidak, 
tetapi mereka tidak menyadari-
nya.2004

ا يَۡشعُُرۡوَن ﴿۵۷﴾ 
َّ خَیٰۡرِت ؕ بَۡل ل

ۡ
ۡم فِي ال

ُ
نَُساِرُع  لَہ

58. Sesungguhnya, orang-orang 
ayang gemetar karena takut kepada 
Tuhan mereka. 

 ﴾۵۸ۙ ﴿ ۡشِفُقۡوَن  ّمُ َربِّہِۡم  َخۡشَیِۃ   ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

59. Dan orang-orang yang me-
reka beriman kepada ayat-ayat dari 
Tuhan mereka.

 ﴾۵۹ۙ ٰیِت َربِّہِۡم  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿
ٰ
ۡم بِا

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو ال

60. Dan orang-orang yang 
kepada Tuhan mereka, mereka 
tidak mempersekutukan. 

 ﴾۶۰ۙ ۡوَن ﴿
ُ
ۡم  بَِربِّہِۡم  لَا  یُۡشِرک

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ َو  ال

61. Dan orang-orang yang mem-
berikan apa yang mereka berikan, 
sedang bhati mereka penuh ke-
takutan bahwa mereka akan kem-
bali kepada Tuhan mereka.

  
ٌ

َوِجلَۃ ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ ّوَ  تَۡوا 

ٰ
ا  

ۤ
َما یُۡؤتُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

 ﴾۶۱ۙ ۡم  ِالٰي َربِّہِۡم  ٰرِجُعۡوَن ﴿
ُ
ہ

اَنَّ

62. Mereka itulah yang berse-
gera dalam mengerjakan kebaikan-
kebaikan, dan mereka itulah yang 
terlebih dahulu dalam menger-
jakan-nya.

َہا 
َ
ل ۡم 

ُ
ہ َو  خَیٰۡرِت 

ۡ
ال فِي  یُٰسِرُعۡوَن  ِٰٓئَک  اُول

ٰسِبُقۡوَن ﴿۶۲﴾ 

63. Dan tidaklah cKami be-
bani suatu jiwa melebihi dari 
kemampuannya2005 ddan pada 
Kami ada suatu Kitab yang ber-
kata dengan benar,2006 dan mereka 
tidak akan dianiaya.

کِٰتٌب  لََدیَۡنا  ُوۡسَعَہاَ۪و  ا 
َّ ِال نَۡفًسا  ُِف 

ّ ل
َ
نُک لَا  َو 

ۡم لَا یُۡظلَُمۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ُ
حَّقِ َو ہ

ۡ
یَّۡنِطُق بِال

2003. Sesudah seorang nabi wafat, pada umumnya para pengikutnya 
mulai saling berselisih, dan berpecah-belah menjadi mazhab-mazhab dan 
aliran-aliran; tiap mazhab menganggap dirinya sebagai pengikut yang sejati, 
dan menganggap mazhab-mazhab lain sebagai hampa dari segala kebenaran.

2004. Keadaan manusia adalah demikian rupa, bahwa berlimpah-
limpahnya kekayaan serta kekuasaan dan kehormatan golongannya sendiri 
dianggap sebagai ukuran sukses, bahkan dianggap satu-satunya tanda yang 
menunjukkan mereka itu penerima karunia Tuhan. Kesalahan umum inilah 

a79 : 41.  b22 : 36.  c2 : 287; 7 : 43.  d17 : 14 - 15;  45 : 30;  69 : 20.
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64. Bahkan, ahati mereka sama 
sekali tidak acuh terhadap kitab 
ini, dan selain itu mereka mempu-
nyai amal-amal buruk lain yang 
mereka kerjakan,

اَۡعمَاٌل ۡم 
ُ
لَہ َو  ا 

َ
ٰہذ ۡن  ّمِ َغۡمَرٍۃ  فِۡي  ۡم 

ُ
قُُلۡوبُہ بَۡل 

َہا ٰعِمُلۡوَن ﴿۶۴﴾ 
َ
ۡم ل

ُ
ۡن ُدۡوِن ٰذلَِک ہ  ِمّ

65. Hingga, bapabila Kami 
timpakan azab kepada orang-
orang di antara mereka yang hidup 
mewah itu, maka tiba-tiba mereka 
menjerit minta pertolongan.

ۡم  
ُ
ہ ِاَذا  اِب 

َ
بِالَۡعذ َرِفۡیہِۡم 

ۡ
ُمت نَا 

ۡ
اََخذ ِاَذاۤ   ي  

ٰۤ
َحّت

 ﴾۶۵ؕ َيۡجـَُٔرۡوَن ﴿

66. Atas jeritan itu Kami kata-
kan c”Janganlah kamu menjerit 
minta pertolongan pada hari ini. 
Sesungguhnya, kamu tidak akan 
mendapat pertolongan dari Kami.

 ﴾۶۶﴿ تُۡنَصُرۡوَن  لَا  ا  ّنَ ّمِ ۡم 
ُ

ک
ِانَّ  ۪ الَۡیۡوَم  ۡجـَُٔروا  

َ
ت لَا 

67. “Sesungguhnya dayat-ayat-
Ku telah dibacakan kepadamu, 
tetapi kamu senantiasa berpaling 
atas tumitmu,

ٰۤي   َعل ۡنتُۡم 
ُ

فَک ۡم 
ُ

َعلَۡیک تُۡتلٰي  ٰیِتۡي 
ٰ
ا انَۡت 

َ
ک قَۡد 

 ﴾۶۷ۙ ۡم  تَۡنِکُصۡوَن ﴿
ُ

اَۡعَقابِک

68. “Kamu dengan sombong2007 
emembicarakan yang bukan-
bukan pada waktu malam me-
ngenai Al-Qur’an itu.”

ِبِریَۡن � بِٖہ ٰسِمًرا تَۡہُجُرۡوَن ﴿۶۸﴾ 
ۡ

ُمۡسَتک

yang diikhtiarkan ayat ini dan ayat berikutnya untuk diperbaiki.
2005. Peraturan-peraturan untuk perkembangan akhlak dan rohani 

manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam Al-Qur’an adalah demikian 
rupa sehingga berada dalam jangkauan kekuatan dan kemampuan manusia 
untuk mengamalkannya. Peraturan-peraturan itu cocok dengan semua 
keadaan, lingkungan, watak, dan tabiat.

2006. Ayat-ayat ini dapat pula berarti, bahwa ajaran yang terkandung 
dalam Al-Qur’an itu berlandaskan pada hikmah dan cocok dengan semua 
keadaan serta lingkungan, dan cocok dengan orang-orang dari berbagai watak 
dan tabiat, serta sesuai pula dengan tuntutan-tuntutan keadilan, persamaan 
hak, dan hikmah. Inilah arti kata-kata Yantiqu bi’l-Haqqi.

2007. Kata-kata Mustakbirīn dapat berarti, bahwa orang-orang kafir 
menganggap wahyu Al-Qur’an suatu perkara yang terlalu agung dan penting 
untuk diamanatkan kepada seorang manusia yang lemah. Atau kata-kata 

a21 : 4.  b10 : 23; 16 : 54; 30 : 34; 39 : 9.  c21 : 14.  d22 : 73; 39 : 46.  e83 : 14.
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69. Maka apakah mereka tidak 
merenungkan firman Ilahi ini, 
ataukah telah datang kepada 
mereka apa yang tidak pernah da-
tang kepada bapak-bapak mereka 
dahulu?

ِت  
ۡ
یَا لَۡم  ا  ّمَ ۡم  

ُ
َجٓاَءہ اَۡم   الَۡقۡوَل  بَُّروا  یَّدَ اَفَلَۡم  

 ﴾۶۹۪ لِیَۡن ﴿ ُم  الۡاَّوَ
ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ا

70. Atau, tidakkah mereka 
mengenal rasul mereka,2008 se-
hingga mereka mengingkarinya?

 ﴾۷۰۪ ﴿ ُمۡنِکُرۡوَن  لَٗہ  ۡم 
ُ
فَہ ۡم 

ُ
َرُسۡولَہ یَۡعِرفُۡوا  لَۡم  اَۡم 

71. Atau, apakah amereka ber-
kata padanya “Ia gila”? Tidak, 
bahkan ia datang kepada mereka 
dengan kebenaran, dan keba-
nyakan mereka membenci ke-
benaran.

َو   حَّقِ  
ۡ

بِال ۡم 
ُ
َجٓاَءہ بَۡل   ؕ  

ٌ
ۃ ِجّنَ بِٖہ  یَُقۡولُۡوَن  اَۡم 

ِرُہۡوَن ﴿۷۱﴾ 
ٰ

حَّقِ  ک
ۡ
ۡم  لِل

ُ
ُرہ

َ
اَۡکث

72. Dan sekiranya kebenaran 
mengikuti hawa nafsu mereka, 
niscaya akan rusaklah langit dan 
bumi dan siapa pun yang ada di 
dalamnya. Bahkan sebenarnya 
telah Kami berikan kepada mereka 
bperingatan untuk  mereka, tetapi 
dari peringatan untuk mereka 
sendiri itu pun mereka kini 
berpaling.

ٰمٰوُت  الّسَ لََفَسَدِت  ۡم 
ُ
اَۡہَوٓاَءہ  

ُ
حَّق

ۡ
ال َبَع 

َّ ات لَِو  َو 

ِرہِۡم 
ۡ

بِِذک ۡم 
ُ
اَتَۡیٰنہ بَۡل   ؕ ِفۡیِہّنَ  َمۡن  َو  الۡاَۡرُض  َو 

 ﴾۷۲ؕ ۡعِرُضۡوَن ﴿ ِرہِۡم ّمُ
ۡ

ۡم َعۡن ِذک
ُ
فَہ

73. cAtau, apakah engkau me-
minta dari mereka upah?2009 Pada-
hal ganjaran dari Tuhan engkau 
adalah lebih baik; dan Dia-lah 
sebaik-baik Pemberi rezeki.

ُہَو   ّوَ    ۖ َخیٌۡر  َربَِّک  خََراُج 
َ
ف َخۡرًجا  ۡم 

ُ
تَۡسـَٔلُہ اَۡم  

ِزِقیَۡن ﴿۷۳﴾  َخیُۡر  الّرٰ

itu berarti, bahwa ketika orang-orang kafir mendengar Al-Qur’an sedang 
dibacakan, mereka berpaling darinya dengan sombong dan angkuh.

2008. Dalam ayat ini para penentang Rasulullah Saw diimbau agar 
mempergunakan akal sehat mereka. Mereka diberitahu, bahwa kehidupan 
Rasulullah Saw merupakan kitab terbuka di hadapan mereka. Mereka betul-
betul mengenal semua segi kehidupan beliau. Kehidupan beliau itu sedikit 
pun tidak bernoda. Selama bertahun-tahun mereka mengenal beliau jujur, 

a7 : 185;  34 : 47.  b21 : 3.  c52 : 41;  68 : 47.
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74. Dan sungguhnya engkau 
pasti telah menyeru mereka 
kepada jalan yang lurus.

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۷۴﴾  ۡم  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ
ُ
َک لََتۡدُعۡوہ

َو  ِانَّ

75. Dan sesungguhnya orang-
orang yang tidak beriman kepada 
akhirat, sesungguhnya mereka 
menyimpang dari jalan itu.

َعِن  ِخَرِۃ 
ٰ

بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ  َو 

َراِط لََناِکُبۡوَن ﴿۷۵﴾  الّصِ

نصف 
الحزب

35

76. aDan jika Kami kasihani 
mereka dan Kami jauhkan kemu-
daratan mereka, niscaya mereka 
akan berkepanjangan dalam pe-
langgarannya, terus menerus ber-
kelana dalam kesesatannya.

ّجُۡوا 
َ
ل

َّ ۡن ُضّرٍ  ل َشۡفَنا َما بِہِۡم ّمِ
َ
ۡم َو ک

ُ
َو لَۡو  َرِحۡمٰنہ

فِۡي ُطۡغَیانِہِۡم یَۡعَمُہۡوَن ﴿۷۶﴾ 

77. bDan sesungguhnya telah 
Kami timpakan mereka dengan 
azab, tetapi mereka tidak me-
rendahkan diri di hadapan Tuhan 
mereka, dan tidak pula mereka 
memohon dengan merendahkan 
diri.

انُۡوا لَِربِّہِۡم  
َ
مَا اۡسَتک

َ
اِب ف

َ
ۡم  بِالَۡعذ

ُ
ٰنہ

ۡ
َو لََقۡد اََخذ

ُعۡوَن ﴿۷۷﴾  َو َما یََتَضّرَ

78. cHingga, ketika Kami 
bukakan untuk mereka pintu 
azab yang keras, tiba-tiba mereka 
berputus asa karenanya.2010

اٍب َشِدیٍۡد  
َ

ۡحَنا َعلَۡیہِۡم  بَابًا َذا َعذ
َ

ي  ِاَذا  فَت
ٰۤ
َحّت

ۡم  ِفۡیِہ  ُمۡبلُِسۡوَن ﴿٪۷۸﴾ 
ُ
ِاَذا  ہ 

bagai teladan dalam kebaikan dan kelurusan, namun mereka masih berani juga 
menuduhkan kepalsuan kepada beliau. Lihat pula catatan no. 1245.

2009. Adakah bukti yang lebih baik mengenai kesungguhan niat beliau 
dan keikhlasan tujuan beliau dan mengenai kenyataan, bahwa beliau sama 
sekali kosong dari mengharapkan imbalan atau ganjaran bagi khidmat dan 
bakti beliau yang tidak mengenal kepentingan pribadi itu, daripada jawaban 
yang beliau berikan kepada paman beliau, Abu Thalib, yang penuh kasih-
sayang dan cinta kepada beliau, ketika pamanda meminta kepada beliau supaya 
mengadakan kompromi dengan orang-orang musyrik dan meninggalkan usaha 
tabligh beliau dalam menentang penyembahan berhala? Jawaban yang tidak 
dapat dilupakan untuk selama-lamanya itu berbunyi, “Jika mereka meletakkan 
matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan memintaku 
meninggalkan upaya tabligh guna memberantas kemusyrikan, aku sekali-kali 

a7 : 136; 43 : 51.  b6 : 44.  c6 : 45.
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79. Dan Dia-lah yang telah 
amenciptakan bagimu pende-
ngaran, penglihatan, dan hati, 
tetapi sedikit sekali kamu ber-
syukur.2011

ۡمَع َو الۡاَبَۡصاَر َو   لَُکُم الّسَ
َ
ِذۡيۤ  اَنَۡشا

َّ َو ُہَو ال

ُرۡوَن ﴿۷۹﴾ 
ُ

ا تَۡشک ـَِٕدَۃ ؕ قَلِۡیلًا ّمَ
ۡ
الۡاَف

80. Dan Dia-lah yang mengem-
bangbiakkan kamu di bumi ini, 
dan kepada Dia-lah kamu akan 
dihimpun.

ِالَۡیِہ   َو  الۡاَۡرِض  فِي  َذَراَُکۡم  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

ۡحَشُرۡوَن  ﴿۸۰﴾ 
ُ
ت

81. Dan Dia-lah yang meng-
hidupkan dan mematikan, dan 
dalam kekuasaan-Nyab pergantian 
malam dan siang. Apakah kamu 
tidak menggunakan akal?2012

ۡیِل 
َّ ِذۡي یُۡحٖي َو یُِمۡیُت َو لَُہ اۡخِتلَاُف ال

َّ َو ُہَو ال

َہاِر ؕ اَفَلَا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۸۱﴾  َو الّنَ

82. Tetapi mereka mengatakan 
hal-hal seperti yang telah dika-
takan orang-orang dahulu.

لُۡوَن ﴿۸۲﴾  بَۡل  قَالُۡوا ِمۡثَل  َما قَاَل  الۡاَّوَ

83. Mereka berkata, c”Apakah 
bila kami telah mati dan telah 
menjadi debu dan tulang be-
lulang, kami benar-benar akan 
dibangkitkan lagi?

ا  
ِانَّ َء  ِعَظاًما  ّوَ  تَُرابًا  ا  ّنَ

ُ
ک َو  ِمۡتَنا  ِاَذا  َء  ا  قَالُۡوۤ

لََمۡبُعۡوثُۡوَن ﴿۸۳﴾ 

84. dInilah yang telah dijanjikan 
kepada kami dan bapak-bapak 
kami dari dahulu. Ini tidak lain 
hanya hikayat-hikayat tentang 
orang-orang dahulu.”

ِاۡن  قَۡبُل  ِمۡن  ا 
َ

ٰہذ بَٓاُؤنَا 
ٰ
ا َو  ۡحُن 

َ
ن ُوِعۡدنَا  لََقۡد 

لِیَۡن ﴿۸۴﴾  اۤ  اََساِطیُۡر الۡاَّوَ
َّ ۤ  ِال ا

َ
ٰہذ

tidak akan berbuat demikian sebelum tugasku selesai, atau aku mati dalam 
usaha itu” (Thabari, Jilid 3).

2010. Keadaan manusia adalah demikian rupa, bahwa bila ia dalam keadaan 
senang dan suasana nikmat, ia melemparkan jauh-jauh semua kewaspadaan 
dan mulai menjerumuskan diri dalam kelakuan tidak patut. Tetapi manakala 
kedurhakaan-kedurhakaan dan perbuatan-perbuatan jahat membawa akibat 
buruk, ia membiarkan diri terombang-ambing oleh rasa putus asa.

2011. Salah satu arti Syukur ialah mempergunakan suatu pemberian 
dengan setepat-tepatnya (QS.14: 8). Berdasarkan itu, ayat ini mengandung 
arti bahwa Tuhan telah memberi kita telinga, mata, dan hati supaya kita dapat 

a16 : 79; 67 : 24.  b2 : 165; 3 : 191; 10 : 7.  c17 : 99; 27 : 68; 37 : 17; 56 : 48.  d27 : 69.
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85. Katakanlah, “Kepunyaan 
siapakah bumi ini dan segala 
yang ada di dalamnya, jika kamu 
mengetahui?”

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن   

ۤ
ِفۡیَہا َمۡن  َو  الۡاَۡرُض  لَِّمِن  قُۡل 

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۸۵﴾ 

86. Mereka akan berkata, “Ke-
punyaan Allah.” Katakanlah, 
“Maka tidakkah kamu mau me-
ngambil pelajaran?”

ُرۡوَن ﴿۸۶﴾ 
َّ
ک

َ
ِہ ؕ قُۡل  اَفَلَا  تَذ

َسَیُقۡولُۡوَن  لِلّٰ

87. Katakanlah, “Siapakah 
Tuhan yang memiliki tujuh langit, 
dan Tuhan ‘‘Arasy yang agung?”

الۡعَۡرِش  َرّبُ  َو  ۡبِع  الّسَ ٰمٰوِت  الّسَ ّبُ  ّرَ َمۡن  قُۡل 

الَۡعِظۡیِم ﴿۸۷﴾ 
88. Mereka akan berkata. 

“Kepunyaan Allah.” Katakanlah, 
“Mengapakah kamu tidak ber-
takwa?”

ُقۡوَن ﴿۸۸﴾  ِہ ؕ قُۡل  اَفَلَا تَّتَ
َسَیُقۡولُۡوَن  لِلّٰ

89. Katakanlah, a”Siapakah 
yang di tangan-Nya terletak 
kekuasaan segala sesuatu, dan Dia 
melindungi semuanya, dan tidak 
ada yang dilindungi dari azab-
Nya, jika kamu mengetahui?”

ُہَو  ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َملَُکۡوُت  ۭ بَِیِدٖہ  َمۡن  قُۡل 

ۡنتُۡم تَۡعلَُمۡوَن ﴿۸۹﴾ 
ُ
ُيِجیُۡر َو لَا ُيجَاُر َعلَۡیِہ  ِاۡن ک

90. Mereka akan berkata, “Se-
mua itu kepunyaan Allah.” Kata-
kanlah, “Maka bagaimana kamu 
bisa tertipu?”

ي تُۡسَحُرۡوَن ﴿۹۰﴾ 
ّٰ

ن
َ
ِہ ؕ قُۡل فَا

َسَیُقۡولُۡوَن لِلّٰ

91. Bahkan Kami telah men-
datangkan kepada mereka kebe-
naran, dan sesungguhnya mereka 
itu pendusta.

ۡم  لَٰکِذبُۡوَن ﴿۹۱﴾ 
ُ
ہ

حَّقِ َو  ِانَّ
ۡ

ۡم بِال
ُ
بَۡل اَتَۡیٰنہ

mempergunakannya dengan tepat, dan memperoleh faedah jasmani dan rohani 
dari indera itu, menyaksikan tanda-tanda-Nya, mendengar amanat Ilahi, dan 
merenungkannya.

2012. Ayat ini mengisyaratkan kepada gejala maju dan mundurnya, atau 
naik dan jatuhnya bangsa-bangsa. Pada suatu ketika suatu kaum mencapai 
puncak kekuasaan dan kemuliaan; dan matahari kemajuan dan kesejahteraan 
menyinari mereka, tetapi pada ketika lain mereka dilanda kemunduran dan 
kematian sebagai akibat perbuatan jahat mereka.

a36 : 84.
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92. aAllah tidak mengambil 
seorang anak laki-laki, dan tiada 
tuhan beserta Dia, sekiranya begitu 
bsetiap tuhan akan memisahkan 
yang telah ia ciptakan, dan se-
bagian dari tuhan-tuhan  itu akan 
menguasai sebagian yang lain. 
Mahasuci Allah, dari apa yang 
mereka tuduhkan sebagai sifat-
Nya,2013

ِالٍٰہ   ِمۡن   َمَعٗہ  اَن 
َ
ک َما  ّوَ  لٍَد  ّوَ ِمۡن  ُہ 

اللّٰ  
َ

خَذ
َّ
ات َما 

ۡم 
ُ
بَۡعُضہ لََعلَا  َو  َخلََق  ۭبَِما  ِالٍٰہ    

ُ
ّل

ُ
ک َہَب  

َ
ذ

َّ ل ِاًذا  

 ﴾۹۲ۙ ِہ َعمَّا یَِصُفۡوَن ﴿
َعلٰي بَۡعٍض ؕ ُسۡبٰحَن  اللّٰ

93. cDia mengetahui yang gaib 
dan yang nampak! Maka Maha-
luhur Dia dari apa yang mereka 
persekutukan dengan-Nya.

ۡوَن ﴿٪۹۳﴾ 
ُ
َہاَدِۃ فََتٰعلٰي َعمَّا یُۡشِرک

َ
ٰعلِِم الَۡغۡیِب َو الّش 

94. Katakanlah, “Wahai Tuhan-
ku! Jika Engkau perlihatkan 
kepadaku apa yang dijanjikan 
kepada mereka;

 ﴾۹۴ۙ ۡي  َما یُۡوَعُدۡوَن ﴿ ا تُِریَّنِ ّبِ  ِاّمَ قُۡل  ّرَ

95. “Wahai Tuhan-ku! Maka 
jangan Engkau jadikan aku 
termasuk di antara kaum yang 
aniaya.”2014

لِِمیَۡن ﴿۹۵﴾ 
ٰ

ِنۡي  فِي الَۡقۡوِم الّظ
ۡ
ۡجَعل

َ
َرّبِ فَلَا ت

96. Dan sesungguhnya dKami 
berkuasa untuk memperlihatkan 
kepada engkau apa yang Kami 
janjikan kepada mereka.

ۡم لَٰقِدُرۡوَن ﴿۹۶﴾ 
ُ
ِریََک َما نَِعُدہ

ٰۤي  اَۡن نُّ ا َعل
َو ِانَّ

a18 : 5; 19 : 36; 21 : 27; 25 : 3; 39 : 5; 43 : 82; 72 : 4.  b21 : 23.
c6 : 74; 32 : 7; 34 : 4; 59 : 23; 64 : 19.  d40 : 78.

2013. Ayat ini dengan sangat jitu melukiskan kesia-siaan dan kepalsuan 
itikad Kristen, bahwa Isa As itu putra Allah. Ayat ini bermaksud mengemukakan, 
bahwa seorang putra dibutuhkan oleh seseorang untuk membantu melaksanakan 
urusan-urusannya, tetapi karena Tuhan itu Pencipta seluruh langit dan bumi, 
dan hanya Dia Penguasa dan Penjaga alam semesta, Dia tidak memerlukan 
pertolongan atau bantuan apa pun dari seorang pembantu atau anak. Lagi 
pula, seluruh alam nampak tunduk kepada satu hukum yang sama; dan 
kesatuan dalam rencana, tujuan, dan penjagaan itu menunjuk kepada keesaan 
Sang Perencana dan Penjaga. Adanya dua pengawas dan penguasa dapat 
menimbulkan kekacauan dan keadaan yang tidak teratur.

2014. Surah ini diwahyukan menjelang akhir masa Mekah. Rasulullah 

R. 6
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97. aTolaklah keburukan de-
ngan yang lebih baik.2015 Kami 
lebih mengetahui apa yang mereka  
tuduhkan sebagai sifat-Nya.

ۡحُن  اَۡعلَُم  
َ
 ؕ ن

َ
َئۃ ّیِ ِتۡي  ِہَي اَۡحَسُن الّسَ

َّ ِاۡدفَۡع  بِال

بَِما یَِصُفۡوَن ﴿۹۷﴾ 

98. Dan katakanlah, “Wahai 
Tuhan-ku! Aku berlindung kepada 
Engkau dari hasutan-hasutan se-
tan.2016

 ﴾۹۸ۙ ﴿ ٰیِطیِۡن 
َ

الّش َہَمٰزِت  ِمۡن  بَِک  اَُعۡوذُ  ّبِ  ّرَ قُۡل  َو 

99. “Dan aku berlindung ke-
pada Engkau, Tuhan-ku, supaya 
jangan mereka menghampiriku.”

ۡحُضُرۡوِن ﴿۹۹﴾ 
َ
َو  اَُعۡوُذ  بَِک َرّبِ اَۡن ّي

100. Hingga, apabila maut 
datang kepada salah seorang 
dari mereka, bia berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! Kembalikanlah aku,

َرّبِ   قَاَل  الَۡمۡوُت  ُم  
ُ
اََحَدہ َجٓاَء   ِاَذا  ي  

ٰۤ
َحّت

 ﴾۱۰۰ۙ اۡرِجُعۡوِن ﴿

101. “Supaya aku dapat me-
ngerjakan amal saleh dalam 
hidup yang telah kutinggalkan.” 
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya 
ini hanyalah perkataan yang ia 
ucapkan. cDan di belakang mereka 
ada dinding penghalang2017 hingga 
hari mereka akan dibangkitkan. 

َہا  
ِانَّ  ؕ ا 

َّ ل
َ
ک ُت 

ۡ
تََرک ِفۡيمَا  َصاِلحًا  اَۡعَمُل  لََعلِّۡيۤ  

َرٓائِہِۡم بَۡرَزٌخ  ِالٰي     ُہَو قَٓائِلَُہا ؕ َو ِمۡن ّوَ
ٌ

لَِمۃ
َ
ک

یَۡوِم  یُۡبَعُثۡوَن ﴿۱۰۱﴾ 

a13 : 23; 16 : 126; 41 : 35.  b39 : 59.  c21 : 96; 36 : 32.

Saw ketika itu hampir meninggalkan Mekah. Keberangkatan beliau 
merupakan suatu isyarat dan suatu tanda, bahwa sebagai akibat penolakan 
yang gigih terhadap beliau, penganiayaan, dan pengusiran beliau dari Mekah 
yang dilakukan oleh kaum Quraisy, hukuman Tuhan tidak lama lagi akan 
menimpa mereka. Beliau diajarkan untuk berdoa, bahwa bila hukuman yang 
diancamkan itu akan menimpa mereka, beliau hendaknya tidak hadir bersama 
mereka di Mekah.

2015. Di sini Rasulullah Saw diperintahkan, selama beliau tinggal 
bersama dengan orang-orang kafir di Mekah, hendaknya menanggung dengan 
sabar segala caci-maki dan penindasan yang ditimpakan kepada beliau, dan 
membalas kejahatan itu dengan kebaikan.

2016. Kata-kata “Syaitān” menunjuk kepada orang-orang terkemuka di 
antara musuh-musuh Rasulullah Saw dan kata “hasutan-hasutan” maksudnya 
gerakan untuk memburuk-burukkan dan memfitnah, yang dengan itu mereka 
berusaha menghasut orang-orang untuk melawan beliau.
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102. Dan apabila anafiri ditiup, 
maka tidak akan ada lagi pertalian 
kekeluargaan2018 di antara mereka 
pada hari itu, dan tidak pula 
mereka akan bertanya satu sama 
lain.

ۡم  یَۡوَمِئٍذ  
ُ
ۡوِر فَلَاۤ  اَنَۡساَب بَۡیَنہ فَِاَذا نُِفَخ فِي الّصُ

ّوَ  لَا  یَتََسٓاَءلُۡوَن ﴿۱۰۲﴾ 

103. Maka bbarangsiapa yang 
berat timbangannya, maka 
mereka itulah yang memperoleh 
kemenangan.

ُم الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۱۰۳﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
مَۡن ثَُقلَۡت َمَواِزیُۡنٗہ  فَا

َ
ف

104. Dan barangsiapa yang 
ringan ctimbangannya, maka 
mereka itulah orang-orang yang 
merugikan diri mereka sendiri; 
dalam Jahanam mereka akan 
tinggal lama.

ا 
ۤ
ِذیَۡن َخِسُرۡو

َّ ِٰٓئَک ال ول
ُ
ۡت َمَواِزیُۡنٗہ  فَا

َ
َو َمۡن َخّف

َم ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۰۴﴾ۚ  
ۡم فِۡي َجَہنَّ

ُ
اَنُۡفَسہ

105. dApi itu akan membakar 
muka mereka dan mereka akan 
meringis kesakitan di dalamnya.

 ﴾۱۰۵﴿ ٰکِلحُۡوَن  ِفۡیَہا  ۡم  
ُ
ہ َو  اُر  الّنَ مُ  

ُ
ُوُجۡوَہہ َفُح  

ۡ
تَل

106. e”Akan di katakan kepada 
mereka bukankah ayat-ayat-Ku 
telah dibacakan kepadamu, tetapi 
kamu mendustakannya?”

بَِہا  ۡنتُۡم 
ُ

فَک ۡم 
ُ

َعلَۡیک تُۡتلٰي  ٰیِتۡي 
ٰ
ا ۡن 

ُ
تَک اَلَۡم 

بُۡوَن ﴿۱۰۶﴾  ِ
ّ

ذ
َ

تُک

2017. Barzākh berarti, dinding penghalang; atau sesuatu yang terletak di 
tengah-tengah dua benda. Kata itu secara teknis diterapkan kepada masa atau 
keadaan mulai dari hari kematian sampai kepada hari kebangkitan (Lane). 
Barzākh merupakan keadaan peralihan dari kesadaran tidak sempurna 
mengenai hukuman-hukuman neraka atau ganjaran-ganjaran surga. Al-
Qur’an telah membandingkan Barzākh dengan keadaan Mudighah dan hari 
kebangkitan dengan kelahiran roh yang telah berkembang sepenuhnya.

2018. Bila hukuman menimpa suatu kaum, asal-usul keturunan dan 
hubungan kekeluargaan sedikit pun tidak berguna. Pada hari pembalasan 
hanya amal-perbuatan baik saja yang akan berguna atau berfaedah bagi 
manusia dan bukan hubungan darah atau persahabatan.

a18 : 100; 36 : 52; 50 : 21; 69 : 14.  b7 : 9; 101 : 7-8.  c7 : 10; 101 : 9-10.
d10 : 28; 14 : 51; 54 : 49; 80 : 42.  e40 : 51; 45 : 32; 67 : 9.
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a6 : 28.  b3 : 17, 194.

107. Mereka akan berkata, 
“Wahai Tuhan kami! Telah me-
nguasai kami nasib buruk kami, 
dan kami menjadi kaum yang 
sesat.

ا  ّنَ
ُ
ک َو  ِشۡقَوتَُنا  َعلَۡیَنا  َغلََبۡت  َربََّنا  قَالُۡوا 

قَۡوًما َضٓالِّیَۡن ﴿۱۰۷﴾ 

108. “Wahai Tuhan kami! aKe-
luarkanlah kami darinya, maka 
jika kami kembali ingkar, maka 
sungguh kami orang aniaya.”

ا 
فَِانَّ ُعۡدنَا  فَِاۡن  ِمۡنَہا  اَۡخِرۡجَنا   

ۤ
َربََّنا

ٰظلُِمۡوَن ﴿۱۰۸﴾ 

109. Dia berfirman, “Tinggallah 
dengan hina2019 di dalamnya, dan 
jangan berbicara dengan Aku.

ُِمۡوِن ﴿۱۰۹﴾ 
ّ ل

َ
قَاَل  اۡخَسـُۡٔوا ِفۡیَہا َو لَا  تُک

110. “Sesungguhnya ada se-
golongan di antara hamba-hamba 
Kami yang berkata, b’Wahai Tuhan 
kami! Kami telah beriman, maka 
ampunilah kami dan kasihilah 
kami, dan Engkau-lah sebaik-baik 
Pemberi rahmat.

  
ۤ
َربََّنا یَُقۡولُۡوَن  ِعَباِدۡي  ۡن  ّمِ فَِریٌۡق  اَن 

َ
ک ٗہ 

ِانَّ

َخیُۡر   اَنَۡت   َو  اۡرَحۡمَنا  َو  لََنا  فَاۡغفِۡر  ا  َمّنَ
ٰ
ا

ِحِمیَۡن ﴿۱۱۰﴾ۚ   الّرٰ

111. “Maka kamu jadikan 
mereka cemoohan,2020 sehingga 
cemoohan terhadap mereka mem-
buat kamu lupa mengingat-Ku dan 
kamu terus-menerus menertawa-
kan mereka;

َو  ِرۡي 
ۡ

ِذک ۡم 
ُ
اَنَۡسۡوک ي 

ٰۤ
َحّت ِسۡخِریًّا  ۡم 

ُ
تُُمۡوہ

ۡ
خَذ

َّ
فَات

ۡوَن ﴿۱۱۱﴾ 
ُ

ۡم تَۡضَحک
ُ
ۡنہ ۡنتُۡم  ّمِ

ُ
ک

2019. Pada hari pembalasan para penghina dan penolak rasul-rasul 
Tuhan akan dihela ke dalam neraka, dibenci dan dihina. Mereka tidak akan 
diberi izin memberi penjelasan mengenai perbuatan-perbuatan yang pernah 
mereka lakukan di masa kehidupan mereka di dunia, sebab Tuhan mengetahui 
sepenuhnya segala amal-perbuatan mereka.

2020. Sakh-kharahū berarti, ia memaksa dia berbuat apa yang tidak 
disukainya atau memaksa bekerja tanpa diberi upah (Lane). Oleh sebab itu 
ayat ini dapat pula berarti, bahwa orang-orang mukmin – karena miskin 
dan lemahnya – dipekerjakan orang-orang kafir, bertentangan dengan 
kemauan atau keinginan mereka. Orang-orang ingkar memperbudak mereka 
dan menyuruh mereka melaksanakan kerja paksa tanpa upah dan tanpa 
penghargaan sedikit pun bagi pekerja yang telah mereka selesaikan.
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112. “Sesungguhnya Aku telah 
memberi balasan mereka pada 
hari ini atas kesabaran mereka; 
sesungguhnya mereka itulah 
yang memperoleh kemenangan.”

ُم  
ُ
ہ ۡم  

ُ
ہ

اَنَّ  � ا 
َصبَُرۡوۤ بَِما  الَۡیۡوَم   ُم  

ُ
َجَزیُۡتہ ِۡي 

ّ
ِان

الَۡفٓائُِزۡوَن ﴿۱۱۲﴾ 

113. Allah berfirman, “Berapa 
tahun lamanya kamu tinggal di 
bumi?”

 ﴾۱۱۳﴿ ِسِنیَۡن  َعَدَد   الۡاَۡرِض  فِي  لَِبۡثتُۡم   ۡم  
َ
ک َل  

ٰ
ق

114. Mereka akan berkata, “Ka-
mi tinggal sehari atau sebagian 
hari,2021 maka tanyakanlah kepada 
mereka yang menghitung.”

فَۡسـَِٔل   یَۡوٍم  بَۡعَض  اَۡو  یَۡوًما  لَِبۡثَنا  قَالُۡوا 

یَۡن ﴿۱۱۴﴾  الَۡعٓاّدِ

115. Dia berfirman, “Tidaklah 
kamu tinggal kecuali sebentar, 
jika sesungguhnya kamu me-
ngetahui.”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ۡم 

ُ
ک

اَنَّ ۡو 
َ ّ ل قَلِۡیلًا  ا 

َّ ِال ِبۡثتُۡم 
َّ ل ِاۡن  َل 

ٰ
ق

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۱۵﴾ 

116. Maka apakah kamu me-
nyangka bahwa sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu tanpa 
tujuan, dan bahwa kamu tidak 
akan dikembalikan kepada 
Kami?2022

ۡم  
ُ

ک
اَنَّ ّوَ  َعَبًثا  ۡم 

ُ
َخلَۡقٰنک َما 

اَنَّ حَِسۡبتُۡم 
َ
اَف

ِالَۡیَنا لَا تُۡرَجُعۡوَن ﴿۱۱۶﴾ 

2021. Suatu kehidupan yang seluruhnya dilewatkan dalam kesenangan 
dan kelapangan, bila disusul oleh penderitaan dan hukuman kelihatannya 
sangat pendek dan bahkan menjadi sumber penyesalan dan penghinaan. 
Jawaban dari orang-orang kafir menunjukkan betapa sia-sia dan pendeknya 
kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia ini.

2022. Manusia telah dijadikan untuk memenuhi suatu tujuan agung, 
ialah mengembangkan dan mencerminkan dalam dirinya sifat-sifat Tuhan. 
Ia telah dianugerahi kepribadian yang bersifat ketuhanan, dan nyata-nyata 
merupakan wujud pusat di tengah segala makhluk atau sekurang-kurangnya 
merupakan bagian makhluk yang bertalian dengan semesta alam kita ini. Oleh 
karena ia harus memenuhi tujuan agung; hayatnya tidak akan berakhir dengan 
keberangkatannya dari dunia ini dan dengan keluarnya roh manusia dari badan 
jasmaninya yang kasar ini. Roh manusia akan melanjutkan perjalanannya 
yang tidak akan kunjung habis itu dalam suatu alam baru, dalam bentuk baru, 
dan dalam badan baru. Anggapan bahwa dengan kehancuran badan jasmani, 
roh manusia mengalami maut, adalah sangat berlawanan dengan hikmah 
Tuhan dan berlawanan dengan seluruh rencana dan tujuan Dia menjadikan 
alam raya ini.
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117. aMaka Mahaluhur Allah, 
Raja yang sebenar-benarnya. 
Tiada tuhan selain Dia. Tuhan 
‘‘Arasy yang paling mulia.

ا ُہَو ۚ َرّبُ  
َّ  ۚ لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

ُ
حَّق

ۡ
ُہ  الَۡملُِک ال

فََتٰعلَي اللّٰ

الۡعَۡرِش  الَۡکِریِۡم ﴿۱۱۷﴾ 

118. Dan barangsiapa yang 
menyeru tuhan lain di samping 
Allah, yang tidak mempunyai 
suatu pun dalil mengenainya, 
maka sesungguhnya perhitungan-
nya ada di sisi Tuhan-nya. Se-
sungguhnya orang-orang kafir 
tidak akan berhasil.

لَٗہ  بُۡرَہاَن  لَا  َخَر  
ٰ
ا ِالٰـًہا  ِہ  

اللّٰ َمَع  یَّۡدُع  َمۡن  َو 

یُۡفِلُ�   لَا  ٗہ  
ِانَّ  ؕ َربِّٖہ  ِعۡنَد  ِحَسابُٗہ  َما 

فَِانَّ  � بِٖہ 

الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۱۱۸﴾ 

119. Dan katakanlah, “Wahai 
Tuhan-ku! Ampunilah dan kasihi-
lah, dan Engkau adalah sebaik-
baik Pemberi rahmat.”

َخیُۡر  اَنَۡت  َو  اۡرَحۡم  َو  اۡغفِۡر  ّبِ  ّرَ قُۡل  َو 

ِحِمیَۡن  ﴿٪۱۱۹﴾ الّرٰ 

a20 : 115;  22 : 63;  24 : 26.
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Surah 24
AL-NŪR

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 65, dengan basmalah

Rukuknya : 9

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut kesepakatan pendapat para ulama, surah ini termasuk 
dalam golongan Madaniyah. Kejadian yang patut disesalkan berkaitan 
dengan Hadhrat Siti Aisyah r.a., istri Rasulullah, yang disinggung 
secara khusus dalam surah ini terjadi pada tahun 5 Hijrah, setelah 
Rasulullah Saw kembali dari gerakan militer yang dilancarkan 
terhadap Bani Mushthaliq dalam bulan Ramadhan pada tahun itu. 
Hubungannya dengan surah sebelumnya, Surah Al-Mu’minun, terletak 
pada kenyataan, bahwa dalam surah tersebut telah dikemukakan, 
bahwa Islam akan terus-menerus melahirkan manusia-manusia yang 
akan memperoleh keridaan dan Nusrat (pertolongan khas) Ilahi karena 
ketakwaan dan amal saleh mereka. Surah yang sekarang ini membahas 
sarana dan cara yang dapat menarik karunia dan Nusrat Ilahi itu, dan 
meletakkan asas, bahwa mengikuti jalan kebaikan dan ketakwaan, 
menjaga dan memelihara akhlak nasional, serta mempertahankan 
disiplin yang sangat tinggi dalam keluarga dan kaum, adalah sangat 
penting untuk mencapai tujuan ini.

Itulah sebabnya mengapa sejak dari awal sekali, surah ini memberi 
tekanan khusus pada pemeliharaan akhlak nasional, lebih-lebih pula 
pada pengaturan dan perbaikan hubungan antara pria dan wanita. 
Surah yang mendahuluinya telah mengemukakan, bahwa salah satu 
ciri khusus pada orang-orang mukmin yang ditakdirkan akan menerima 
pertolongan Ilahi, ialah, mereka menjaga kesucian dirinya.

Surah ini merupakan perluasan dan penjelasan lebih lanjut 
dari pokok masalah yang dikandung surah sebelumnya. Surah ini 
mengemukakan, bahwa suatu kaum yang ingin memperoleh dan 
mempertahankan falah (sukses) haruslah memiliki kecerdasan otak, 
cita-cita, akhlak yang suci murni, keserasian sempurna serta pengertian 
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atas dasar saling menghargai dalam hubungan antara orang per orang 
maupun antara perorangan dengan masyarakat. Di samping itu perhatian 
besar harus diletakkan pada disiplin dan organisasi nasional, serta pada 
pengutamaan kepentingan-kepentingan nasional atas kepentingan-
kepentingan pribadi.

Ikhtisar Surah
Surah ini membahas beberapa masalah khusus dan juga memberikan 

penekanan istimewa pada persoalan-persoalan yang merupakan fondasi 
dimana berdiri seluruh susunan kemasyarakatan dan akhlak manusia, 
yang jika diabaikan akan mendatangkan kerugian sangat besar kepada 
kesejahteraan akhlak suatu kaum. Dan oleh karena kejahatan seks dapat 
membawa akibat lenyapnya disiplin dan tata-terbit suatu kaum; dan 
oleh karena kejahatan-kejahatan yang beiringan dengan kejahatan seks 
dapat mempengaruhi akhlak kaum, maka dalam surah ini diberikan 
penekanan yang besar sekali untuk menghindarkan salah pengertian 
dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Orang-orang 
mukmin diberitahu agar jangan panik oleh adanya beberapa pribadi 
yang telah menyimpang dari jalan akhlak yang lurus, sebab terjadinya 
penyimpangan akhlak semacam itu dapat membuat seluruh kaum 
menjadi waspada dan hati-hati – dan dengan demikian pada akhirnya 
akan mendatangkan akibat yang baik.

Lalu pembahasan dikembangkan lebih lanjut, yaitu tentang 
perbuatan mengumpat dan fitnah-memfitnah yang mendapat teguran 
keras. Sebab, jika hanya atas dasar kecurigaan atau atas kesaksian dari 
saksi-saksi yang kesungguhan dan ketulusannya diragukan, fitnahan 
dibiarkan saja terlontar berkenaan dengan kesucian satu sama lain 
secara serampangan, maka kemungkinan besar kejahatan akan menjadi 
tersebar luas di dalam kaum itu, dan orang-orang muda akan cenderung 
melarikan diri (dari kehidupan takwa – Peny.) dengan beranggapan, 
bahwa melibatkan diri secara bebas dalam urusan seks tidak 
mendatangkan kerugian apa-apa. Selanjutnya orang-orang mukmin 
dianjurkan dengan sangat supaya menjaga dan memelihara akhlak 
nasional; dan bagi umat Islam, sangat penting untuk meningkatkan 
kesiagaan dan kewaspadaan yang ketat sekali terhadap penjagaan dan 
pemeliharaan akhlak. Jika kesiagaan itu dibiarkan menjadi kendur, maka 
kemerosotan akhlak nasional pasti akan terjadi. Tetapi meskipun benar 
bahwa kejahatan seks akan mengakibatkan kemunduran dan kehancuran 
seluruh masyarakat bila dibiarkan meluas tanpa kontrol, orang-orang 
yang dicurigai melakukan perbuatan asusila hendaknya jangan dikejar-
kejar dan dibinasakan. Dikarenakan dalam setiap masyarakat terdapat 
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orang-orang yang lemah kesusilaannya, hendaknya yang orang-orang 
demikian diperlakukan dengan kebijaksanaan. Tetapi pada waktu yang 
sama, hendaknya kepada mereka – yang dengan kegiatan-kegiatan 
jahatnya terus-menerus berusaha menimbulkan kekacauan di antara 
orang-orang Islam, dan membiasakan mengobral kata kotor dan 
memfitnah – disampaikan peringatan, bahwa mereka akan dihukum di 
dunia ini dan juga di akhirat. Tuhan akan menampakkan kejahatan-
kejahatan dan dosa-dosa mereka, dan akan mendatangkan noda dan 
kehinaan kepada mereka.

Surah ini selanjutnya mengemukakan, bahwa perbuatan yang 
kurang hati-hati membuat manusia menjadi sasaran kecurigaan dan 
fitnah; dan bahwa di antara semua perbuatan yang paling sembrono, 
adalah pergaulan terlalu bebas antara pria dan wanita.

Untuk menghentikan kesempatan-kesempatan yang menimbulkan 
kecurigaan dan membawa kepada fitnah, surah ini melarang orang-
orang Islam memasuki sebuah rumah tanpa terlebih dahulu mendapat 
izin.

Lebih lanjut surah ini mewajibkan orang Muslim pria dan wanita, 
supaya mengekang pandangan mata mereka jika mereka kebetulan 
berhadapan satu sama lain, dan supaya menjaga semua jalan yang 
membawa kepada dosa dan kejahatan. Sebagai penjagaan tambahan, 
wanita-wanita Muslimah dianjurkan agar tidak memamerkan kecantikan 
mereka kepada yang bukan Mahram-nya (ayat 32), kecuali bagian-
bagian tubuh yang tidak memungkinkan bagi mereka menutupinya, 
misalnya, potongan atau bentuk badan mereka. Untuk tujuan ini mereka 
harus mengenakan penutup kepala (kerudung) demikian rupa, sehingga 
menutupi dada mereka. (Untuk catatan terperinci mengenai “pardah”, 
lihat ayat ke-32). Suatu bentuk penjagaan lain untuk memperbaiki dan 
memelihara akhlak nasional ialah, agar hendaknya para janda jangan 
dibiarkan tanpa bersuami. 

Dikemukakan lebih lanjut, bahwa langkah-langkah harus diambil 
untuk membebaskan tawanan perang sesegera mungkin; seorang 
tawanan yang baginya tidak mungkin memperoleh kemerdekaannya 
dengan segera, hendaknya ia diizinkan membayar uang tebusan dengan 
angsuran-angsuran ringan.

Menjelang akhir, surah ini dengan kuat mendorong para Muslim 
supaya membenahi keadaan keluarga dan urusan nasional mereka, dan 
harus tetap waspada terhadap pergaulan terlalu bebas di antara laki-
laki dan perempuan. Suatu petunjuk khusus yang harus dijalankan 
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dalam hubungan ini ialah, bahwa tawanan-tawanan perang yang 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bahkan anak-anak yang 
belum dewasa pun, tidak boleh memasuki kamar pribadi majikan-
majikan mereka dan orang tua mereka sebelum fajar, di waktu tengah 
hari dan sesudah matahari terbenam. Pada waktu lain semua anggauta 
keluarga boleh bergerak di dalam rumah dengan leluasa. Tetapi ketika 
anak-anak perempuan mencapai usia remaja, mereka harus menaati 
peraturan-peraturan bertalian dengan “pardah” tersebut. Tetapi wanita-
wanita lanjut usia yang tidak mempunyai keinginan atau kebutuhan 
untuk menikah, dapat melonggarkan peraturan mengenai pardah, 
jika mereka menghendaki berbuat demikian; tetapi mereka pun tidak 
diizinkan memamerkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang ia 
tidak kenal.

Berdampingan dengan masalah pengelolaan keluarga – dan bahkan 
lebih penting daripada itu – ialah pengaturan sosial seluruh kaum; surah 
ini tidak abai menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk 
melaksanakan perkara-perkara yang bersifat nasional agar lancar dan 
sukses. Selanjutnya dikemukakannya janji kepada orang-orang Islam, 
bahwa jika mereka melaksanakan program atau panduan hidup yang 
telah ditetapkan Tuhan bagi mereka, mereka akan menjadi pemimpin-
pemimpin dunia, baik di bidang rohani maupun duniawi, dan agama 
mereka akan berdiri kokoh di dunia. Tetapi bilamana kekuasaan 
mereka telah tegak dan jalan (perjuangan) mereka telah unggul dan 
berdiri kokoh, mereka harus senantiasa beribadah kepada Tuhan, 
menolong orang miskin serta orang yang memerlukan bantuan, dan 
menaati perintah-perintah nabi mereka.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Inilah satu Surah2023 yang 
telah Kami turunkan dan yang 
peraturannya telah Kami wajib-
kan;2024 dan telah Kami turunkan 
di dalamnya ayat-ayat yang jelas, 
supaya kamu mendapat na-
sihat.2025

  
ۤ
ِفۡیَہا اَنَۡزلَۡنا  َو  فََرۡضٰنَہا  َو  اَنَۡزلٰۡنَہا  ُسۡوَرٌۃ  

ُرۡوَن ﴿۲﴾ 
َّ
ک

َ
ُکۡم  تَذ

َّ َعل
َّ ٰنٍت ل ٰیٍت ۭ بَّیِ

ٰ
ا

ثلاثۃ   
ارباع
الجزء
35 

3. Perempuan yang berzina 
dan laki-laki yang berzina,2025A 
deralah masing-masing di antara 
keduanya dengan seratus kali 
deraan.2026 Dan janganlah rasa 
belas kasihan terhadap keduanya 
menghalangi kamu dalam men-
jalankan hukum Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir. Dan hendaklah hukuman 
mereka berdua, disaksikan oleh 
sekumpulan orang beriman.

ۡنُہَما   َواِحٍد ّمِ
َ

ّل
ُ
انِۡي فَاۡجلُِدۡوا ک  َو الّزَ

ُ
انَِیۃ اَلّزَ

فِۡي     
ٌ

َراۡفَۃ بِِہَما  ۡم 
ُ
ک

ۡ
ُخذ

ۡ
تَا لَا   ّوَ   ۪ َدٍۃ 

ۡ
َجل  

َ
ِمائَۃ

الَۡیۡوِم  َو  ِہ 
بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوَن  ۡنتُۡم 

ُ
ک ِاۡن  ِہ  

اللّٰ ِدیِۡن 
َن   ّمِ

ٌ
ابَُہَما َطٓائَِفۃ

َ
ِخِر ۚ َو لۡيَۡشَہۡد َعذ

ٰ
الۡا

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۳﴾ 

2023. Di antara semua Surah Al-Qur’an, Surah yang sekarang ini 
secara istimewa disebut “surah.” Adapun maksudnya ialah, oleh karena kata 
surah berarti derajat dan kemuliaan, maka Kaum Muslimin dapat dan akan 
mencapai kehormatan dan kemuliaan yang amat tinggi dengan mengamalkan 
perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Surah ini.

2024. Tekanan pada kata-kata, “yang telah Kami turunkan dan yang 
(peraturannya) telah Kami wajibkan,” mengisyaratkan kepada amat 
pentingnya perintah-perintah di dalam Surah ini, sebab sebenarnya semua 
Surah Al-Qur’an lainnya pun diwahyukan oleh Tuhan dan juga perintah-
perintahnya telah dijadikan wajib.

2025. Sangat disesalkan, bahwa dengan mengekor kepada adat-adat dan 
cara-cara bangsa-bangsa lain, Kaum Muslimin telah melanggar dan melanggar 
lebih banyak hukum di dalam Surah ini daripada peraturan-peraturan yang 
terkandung dalam Surah-surah Al-Qur’an lainnya.

2025A. Kata-kata al-Zānī dan al-Zāniyah masing-masing menunjuk 
kepada seorang laki-laki berzina (baik yang telah beristri ataupun tidak); dan 
seorang wanita berzina (baik ia telah bersuami atau tidak).

a1 : 1.
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2026. Kesucian pribadi yang merupakan suatu sifat akhlak baik, 
menduduki tempat yang sangat tinggi dalam hukum syariat Islam 
yang mengatur pergaulan antara kedua jenis. Surah yang sekarang ini 
mengemukakan perintah-perintah yang menyeluruh untuk menjaga dan 
melindungi kesucian. Islam sangat mencela pelanggaran yang sekecil-
kecilnya pun terhadap hukum-hukum itu. Kepekaan yang sangat besar 
mengenai kesucian pribadi itulah yang tercermin dalam hukuman terhadap 
perzinaan dalam ayat yang sedang dibahas ini. Hukuman yang telah ditetapkan 
itu adalah seratus deraan, tanpa membeda-bedakan apakah orang-orang yang 
berdosa itu berkeluarga ataupun tidak, atau pihak pertama berkeluarga dan 
pihak kedua tidak berkeluarga. Dera (cambuk), dan bukan melempari dengan 
batu sampai mati (rajam), adalah hukuman yang ditetapkan menurut ayat ini. 
Tiada suatu pun tempat dalam Al-Qur’an yang mencantumkan bahwa rajam 
ditetapkan sebagai hukuman bagi perzinaan atau kejahatan lain apapun, 
bagaimana pun besarnya kejahatan itu. Islam tidak menetapkan hukuman 
mati sebagai hukuman yang wajib dan tanpa syarat, sekalipun untuk 
kejahatan-kejahatan yang lebih keji daripada perzinaan; seperti pembunuhan 
tanpa alasan; perampokan, pengkhianatan terhadap negara, dan gangguan 
terhadap keamanan negara. Meskipun hukuman terberat bagi kejahatan 
kejahatan tersebut adalah hukuman mati, namun pembayaran uang tebusan 
bertalian dengan pelanggaran pertama (QS.2: 179) dan pemenjaraan atau 
pengusiran untuk kejahatan-kejahatan lainnya (QS.5: 33-34) telah disebutkan 
sebagai hukuman-hukuman penggantinya. Di tempat lain dalam Al-Qur’an 
dikemukakan hukuman atas perzinaan bagi seorang sahaya wanita yang 
bersuami; di tempat itu disebutkan bahwa ia harus diberi separuh hukuman 
yang telah ditetapkan bagi wanita merdeka yang bersuami (QS.4: 26), padahal 
hukuman rajam tidak dapat dibagi dua.

Sekalipun Al-Qur’an dengan tegas dan jelas telah mengemukakan 
deraan sebagai hukuman untuk perzinaan yang sedikit pun tidak mengadakan 
perbedaan di antara pelanggar yang berkeluarga dengan yang tidak 
berkeluarga dalam menjatuhkan hukuman (sebab Zāni berarti, orang berzina 
baik yang berkeluarga maupun yang tidak berkeluarga), dan bahwa ayat ini 
dan ayat-ayat lain yang bersangkutan diturunkan sehubungan dengan fitnah 
terhadap Siti Aisyah r.a., istri mulia Rasulullah Saw, yang ternyata dan jelas 
wanita bersuami, namun aneh sekali kekeliruan itu tetap bertahan di tengah-
tengah beberapa mazhab Islam tanpa alasan yang sah dan tanpa dalil dari 
segi pramasastra, bahwa ayat ini membahas hukuman bagi orang-orang yang 
tidak berkeluarga saja, dan bahwa hukuman bagi orang-orang zani pria yang 
beristri atau wanita bersuami adalah rajam. Kesalah-pahaman ini rupanya 
disebabkan oleh beberapa kejadian yang tercatat dalam buku-buku hadis, 
bila orang-orang berkeluarga melakukan perzinahan telah dirajam sampai 
mati atas perintah Rasulullah Saw. Salah satu di antara beberapa kejadian 
itu ialah peristiwa seorang laki-laki Yahudi dan seorang wanita Yahudi yang 
telah dirajam sampai mati menurut hukum syariat Nabi Musa As (Bukhari). 
Merupakan sunnah Rasul, bahwa beliau senantiasa mengikuti peraturan 
Taurat dalam memutus perkara-perkara, sebelum suatu perintah baru 
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diwahyukan kepada beliau. Dalam satu atau dua perkara lain yang tercatat di 
dalam riwayat, hukuman yang dijatuhkan adalah rajam; namun tidak terbukti, 
apakah kejahatan dilakukan sebelum atau sesudah ayat yang sedang dibahas 
ini diturunkan. Nampaknya dalam hal-hal semacam itu, kejahatan dilakukan 
sebelum ayat ini diwahyukan, tetapi oleh karena kesalahan beberapa perawi 
dalam hisab, maka hal itu dianggap terjadi sesudahnya. Dan memang dalam 
buku-buku hadis terdapat kekeliruan tertib tarikh semacam itu. Atau boleh 
jadi telah timbul keadaan-keadaan memberatkan selain kejahatan perzinaan 
yang membuat Rasulullah Saw menjatuhkan hukuman terberat, yakni 
hukuman mati kepada orang atau orang-orang yang berdosa; hal itu tidak 
dicantumkan oleh yang meriwayatkan kejadian itu. Jika tidak demikian, 
mustahil lah Rasulullah Saw telah melanggar hukum Allah yang begitu jelas 
dan tegas mengenai hal ini.

Kemungkinan lain mengenai kesalah-pahaman sehubungan dengan 
bentuk hukuman terhadap perzinaan itu boleh jadi adanya sesuatu ucapan 
Khalifah Umar r.a. dan Khalifah Ali r.a. Menurut riwayat, Sayidina Umar r.a. 
pernah bersabda, “Dalam Kitab Allah pernah ada ayat mengenai rajam. Kami 
telah membacanya, memahaminya, dan masih mengingatnya. Rasulullah Saw 
merajam mereka yang berzina sampai mati dan kami pun berbuat demikian 
sesudah beliau. Sekiranya orang-orang tidak akan berkata, bahwa Umar telah 
menambahkan dalam Kitab Allah apa yang sebenarnya tidak ada di dalamnya, 
tentu aku akan menuliskannya.” (Kashf al-Ghummah, jilid 2, halaman, 111). 
Seluruh hadis ini nampaknya sebagai bikin-bikinan belaka atau paling-
paling juga hanya akibat kurang memahami apa yang sebenarnya diucapkan 
oleh Hadhrat Umar r.a. Dengan mencantumkan dalam Al-Qur’an apa yang 
menjadi bagian darinya, betapa dapat disebut sebagai tambahan kepadanya; 
dan betapa Hadhrat Umar r.a. yang bukan sembarang orang, dapat merasa 
takut kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang benar, apalagi 
menempatkan kembali pada Al-Qur’an bagian teksnya yang telah hilang 
itu. Dan menurut suatu riwayat, Hadhrat Ali r.a., sesudah mendera seorang 
wanita bersuami yang telah melakukan zina, dan kemudian merajamnya, 
mengatakan, “Aku telah menderanya karena menaati hukum kitab Allah 
dan telah merajamnya sampai mati sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw” 
(Bukhari). Dari pernyataan-pernyataan tersebut timbul dua kesimpulan yang 
nyata: (1) Dalam hal menghukum seorang Zānī tindakan Rasulullah berbeda 
dengan hukum Ilahi seperti tercantum dalam Al-Qur’an, suatu hal yang tidak 
mungkin. (2) Sedang menurut Hadhrat Umar r.a. dalam kitab Allah pernah 
terdapat perintah merajam seorang penzinah, maka menurut Hadhrat Ali r.a. 
perintah semacam itu tidak ada sama sekali, tetapi yang ada hanya sunnah 
Rasulullah Saw, yang sesuai dengan itu, Sayyidina Ali r.a. merajam orang-
orang yang berdosa melakukan perzinaan. Pernyataan-pernyataan tersebut 
bukan saja saling berlawanan, tetapi terang-terang menentang hukum Allah 
yang jelas, dan oleh sebab itu harus ditolak sebagai dibuat-buat belaka atau 
paling-paling juga sebagai kekeliruan penuturan apa-apa yang sebenarnya 
diucapkan oleh beliau-beliau itu. Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam bahasa 
Inggris halaman 1836- 1838.
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4. Laki-laki yang berzina 
tidak boleh menikah kecuali 
dengan perempuan yang berzina 
atau perempuan musyrik, dan 
perempuan berzina tidak boleh 
dinikahkan kecuali dengan laki-
laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik.2026A Dan hal itu2027 telah 
diharamkan atas orang-orang 
yang beriman.

 ۪ 
ً

ۃ
َ
  اَۡو  ُمۡشِرک

ً
ا  َزانَِیۃ

َّ انِۡي  لَا یَۡنِکُح  ِال اَلّزَ

ا َزاٍن  اَۡو ُمۡشِرٌک ۚ 
َّ   ِال

ۤ
  لَا یَۡنِکُحَہا

ُ
انَِیۃ ّوَ الّزَ

َم  ٰذلَِک َعلَي الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۴﴾  َو ُحّرِ

5. Dan amereka yang menuduh 
wanita-wanita yang memelihara 
kehormatannya berzina, tetapi 
tidak dapat mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka 
dengan delapan puluh kali deraan, 
dan janganlah menerima lagi 
kesaksian mereka untuk selama-
lamanya, sebab merekalah orang-
orang yang durhaka.2028*

تُۡوا 
ۡ
یَا لَۡم  ثُّمَ  الُۡمۡحَصٰنِت  یَۡرُمۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َدًۃ  
ۡ
َجل ثَٰمِنیَۡن  ۡم 

ُ
فَاۡجلُِدۡوہ ُشَہَدٓاَء  ۡربََعِۃ  

َ
بِا

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول َو   ۚ اَبًَدا  َشَہاَدًۃ   ۡم 

ُ
لَہ تَۡقَبُلۡوا  لَا  ّوَ 

 ﴾۵﴿ۙ الٰۡفِسُقۡوَن 

2026A. Berhubung kata Nikāh berarti hubungan kelamin di dalam atau 
di luar perkawinan, dan perkawinan tanpa hubungan kelamin (Lane); Maka 
arti ayat ini cukup jelas, yaitu bahwa bila seorang lelaki telah berhubungan 
kelamin dengan seorang wanita yang bukan istrinya, maka ia dan wanita itu 
kedua-duanya jelas pezina; di sini kata Nikāh berarti hubungan kelamin dan 
bukan perkawinan. Tetapi jika kata Nikāh diartikan perkawinan – seperti 
diartikan oleh sementara orang, maka artinya ialah, bahwa al-Zānī – seorang 
laki-laki jahat, yang tidak malu-malu mencari kesenangan dalam perzinahan 
secara bebas – tidak boleh membujuk seorang wanita yang suci untuk menikah 
dengannya. Hanya wanita yang berakhlak rendah atau wanita musyrik yang 
juga mempunyai tingkat akhlak yang rendah seperti orang laki-laki itu, boleh 
dibujuk untuk menikah dengannya.

2027. Kata penunjuk “itu” maksudnya perbuatan zina. Islam memandang 
perzinaan sebagai salah satu kejahatan sosial paling keji, dan Islam berusaha 
menutup segala kesempatan penyakit itu masuk ke dalam suatu kaum dan 

a24 : 24.

* Di dalam ayat ini menuduh seseorang berzina betul-betul dilarang, karena si penuduh 
diperintahkan untuk mengemukakan empat orang saksi. Jika tidak bisa, mereka akan 
mendapat hukuman berat. Dengan ini akan melemahkan keinginan orang untuk menuduh 
seseorang hanya karena prasangka buruk. Poin penting lainnya, bahwa karena ini masalah istri 
Rasulullah Saw sendiri dan banyak sekali orang yang hanya mendengarkan gosip, maka beliau 
Saw berdiam diri sampai ketika Allah Swt sendiri menyatakan kesucian Hadhrat Aisyah ra. Ini 
juga yang terbukti di dalam hadis.
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6. Kecuali aorang-orang yang 
bertobat sesudah itu dan mem-
perbaiki diri, maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun,2029 Maha 
Penyayang.

 ۚ حُۡوا 
َ
اَۡصل َو  ٰذلَِک  ۭ بَۡعِد  ِمۡن  تَابُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

ِحۡیٌم ﴿۶﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
فَِاّنَ  اللّٰ

menghukum keras kejahatan itu dan mengutuk kedua belah pihak yang 
berdosa sebagai sampah masyarakat. Kalau ayat yang mendahuluinya telah 
menetapkan hukuman yang harus dikenakan kepada pelaku-pelaku zina, baik 
yang berkeluarga ataupun tidak, maka ayat sekarang ini mencap mereka sebagai 
penderita-penderita kusta sosial, yang karena itu segala hubungan sosial dengan 
mereka harus dijauhi.

2028. Keburukan sosial lain yang menempati tempat kedua dalam kekejian 
sesudah perzinahan, yang merusak sendi-sendi masyarakat manusia ialah 
melemparkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang-orang yang tidak berdosa. 
Islam memandang dengan sangat benci juga kejahatan sosial, yang telah menjadi 
demikian umumnya di dalam masyarakat yang disebut modern ini, dan (Islam) 
memberikan hukuman dengan keras kepada mereka yang menuduh orang-
orang yang tidak berdosa. Ayat ini menyebutkan tiga macam hukuman dalam 
urutan dari bawah ke atas, yang harus dikenakan kepada seorang pemfitnah: (a) 
hukum badan, yaitu dipukul dengan cemeti; (b) kehinaan karena dicap sebagai 
pembuat sumpah palsu dan pendusta, yang menjadikan kesaksiannya batal, dan 
(c) cacat rohani oleh karena telah dijatuhi fatwa sebagai orang fasik.

Perlu diperhatikan, bahwa di sini tidak disebutkan apakah tuduhan itu benar 
atau palsu. Selama si penuduh tidak dapat memberikan bukti atau kesaksian 
yang perlu untuk mendukung tuduhannya, maka tuduhannya akan dianggap 
palsu; dan si penuduh itu akan membuat dirinya layak menerima hukuman 
yang telah ditetapkan itu.

Bagaimanapun fakta-fakta perkara itu, wanita yang dituduh melakukan 
perzinaan itu akan dianggap tidak bersalah selama bukti atau kesaksian 
yang dimaksud itu tidak dikemukakan. Pada hakikatnya, peraturan hukuman 
itu ditujukan untuk menekan dengan tangan besi kejahatan mengumpat dan 
memfitnah. Hukum yang tersebut dalam ayat ini meliputi semua orang, pria 
maupun wanita, meskipun kata yang dipergunakan itu adalah Muh sanāt yang 
berarti “wanita-wanita yang memelihara kehormatannya.” Dalam bahasa Arab, 
bila dikandung maksud untuk mengatakan sesuatu yang behubungan dengan 
keduanya, baik pria maupun wanita, maka bentuk kata kerja muzakkar lah yang 
dipergunakan. Tetapi jika sesuatu yang dikatakan itu bertalian dengan sesuatu 
yang lebih erat hubungannya dengan wanita daripada pria, maka bentuk kata 
kerja mu’annas lah yang dipergunakan. Hukum yang tersebut di sini adalah 
bertalian dengan hukuman terhadap fitnahan, baik yang menjadi kurban 
fitnahan itu seorang pria ataupun wanita, tetapi oleh karena pada umumnya 
wanitalah yang menjadi kurban fitnahan-fitnahan semacam itu, maka ayat ini 
memakai istilah “wanita-wanita yang memelihara kehormatannya.” Demikian 

a4 : 18.
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7. Dan mereka yang menuduh 
pasangannya berzina2030, dan tidak 
ada saksi bagi mereka kecuali diri 
mereka sendiri, maka kesaksian 
orang seperti itu adalah empat 
kali bersumpah atas nama Allah 
bahwa ia termasuk orang-orang 
yang benar;

ۡم 
ُ
ہ

َّ ل ۡن 
ُ

یَک لَۡم   َو  ۡم 
ُ
اَۡزَواَجہ یَۡرُمۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

اَۡربَُع  اََحِدہِۡم   فََشَہاَدُۃ  ۡم 
ُ
اَنُۡفُسہ اۤ  

َّ ِال ُشَہَدٓاُء  

ِدِقیَۡن ﴿۷﴾  ٗہ  لَِمَن الّصٰ
ِہ � ِانَّ

َشٰہٰدٍت بِۢاللّٰ

8. Dan yang kelima kalinya, 
bahwa laknat Allah atas dirinya, 
jika ia termasuk orang-orang 
yang berdusta.

اَن 
َ
ک ِاۡن  َعلَۡیِہ   ِہ 

اللّٰ لَۡعَنَت  اَّنَ   
ُ

خَاِمَسۃ
ۡ

ال َو 

ِمَن  الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۸﴾ 
9. Dan hukuman dapat di-

jauhkan darinya jika ia mem-
berikan kesaksian empat kali 
bersumpah atas nama Allah, 
bahwa suaminya itu termasuk 
orang-orang yang berdusta.

اَۡربََع  تَۡشَہَد  اَۡن  اَب 
َ

الَۡعذ َعۡنَہا  یَۡدَرُؤا  َو 

 ﴾۹﴿ۙ ٗہ لَِمَن الٰۡکِذبِیَۡن 
ِہ � ِانَّ

َشٰہٰدٍت بِۢاللّٰ

10. Dan yang kelima kalinya, 
bahwa kemurkaan Allah me-
nimpa dirinya, jika suaminya 
itu termasuk orang-orang yang 
berkata benar.2031

اَن 
َ
ک ِاۡن     

ۤ
َعلَۡیَہا ِہ 

اللّٰ َغَضَب  اَّنَ    
َ

خَاِمَسۃ
ۡ

ال َو 

ِدِقیَۡن ﴿۱۰﴾  ِمَن  الّصٰ

pula kata Alladzīna (orang-orang yang), sekalipun dalam bentuk muzakkar, 
ditujukan kepada pembuat-pembuat fitnah, baik pria maupun wanita.

2029. Pendapat-pendapat berbeda mengenai hukuman-hukuman yang 
ditetapkan terhadap tuduhan tersebut, di antaranya hukuman manakah yang 
dapat dimaafkan, sesudah seorang penuduh bertaubat dan memperbaiki diri. 
Persoalan mengenai hukuman pertama tidak timbul, sebab hukuman badan itu 
diberikan dengan segera setelah terbukti pelanggaran orang yang berdosa itu. 
Dua hukuman tersebut terakhir saja yang dapat dihapuskan, sesudah terbukti 
adanya taubat yang sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya.

2030. Oleh karena saling mencurigai di antara suami-istri mungkin akan 
menimbulkan ketegangan hebat dalam hubungan antara seluruh keluarga, maka 
peraturan khusus telah dikemukakan dalam ayat ini untuk menghadapi keadaan 
yang tidak menyenangkan demikian, jika hal seperti itu kebetulan terjadi.

2031. Sesudah wanita yang dituduh telah membuktikan dirinya tidak 
berdosa dengan menyatakan sumpah empat kali, bahwa suaminya telah 
melancarkan tuduhan palsu terhadapnya, dan sumpah kelima dengan meminta 
laknat Allah atas dirinya sendiri seandainya tuduhan suaminya itu benar, maka 
tiada hukuman dijatuhkan pada si wanita dan si suami pun tidak dianggap 
patut untuk mendapat hukuman atas tuduhan terhadap istrinya. Tetapi sesudah 
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11. Dan sekiranya tidak ada 
karunia Allah dan rahmat-Nya 
atas kamu, dan bahwasanya Allah 
Maha Penerima Tobat, Maha-
bijaksana, apa yang akan terjadi 
denganmu.

اَّنَ   َو  َرۡحَمُتٗہ  َو  ۡم  
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  لَا  لَۡو  َو 

اٌب  َحِکۡیٌم ﴿٪۱۱﴾  َہ  تَّوَ
اللّٰ 

12. Sesungguhnya orang-orang 
yang melontarkan fitnahan itu 
adalah dari golongan kamu 
juga.2032 Janganlah kamu me-
nyangka kejadian itu suatu ke-
burukan bagimu; bahkan kejadian 
itu baik bagimu. Tiap-tiap orang 
di antara mereka akan mendapat 
balasan dari dosa yang telah 
diperbuatnya; dan orang yang 
mengambil peran utama2033 di 
dalamnya, baginya ada azab yang 
sangat besar.

 ؕ ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ  
ٌ

ُعۡصَبۃ ِک 
ۡ
بِالِۡاف َجٓاُءۡو  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ا  لَُّکۡم ؕ بَۡل ُہَو َخیٌۡر  لَُّکۡم ؕ  ۡحَسُبۡوُہ َشّرً
َ
لَا ت

ا اۡکتََسَب ِمَن الِۡاثِۡمۚ  ۡم  ّمَ
ُ
ۡنہ ّلِ  اۡمِرًئ  ّمِ

ُ
لِک

اٌب  
َ

َعذ لَٗہ  ۡم 
ُ
ِمۡنہ کِبَۡرٗہ  ي 

ّٰ
تََول ِذۡي 

َّ ال َو 

 ﴾۱۲﴿ َعِظۡیٌم 

timbulnya perpecahan yang begitu hebat, hubungan mereka sebagai suami-istri 
itu akan putus, sebab tidak ada harapan lagi bagi pemulihan kembali hubungan 
yang akrab di antara mereka.

2032. Kejadian sangat menyayat hati yang telah disinggung dalam ayat 
ini terjadi, ketika Rasulullah Saw kembali dari gerakan militer terhadap Bani 
Mushthaliq pada tahun ke-5 Hijriah, tentara Islam itu terpaksa bermalam di 
suatu tempat yang tidak begitu jauh dari Medinah. Dalam gerakan militer 
tersebut Rasulullah Saw disertai oleh istri beliau yang mulia dan cemerlang, Siti 
Aisyah r.a.. Secara kebetulan Siti Aisyah r.a. pergi agak jauh dari perkemahan 
untuk buang hajat besar. Ketika ia kembali, ia dapati kalungnya telah hilang, 
terjatuh di suatu tempat. Kalung itu sendiri sebenarnya tidak begitu berharga, 
tetapi karena kalung itu pinjaman dari seorang teman, ia kembali lagi untuk 
mencarinya. Pada waktu ia kembali, alangkah sedih dan kecewanya ia melihat 
pasukan telah bertolak termasuk unta tunggangannya, karena para khadim 
(pembantu) mengira ia berada dalam tandu, oleh sebab pada masa itu ia masih 
amat muda dan ringan bobotnya. Dalam keadaan tidak berdaya duduklah ia 
menangis, sehingga kantuk menguasainya. Shafwan r.a. seorang Muhajir yang 
ketika itu datang dari arah belakang mengenalinya – sebab ia pernah melihat 
dirinya sebelum ayat yang mewajibkan memakai “pardah” (kerudung) – 
turun dan membawanya ke Medinah dengan mengendarai untanya, sedang ia 
sendiri berjalan di belakang unta itu (Bukhari, Kitab al-Nikah). Orang-orang 
munafik di Medinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, berusaha 
mengambil keuntungan sebaik-baiknya dari kejadian itu, dan menyebarkan 
tuduhan keji terhadap Siti Aisyah r.a. dan malangnya beberapa orang Muslim 

R. 2
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13. Ketika kamu mendengar-
nya, mengapakah orang-orang 
mukmin laki-laki dan orang-
orang mukmin perempuan tidak 
bersangka baik terhadap golongan 
mereka sendiri, dan berkata bah-
wa ini adalah kedustaan yang 
nyata?

َو  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َظّنَ  َسِمۡعُتُمۡوُہ  ِاۡذ  لَاۤ  لَۡو 

  ۤ ا
َ

ٰہذ قَالُۡوا  ّوَ   � َخیًۡرا  نُۡفِسہِۡم 
َ
بِا الُۡمۡؤِمٰنُت 

ِبیٌۡن ﴿۱۳﴾  ٌک  ّمُ
ۡ
ِاف

14. Mengapakah mereka yang 
menuduh tidak membawa empat 
saksi kepadanya? Karena mereka 
tidak mendatangkan saksi-saksi 
itu, maka mereka itu pendusta di 
sisi Allah!2034

فَِاۡذ   ۚ ُشَہَدٓاَء  ۡربََعِۃ 
َ
بِا َعلَۡیِہ  َجٓاُءۡو  لَا  لَۡو 

ُم  
ُ
ِہ ہ

ِٰٓئَک ِعۡنَد اللّٰ ول
ُ
َہَدٓاِء  فَا

ُ
تُۡوا بِالّش

ۡ
لَۡم یَا

الٰۡکِذبُۡوَن ﴿۱۴﴾ 
15. aDan sekiranya tidak ada 

karunia Allah dan rahmat-Nya 
atas kamu, di dunia ini dan di 
akhirat, niscaya akan menimpa 
kamu suatu azab yang besar, 
disebabkan apa yang kamu ker-
jakan.

فِي  َرۡحَمُتٗہ  َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  لَا  لَۡو  َو 

 اَفَۡضتُۡم  ِفۡیِہ  
ۤ
ۡم فِۡي َما

ُ
ک ِخَرِۃ  لََمّسَ

ٰ
نَۡیا َو الۡا الّدُ

اٌب َعِظۡیٌم  ﴿۱۵﴾ 
َ

َعذ

pun melibatkan diri dalam fitnahan itu. Kebersihan Aisyah r.a. dari tuduhan itu 
dibuktikan oleh wahyu Ilahi. Mereka yang telah ikut-serta dalam mengada-
adakan dan menyebarkan tuduhan itu telah dihukum, dan turunlah peraturan-
peraturan untuk menindak secara jitu penyebar-penyebar fitnah serta rencana-
rencana dan kegiatan-kegiatan jahat mereka.

2033. Kata-kata, “mengambil peran utama” dianggap tertuju kepada 
Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang-orang munafik Medinah yang 
telah membuat dusta itu dan menyebarkannya secara luas. Ia mati secara hina, 
gagal dalam segala rencananya melawan Islam dan gagal pula dalam ambisi 
dan cita-citanya untuk dinobatkan menjadi raja Medinah.

2034. Orang yang menuduh seorang Muslim pria atau wanita telah 
melakukan perzinaan dan tidak mengemukakan empat saksi untuk membuktikan 
tuduhannya, akan dianggap sebagai pendusta dan diperlakukan demikian oleh 
hukum syariat Islam, jika ia hanya dapat mengemukakan seorang, atau dua 
orang, ataupun tiga orang saja sebagai saksi yang melihat sendiri perbuatan itu. 
Bila hanya seorang melihat orang lain melakukan perbuatan asusila ini, maka 
kenyataan itu tidak memberi hak kepadanya untuk menyiar-nyiarkan berita 
buruk itu.

a2 : 65; 4 : 84.
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16. Ketika kamu menerima 
kebohongan itu dengan lidah 
kamu satu sama lain, dan kamu 
mengatakan dengan mulut kamu 
hal yang kamu tidak mempunyai 
ilmu tentang itu, dan kamu 
menganggapnya masalah kecil, 
padahal itu sangat besar di sisi 
Allah.

ۡم  
ُ

َواِہک
ۡ
ف

َ
بِا تَُقۡولُۡوَن  َو  ۡم 

ُ
لِۡسَنِتک

َ
بِا ۡونَٗہ 

َ
تَلَّق ِاۡذ 

ًنا �  ۡحَسُبۡونَٗہ َہّیِ
َ
ٌم ّوَ ت

ۡ
ا  لَيَۡس لَُکۡم  بِٖہ ِعل ّمَ

 ﴾۱۶ۚ ِہ َعِظۡیٌم ﴿
ّوَ ُہَو ِعۡنَد اللّٰ

17. Dan mengapa kamu tidak 
katakan ketika kamu mendengar-
nya, “Tidak layak bagi kami 
membicarakan tentang itu. Maha-
suci Engkau, ini adalah tuduhan 
yang sangat besar.”

  
ۤ
لََنا ۡوُن 

ُ
یَک ا  ّمَ تُۡم 

ۡ
قُل َسِمۡعُتُمۡوُہ   ِاۡذ  لَاۤ   لَۡو  َو 

بُۡہَتاٌن  ا 
َ

ٰہذ اُۖسۡبٰحَنَک 
َ

بِٰہذ َم  
َّ ل

َ
َتک

نَّ اَۡن  

َعِظۡیٌم ﴿۱۷﴾ 

18. Allah menasihati kamu, 
supaya kamu jangan mengulangi 
kembali hal seperti itu selama-
lamanya, jika kamu orang-orang 
yang beriman.

ِاۡن   اَبًَدا  لِِمۡثِلٖہۤ   تَُعۡوُدۡوا  اَۡن  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
یَِعُظک

 ﴾۱۸ۚ ۡؤِمِنیَۡن ﴿ ۡنتُۡم  ّمُ
ُ
ک

19. Dan Allah menjelaskan 
tanda-tanda-Nya kepadamu; dan 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.

َعلِۡیٌم   ُہ 
اللّٰ ٰیِتَؕو 

ٰ
الۡا لَُکُم  ُہ 

اللّٰ ُن  ِ
یَُبیّ َو 

َحِکۡیٌم ﴿۱۹﴾ 

20. Sesungguhnya orang-orang 
yang suka, supaya kekejian ter-
sebar di kalangan orang-orang 
yang beriman, bagi mereka itu 
azab yang pedih di dunia dan di 
akhirat.2035 Dan Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak menge-
tahui.

 
ُ

الَۡفاِحَشۃ تَِشۡیَع  اَۡن  ۡوَن  ُيِحّبُ ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

اَلِۡیٌم �فِي  اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال فِي 

ُہ  یَۡعلَُم  َو  اَنۡتُۡم  لَا  
ِخَرِۃ ؕ َو اللّٰ

ٰ
نَۡیا َو الۡا الّدُ

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۰﴾ 

2035. Agama Islam menganggap penyebaran dan penyiaran tuduhan-
tuduhan palsu itu sama beratnya seperti perbuatan dosa melanggar susila itu 
sendiri. Islam mengutuk dan menetapkan hukumannya bagi kedua perbuatan 
dosa itu; bahkan terhadap penyebarluasan fitnah, Islam telah menetapkan 
hukuman yang lebih keras daripada terhadap petualangan susila, sebab 
perbuatan menyebarluaskan tuduhan palsu itu dipandang dapat mendatangkan 
akibat yang lebih parah dalam hal meluasnya pengaruh kejahatan seksual 
dalam masyarakat. Jika penyebaran tuduhan-tuduhan palsu dibiarkan 
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21. Dan sekiranya tidak ada 
karunia Allah dan rahmat-Nya 
atasmu, dan bahwasanya Allah 
Maha Penyantun, Maha Penyayang, 
niscaya hal-hal yang memalukan 
akan tersebar diantara kamu.

اَّنَ   َو   َرۡحَمُتٗہ   َو   ۡم  
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  لَا  لَۡو  َو 

ِحۡیٌم ﴿٪۲۱﴾  َہ  َرُءۡوٌف  ّرَ
اللّٰ

الحزب 36



22. Hai orang-orang yang ber-
iman! aJanganlah mengikuti lang-
kah-langkah setan2036 dan barang-
siapa yang mengikuti langkah-
langkah setan, hendaklah ia me-
ngetahui, bahwa sesungguhnya ia 
menyuruh berbuat keji dan 
mungkar. Dan, sekiranya tidak 
ada karunia Allah dan rahmat-
Nya atasmu, niscaya tidak akan 
ada seorang pun yang suci di 
antara kamu selama-lamanya. 
Tetapi Allah mensucikan siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui.

ُخُطٰوِت  ِبُعۡوا  تَّتَ لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡیٰطِن 
َ

الّش ُخُطٰوِت  ِبۡع  یَّّتَ َمۡن  ۡیٰطِنَؕو 
َ

الّش

لَۡو  ِرَؕو 
َ

الُۡمۡنک َو  ِء  لَۡفۡحَشٓا بِا مُُر 
ۡ
یَا ٗہ 

فَِانَّ

ي 
ٰ

َزک َما  َرۡحَمُتٗہ   َو  ۡم 
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ فَۡضُل  لَا 

ۡي 
ّ
ِ َہ یَُزک

ۡن  اََحٍد  اَبًَدا  �  ّوَ لِٰکّنَ  اللّٰ ۡم  ّمِ
ُ

ِمۡنک

ُہ َسِمۡیٌع َعلِۡیٌم ﴿۲۲﴾ 
َمۡن يََّشٓاُء ؕ َو اللّٰ

merajalela dalam suatu masyarakat, maka lambat-laun masyarakat itu akan 
kehilangan segala perasaan takut dan jijik terhadap perbuatan-perbuatan 
yang berlawanan dengan kesucian, dan berakibat kebobrokan akhlak akan 
merajalela dan perasaan putus-asa mengenai masa depannya akan mulai 
mencekam suatu masyarakat, dan dengan demikian akan menggoncangkan 
seluruh sendi akhlak masyarakat itu.

2036. Karena telah tertanam dalam fitrat manusia perasaan ragu-ragu 
dan takut melakukan apa yang jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan 
jahat, maka setan mula-mula menghindarkan diri dari membujuk mangsanya 
melakukan perbuatan asusila yang nyata. Ia membawa manusia kepada 
keruntuhan akhlaknya secara berangsur dan setingkat demi setingkat, mulai 
dengan apa yang sepintas lalu nampak sebagai perbuatan yang sama sekali 
tidak membahayakan. Mulai dengan menyebarkan fitnah, akhirnya orang itu 
membuat pelanggaran seperti yang ia tuduhkan kepada orang lain.

a6 : 143;  19 : 45;  36 : 61.

R. 3
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23. Dan janganlah orang-orang 
yang mempunyai kelebihan dan 
kelimpahan di antaramu ber-
sumpah tidak akan membantu 
kaum kerabat, orang-orang 
miskin,2037 dan orang-orang yang 
berhijrah di jalan Allah. Hendak-
lah mereka memaafkan dan 
berlapang dada. Apakah kamu 
tidak menginginkan agar Allah 
mengampunimu? Dan Allah  
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

اَۡن  َعِۃ   الّسَ َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک الَۡفۡضِل  اُولُوا  تَِل 
ۡ
یَا لَا  َو 

الُۡمٰہِجِریَۡن  َو  الَۡمٰسِکیَۡن  َو  الُۡقۡربٰي  اُولِي  ا   یُّۡؤتُۡوۤ

اَلَا   ؕ لَۡیۡصَفُحۡوا  َو  لَۡیۡعُفۡوا  ِہَ۪و 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي 

ُہ َغُفۡوٌر  
ُہ  لَُکۡم ؕ َو اللّٰ

ۡوَن اَۡن یَّۡغفَِر اللّٰ ِحّبُ
ُ
ت

ِحۡیٌم ﴿۲۳﴾  ّرَ

24. Sesungguhnya orang-orang 
yang menuduh perempuan suci 
yang lengah2038 dan beriman, 
mereka akan dilaknat di dunia 
dan di akhirat. Dan bagi mereka 
tersedia azab yang sangat besar.

الٰۡغِفلِٰت  الُۡمۡحَصٰنِت  یَۡرُمۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

 ۪ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا َو  نَۡیا  الّدُ فِي  لُِعُنۡوا  الُۡمۡؤِمٰنِت 

 ﴾۲۴ۙ اٌب  َعِظۡیٌم ﴿
َ

ۡم  َعذ
ُ
َو  لَہ

25. aPada hari ketika lidah, 
tangan dan kaki mereka akan 
bersaksi2039 atas mereka tentang 
apa yang biasa mereka kerjakan.

اَیِۡدیۡہِۡم   َو  ۡم 
ُ
اَلِۡسَنُتہ َعلَۡیہِۡم  تَۡشَہُد  یَّۡوَم 

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن  ﴿۲۵﴾ 
َ
ۡم  بَِما  ک

ُ
َو  اَۡرُجلُہ

2037. Yang diisyaratkan itu mungkin Sayyidina Abu Bakar r.a. yang 
telah menghentikan tunjangan yang biasa ia berikan kepada Misthah, seorang 
sanak kerabatnya yang miskin, oleh karena nasibnya yang malang telah ikut-
ikut dalam melancarkan fitnah terhadap Siti Aisyah r.a..

2038. Dipergunakannya kata Ghāfilāt dalam hubungan dengan fitnahan 
terhadap Siti Aisyah r.a. membuktikan, bahwa ia sama sekali bersih dari dosa 
dan mengandung arti, bahwa tokoh kesucian dan ketakwaan itu sama sekali 
tidak tahu-menahu dan tidak merasa melakukan sesuatu perbuatan yang salah.

2039. Penyelidikan ilmiah mutakhir telah membuktikan kebenaran ayat 
ini. Alat-alat ilmiah telah diciptakan, yang apabila diletakkan pada suatu 
tempat, dapat merekam percakapan seseorang, dan bahkan dapat mencatat 
suara gerakan-gerakan tangan, kaki, dan atau anggauta-anggauta badan 
lainnya. Alat-alat ini telah sangat menolong polisi menangkap pencuri-pencuri 
dan penjahat-penjahat lain dan membuktikan kejahatan mereka. Jadi dengan 
bantuan alat-alat ini, lidah, tangan, dan kaki seseorang penjahat seolah-olah 

a17 : 37;  36 : 66;  41 : 21 - 23.
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26. Pada hari itulah Allah 
akan menyempurnakan kepada 
mereka ganjaran mereka yang 
sebenarnya, dan mereka akan 
mengetahui bahwasanya aAllah, 
Dia-lah Kebenaran yang nyata.2040

 َو یَۡعلَُمۡوَن  
َ

حَّق
ۡ

ُم ال
ُ
ُہ  ِدیَۡنہ

ِۡیہُِم اللّٰ
یَۡوَمِئٍذ یَُّوفّ

 الُۡمِبیُۡن ﴿۲۶﴾ 
ُ

حَّق
ۡ

َہ  ُہَو ال
اَّنَ  اللّٰ

27. Perempuan yang keji untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan yang 
keji. Dan hal-hal baik adalah 
ciri bagi laki-laki yang baik, dan 
laki-laki yang baik cenderung 
kepada hal-hal yang baik;2041 me-
reka itu bersih dari segala yang 
dituduhkan oleh penyebar fitnah. 
bBagi mereka ada ampunan dan 
rezeki yang mulia.*

خَِبۡیُثۡوَن 
ۡ

ال َو  خَِبۡیِثیَۡن 
ۡ

لِل خَِبۡیٰثُت 
ۡ

اَل

َو  ِبیَۡن  ّیِ
َ

لِلّط ٰبُت  ّیِ
َ

الّط َو  خَِبۡیٰثِتۚ 
ۡ
لِل

ِممَّا  ُءۡوَن  ُمبَّرَ ِٰٓئَک  اُول  ۚ ٰبِت  ّیِ
َ

لِلّط ُبۡوَن  ّیِ
َ

الّط

ِریٌۡم ﴿٪۲۷﴾ 
َ
ۡغفَِرٌۃ  ّوَ ِرۡزٌق  ک ۡم ّمَ

ُ
یَُقۡولُۡوَن ؕ لَہ 

28. Hai orang-orang yang ber-
iman! cJanganlah kamu masuk 
ke dalam rumah yang bukan 
rumahmu sendiri, sebelum kamu 
minta izin dan memberi salam2042 
kepada penghuninya. Hal itu 
lebih baik bagimu, supaya kamu 
selalu ingat.

َمنُۡوا لَا تَۡدُخُلۡوا بُُیۡوتًا َغیَۡر  
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

ٰۤي  َعل ُِمۡوا 
ّ تَُسل َو  نُِسۡوا 

ۡ
تَۡسَتا ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
بُُیۡوتِک

ُکۡم  
َّ لََعل لَُّکۡم   َخیٌۡر  ٰذلُِکۡم    ؕ اَۡہلَِہا 

ُرۡوَن ﴿۲۸﴾ 
َّ
ک

َ
تَذ

dijadikan pemberi kesaksian terhadap dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan 
telah pula membuktikan kenyataan, bahwa tiap-tiap kata yang diucapkan 
atau gerakan ataupun perbuatan meninggalkan bekasnya di udara. Menurut 
Al-Qur’an, bekas-bekas semacam itu di akhirat akan diberi bentuk benda, 
dan dengan demikian kaki dan tangan orang yang melakukan perbuatan baik 
atau buruk, akan memberikan kesaksian yang memberatkan atau sebaliknya 
menguntungkan si pelaku itu.

2040. Segala kebenaran itu bersifat nisbi (relatif). Sesuatu mungkin 
benar dilihat dari satu sudut atau segi pandangan, tetapi palsu dari sudut yang 
lain. Hanya Tuhan Sendiri-lah Yang merupakan Kebenaran Mutlak.

a20 : 115; 22 : 63; 23 : 117.  b8 : 75; 22 : 51.  c24 : 62.

* Di sini diterangkan suatu kaedah umum, bahwa pria berakhlak buruk biasanya menikahi 
wanita berakhlak buruk. Tapi kaedah ini tidak mutlak. Ada juga kekecualian. Pria baik biasanya 
menikahi wanita baik. Di sini pun kadang-kadang ada kekecualian.

R. 4
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a2 : 34; 21 : 111; 87 : 8.

29. Dan jika kamu tidak 
mendapati seseorang di dalam-
nya, maka janganlah kamu 
memasukinya, sebelum kamu 
diizinkan. Dan jika dikatakan 
kepadamu, “Kembalilah!” maka 
kembalilah; yang demikian itu 
lebih suci bagimu. Dan Allah 
mengetahui apa-apa yang kamu 
kerjakan.

تَۡدُخُلۡوَہا  فَلَا  اََحًدا    
ۤ
ِفۡیَہا ِجُدۡوا 

َ
ت ۡم 

َّ ل فَِاۡن  

ي یُۡؤَذَن لَُکۡم َو ِاۡن ِقۡیَل لَُکُم اۡرِجُعۡوا 
ٰ
َحّت

ُہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن 
ي لَُکۡمؕ  َو اللّٰ

ٰ
فَاۡرِجُعۡوا ُہَو اَۡزک

َعلِۡیٌم ﴿۲۹﴾ 

30. Tiada dosa bagimu me-
masuki rumah-rumah yang tidak 
dihuni, yang di dalamnya ada 
barang-barang kepunyaanmu. 
Dan aAllah mengetahui apa yang 
kamu tampakkan dan apa yang 
kamu sembunyikan.

بُُیۡوتًا  تَۡدُخُلۡوا  اَۡن  ُجَناٌح  ۡم 
ُ

َعلَۡیک لَيَۡس 

ُہ 
اللّٰ َو   ؕ لَُّکۡم  َمَتاٌع  ِفۡیَہا  ۡونٍَۃ 

ُ
َمۡسک َغیَۡر 

ُتُمۡوَن ﴿۳۰﴾ 
ۡ

یَۡعلَُم  َما تُۡبُدۡوَن َو َما تَک

31. Katakanlah kepada orang-
orang mukmin laki-laki, hendak-
lah mereka merundukkan pan-
dangannya2043 dan menjaga ke-
maluan mereka.2043A Yang demi-
kian itu lebih suci bagi mereka. 
Sesungguhnya, Allah mengetahui 
apa yang mereka perbuat.

اَبَۡصاِرہِۡم  ِمۡن  ۡوا 
ُ

یَُغّض ُمۡؤِمِنیَۡن 
ۡ
لِّل قُۡل 

ۡم ؕ ِاّنَ 
ُ
ي لَہ

ٰ
ۡم ؕ ٰذلَِک اَۡزک

ُ
َو َيۡحَفُظۡوا فُُرۡوَجہ

َہ َخِبیٌۡر بَِۢما یَۡصَنُعۡوَن ﴿۳۱﴾ 
اللّٰ

2041. Karena kata al-Khabītsāt berarti perbuatan-perbuatan jahat 
atau perkataan-perkataan kotor, maka ayat ini hendak mengemukakan, 
bahwa orang-orang jahat melakukan perbuatan-perbuatan jahat, atau biasa 
mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan jijik, dan fitnah-memfitnah, 
sedang yang keluar dari orang-orang baik dan muttaki tak lain kecuali amal-
perbuatan baik dan kata-kata yang suci dan mulia saja.

2042. Kebiasaan mengirim kartu nama atau kartu perkenalan kepada 
orang dengan maksud ingin mengadakan wawancara di kantornya atau di 
rumahnya, merupakan cara yang tepat untuk mengetahui apakah ia setuju 
untuk bertemu dengan pengunjung itu atau tidak; cara ini sesuai dengan 
perintah Al-Qur’an yang tersebut di atas.

2043. Seperti di atas, Al-Qur’an tidak puas hanya dengan memandang 
sesuatu secara sambil lalu saja, tetapi memperhatikannya sampai ke akar-
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32. Dan katakanlah kepada 
orang-orang mukmin perempuan, 
hendaknya mereka pun merun-
dukkan pandangan mereka dan 
menjaga kemaluannya, dan jangan-
lah mereka menampakkan kecan-
tikannya, kecuali apa yang dengan 
sendirinya nampak dari-nya, dan 
hendaknya mereka mengenakan 
kudungan hingga menutupi 
dadanya, dan janganlah mereka 
menampakkan kecantikannya, ke-
cuali kepada suami mereka, atau 
kepada bapaknya, mertuanya, 
anak lelakinya, atau anak lelaki 
suaminya, saudara laki-lakinya, 
keponakan dari saudara lelakinya, 
atau keponakan saudara perem-
puannya, atau teman-temannya 
yang perempuan,2043B apa yang 
dimiliki oleh tangan kanannya, 
pelayan-pelayan lelaki yang tidak 
mempunyai keinginan terhadap 
perempuan, atau anak-anak yang 
belum mengetahui tentang aurat-
aurat perempuan. Dan janganlah 
mereka itu menghentakkan kaki 
mereka, sehingga dapat diketahui 
apa yang mereka sembunyikan 
dari perhiasan mereka. Dan 
bertobatlah kamu sekalian kepada 
Allah, hai orang-orang yang 
beriman! Supaya kamu mem-
peroleh kejayaan.2044

اَبَۡصاِرِہّنَ  ِمۡن  یَۡغُضۡضَن  ُمۡؤِمٰنِت 
ۡ
لِّل قُۡل  َو 

ِزیَۡنَتُہّنَ   یُۡبِدیَۡن   لَا  َو  فُُرۡوَجُہّنَ  َيۡحَفۡظَن  َو 

َعلٰي  ِبخُُمِرِہّنَ  لَۡیۡضِربَۡن  َو  ِمۡنَہا  َظَہَر   َما  ا 
َّ ِال

ا  
َّ ِال ِزیَۡنَتُہّنَ  یُۡبِدیَۡن  لَا  ُجُیۡوبِِہّنَ َ۪و 

بَٓاِء بُُعۡولَِتِہّنَ 
ٰ
بَٓائِِہّنَ اَۡو ا

ٰ
لُِبُعۡولَِتِہّنَ  اَۡو ا

ِاۡخَوانِِہّنَ  اَۡو  بُُعۡولَِتِہّنَ  اَبَۡنٓاِء  اَۡو  اَبَۡنٓائِِہّنَ  اَۡو 

اَۡو بَِنۡيۤ ِاۡخَوانِِہّنَ اَۡو بَِنۡيۤ اََخٰوتِِہّنَ اَۡو نَِسٓائِِہّنَ 

َغیِۡر  ِبِعیَۡن  الّتٰ اَِو  اَیَۡمانُُہّنَ  َملََکۡت  َما  اَۡو 
ِذیَۡن 

َّ ال ۡفِل  الّطِ اَِو  الّرَِجاِل  ِمَن  الِۡاۡربَِۃ  اُولِي 
َسٓاِء ۪ َو لَا یَۡضِربَۡن  ِ

ّ لَۡم  یَۡظَہُرۡوا َعلٰي َعۡوٰرِت الن

ۡرُجلِِہّنَ لُِیۡعلََم َما ُيۡخِفیَۡن ِمۡن ِزیَۡنِتِہّنَ ؕ 
َ
بِا

الُۡمۡؤِمنُۡوَن  اَیَُّہ  َجِمۡیًعا  ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال ا  تُۡوبُۡوۤ َو 

ُکۡم تُۡفِلحُۡوَن  ﴿۳۲﴾
َّ لََعل

akarnya. Menurut Al-Qur’an setiap sifat baik, Al-Qur’an menegaskan bahwa 
akarnya harus dikuasai dan tetap diawasi dan mengenai kejahatan, Al-Qur’an 
bertujuan menghapuskannya sama sekali dan dengan demikian menutup dan 
menghalangi segala jalan menuju kepada kejahatan itu. Oleh sebab melalui 
mata semua pikiran jahat masuk ke dalam hati manusia, maka dalam ayat yang 
sedang dibahas ini, orang-orang mukmin pria dan wanita telah diperintahkan 
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untuk merundukkan pandangan mereka, bila kebetulan mereka bertemu satu 
sama lain.

2043A. Furūj dapat pula berarti indera.
2043B. Perempuan-perempuan yang sopan-santun.
2044. Oleh karena banyak sekali kesalah-pahaman dan kurangnya 

pengetahuan yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan hijab (pardah) 
terdapat dalam Islam, bahkan kesalah-pahaman di kalangan umat Islam sendiri, 
maka kiranya pada tempatnya membuat suatu catatan yang agak terperinci 
mengenai masalah yang dirasakan sebagai gangguan itu. Ayat-ayat berikut 
membahas segala segi “pardah.”

(1) “Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya 
mereka pun menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan kecantikannya, kecuali apa yang dengan 
sendirinya nampak darinya, dan hendaknya mereka mengenakan kudungan 
hingga menutupi dadanya, dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya 
..............” (QS.24: 32, yaitu ayat yang sedang dibahas).

(2) “Wahai nabi! katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-
anak perempuan engkau serta istri-istri orang beriman, hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka sampai menutupi dadanya”. 
Hal itu lebih memudahkan mereka agar dapat dikenal, dengan demikian mereka 
tidak diganggu” (QS.33: 60).

Kata bahasa Arab yang dipakai dalam QS.33: 60 ialah Jalābīb, yang bentuk 
tunggalnya Jilbāb, yang berarti pakaian luar atau kain selubung (Lane).

(3) “Wahai istri-istri nabi! Kamu tidak sama seperti salah seorang dari 
wanita lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu lembut dalam bertutur-
kata, sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit berkeinginan buruk, dan 
ucapkanlah perkataan yang baik. Dan tinggallah di rumahmu dengan terhormat, 
dan janganlah memamerkan kecantikanmu seperti cara pamer Jahiliyah dahulu 
.......................................... (QS.33: 33-34).

(4). “Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah orang-orang yang dimiliki 
tangan kananmu, dan mereka yang belum baligh di antara kamu minta izin 
kepada kamu dalam tiga waktu sebelum mereka masuk ke kamar pribadimu, 
sebelum shalat Subuh, dan apabila kamu membuka pakaianmu waktu tengah 
hari, dan sesudah shalat Isya.” (QS.24: 59). 

Kesimpulan-kesimpulan berikut timbul dari keempat ayat tersebut:
(a) Bila wanita-wanita Islam keluar rumah, mereka dikehendaki untuk 

memakai Jilbāb, yaitu kain luar atau kain selubung, yang harus menutupi 
kepala dan dada mereka dengan cara demikian rupa, sehingga kain itu terurai 
dari kepala sampai ke dada, menutupi seluruh badan. Itulah maksud kata-kata 
Al-Qur’an Yudnīna ‘alaihinna min Jalābīhinna (QS.33: 60).

Memakai kain luar dimaksudkan menyelamatkan seorang wanita Muslim 
– ketika ia keluar rumah untuk keperluannya – dari siksaan batin, bila ia ditatap 
dengan tidak sopan atau diganggu atau diberi kesusahan dengan jalan lain apa 
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pun oleh orang-orang yang akhlaknya meragukan.
(b) Orang-orang Muslim, pria atau wanita, harus menundukkan mata 

mereka, bila mereka berhadapan satu sama lain.
(c) Perintah ketiga, sekalipun nampaknya ditujukan kepada istri-istri 

Rasulullah Saw, sebenarnya menurut kebiasaan Al-Qur’an meliputi wanita-
wanita Muslim lainnya juga. Kata-kata, “dan tinggallah di rumah-rumahmu” 
(QS.33: 34) mengandung arti, bahwa meskipun kaum wanita boleh keluar rumah 
bila perlu, tetapi lingkungan kegiatan mereka terpokok dan terutama adalah di 
dalam rumah.

(d) Pada ketiga waktu yang telah disebutkan itu, bahkan anak-anak pun 
tidak diizinkan memasuki kamar-kamar pribadi orang tua mereka, begitu juga 
pembantu-pembantu rumah tangga atau budak-budak wanita pun tidak diizinkan 
masuk ke kamar-kamar tidur majikan mereka.

Perintah pertama, berlaku untuk wanita-wanita, bila mereka ke luar rumah. 
Ketika itu mereka wajib memakai suatu kain luar yang harus menutupi seluruh 
badan mereka. Perintah kedua, bertalian dengan “pardah” terutama di dalam 
rumah, bila anggauta keluarga pria yang dekat sering keluar-masuk. Dalam hal 
itu pria dan wanita hanyalah diminta untuk menundukkan mata mereka, dan 
sebagai ikhtiar tambahan kaum wanita harus menjaga supaya Zīnah mereka, 
yaitu keindahan pribadi, pakaian dan perhiasan-perhiasan, tidak dipamerkan. 
Mereka tidak diharuskan memakai Jilbāb pada saat itu, sebab hal itu akan amat 
menyulit-kan mereka dan bahkan mungkin dapat dilaksanakan mengingat 
kunjungan yang bebas dan seringkali dari anggauta-anggauta keluarga sedarah 
yang sangat dekat. Jalannya kalimat menunjukkan, bahwa perintah ini bertalian 
dengan “pardah” di dalam dinding pagar rumah, sebab semua orang yang 
tersebut dalam ayat yang sedang dibahas itu terdiri dari anggauta-anggauta 
keluarga sangat dekat yang pada umumnya mengunjungi rumah-rumah ahli 
kerabatnya. Disebutkan secara khusus empat golongan orang di samping sanak 
saudara yang dekat, yaitu wanita-wanita yang bersopan santun, pembantu-
pembantu rumah tangga yang sudah berumur, budak-budak wanita dan anak-
anak lelaki yang masih belum dewasa, lebih mengukuhkan kesimpulan, bahwa 
perintah dalam ayat ini adalah bertalian dengan “pardah” di sebelah dalam 
dinding pagar rumah. Bahwasanya perintah pertama tertuju kepada “pardah” 
di luar rumah, dan perintah kedua pada dasarnya menunjuk kepada “pardah” 
di sebelah dalam dinding pagar rumah, nampak pula dari berbagai kata yang 
telah digunakan untuk menyebutkan kedua bentuk “pardah” itu dalam ayat-ayat 
yang bersangkutan, yaitu QS.33: 60 dan dalam ayat yang sedang dibahas. Di 
mana dalam ayat QS.33: 60 pakaian yang harus dipakai bila seorang wanita 
pergi ke luar rumah ialah Jilbāb, maka pakaian yang harus ia pakai di dalam 
rumah bila sanak keluarganya datang berkunjung, adalah Khimar (kudungan). 
Lagi pula, di dalam QS.33: 60 kata-kata yang dipergunakan adalah Yudnīna 
‘alaihinna min Jalābīhinna, yaitu, mereka harus mengenakan atas diri mereka 
pakaian luar (untuk pembahasan terperinci mengenai Jilbāb dan Yudnīna lihat 
QS.33: 60); dalam ayat yang sedang dibahas ini kata-kata yang dipakai adalah 
Yadribna Bikhumurihinna ‘alā Yuyūbihinna, yakni, mereka harus meletakkan 
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kain kudungan mereka melintang dada mereka. Jelas, bahwa dalam hal yang 
pertama, pakaian itu akan menutupi kepala, muka, dan dada; sedang dalam hal 
kedua hanya kepala dan dada akan tertutup, sedang muka dapat tetap terbuka.

Secara sambil lalu dapat diperhatikan, bahwa bentuk dan potongan pakaian 
luar seperti tersebut di atas, yang harus dikenakan seorang wanita bila ia keluar 
rumah dan yang menutupi seluruh badannya, dapat terdiri dari bermacam-macam 
corak sesuai dengan adat-istiadat, kebiasaan, kedudukan dalam masyarakat, 
tradisi-tradisi keluarga, dan tata cara berbagai golongan masyarakat Muslim. 
Perintah bertalian dengan “pardah” di dalam rumah akan berlaku juga di toko-
toko, sawah ladang, dan sebagainya di mana wanita dari golongan tertentu 
dari masyarakat Muslim terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Di sana 
seorang wanita tidak akan disuruh menutupi mukanya. Ia hanya berkewajiban 
menundukkan pandangannya dan menutupi Zīnah-nya, yaitu perhiasannya dan 
barang-barang kecantikan lainnya, seperti yang dikenakan oleh wanita-wanita 
di dalam rumah mereka, bila kaum laki-laki sanak keluarga yang dekat datang 
mengunjungi mereka.

Perintah ketiga, menghendaki supaya kaum wanita berlaku dengan 
sikap hormat dan menjaga kesederhanaan, bila berbicara dengan orang-orang 
pria asing; dan mereka diminta juga mencurahkan perhatian sepenuhnya 
melaksanakan ke-wajibannya yang berat dan penting berkenaan dengan hal-hal 
yang bertalian dengan kesejahteraan sesama jenisnya dan pengaturan urusan 
rumah tangganya, dan pemeliharaan dan pembimbingan anak-anaknya dan hal-
hal yang sebangsanya. Perintah keempat, mewajibkan suami-istri untuk sedapat 
mungkin mempunyai kamar tidur terpisah dari anggota-anggota keluarga 
lainnya, yang bahkan anak-anak kecil tidak diizinkan masuk pada waktu-waktu 
yang tersebut dalam ayat 59.

Kata Zīnah yang dipergunakan dalam ayat yang sedang dibahas ini meliputi 
kecantikan alami maupun kecantikan buatan – kecantikan orangnya, pakaian, 
dan perhiasan-perhiasan. Ungkapan “kecuali apa yang dengan sendirinya 
nampak darinya” melingkupi segala sesuatu yang tak dapat ditutupi oleh 
seorang wanita seperti suaranya, cara berjalan, dan bentuk badannya, dan juga 
beberapa bagian badannya yang terpaksa harus terbuka menurut kedudukannya 
dalam masyarakat, tradisi-tradisi keluarganya, kesibukannya, dan adat kebiasaan 
masyarakat. Izin untuk membiarkan terbuka bagian-bagian badannya tertentu 
akan tunduk kepada perubahan-perubahan tertentu. Dengan demikian kata 
“janganlah mereka menampakkan kecantikannya” akan mempunyai mafhum 
yang berlainan, bertalian dengan wanita dari bagian-bagian dan tingkatan-
tingkatan masyarakat yang berlain-lainan; dan arti serta mafhum akan berubah 
pula dengan berubahnya adat-istiadat dan cara hidup dan pekerjaan-pekerjaan 
suatu kaum. Kata-kata, “dan janganlah mereka itu menghentakkan kaki mereka, 
sehingga dapat diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan 
mereka.” (QS.24: 32) menunjukkan, bahwa tari-menari di muka umum, yang 
telah begitu membudaya di negeri-negeri tertentu, sama sekali tidak diizinkan 
oleh Islam.

Inilah anggapan Islam mengenai “pardah.” Menurut anggapan itu 
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33. Dan nikahkanlah janda-
janda2045 dari antara kamu, hamba-
sahaya lelaki kamu, dan hamba-
sahaya perempuan kamu yang 
layak menikah. Jika mereka itu 
miskin, Allah akan memberikan 
kecukupan kepada mereka dari 
karunia-Nya; dan Allah Mahaluas 
Pemberiannya, Maha Mengetahui.

ِمۡن  ِلِحیَۡن  الّصٰ َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک الۡاَیَاٰمي  اَنِۡکُحوا  َو 

فَُقَرٓاَء  ۡونُۡوا 
ُ

یَّک ۡم ِؕاۡن 
ُ

ِاَمٓائِک َو  ۡم 
ُ
ِعَباِدک

 ﴾۳۳﴿ ُہ  َواِسٌع  َعلِۡیٌم 
ُہ ِمۡن فَۡضِلٖہَؕو اللّٰ

یُۡغِنہُِم اللّٰ

34. Dan hendaknya orang-orang 
yang belum mampu menikah 
memelihara kesuciannya, sampai 
Allah menganugerahkan kekayaan 
dari karunia-Nya kepada mereka. 
Dan orang-orang yang menghen-
daki surat pembebasan budak,2046 
dari apa yang dimiliki oleh tangan 
kananmu, maka tuliskanlah bagi 
mereka, jika kamu mengetahui 
suatu kebaikan dalam diri mereka; 
dan berikanlah kepada mereka 
dari harta Allah, yang telah Dia 
berikan kepadamu. Dan janganlah 
kamu memaksa pelayan-pelayan 
perempuan untuk melakukan per-
buatan tidak senonoh agar kamu 
mendapatkan keuntungan dalam 
kehidupan dunia, sedangkan mereka 
berkeinginan untuk hidup suci. 
Dan barangsiapa memaksa mereka, 
maka setelah pemaksaan terhadap 
mereka itu sesungguhnya Allah, 
Maha Pengampun lagi Maha Pe-
nyayang ter-hadap mereka.

ي 
ٰ
َحّت اًحا 

َ
نِک َيِجُدۡوَن   لَا  ِذیَۡن 

َّ ال لۡيَۡسَتۡعِفِف   َو 

ِذیَۡن یَۡبَتُغۡوَن 
َّ ُہ  ِمۡن فَۡضِلٖہ ؕ َو ال

ُم اللّٰ
ُ
یُۡغِنَیہ

ۡم  
ُ
اتُِبۡوہ

َ
ۡم فَک

ُ
الِۡکٰتَب ِممَّا َملََکۡت اَیَۡمانُک

ِہ 
اِل اللّٰ ۡن ّمَ ۡم ّمِ

ُ
تُۡوہ

ٰ
ِاۡن َعلِۡمتُۡم ِفۡیہِۡم َخیًۡرا ۖ٭ ّوَ ا

ۡم َعلَي 
ُ

ِرُہۡوا فََتٰیِتک
ۡ

ۡم ؕ َو لَا تُک
ُ

ٰتىک
ٰ
ِذۡيۤ  ا

َّ ال

َعَرَض  لَِّتۡبَتُغۡوا  ًنا  حَّصُ
َ
ت اََرۡدَن  ِاۡن   الِۡبَغٓاِء  

َہ
اللّٰ فَِاّنَ  ّنَ  ِرۡہّہُ

ۡ
یُّک َمۡن   َو   ؕ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ  

ۡ
ال

﴾۳۴﴿ ِحۡیٌم  ّرَ َغُفۡوٌر  ِاۡکَراِہِہّنَ  بَۡعِد   ۭ ِمۡن    

wanita-wanita Muslim dapat keluar rumah kapan saja bila keperluan yang 
sah mengharuskan mereka keluar rumah; tetapi tugas kewajiban mereka yang 
terutama dan terpokok adalah terbatas pada lingkungan rumah-tangga mereka 
sendiri, yang adalah sama penting dan perlunya – jika tidak lebih – dengan 
pekerjaan-pekerjaan kaum pria. Jika kaum wanita melakukan pekerjaan kaum 
pria, mereka berusaha menentang alam dan alam tidak membiarkan hukumnya 
ditentang tanpa mendatangkan akibat yang berat.
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35. aDan sesungguhnya telah 
Kami turunkan kepadamu ayat-
ayat yang nyata, dan perum-
pamaan mengenai orang-orang 
yang telah berlalu sebelummu, dan 
juga nasihat bagi orang-orang yang 
bertakwa.

ٰنٍت ّوَ َمَثلًا  َبّیِ ٰیٍت ّمُ
ٰ
ۡم  ا

ُ
  ِالَۡیک

ۤ
َو لََقۡد  اَنَۡزلَۡنا

  
ً

ِذیَۡن َخَلۡوا ِمۡن قَۡبلُِکۡم  َو  َمۡوِعَظۃ
َّ َن ال  ّمِ

ِقیَۡن ﴿٪۳۵﴾  ُمّتَ
ۡ
لِّل

ربع 
الحزب

36



36. Allah adalah Nur2046A seluruh 
langit dan bumi. Perumpamaan 
nur-Nya adalah seperti sebuah 
relung2046B yang di dalamnya ada 
suatu pelita. Pelita itu dalam 
semprong kaca.2046C Semprong 
kaca itu seperti bintang yang 
gemerlapan. Pelita itu dinyalakan 
dengan minyak dari sebatang 
pohon kayu yang diberkati, ialah 
pohon zaitun yang bukan di timur 
dan bukan di barat, yang minyak-
nya hampir-hampir bercahaya wa-
laupun api tidak menyentuhnya. 
Nur di atas nur! Allah membimbing 
menuju nur-Nya kepada siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah 
mengemukakan perumpamaan-
perumpamaan bagi manusia, dan 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.2047*

نُۡوِرٖہ  الۡاَۡرِضَؕمَثُل  َو  ٰمٰوِت  الّسَ نُۡوُر  ُہ 
اَللّٰ

فِۡي  ِمۡصَباٌح ؕاَلِۡمۡصَباُح  ِفۡیَہا  وٍۃ 
ٰ

ِمۡشک
َ
ک

ّيٌ  ُدّرِ ٌب 
َ
َکۡوک َہا 

نَّ
َ
ا

َ
ک  

ُ
َجاَجۃ ُزَجاَجٍۃؕاَلّزُ

ٍۃ   َشۡرِقّیَ ا 
َّ ل َزیُۡتۡونٍَۃ   ٍۃ  

َ
ٰبَرک ّمُ جََرٍۃ 

َ
ش ِمۡن  یُّۡوقَُد 

لَۡم  لَۡو  َو  یُِضۡيُٓء  َزیُۡتَہا  اُد 
َ
یَّک  � ٍۃ  َغۡربِّیَ لَا  ّوَ 

ُہ  
اللّٰ یَۡہِدي   ؕ نُۡوٍر  َعلٰي  نُۡوٌر   ؕ نَاٌر  تَۡمَسۡسُہ 

الۡاَۡمَثاَل  ُہ 
اللّٰ یَۡضِرُب  َو   ؕ يََّشٓاُء  َمۡن  لُِنۡوِرٖہ 

 ﴾۳۶ۙ ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ  بِک

اِس ؕ َو اللّٰ لِلّنَ

a22 : 17; 57 : 10; 58 : 6.

* Dalam perumpamaan ini diterangkan tentang minyak zaitun. Ketika minyak zaitun dibakar, 
ia akan menyala tapi tidak mengeluarkan asap. Maksud ‘lā syarqiyyatin wa lā gharbiyyatin’ 
, bahwa cahaya Allah Swt tidak dikhususkan untuk timur dan tidak untuk barat. Rasulullah 
Saw adalah satu-satunya Rasul untuk timur dan barat, menggenapi perumpamaan ini. Cahaya 

R. 5

2045. Ayāmā itu jamak dari Ayyim, yang berarti, seorang wanita yang tidak 
mempunyai suami, baik ia seorang gadis atau bukan, atau baik ia pernah kawin 
sebelumnya atau tidak; wanita merdeka (Lane); juga seorang lelaki yang tidak 
mempunyai istri (Mufradat). Mengawinkan janda dan gadis amat dianjurkan. 
Pada hakikatnya Islam sangat mencela keadaan tidak kawin dan menganggap 
keadaan kawin sebagai keadaan sehat dan wajar. Menurut riwayat Rasulullah 
Saw bersabda, “Nikah itu sunnahku, dan barangsiapa tidak menyetujui atau 
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meninggalkan sunnahku, ia bukan dariku” (Muslim, Kitab al-Nikah).
2046. Mukātabah (akte pembebasan budak) adalah perjanjian tertulis 

yang dengan jalan itu seorang budak lelaki atau perempuan dapat memperoleh 
kemerdekaannya, terlepas dari masalah apakah majikannya menyukai atau 
tidak. Menurut perjanjian itu suatu jumlah tertentu berupa uang, atau dalam 
bentuk kerja ditetapkan sebagai harga pemerdekaan budak itu.

2046A. Nūr berarti, cahaya sebagai lawan dari kegelapan. Kata Nūr 
mempunyai pengertian lebih luas dan lebih menembus dan juga lebih bertahan 
(lama) daripada Diyā’ (Lane).

2046B. Misykāt berarti, relung dalam sebuah dinding, yakni lobang 
atau lekuk dalam dinding, yang tidak menembus dinding itu; lampu yang 
ditempatkan di sana memberi cahaya lebih banyak daripada di tempat lain; tiang 
yang dipuncaknya diletakkan lampu (Lane).

2046C. Zujājah berarti kaca; bola dari kaca (Lane).
2047. Ayat ini merupakan tamsil yang indah. Ayat ini membicarakan tiga 

buah benda – pelita, semprong kaca, dan relung. Nur Ilahi disebutkan terkurung 
di dalam tiga benda tersebut, yang bila digabung bersama membuat binar dan 
kilau cahayanya menjadi lengkap dan sempurna. Memang “pelita” itulah yang 
menjadi sumber cahaya; “semprong kaca” yang melindungi lampu itu menjaga 
supaya cahayanya jangan padam oleh tiupan angin serta menambah terangnya; 
dan “relung” menjaga cahaya itu. Tamsil ini dengan tepat dapat dikenakan 
kepada lampu senter yang bagian-bagiannya adalah kawat-kawat listrik yang 
memberikan cahaya, bola-lampu yang melindungi cahaya itu dan reflektor yang 
memancarkan dan menyebarkan cahaya serta memberi arah kepadanya. Dalam 
istilah rohani, tiga buah benda itu – ‘lampu’, ‘semprong kaca’ dan ‘relung’ – 
masing-masing dapat melukiskan nur Ilahi, para nabi Allah yang melindungi 
cahaya itu dari menjadi padam serta menambah kilau dan terangnya, dan para 
khalifah yang menyebarkan dan memancarkan cahaya Ilahi dan memberikan 
arah dan tujuan untuk menjadi petunjuk dan sinar penerang dunia. Ayat ini 
selanjutnya menyatakan, bahwa minyak yang dipakai menyalakan lampu itu 
mempunyai kemurnian yang semurni-murninya dan dapat menyala sampai 
batas hingga membuat minyak itu berkobar menyala-nyala, sekalipun tidak 
dinyalakan. Minyak itu diambil dari pohon yang bukan dari timur dan bukan 
juga dari barat, yaitu yang tidak bersifat pilih kasih terhadap sesuatu kaum 
tertentu. 

Ayat ini dapat pula mempunyai tafsiran lain lagi. Nur yang tersebut dalam 
ayat ini dapat dianggap menunjuk kepada Rasulullah Saw, sebab beliau dalam 
inilah yang dilimpahkan kepada para sahabat ra melalui perantaraan beliau Saw. Cahaya itu 
tidak hanya sampai kepada Rasulullah Saw saja, tapi beliau menyebarkannya. Oleh karena itu 
di ayat berikutnya diterangkan, bahwa cahaya itu juga bersinar di rumah para sahabat. Bintang-
bintang dijadikan misal, karena cahayanya menerangi tempat-tempat yang jauh. Begitu juga 
para sahabat Rasulullah Saw menerangi sampai ke tempat-tempat yang jauh. ‘Misykat’ ada-
lah relung yang didalamnya diletakkan pelita. Cahaya pelita melalui pantulan kaca itu tidak 
hanya menyinari relung dimana cahaya itu berada, tapi bagian luarnya pun mendapat pantulan 
cahaya. Kaca-kaca yang ada di sekitar pelita, mempunyai dua maksud, yang pertama, dengan 
adanya kaca maka asap tidak akan keluar dari pelita; yang kedua, cahayanya akan lebih 
bersinar dan menyinari jarak yang jauh.
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37. Nur itu menerangi rumah-
rumah yang Allah telah izinkan 
supaya nama-Nya di muliakan dan 
diingat di dalamnya, di rumah-
rumah itu menyucikan nama-Nya, 
pada waktu pagi dan petang,2047A

َر 
َ
ک

ۡ
یُذ َو  تُۡرفََع  اَۡن  ُہ 

اللّٰ اَِذَن  بُُیۡوٍت  فِۡي  

بِالُۡغُدّوِ  ِفۡیَہا  لَٗہ   ُح  يَُسّبِ  � اۡسُمٗہ  ِفۡیَہا 

 ﴾۳۷ۙ َصاِل ﴿
ٰ

َو الۡا

38. aOrang-orang lelaki yang 
perniagaan dan jual-beli tidak 
melalaikan mereka dari meng-
ingat Allah, mendirikan shalat dan 
membayar zakat.2048 Mereka takut 
akan hari, ketika hati dan peng-
lihatan terguncang di dalamnya; 

ِہ 
ِر اللّٰ

ۡ
ِہۡیہِۡم ِتجَاَرٌۃ ّوَ لَا بَۡیٌع َعۡن ِذک

ۡ
ا تُل

َّ ِرَجاٌل ل

وِۃ� َيخَافُۡوَن یَۡوًما 
ٰ

ک ٰلوِۃ  َو ِایَۡتٓاِء الّزَ َو ِاقَاِم الّصَ

 ﴾۳۸ۙ ُب ِفۡیِہ الُۡقُلۡوُب  َو الۡاَبَۡصاُر ﴿
َّ تََتَقل

Al-Qur’an disebut Nur (QS.5: 16); dalam keadaan demikian ‘relung’ berarti 
“hati” Rasulullah Saw, dan ‘lampu’ berarti fitrat beliau yang amat murni dan 
khalis, dan dikaruniai sifat-sifat serta mengandung arti, bahwa nur Ilahi yang 
telah ditanamkan dalam fitrat beliau adalah sebersih dan secemerlang hablur 
(kristal). Bila nur wahyu Ilahi turun kepada nur fitrat Rasulullah Saw, nur itu 
bersinar dengan kilauan berlipat ganda, yang oleh Al-Qur’an dilukiskan dengan 
kata-kata “nur di atas nur”. Nur Rasulullah Saw ini telah dibantu oleh minyak 
yang keluar dari pohon yang bukan hanya terang dan cemerlang, tetapi juga 
berlimpah-limpah, mantap, dan kekal (seperti arti dan maksud kata Mubārakah 
itu) dan dimaksudkan menyinari timur dan barat kedua-duanya. Lagi pula, hati 
Rasulullah Saw begitu suci bersih; dan fitrat beliau dianugerahi kemampuan 
yang begitu mulia, sehingga beliau layak melaksanakan tugas-tugas misi 
agung beliau, bahkan sebelum wahyu Ilahi turun kepada beliau. Inilah maksud 
kata-kata “yang minyaknya hampir-hampir bercahaya walaupun api tidak 
menyentuhnya.”

Tamsil ini dapat pula diberi tafsiran lain lagi. Relung dalam ayat ini berarti 
jasad manusia. Jasad manusia berisi roh; serta mengantarkan cahaya, yang 
berarti, badan manusia itu berisikan Misbāh atau pelita roh yang menyinari 
akal manusia dan menghubungkannya dengan Tuhan. Pelita itu terletak dalam 
Zujājah (semprong kaca) yang menjaganya terhadap kemudaratan dan cacat, 
serta menambah dan memantulkan cahayanya, Zujājah yang melambangkan 
otak manusia, susunannya begitu sempurna, sehingga telah menjuruskan 
beberapa ahli filsafat untuk mengira, bahwa akal manusia adalah sumber asli 
cahaya Ilahi. Cahaya itu dibantu oleh minyak yang berasal dari suatu pohon 
yang diberkati, ialah dari kebenaran-kebenaran yang pokok lagi abadi, yang 
tidak merupakan milik khusus orang-orang timur ataupun barat. Kebenaran-
kebenaran kekal-abadi itu telah tertanam dalam fitrat manusia dan hampir-
hampir akan menampakkan dirinya meskipun tanpa bantuan wahyu Ilahi.

2047A. Ayat ini berisikan suatu bukti dan juga suatu nubuatan. Ayat ini 

a63 : 10.
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39. Supaya aAllah memberi 
mereka ganjaran yang sebaik-
baiknya atas apa yang telah 
mereka kerjakan, dan Allah akan 
menambah kepada mereka dari 
karunia-Nya. Dan Allah memberi 
rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki tanpa perhitungan.

ۡم
ُ
ُہ  اَۡحَسَن َما َعِمُلۡوا َو یَِزیَۡدہ

ُم اللّٰ
ُ
لَِيۡجِزیَہ

بَِغیِۡر   يََّشٓاُء  َمۡن  یَۡرُزُق  ُہ 
اللّٰ فَۡضِلٖہَؕو  ۡن   ّمِ

ِحَساٍب  ﴿۳۹﴾ 

40. Dan mengenai orang-orang 
yang ingkar, bamal-amal mereka 
bagaikan fatamorgana di padang 
pasir. Orang yang dahaga me-
nyangkanya air, sehingga ketika 
ia mendatanginya, ia tidak men-
dapati apapun. Dan ia dapati 
Allah di dekatnya, Yang mem-
bayar penuh perhitungannya; dan 
Allah sangat cepat dalam per-
hitungan.

ۡحَسُبُہ 
َ
َسَراٍب بِِۢقۡیَعٍۃ ّي

َ
ۡم ک

ُ
ا اَۡعمَالُہ

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو ال

ي ِاَذا َجٓاَءٗہ  لَۡم  َيِجۡدُہ َشۡیًئا 
ٰۤ
ُن َمٓاًءؕ  َحّت

ٰ
ۡما

َ
الّظ

ُہ 
ىُہ ِحَسابَٗہ ؕ َو اللّٰ

َہ ِعۡنَدٗہ  فََوفّٰ
ّوَ َوَجَد اللّٰ

 ﴾۴۰ۙ ِحَساِب ﴿
ۡ

َسِریُۡع ال

41. Atau amal-amal mereka 
seperti lapisan-lapisan kegelapan 
yang pekat, menyebar di atas 
samudera yang dalam, dari atas-
nya bergulung gelombang demi 
gelombang; dari atasnya ada 
awan-awan. Lapisan-lapisan ke-
gelapan sebagiannya di atas 
bagian yang lain. Apabila ia 
mengeluarkan tangannya, ia 
hampir-hampir tidak dapat me-
lihatnya; dan barangsiapa yang 
Allah tidak jadikan nur baginya, 
maka baginya tidak ada nur sama 
sekali.2049

ۡن  ّمِ َمۡوٌج  یَّۡغٰشُہ  ٍيّ  ّجِ
ُ ّ ل َبۡحٍر  فِۡي  ُظلُٰمٍت 

َ
ک اَۡو 

 ۭ َسحَاٌب ُؕظلُٰمٌت  فَۡوِقٖہ  ۡن  ّمِ َمۡوٌج  فَۡوِقٖہ 

ۡد 
َ

ۤ اَۡخَرَج یََدٗہ  لَۡم  یَک بَۡعُضَہا فَۡوَق بَۡعٍضؕ  ِاَذا

لَٗہ  مَا  
َ

ف نُۡوًرا   لَٗہ   ُہ  
اللّٰ َيۡجَعِل  ۡم 

َّ ل َمۡن   َو   ؕ یَٰرىَہا 

ۡوٍر ﴿٪۴۱﴾ 
 ِمۡن  نُّ

menubuatkan, bahwa rumah-rumah yang disinari oleh cahaya yang terdapat 
dalam Al-Qur’an, akan dimuliakan dan para penghuninya senantiasa akan 
mengirim persembahan sanjung-puji kepada Tuhan. Ini akan merupakan bukti, 
bahwa rumah-rumah itu disinari oleh nur Ilahi.

2048. Ayat ini merupakan pengakuan agung terhadap ketakwaan dan 
kebaikan sahabat-sahabat Rasulullah Saw dan terhadap kecintaan mereka kepada 

a9 : 121;  16 : 98.  b14 : 19.
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42. Tidakkah engkau melihat, 
bahwasanya aDialah Allah, Yang 
bertasbih kepada-Nya siapapun 
yang ada di seluruh langit2050 dan 
di bumi,2050A dan demikian juga 
burung-burung yang mengem-
bangkan sayapnya?2050B Masing-
masing mengetahui cara ber-
ibadah dan cara bertasbihnya.2051 
Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang mereka kerjakan.

ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َمۡن  لَٗہ   ُح  يَُسّبِ َہ  
اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

 قَۡد َعلَِم  َصلَاتَٗہ 
ٌ

ّل
ُ
ٍتؕ  ک

ٰ
ّف یُۡر  صٰٓ

َ
َو الۡاَۡرِض َو الّط

ُہ َعلِۡیٌم بَِۢما یَۡفَعُلۡوَن ﴿۴۲﴾ 
َو تَۡسِبۡيحَٗہ َؕو اللّٰ

Tuhan. Mereka itu orang-orang – demikian kata ayat itu – yang berdaging dan 
bertulang. Mereka pun mempunyai kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan 
duniawi, pekerjaan-pekerjaan, dan kesibukan-kesibukan. Mereka bukan rahib-
rahib atau pertapa-pertapa yang telah memutuskan hubungan dengan dunia. 
Namun di tengah-tengah segala kesibukan dan perjuangan dalam urusan 
dunianya, mereka tidak lalai menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada 
Tuhan dan manusia.

2049. Dalam ayat 37-39 di atas telah dikemukakan kata-kata penghargaan 
yang ditujukan kepada suatu golongan manusia, yaitu para pencinta nur 
Ilahi dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini dan ayat sebelumnya 
membicarakan sesuatu golongan manusia lainnya, ialah anak-anak kegelapan. 
Golongan pertama menerima nur serta berjalan di dalamnya. Keadaan mereka 
yang sungguh membangkitkan rasa iri itu telah digambarkan dalam tamsil dengan 
kata-kata “nur di atas nur.” Sedangkan golongan kedua menolak nur Ilahi dan 
memilih jalan kegelapan dalam rimba keragu-raguan. Segala usaha mereka 
terbukti sia-sia serta menyesatkan, laksana suatu fatamorgana. Mereka suka 
kepada kegelapan, mengikuti langkah kegelapan, dan tinggal dalam kegelapan; 
maka keadaan mereka yang tidak menarik itu telah dilukiskan dengan tepat 
dan jelas lagi terperinci dengan kata-kata, “atau (amal-amal mereka) seperti 
lapisan-lapisan kegelapan yang pekat (menyebar) di atas samudra yang dalam, 
dari atasnya (bergulung) gelombang demi gelombang; dari atasnya ada awan-
awan. lapisan demi lapisan kegelapan.”

2050. Para malaikat surgawi.
2050A. Makhluk-makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa yang ada 

di permukaan bumi seperti manusia, hewan, sayur-mayur, dan benda-benda 
mineral.

2050B. (Maksudnya) burung-burung yang berterbangan di cakrawala. 
Dalam arti kerohanian ungkapan “siapa pun yang ada di seluruh langit” berarti, 
orang-orang yang memiliki kedudukan rohani yang sangat tinggi, sedang 
ungkapan “dan di bumi” berarti, manusia-manusia yang terlampau senang 
kepada dunia; segala perhatian dan usahanya dipusatkan untuk mencapai tujuan-

a17 : 45; 59 : 25; 61 : 2; 62 : 2.
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43. aDan kepunyaan Allah-lah 
kerajaan seluruh langit dan bumi, 
dan kepada Allah-lah tempat 
kembalinya.

ِہ  
ي اللّٰ

َ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ۚ َو  ِال ُک الّسَ

ۡ
ِہ ُمل

َو لِلّٰ

الَۡمِصیُۡر ﴿۴۳﴾ 

44. Tidakkah engkau melihat 
bahwa bAllah menghalau awan, 
kemudian mengumpulkannya, ke-
mudian menumpukkannya ber-
susun-susun sehingga engkau 
melihat hujan keluar dari tengah-
tengahnya? Dan Dia menurunkan 
dari langit awan-awan seperti 
gunung-gunung yang di dalamnya 
ada butiran-butiran es, clalu Dia 
menimpakan butiran es itu kepada 
siapa yang Dia kehendaki, dan 
menjauhkannya dari siapa yang 
Dia kehendaki, cahaya kilatnya 
hampir menyambar penglihatan.2052

یَُؤلُِّف  ثُّمَ   َسحَابًا  یُۡزِجۡي  َہ 
اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

َيۡخُرُج  الَۡوۡدَق  َري 
َ
فَت اًما 

َ
ُرک ٗہ  

ُ
َيۡجَعل ثُّمَ  بَۡیَنٗہ  

َمٓاِء ِمۡن ِجَباٍل  ُل ِمَن الّسَ ّزِ
َ
ِمۡن ِخٰللِٖہ ۚ َو یُن

َو  يََّشٓاُء  َمۡن  بِٖہ  فَُیِصۡیُب  ِمۡن ۭ بََرٍد  ِفۡیَہا 

بَۡرِقٖہ  َسَنا  اُد 
َ
یَک  ؕ يََّشٓاُء  ۡن  ّمَ َعۡن  یَۡصِرفُٗہ 

 ﴾۴۴ؕ َہُب بِالۡاَبَۡصاِر ﴿
ۡ

یَذ

45. Allah mempertukarkan 
malam dan siang.2053 Sesungguh-
nya di dalam itu terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai 
penglihatan.

ٰذلَِک  فِۡي  َہاَر ِؕاّنَ  الّنَ َو  ۡیَل 
َّ ال ُہ 

اللّٰ ُِب 
ّ یَُقل

لَِعبَۡرًۃ  لِّاُولِي  الۡاَبَۡصاِر  ﴿۴۵﴾ 

tujuan dunia serta tidak mempunyai pikiran atau waktu untuk hal-hal rohani, 
dan “burung-burung yang mengembangkan sayapnya” berarti, orang-orang 
yang keadaan rohaninya berada di tengah-tengah dua golongan tersebut di atas.

2051. Anak-kalimat, “yang bertasbih kepada-Nya” siapa pun yang ada di 
seluruh langit menunjuk kepada kesaksian bersama yang diberikan oleh seluruh 
alam semesta terhadap keesaan dan kesucian Tuhan, maka kata-kata, “masing-
masing mengetahui (cara) berdoanya dan cara bertasbihnya” menunjuk kepada 
bukti, yang diberikan oleh segala sesuatu terhadap keesaan dan kesucian Tuhan, 
dengan cara masing-masing dan sendiri-sendiri dengan melaksanakan dengan 
setia tugas yang diserahkan kepadanya oleh Tuhan. Kata Salāt mempunyai arti 
yang berlain-lainan dengan tujuan yang berlainan pula. Bila dipakai untuk Tuhan, 
kata Salāt itu berarti rahmat Ilahi; dipakai untuk para malaikat, maksudnya 
permohonan mereka akan ampunan Tuhan untuk manusia, dan dipakai untuk 
manusia, kata itu berarti shalat yang telah ditentukan coraknya (Lane).

2052. Ayat ini dapat pula mengandung arti, bahwa untuk sementara orang, 

a3 : 190; 5 : 121.  b30 : 49.  c13 : 14.
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46. aDan Allah telah men-
ciptakan segala hewan dari air. 
Maka dari antaranya sebagian ada 
yang berjalan dengan perutnya, 
sebagian dari antaranya ada yang 
berjalan dengan dua kaki, dan dari 
antaranya ada sebagian lagi yang 
berjalan dengan empat kaki.2054 
Allah menciptakan apa yang Dia 
kehendaki. Sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

ۡن  ۡم ّمَ
ُ
مِۡنہ

َ
ف  ۚ ٓاٍء  ۡن ّمَ  َدٓابٍَّۃ  ِمّ

َ
ّل

ُ
ک ُہ َخلََق 

َو اللّٰ

َعلٰي   یَّۡمِشۡي  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
ِمۡنہ َو   ۚ بَۡطِنٖہ  َعلٰي  یَّۡمِشۡي 

ٰۤي اَۡربٍَعؕ  َيۡخلُُق  ۡن یَّۡمِشۡي َعل ۡم ّمَ
ُ
ِرۡجلَیِۡنۚ َو ِمۡنہ

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۴۶﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َہ  َعلٰي ک

ُہ  َما يََشٓاُء ؕ ِاّنَ  اللّٰ
اللّٰ

47. Sesungguhnya Kami telah 
menurunkan ayat-ayat yang nyata. 
Dan Allah memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki 
ke jalan yang lurus.

یَۡہِدۡي  َمۡن   ُہ 
اللّٰ ٰنٍتَؕو  َبّیِ ّمُ ٰیٍت 

ٰ
ا   

ۤ
اَنَۡزلَۡنا لََقۡد 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۴۷﴾  يََّشٓاُء  ِالٰي ِصَراٍط ّمُ

48. Dan mereka berkata, “Kami 
beriman kepada Allah dan kepada 
Rasul ini, dan kami patuh,” 
kemudian berpaling segolongan 
dari mereka sesudah itu. Dan 
mereka itu bukanlah orang-orang 
mukmin.

اََطۡعَنا  َو  ُسۡوِل  بِالّرَ َو  ِہ 
بِاللّٰ ا  َمّنَ

ٰ
ا یَُقۡولُۡوَن  َو 

  
ۤ
ۭبَۡعِد ٰذلَِک ؕ َو َما ۡن   ۡم ّمِ

ُ
ۡنہ ي فَِریٌۡق ّمِ

ّٰ
ثُّمَ یََتَول

ِٰٓئَک بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۴۸﴾  اُول

a25 : 55.

syariat yang diwahyukan itu berlaku laksana hujan yang datang tepat pada 
waktunya dan yang terbukti sangat bermanfaat, sedang untuk yang lain hujan 
itu mengambil bentuk hujan es dan topan yang mendatangkan akibat kebinasaan 
dan kehancuran.

2053. Ayat ini bermaksud mengemukakan, bahwa perkembangan rohani 
manusia seperti telah disinggung dalam ayat yang mendahuluinya, tidak 
selamanya sama dan tanpa rintangan. Adakalanya perkembangan itu sangat 
cepat, pada waktu lain lambat dan pada waktu lain lagi perkembangan itu 
sama sekali terhenti. Pasang dan surut dalam perkembangan rohani manusia 
itu disebut Qabd (keadaan menciut) dan Bast (keadaan mengembang), atau 
dalam istilah rohani digambarkan sebagai pergantian malam dan siang. 
Segala sesuatu di alam ini tunduk kepada hukum percepatan dan perlambatan 
dan begitu pulalah keadaan evolusi rohani manusia. 

2054. Ayat ini melukiskan sifat dan bentuk kemajuan yang ditempuh 
oleh para musafir rohani ke arah tujuan mereka yang telah ditentukan itu, 
kemajuan sebagian dari antara mereka amat lambat sekali. Mereka bergerak 
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49. aDan apabila mereka di-
panggil kepada Allah dan Rasul-
Nya, supaya ia memutuskan di 
antara mereka, tiba-tiba se-
golongan dari mereka berpaling.

ۡم  
ُ
َم بَۡیَنہ

ُ
ِہ َو َرُسۡولِٖہ لَِيۡحک

ي اللّٰ
َ

ا ِال َو ِاَذا  ُدُعۡوۤ

ۡعِرُضۡوَن ﴿۴۹﴾  ۡم ّمُ
ُ
ۡنہ ِاَذا فَِریٌۡق ّمِ

50. Dan jika mereka ber-
pendapat, bahwa kebenaran ada 
di pihak mereka, mereka segera 
datang kepadanya dengan patuh.

 ﴾۵۰ؕ ﴿ ِعِنیَۡن 
ۡ

ُمذ ِالَۡیِہ  ا  تُۡوۤ
ۡ
یَا  

ُ
حَّق

ۡ
ال ُم 

ُ
ہ

َّ ل ۡن 
ُ

یَّک ِاۡن  َو 

51. Apakah di dalam hati 
mereka ada penyakit? Ataukah 
mereka ragu-ragu, ataukah 
mereka takut,2055 bahwa Allah dan 
Rasul-Nya akan berlaku aniaya 
terhadap mereka? Tidak, bahkan 
merekalah orang-orang yang 
aniaya.

َيخَافُۡوَن  اَۡم  ا  اۡرتَابُۡوۤ اَِم  َرٌض 
َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  اَفِۡي  

ِٰٓئَک   ُہ  َعلَۡیہِۡم َو َرُسۡولُٗہ ؕ بَۡل  اُول
ِحۡیَف اللّٰ

َ
اَۡن ّي

لُِمۡوَن ﴿٪۵۱﴾ 
ٰ

ُم  الّظ
ُ
ہ 

52. Sesungguhnya perkataan 
orang-orang mukmin apabila 
mereka dipanggil kepada Allah 
dan Rasul-Nya supaya Dia 
menghakimi di antara mereka 
itu ialah, mereka berkata, “Kami 
dengar dan kami taat.”2056 Dan 
mereka itulah orang-orang yang 
berhasil.

ِہ 
ي اللّٰ

َ
ا ِال اَن  قَۡوَل الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِاَذا ُدُعۡوۤ

َ
َما ک

ِانَّ

ۡم اَۡن یَُّقۡولُۡوا َسِمۡعَنا َو 
ُ
َم بَۡیَنہ

ُ
َو َرُسۡولِٖہ  لَِيۡحک

ُم الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۵۲﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ اََطۡعَنا ؕ َو اُول

a3 : 24.

ke arah tujuan mereka dengan merangkak-rangkak dan merayap-rayap. Yang 
lain berjalan lebih cepat seperti binatang yang bergerak dengan dua kakinya, 
dan yang lain lagi bergerak lebih cepat laksana binatang-binatang berkaki 
empat. Yang diisyaratkan di sini ialah kecepatan dan bukan caranya bergerak. 
Binatang berkaki empat pada umumnya lebih cepat bergeraknya daripada 
binatang-binatang berkaki dua atau yang merayap. Begitu pula halnya dengan 
para musafir rohani.

2055. Ayat ini berarti, bahwa orang-orang kafir menderita salah satu atau 
ketiga-tiga penyakit rohani, atau bahwa sebagian dari mereka itu menderita 
satu macam penyakit dan yang sebagian lain menderita penyakit-penyakit 
lainnya. Pada hakikatnya ketiga hal utama yang menghalangi, memperlambat, 
serta merintangi jalan kemajuan rohani manusia adalah keraguan, ketakutan, 
dan irihati.

R. 7
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53. aDan barangsiapa yang taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 
takut kepada Allah, dan bertakwa 
kepada-Nya, maka mereka itulah 
orang-orang yang menang.

َہ  
للّٰ ا َيۡخَش  َو  لَٗہ   ُسۡو َر َو  َہ 

للّٰ ا یُِّطِع  َمۡن  َو 

ُم  الَۡفٓائُِزۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ُ
ِٰٓئَک  ہ ول

ُ
ۡقِہ  فَا َو یَّتَ

نصف
 الحزب
32 

54. Dan mereka bersumpah de-
ngan nama Allah dengan sumpah 
mereka yang sebenar-benarnya, 
bahwa jika engkau perintahkan 
kepada mereka, niscaya mereka 
akan keluar segera. Katakanlah, 
“Janganlah bersumpah; apa yang 
dituntut dari kamu adalah bke-
taatan kepada yang apa yang benar. 
Sesungguhnya Allah Maha-
waspada atas apa yang kamu 
kerjakan.”

ۡم  
ُ
اَمَۡرتَہ لَِئۡن  اَیَۡمانِہِۡم  َجۡہَد   ِہ 

بِاللّٰ اَۡقَسُمۡوا  َو 

 ؕ 
ٌ

ۡعُرۡوفَۃ   ّمَ
ٌ

ا تُۡقِسُمۡوا ۚ َطاَعۃ
َّ ل لََيۡخُرُجّنَ ؕ قُۡل 

َہ َخِبیٌۡر    ۭ بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۵۴﴾ 
ِاّنَ اللّٰ

55. Katakanlah, c”Taatlah ke-
pada Allah, dan taatlah kepada 
Rasul ini.” Maka jika kamu ber-
paling, maka ia bertanggung-
jawab tentang apa yang dibebankan 
kepadanya, dan kamu ber-
tanggungjawab tentang apa yang 
dibebankan kepadamu. Dan jika 
kamu taat kepadanya, kamu akan 
mendapat petunjuk. dDan tidaklah 
kewajiban Rasul melainkan 
menyampaikan secara jelas.

فَِاۡن    ۚ ُسۡوَل  الّرَ اَِطۡیُعوا  َو  َہ 
اللّٰ اَِطۡیُعوا  قُۡل 

ا  ّمَ ۡم 
ُ

َعلَۡیک َو  َل  ُحّمِ َما  َعلَۡیِہ  َما 
فَِانَّ ۡوا 

َّ تََول

تُۡم ؕ َو ِاۡن تُِطۡیُعۡوُہ تَۡہَتُدۡوا ؕ َو َما َعلَي 
ۡ
ل ُحّمِ

ا الَۡبلُٰغ الُۡمِبیُۡن ﴿۵۵﴾ 
َّ ُسۡوِل  ِال الّرَ

2056. Ayat ini dan ayat-ayat yang berdekatan, mengisyaratkan kepada 
satu asas Islam yang pokok dan mendasar, ialah bahwa Islam merupakan suatu 
peraturan hukum yang sempurna; nasihat-nasihat dan perintah-perintahnya 
meliputi semua segi kehidupan manusia yang beraneka ragam, dan bahwa 
Rasulullah Saw merupakan putusan terakhir mengenai semua perkara yang 
bertalian dengan kehidupan Kaum Muslimin sebagai suatu kaum.

a4 : 14.   b5 : 93; 64 : 13  c4 : 14; 33 : 72; 48 : 18.
d16 : 36; 29 : 19; 36 : 18.
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a22 : 78.

56. Allah telah berjanji kepada 
orang-orang yang beriman dari 
antara kamu dan berbuat amal 
saleh, bahwa Dia pasti akan 
menjadikan mereka itu khalifah 
di bumi ini, sebagaimana Dia 
telah menjadikan khalifah orang-
orang yang sebelum mereka; dan 
Dia pasti akan meneguhkan bagi 
mereka agama mereka, yang 
telah Dia ridhai bagi mereka; dan 
pasti Dia akan memberi mereka 
keamanan dan kedamaian seba-
gai pengganti sesudah ketakutan 
mencekam mereka. Mereka akan 
menyembah Aku, dan mereka tidak 
akan mempersekutukan sesuatu 
dengan Aku. Dan barangsiapa 
ingkar sesudah itu, mereka itulah 
orang-orang durhaka.2057*

ۡم َو َعِمُلوا 
ُ

َمنُۡوا ِمۡنک
ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ ُہ  ال
َوَعَد  اللّٰ

َما 
َ
ک الۡاَۡرِض  فِي  ۡم 

ُ
ہ ۡخلَِفّنَ

َ
لَيَۡست ِلٰحِت  الّصٰ

ّنَ 
َ
ن

ّ
لَُیَمِک َو   ۪ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال ۡخلََف 
َ

اۡست

ۡم 
ُ
ہ لَّنَ لَُیَبّدِ َو  ۡم 

ُ
لَہ اۡرتَٰضي  ِذي 

َّ ال ُم  
ُ
ِدیَۡنہ ۡم 

ُ
لَہ

ۡوَن 
ُ
ۡن  ۭ بَۡعِد َخۡوِفہِۡم اَۡمًناؕیَۡعُبُدۡونَِنۡي لَا  یُۡشِرک ّمِ

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا ٰذلَِک  بَۡعَد  َر 

َ
ف

َ
ک َمۡن   َو   ؕ َشۡیًئا  بِۡي 

الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۵۶﴾ 

57. aDan dirikanlah shalat, dan 
bayarlah zakat, dan taatlah kepada 
Rasul itu supaya kamu mendapat 
rahmat,

اَِطۡیُعوا  َو  وَۃ 
ٰ

ک الّزَ تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ   الّصَ اَِقۡیُموا  َو 

ُکۡم تُۡرَحُمۡوَن ﴿۵۷﴾ 
َّ ُسۡوَل لََعل الّرَ

58. Janganlah engkau mengira, 
bahwa orang-orang yang ingkar 
akan dapat melumpuhkan rencana-
rencana Kami di muka bumi; dan 
tempat tinggal mereka adalah 
neraka. Dan sungguh buruklah 
tempat kembali itu.

ُرۡوا ُمۡعِجِزیَۡن فِي الۡاَۡرِضۚ 
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ۡحَسبَّنَ ال
َ
لَا ت

َس الَۡمِصیُۡر ﴿٪۵۸﴾ 
ۡ
اُر ؕ َو لَِبئ ُم الّنَ

ُ
ٰوىہ

ۡ
َو َما 

2057. Oleh sebab ayat ini berlaku sebagai pendahuluan untuk mengantarkan 
masalah khilafat, maka dalam QS. 52: 55 berulang-ulang telah diberi tekanan 
mengenai ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Tekanan ini merupakan 
isyarat mengenai tingkat dan kedudukan seorang khalifah dalam Islam. Ayat 
ini berisikan janji, bahwa Kaum Muslimin akan dianugerahi pimpinan rohani 
maupun duniawi.
* Ayat ini disebut ayat “istikhlaf”. Di dalamnya hal ini dijelaskan, bahwa sebagaimana 
Allah Swt selalu menjadikan khalifah-khalifah sesudah kewafatan nabi dimasa lalu, sesudah 
kewafatan Rasulullah Saw pun hal ini akan terus berlangsung. Khilafat itu mengambil cahaya 



AL-NŪR Surah 24Juz 18

1255

59. Hai orang-orang yang ber-
iman, hendaklah orang-orang 
yang dimiliki tangan kananmu, 
dan mereka yang belum baligh 
di antara kamu meminta izin 
kepadamu dalam tiga waktu 
sebelum mereka masuk ke kamar 
pribadimu. Sebelum shalat Subuh, 
dan apabila kamu membuka 
pakaianmu waktu tengah hari, 
dan sesudah shalat Isya.2058 
Inilah tiga waktu aurat bagimu. 
Selain waktu-waktu itu tidak 
ada dosa bagimu dan tidak pula 
bagi mereka, karena beberapa di 
antara kamu harus melayani yang 
lainnya dan keluar masuk dengan 
bebas menurut keperluannya. 
Demikianlah Allah menjelaskan 
bagimu perintah-perintah itu; 
karena Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana.

ِذیَۡن 
َّ ال ُم 

ُ
ِذنۡک

ۡ
لِيَۡسَتا َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

یَۡبلُُغوا   لَۡم  ِذیَۡن 
َّ ال َو  ۡم 

ُ
اَیَۡمانُک َملََکۡت 

َصٰلوِۃ   قَۡبِل  ٍتِؕمۡن  مَّرٰ ثَلَٰث  ۡم 
ُ

ِمۡنک حُلَُم 
ۡ

ال
َن  ّمِ ۡم 

ُ
ثَِیابَک تََضُعۡوَن  ِحیَۡن  َو  الَۡفۡجِر 

ثَلُٰث  الِۡعَشٓاِءؕ  َصٰلوِۃ  ۭ بَۡعِد  ِمۡن  َو  ِہیَۡرِۃ 
َ

الّظ

ۡم َو لَا َعلَۡیہِۡم 
ُ

َعۡوٰرٍت لَُّکۡمؕ  لَيَۡس َعلَۡیک

ۡم  
ُ

بَۡعُضک ۡم 
ُ

َعلَۡیک فُۡوَن  َطّوٰ  ؕ بَۡعَدُہّنَ   ۭ ُجَناٌح  

ٰیِت ؕ 
ٰ

ُہ لَُکُم  الۡا
ُن اللّٰ ِ

لَِک یَُبیّ
ٰ

ذ
َ
َعلٰي بَۡعٍضؕ ک

ُہ  َعلِۡیٌم َحِکۡیٌم ﴿۵۹﴾ 
َو اللّٰ

Janji itu diberikan kepada seluruh umat Islam, tetapi lembaga khilafat 
akan mendapat bentuk nyata dalam wujud perorangan-perorangan tertentu, 
yang akan menjadi penerus Rasulullah Saw serta wakil seluruh umat Islam. 
Janji mengenai ditegakkannya khilafat adalah jelas dan tak dapat menimbulkan 
salah paham. Oleh sebab kini Rasulullah Saw satu-satunya Hādī (petunjuk 
jalan) umat manusia untuk selama-lamanya, khilafat beliau akan terus berwujud 
dalam salah satu bentuk di dunia ini sampai Hari Kiamat, karena semua khilafat 
yang lain telah tiada lagi. Inilah, di antara banyak keunggulan yang lainnya 
lagi, merupakan kelebihan Rasulullah Saw yang menonjol di atas semua nabi 
dan rasul Tuhan lainnya. Zaman kita ini telah menyaksikan khalifah rohani 
beliau yang terbesar dalam wujud Pendiri Jemaat Ahmadiyah. Lihat juga Edisi 
Besar Tafsir dalam bahasa Inggris, (halaman 1869- 1870).

2058. Masalah “pardah” seperti dikemukakan dalam ayat 32 di atas telah 
disinggung pada empat tempat lainnya dalam Al-Qur’an. Sementara QS.24: 

dari nabi dan menyebarkannya. Setiap kali seorang Khalifah akan wafat, Jemaat diliputi 
perasaan takut, yang dengan karunia-Nya, berkat Khilafat akan merubahnya menjadi perasaan 
aman. Maka tanda kebenaran Khilafat ialah ia merubah rasa tidak aman menjadi rasa aman. 
Inilah yang disabdakan oleh Hadhrat Masih Mau’ud As di buku ‘Al-Wasiyat’, bahwa sesudah 
wafatnya seorang nabi atau Khalifah, untuk sementara waktu Jemaat akan merasakan bahwa 
sekarang musuh akan memadamkan cahaya kenabian itu. Tapi di ayat istikhlaf ini ada janji 
yang qath‘i, bahwa setiap kali musuh akan gagal. Tujuan kenabian adalah tegaknya tauhid di 
dunia. Ini juga tanda kebenaran Khilafat, bahwa tujuan akhirnya adalah tegaknya tauhid.

R. 8
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60. Dan apabila anak-anak dari 
antara kamu telah mencapai ke-
dewasaan, maka hendaklah mereka 
juga meminta izin, sebagaimana 
orang-orang sebelum mereka me-
minta izin. Demikianlah Allah 
menerangkan bagimu perintah-
perintah-Nya; dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

ِذنُۡوا 
ۡ
يَۡسَتا

ۡ
حُلَُم فَل

ۡ
ُم ال

ُ
َو ِاَذا بَلََغ الۡاَۡطَفاُل ِمۡنک

ُن  ِ
یَُبیّ لَِک 

ٰ
ذ

َ
قَۡبلِہِۡم ؕک ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َذَن 
ۡ
اۡسَتا َما 

َ
ک

ُہ  َعلِۡیٌم  َحِکۡیٌم ﴿۶۰﴾ 
ٰیِتٖہؕ  َو اللّٰ

ٰ
ُہ  لَُکۡم ا

اللّٰ

61. Wanita-wanita yang usianya 
telah lanjut, tidak berkeinginan 
lagi untuk menikah,2058A maka tiada 
dosa bagi mereka, jika mereka 
melepaskan pakaian luar mereka 
tanpa memperlihatkan kecantikan 
mereka. Tetapi jika mereka men-
jaga diri sekalipun dari berbuat 
demikian, maka itu lebih baik bagi 
mereka. Dan Allah Maha Men-
dengar, Maha Mengetahui.

ِتۡي  لَا یَۡرُجۡوَن 
ّٰ َسٓاِء ال ِ

ّ َو الَۡقَواِعُد ِمَن الن

اًحا فَلَيَۡس َعلَۡیِہّنَ ُجَناٌح اَۡن یََّضۡعَن 
َ
نِک

ٰجٍت  ۭ بِِزیَۡنٍۃ َؕو اَۡن  ثَِیابَُہّنَ َغیَۡر ُمَتبَّرِ

َسِمۡیٌع   ُہ 
اللّٰ َو   ؕ ُہّنَ 

َّ
ل َخیٌۡر  يَّۡسَتۡعِفۡفَن 

َعلِۡیٌم ﴿۶۱﴾ 

62. Tiada salahnya bagi orang 
yang buta dan tiada salahnya bagi 
orang yang lumpuh, dan tiada 
salahnya bagi orang yang sakit 
dan tidak pula bagi dirimu sendiri, 
bahwa kamu makan dari rumah-
rumahmu, atau dari rumah bapak-
bapakmu, atau dari rumah ibu-
ibumu atau dari rumah saudara-
saudara lelaki kamu, atau dari 
rumah saudara-saudara perempuan 
kamu, atau dari rumah saudara-
saudara laki-laki bapakmu, atau 
dari rumah saudara-saudara

الۡاَۡعَرِج  َعلَي  لَا  ّوَ  َحَرٌج  الۡاَۡعٰمي  َعلَي  لَيَۡس 

ۡم اَۡن 
ُ

ٰۤي  اَنُۡفِسک َحَرٌج ّوَ لَا َعلَي الَۡمِریِۡض َحَرٌج ّوَ لَا َعل

اَۡو  ۡم 
ُ

بَٓائِک
ٰ
ا بُُیۡوِت  اَۡو  ۡم 

ُ
ۭ بُُیۡوتِک ِمۡن  ُلۡوا 

ُ
ک

ۡ
تَا

ۡم اَۡو 
ُ

ۡم اَۡو  بُُیۡوِت  ِاۡخَوانِک
ُ

ٰہِتک بُُیۡوِت اُّمَ

اَۡو  ۡم 
ُ

اَۡعمَاِمک بُُیۡوِت  اَۡو  ۡم 
ُ

اََخٰوتِک بُُیۡوِت 

اَۡو  اَۡخَوالُِکۡم   بُُیۡوِت   اَۡو   ۡم  
ُ

ِتک َعّمٰ بُُیۡوِت 

 
ۤ
َفاِتحَٗہ ّمَ َملَۡکتُۡم  َما  اَۡو  ۡم 

ُ
ٰخلِٰتک بُُیۡوِت 

32 membahas “pardah” terutama untuk di sebelah dalam dinding pagar rumah, 
maka QS.33: 60 membahas “pardah” di luar rumah dan di jalan-jalan raya, 
sedang QS.33: 33-34 membicarakan semacam “pardah” terbatas, yang secara 
khusus diwajibkan untuk para istri Rasulullah Saw dan yang dengan sendirinya 
berlaku untuk semua kaum wanita Muslim, dan kesimpulannya mengisyaratkan 
kepada kenyataan, bahwa pusat terutama bagi kegiatan wanita adalah rumah 
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perempuan bapakmu, atau dari 
rumah saudara-saudara lelaki 
ibumu, atau dari rumah saudara-
saudara perempuan ibumu, atau 
dari rumah yang kamu mempunyai 
tugas menjaga kuncinya, atau dari 
rumah sahabatmu. Demikian pula 
tidak ada dosa bagi kamu jika 
kamu makan bersama-sama atau-
pun secara terpisah.2059 Tetapi 
aapabila kamu masuk rumah-
rumah, berilah salam kepada 
orang-orang karib-kerabat kamu 
dengan ucapan selamat dari sisi 
Allah, yang penuh berkat dan ke-
sucian. Demikianlah Allah men-
jelaskan bagimu perintah-perin-
tah-Nya, supaya kamu memper-
gunakan akal.

اَۡن   ُجَناٌح  ۡم 
ُ

َعلَۡیک لَيَۡس   ؕ ۡم 
ُ

َصِدیِۡقک اَۡو 

تُۡم 
ۡ
ُلۡوا َجِمۡیًعا اَۡو اَۡشَتاتًا ؕ فَِاَذا َدَخل

ُ
ک

ۡ
تَا

ۡن  ّمِ  
ً

ۃ ِحّیَ
َ
ت ۡم 

ُ
اَنُۡفِسک ٰۤي  َعل ُِمۡوا 

ّ فََسل بُُیۡوتًا 

ُہ 
ُن اللّٰ ِ

لَِک یَُبیّ
ٰ

ذ
َ
 ؕ ک

ً
َبۃ   َطّیِ

ً
ۃ

َ
ِہ ُمٰبَرک

ِعۡنِد اللّٰ

ُکۡم تَۡعِقُلۡوَن ﴿٪۶۲﴾ 
َّ ٰیِت لََعل

ٰ
لَُکُم الۡا 

a24 : 28.

tangganya. Tetapi ayat ini menunjuk kepada semacam “pardah” yang lain lagi, 
yaitu bahwasanya para pelayan rumah dan anak-anak di bawah umur pun tidak 
boleh memasuki ruangan-ruangan pribadi majikan atau orangtua mereka pada 
tiga waktu tertentu yang disebut di sini, tanpa terlebih dahulu meminta izin. 
Zahīrah berarti, panas yang terik di tengah hari; jangka waktu sejenak sebelum 
tengah hari sampai sejenak sesudahnya di musim panas (Lane).

2058A. Qawā‘id adalah jamak dari Qā‘id yang berarti seorang wanita 
yang berhenti melahirkan anak dan tidak lagi haid, atau yang tidak bersuami, 
atau seorang wanita yang sudah tua renta, sangat lanjut usianya (Lane).

2059. Ayat ini membahas beberapa peraturan perilaku sosial; peraturan-
peraturan itu membatalkan prasangka-prasangka bodoh yang beredar 
di tengah-tengah beberapa bagian masyarakat manusia, dan cenderung 
membatasi hubungan bebas antara sikaya dan simiskin. Islam mewajibkan 
adanya persamaan sosial yang lengkap, dan merupakan musuh terang-
terang terhadap pembagian manusia dalam kelas-kelas yang tak tertembus. 
Di sini Islam telah menekankan betapa pentingnya dan bermanfaatnya 
hubungan sosial yang bebas dan makan-makan secara berjamaah di antara 
segala golongan masyarakat, dan telah mendorong serta lebih menyukai 
makan-makan berjamaah untuk mempererat silaturahmi dan menghilangkan 
batas-batas yang memisahkan orang-orang dari berbagai kedudukan sosial, 
meskipun Islam tidak melarang untuk makan sendirian. Orang-orang Arab 
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63. Sesungguhnya mukmin 
yang sejati ialah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan mereka yang 
apabila mereka ada besertanya 
untuk suatu urusan kepentingan 
umum yang telah mengumpulkan 
mereka itu bersama-sama,2059A 
mereka tidak pergi sebelum 
mereka minta izin kepadanya.2060 
Sesungguhnya, orang-orang 
yang minta izin kepada engkau, 
mereka itulah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya. Maka, apabila mereka minta 
izin kepada engkau untuk suatu 
urusan mereka yang penting 
sekali, berilah izin siapa yang 
engkau kehendaki dari mereka, 
dan mintakanlah ampunan bagi 
mereka dari Allah. Sesungguh-
nya Allah itu Mahapengampun, 
Mahapenyayang.

ِہ 
بِاللّٰ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َما 
ِانَّ

َجاِمٍع   اَۡمٍر  ٰۤي   َعل َمَعٗہ  انُۡوا 
َ
ک ِاَذا  َو  َرُسۡولِٖہ  َو 

ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ   ؕ ِذنُۡوُہ 

ۡ
يَۡسَتا ي 

ٰ
َحّت َہُبۡوا 

ۡ
یَذ ۡم  

َّ ل

یُۡؤِمنُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ِٰٓئَک  اُول ِذنُۡونََک 

ۡ
يَۡسَتا

لَِبۡعِض  َذنُۡوَک 
ۡ
اۡسَتا فَِاَذا   ۚ َرُسۡولِٖہ  َو   ِہ 

بِاللّٰ

اۡسَتۡغفِۡر  َو  ۡم 
ُ
ِمۡنہ ِشۡئَت  لَِّمۡن  َذۡن  

ۡ
فَا نِہِۡم 

ۡ
َشا

ِحۡیٌم ﴿۶۳﴾  ّرَ َغُفۡوٌر   َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َہ 

اللّٰ ُم 
ُ
لَہ

dan Yahudi zaman dahulu berkeberatan untuk makan bersama-sama dengan 
orang-orang buta dan dengan mereka yang menderita cacat dan ketunaan 
sosial tertentu, seperti halnya orang-orang Hindu yang sampai hari ini pun 
tidak mau makan atau duduk bersama-sama dengan golongan Sudra (paria). 
Islam tidak menyukai semua perilaku dan kebiasaan itu serta menganjurkan 
dan mendorong agar makan bersama dan berhubungan secara bebas di 
antara semua tingkatan dan lapisan masyarakat manusia. Haraj berarti, dosa; 
keberatan; bersalah; celaan atau kejahatan (Lane).

2059A. Amr Jāmi‘  berarti, perkara yang amat penting yang karenanya 
orang berkumpul bersama, seolah-olah perkara itu sendiri menghimpunkan 
mereka (Lane).

2060. Beberapa ayat yang mendahuluinya, berisikan petunjuk-petunjuk 
bagi Kaum Muslimin mengenai bagaimana seharusnya mereka berlaku 
dalam urusan-urusan yang mempunyai kepentingan sosial. Tetapi ayat-ayat 
ini membahas perkara-perkara yang mempunyai kepentingan nasional. 
Kaum Muslimin diperintahkan untuk – bila mereka berada bersama 
dengan Rasulullah Saw, seraya sibuk menghadapi dan menyelesaikan 
suatu perkara dan persoalan yang menyangkut kepentingan nasional – 

R. 9
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64. Janganlah kamu memper-
lakukan seruan dari Rasul di 
antara kamu, seperti seruan sese-
orang di antara kamu kepada 
yang lain.2061 Sesungguhnya 
Allah mengetahui aorang-orang 
di antara kamu yang meloloskan 
diri dengan sembunyi-sembunyi. 
Maka hendaklah hati-hati orang-
orang yang menyalahi perintah-
Nya supaya jangan sampai cobaan 
menimpa mereka atau azab yang 
pedih menimpa mereka.

ُدَعٓاِء  
َ
ک ۡم 

ُ
بَۡیَنک ُسۡوِل  الّرَ ُدَعٓاَء  ۡجَعُلۡوا 

َ
ت لَا 

ِذیَۡن  
َّ ُہ  ال

ۡم  بَۡعًضا ؕ قَۡد یَۡعلَُم  اللّٰ
ُ

بَۡعِضک
ِذیَۡن 

َّ ال ِر 
َ

َيۡحذ
ۡ
فَل  ۚ لَِواًذا  ۡم  

ُ
ِمۡنک ُلۡوَن 

َّ یَتََسل

اَۡو   
ٌ

ِفۡتَنۃ ۡم 
ُ
تُِصۡیَبہ اَۡن  اَۡمِرٖہۤ  َعۡن  ُيخَالُِفۡوَن 

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۶۴﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
یُِصۡیَبہ

65. Dengarkanlah! bSesung-
guhnya kepunyaan Allah apa yang 
ada di seluruh langit dan bumi. 
Sungguh Dia mengetahui keada-
an yang kamu ada di dalamnya. 
Dan pada hari ketika mereka akan 
dikembalikan kepadaNya, maka 
Dia menerangkan kepada mereka 
apa yang telah mereka kerjakan. 
Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

قَۡد   ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ ِاّنَ  اَلَاۤ  

  اَنۡتُۡم َعلَۡیِہ ؕ َو یَۡوَم یُۡرَجُعۡوَن  ِالَۡیِہ  
ۤ
یَۡعلَُم َما

ۡيٍء  
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ بِک

ۡم بَِما َعِمُلۡوا ؕ َو اللّٰ
ُ
ُئہ فَُیَنّبِ

َعلِۡیٌم ﴿٪۶۵﴾ 

a9 : 127.  b2 : 285;  10 : 56;  31 : 27.

agar tidak meninggalkan sidang tanpa izin beliau. Dari ayat ini pula dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa dalam hal-hal yang menyangkut seluruh bangsa 
atau masyarakat, manusia secara perseorangan kehilangan hak kebebasan 
bertindaknya. Ia harus mengikuti keputusan yang telah diambil sidang Kaum 
Muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Saw, khalifah beliau atau pemimpin 
mereka yang diakui dan terpilih.

2061. Seruan nabi atau amir tidak boleh dianggap remeh. Seruan itu harus 
dijunjung tinggi dengan selayaknya, sebab seruan itu selamanya menyangkut 
perkara-perkara yang amat penting. Ayat ini dapat pula berarti, bahwa urusan 
pribadi Rasulullah Saw atau khalifah tidak boleh diganggu gugat, serta 
permohonan-permohonan yang tidak perlu sekali tidak boleh diajukan, sebab 
akan mengganggu waktu beliau yang sangat berharga, dan bila beliau diajak 
berbicara, beliau harus disapa dengan takzim yang layak menurut kedudukan 
beliau yang luhur itu.



AL-FURQĀN Surah 25Juz 18

1260

Surah 25
AL-FURQĀN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 78, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa surah ini diturunkan pada 
masa terakhir di Mekah. Beberapa penulis Barat beranggapan, bahwa 
surah ini diturunkan pada masa sangat awal kenabian Rasulullah 
Saw. Mereka mendasarkan kesimpulan itu pada alasan tidak adanya 
singgungan sedikit pun mengenai penindasan kaum Quraisy atas kaum 
Muslim, yang menurut mereka, dimulai beberapa tahun kemudian. 
Dugaan-dugaan ini terlalu lemah untuk diberi perhatian yang serius. 
Hal itu sama saja dengan mengatakan, bahwa oleh karena di dalam 
Surah-surah Madaniyah hampir tidak ada pembicaraan tentang orang-
orang kafir, maka di zaman Medinah tak ada peperangan yang terjadi 
antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir.

Surah Al-Nūr berakhir dengan catatan mengenai kepentingan 
dan kegunaan yang besar dalam membentuk dan mengelola sebuah 
masyarakat Islam. Surah itu pun menyatakan, bahwa beberapa orang 
Muslim tertentu kurang memahami akan potensi-potensi besar yang 
dimilikinya; di lain pihak mereka takut terhadap masyarakat orang-
orang kafir yang sebenarnya telah lapuk sampai akar-akarnya itu. Surah 
Al-Furqan mengemukakan alasan-alasan, mengapa ketakutan kaum 
yang lemah imannya itu hanyalah lamunan dan khayalan daya cipta 
mereka sendiri karena bingungnya, dan dalam kenyataannya tidak ada 
sesuatu yang perlu ditakuti.

Ikhtisar Surah 
Surah ini dibuka dengan pernyataan yang tegas dan jelas, bahwa 

amanat Al-Qur’an dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Ia 
lebih lanjut mengatakan, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 
menurunkan Al-Qur’an, adalah satu-satunya Dzat Yang memiliki 
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seluruh langit dan bumi, lagi tidak ada tandinganNya, dan satu-
satunya Pencipta tiap zarrah alam semesta. Oleh karena itu kalam-Nya 
sepenuhnya serasi dengan hukum alam – dan memang seharusnya 
begitu – maka penerimaan atau penolakan terhadap kalam-Nya tidak 
hanya semata-mata berarti menerima atau menolak syariat, akan tetapi 
sama halnya dengan tunduk atau melanggar hukum alam itu sendiri. 
Dinyatakan seterusnya, bahwa karena orang-orang kafir merasa sulit 
mengingkari keindahan dan keunggulan ajaran Al-Qur’an, mereka 
berlindung di balik dalih (tuduhan), bahwa kitab itu bukanlah karya 
satu orang, melainkan hasil usaha bersama beberapa orang. Mereka 
lebih lanjut menuduh, bahwa ajarannya adalah curian dari kitab-kitab 
suci lama. Akan tetapi dalih-dalih ini tidak berbobot, sebab sekiranya 
Al-Qur’an itu hasil usaha manusia, niscaya ia tidak mungkin berisi 
ajaran yang ada di luar kekuasaan manusia untuk menciptakannya. 
Dan andaikata Al-Qur’an hanyalah semata-mata salinan kitab-kitab 
suci terdahulu, kitab-kitab itu harus juga memiliki kebaikan dan 
keindahan seperti yang dimiliki oleh Al-Qur’an; akan tetapi tidaklah 
demikian halnya. Kemudian surah ini menjawab beberapa kecaman 
yang sudah usang lagi menjemukan dari pihak kaum kafir, seperti 
misalnya, Rasulullah Saw adalah manusia biasa yang akan mati dan 
tunduk kepada keperluan-keperluan duniawi. Lalu diterangkannya 
secara ringkas mengenai hukum kebangkitan dan kejatuhan bangsa-
bangsa, dan kaum kafir diperingatkan, bahwa masa kemunduran dan 
kemerosotan mereka dan kebangkitan, kemajuan, dan kesejahteraan 
kaum Muslimin telah tiba. Lebih lanjut perhatian orang-orang kafir 
ditarik kepada peristiwa alam, bahwa Tuhan telah membuat dua 
macam air; yang satu pahit dan yang lainnya tawar; kedua-duanya 
mengalir berdampingan. Kedua arus itu tetap berjalan sejajar, dan tidak 
bercampur satu sama lain. Begitu juga, ajaran-ajaran Al-Qur’an dan 
ajaran-ajaran kitab-kitab suci lainnya akan tetap berdampingan, supaya 
dengan membandingkannya orang-orang dapat memisahkan yang benar 
dan yang palsu, serta yang manis dan yang pahit. Menjelang penutup, 
surah ini menyebutkan beberapa ciri dan tanda khusus hamba-hamba 
Allah yang muttaki, yang dengan beramal menurut ajaran-ajaran Al-
Qur’an, mencapai puncak kemuliaan rohani yang tinggi. Surah ini 
berakhir dengan penunjukkan kepada kebenaran agung, bahwa Tuhan 
telah menciptakan manusia untuk memenuhi suatu tujuan yang sangat 
luhur dan mulia, dan barangsiapa gagal memenuhi tujuan itu, ia akan 
kehilangan rahmat dan karunia Tuhan.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Maha Beberkat2062 Dia, Yang 
telah menurunkan Al-Furqan2063 
kepada hamba-Nya, supaya ia 
menjadi pemberi peringatan bagi 
sekalian alam.

ٖہ  َعۡبِد َعلٰي  َن  قَا ۡر
ُ
لۡف ا َل  نَّزَ ۡي  ِذ

َّ ل ا َک  تَٰبَر

 ﴾۲﴿ۙ ٰعلَِمیَۡن  نَِذیَۡرا 
ۡ
ۡوَن  لِل

ُ
لَِیک

ثلاثۃ 
ارباع 
الحزب
36 

3. Dia – Yang mempunyai 
kerajaan seluruh langit dan bumi. 
bDan Dia tidak mengambil anak, 
dan tidak ada sekutu bagi-Nya 
dalam kerajaan-Nya; dan Dia 
telah menciptakan segala sesuatu, 
dan telah menetapkan ukurannya 
dengan sebaik-baiknya.2064

لَۡم   َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل لَٗہ   ِذۡي 

َّ ا�ل

َو  ِک 
ۡ
الُۡمل فِي  َشِریٌۡک  ٗہ 

َّ ل ۡن 
ُ

یَک لَۡم   ّوَ  َولًَدا   
ۡ

ِخذ
َّ

یَت

َرٗہ تَۡقِدیًۡرا ﴿۳﴾  ۡيٍء فََقّدَ
َ

 ش
َ

ّل
ُ
َخلََق ک

2062. Kata Tabāraka berarti, sangat mulia sekali; jauh sekali dari segala 
keaiban, kekotoran, ketidak-sempurnaan, dan segala macam sifat yang cemar; 
memiliki kebaikan yang berlimpah-limpah (QS.6: 156 & 21: 51). Al-Qur’an 
memiliki semua nilai dan sifat yang terkandung dalam kata ini. Al-Qur’an 
tidak hanya bebas sepenuhnya dari segala keaiban dan ketidak-sempurnaan, 
melainkan juga memiliki semua nilai luhur yang dapat dibayangkan dan yang 
seharusnya dimiliki oleh syariat terakhir bagi seluruh umat manusia, dan Al-
Qur’an memilikinya itu dengan sepenuh-sepenuhnya.

2063. Furqān berarti sesuatu yang membedakan antara yang benar dan 
yang palsu; keterangan, bukti atau kesaksian, sebab keterangan atau bukti 
itu gunanya membedakan antara yang benar dan yang salah. Kata itu pun 
mengandung arti pagi atau fajar, sebab fajar memisahkan hari dari malam. Al-
Qur’an adalah Furqān yang paripurna. Di antara seribu satu macam keindahan 
dan kebagusan yang membedakan Al-Qur’an dari kitab-kitab wahyu lainnya, 
dan yang menegakkan keunggulannya di atas kitab-kitab itu semuanya, dua 
macam nampak jelas sekali, yakni, (i) Al-Qur’an tidak membuat pernyataan atau 
pengakuan yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan keterangan-keterangan 
yang sehat dan kuat, dan (ii) Al-Qur’an membuat kebenaran itu begitu nyata 
bedanya dari kepalsuan sebagaimana perbedaan yang sangat nyata antara siang 
hari dari malam hari.

2064. Anak kalimat “dan telah menetapkan ukurannya dengan sebaik-
baiknya” mengandung arti, bahwa ada batas tertentu bagi kekuatan-kekuatan 
dan pekerjaan-pekerjaan atau perkembangan segala sesuatu yang tidak dapat 

a1 : 1.  b2 : 117; 10 : 69; 17 : 112; 18 : 5; 19 : 89; 21 : 27; 39 : 5; 43 : 82.
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dilanggar atau dilampaui. Batas-batas ini menunjuk kepada satu hukum yang 
bekerja di seluruh jagat raya, dan dari sini menunjuk kepada satu Perancang, 
Pencipta dan Pengatur – Sang Pencipta Yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, 
tetapi telah mengadakan pembatasan terhadap segala benda.

2065. Segala sesuatu harus melampaui tiga tingkat perkembangan: (a) 
tingkat tak bernyawa; (b) tingkat mempunyai kekuatan untuk hidup, ketika 
sebuah benda diberi sifat-sifat dan tenaga-tenaga untuk tumbuh; dan (c) tingkat 
hidup yang sebenarnya. Tuhan, Pencipta segala kehidupan, memiliki kekuasaan 
mutlak dan tunggal atas ketiga tingkat itu semuanya.

2066. Ayat ini dan ayat berikutnya menunjuk kepada dua tuduhan orang-
orang kafir terhadap Rasulullah Saw dan menjawab tuduhan-tuduhan itu. 
Jawaban kepada tuduhan yang pertama, bahwa Rasulullah Saw mengada-
adakan dusta, ialah bahwa mereka tidak adil melancarkan tuduhan semacam itu. 
Rasulullah Saw telah tinggal di tengah-tengah mereka untuk suatu masa yang 
panjang sebelum itu dan mereka sendiri semuanya menjadi saksi atas ketulusan 

4. Namun amereka telah me-
ngambil tuhan-tuhan lain selain 
Dia, byang tidak menciptakan 
apa pun, malahan mereka yang 
diciptakan, dan mereka tidak 
berdaya untuk memberi mudarat 
ataupun manfaat kepada diri 
mereka sendiri dan mereka tidak 
kuasa untuk mematikan atau 
menghidupkan dan tidak pula 
membangkitkan kembali.2065

َشۡیًئا  َيۡخلُُقۡوَن  ا 
َّ ل   

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا ُدۡونِٖہۤ   ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات َو 

ا  َضّرً لِاَنُۡفِسہِۡم  یَۡملُِکۡوَن  لَا  َو  ُيۡخلَُقۡوَن  ۡم 
ُ
ہ ّوَ 

ّوَ   ّوَ لَا نَۡفًعا ّوَ لَا یَۡملُِکۡوَن َمۡوتًا  ّوَ لَا َحٰیوًۃ  

لَا نُُشۡوًرا ﴿۴﴾ 

5. Dan orang-orang yang 
ingkar itu berkata, “Ini tidak 
lain hanyalah dusta yang telah 
ia ada-adakan, cdan kaum lain 
membantunya dalam usaha itu.” 
Sesungguhnya,2066 mereka telah 
berbuat aniaya dan dusta besar.

ٰرىُہ َو 
َ
ت

ۡ
ُک ا�ف

ۡ
اۤ  ِاف

َّ اۤ  ِال
َ

ا ِاۡن ٰہذ
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ َو قَاَل ال

ًما  
ۡ
َخُرۡوَن ۚ فََقۡد  َجٓاُءۡو  ُظل

ٰ
اََعانَٗہ  َعلَۡیِہ  قَۡوٌم  ا

 ﴾۵ۚ ّوَ  ُزۡوًرا ﴿

6. Dan mereka berkata, d”Ini 
adalah dongengan orang-orang 
dahulu; yang ia suruh tulis dari 
seseorang, maka dongengan itu 
dibacakan kepadanya setiap pagi 
dan petang.”

فَِہَي  اۡکَتَتَبَہا  لِیَۡن  الۡاَّوَ اََساِطیُۡر  ا  قَالُۡوۤ َو 

َرًۃ  ّوَ اَِصۡیلًا ﴿۶﴾ 
ۡ

تُۡملٰي َعلَۡیِہ  بُک

a17 : 57 : 18 : 16; 21 : 25.  b7 : 192; 16 : 21.  c16 : 104. d8 : 32; 16 : 25; 68 : 16; 83 : 14.
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hati dan kebenaran beliau. Bagaimanakah sekarang mereka dapat menuduh 
beliau pemalsu? Jawaban kepada tuduhan kedua ialah bahwa siapa pun yang 
dikatakan pembantu Rasulullah Saw pastilah mereka menganut beberapa 
kepercayaan dan itikad, akan tetapi Allah menolak dan merombak semua 
kepercayaan yang palsu itu dan membatalkan serta memperbaiki kepercayaan-
kepercayaan lainnya. Bagaimanakah seseorang dianggap membantu beliau 
untuk menciptakan sebuah kitab yang telah memotong urat nadi kepercayaan 
dan itikad-itikad yang begitu mereka junjung dan muliakan itu?

2066A. Apakah gerangan yang terjadi dengan rasul itu?
2067. Orang-orang kafir mempunyai tanggapan yang sangat rendah sekali 

mengenai nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Mereka telah membuat 

7. Katakanlah, a”Al-Qur’an 
telah diturunkan oleh Dzat Yang 
mengetahui rahasia di seluruh 
langit dan bumi. Sesungguhnya 
Dia Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang.”

ٰمٰوِت  الّسَ فِي  ّرَ  الّسِ یَۡعلَُم  ِذۡي 
َّ ال اَنَۡزلَُہ  قُۡل 

ِحۡيمًا ﴿۷﴾  اَن َغُفۡوًرا  ّرَ
َ
ٗہ  ک

َو الۡاَۡرِض ؕ ِانَّ

8. Dan mereka berkata, “Me-
ngapakah rasul ini2066A makan 
makanan, dan berjalan di pasar-
pasar? bMengapakah tidak diturun-
kan malaikat kepadanya, supaya 
ia menjadi pemberi peringatan 
bersama-sama dengannya?

َعاَم 
َ

الّط ُل 
ُ
ک

ۡ
یَا ُسۡوِل  الّرَ ا 

َ
ٰہذ َماِل  قَالُۡوا  َو 

َو یَۡمِشۡي  فِي الۡاَۡسَواِق ؕ لَۡو لَاۤ اُنِۡزَل ِالَۡیِہ َملٌَک 

 ﴾۸﴿ۙ ۡوَن َمَعٗہ نَِذیًۡرا 
ُ

فََیک

9. “Atau hendaknya diturun-
kan kepadanya csuatu khazanah, 
atau ada baginya kebun untuk 
makan darinya.” Dan berkata 
orang-orang yang aniaya itu, 
d”Kamu hanyalah mengikuti se-
orang laki-laki yang kena sihir.”

ُل 
ُ
ک

ۡ
یَّا  

ٌ
ۃ َجّنَ لَٗہ  ۡوُن 

ُ
تَک اَۡو  ٌز 

ۡ
ن

َ
ک ِالَۡیِہ  ي 

ٰۤ
ق

ۡ
یُل اَۡو 

ا  
َّ ِال ِبُعۡوَن   تَّتَ ِاۡن  لُِمۡوَن  

ٰ
الّظ قَاَل  َو   ؕ ِمۡنَہا 

ۡسُحۡوًرا ﴿۹﴾  َرُجلًا  ّمَ

10. eLihatlah, bagaimana me-
reka membuat perumpamaan-
perumpamaan bagi engkau!2067 
Maka mereka telah sesat dan 
mereka tidak dapat menemukan 
jalan.

فَلَا   ۡوا  
ُ

فََضّل الۡاَۡمَثاَل  لََک  َضَربُۡوا  ۡیَف 
َ
ک اُنُۡظۡر 

يَۡسَتِطۡیُعۡوَن َسِبۡیلًا ﴿٪۱۰﴾  

a6 : 4; 11 : 6; 67 : 14.  b11 : 13; 15 : 8; 17 : 93.  c11 : 13; 17 : 94. d17 : 48.  e17 : 49.
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11. Maha Berberkatlah Dia 
Yang, jika Dia kehendaki, akan 
menjadikan bagimu yang lebih 
baik dari itu, akebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai dan Dia jadikan pula 
bagimu istana-istana.2068

ۡن  ِذۡيۤ  ِاۡن َشٓاَء َجَعَل لََک َخیًۡرا ّمِ
َّ تَٰبَرَک ال

الۡاَنٰۡہُر � ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ٰذلَِک 

َک  قُُصۡوًرا ﴿۱۱﴾ 
َّ َو  َيۡجَعۡل  ل

12. Bahkan mereka mendusta-
kan hari kiamat dan bagi orang-
orang yang mendustakan hari 
kiamat Kami  sediakan api yang 
berkobar-kobar.2069

َب 
َّ

ذ
َ
ک لَِمۡن  اَۡعَتۡدنَا  َو    � اَعِۃ  بِالّسَ بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک بَۡل  

 ﴾۱۲ۚ اَعِۃ َسِعیًۡرا ﴿ بِالّسَ

13. Apabila api itu melihat 
mereka dari tempat yang jauh, 
bmereka akan mendengar ge-
muruh dan gelegarnya.2070

َہا 
َ
ل َسِمُعۡوا  بَِعۡیٍد  اٍن ۭ 

َ
ک ّمَ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َراَتۡہ ِاَذا 

ًظا ّوَ  َزِفیًۡرا ﴿۱۳﴾  تََغّیُ

patokan yang mereka adakan sendiri untuk menguji kebenaran rasul-rasul 
Allah, dengan akibat bahwa daripada mendapatkan jalan yang lurus, malahan 
mereka terus meraba-raba dalam kegelapan, keraguan, dan kekafiran.

2068. Ayat ini mengandung arti, bahwa tanggapan orang-orang kafir 
mengenai bagaimana seharusnya corak dan macam seorang nabi Allah adalah 
jauh sekali dari kenyataan, dan menunjukkan kepicikan pemahaman mereka 
tentang maksud dan tujuan kebangkitan nabi-nabi. Nabi-nabi dibangkitkan, 
demikian ayat ini memberitahukan, ialah untuk membimbing manusia keluar 
dari kegelapan, keraguan, dan kekafiran, lalu masuk ke dalam cahaya keyakinan 
dan kenikmatan rohani, dan bukan untuk menimbun kekayaan dan berfoya-
foya serta bersuka-ria. Akan tetapi meskipun patokan yang dibuat sendiri 
oleh orang-orang kafir, yakni, bahwa Rasulullah Saw harus memiliki harta, 
pangkat, kebun-kebun, dan istana-istana adalah tak berarti apa-apa, namun 
untuk menyadarkan mereka tentang kepalsuan kedudukan mereka, Tuhan 
akan memberikan kepada beliau serta pengikut-pengikut beliau harta yang 
lebih banyak, kebun-kebun, dan istana-istana yang lebih besar, lagi lebih baik 
dari apa-apa yang dituntut oleh orang-orang kafir. Dan Dia benar-benar telah 
menganugerahkan kepada pengikut-pengikut Rasulullah Saw istana-istana dan 
kebun-kebun kepunyaan raja-raja Iran dan Bizantina.

2069. Di mana orang-orang beriman ditakdirkan untuk mencapai 
kemuliaan dan kejayaan, hukuman yang mengerikan (al-Sa‘ah) telah tersedia 
bagi orang-orang kafir. Hukuman buat mereka sedang mengancam mereka; ya, 
bahkan ada di ambang pintu mereka sendiri; tetapi mereka tidak melihatnya 
dan karena itu menolak untuk mempercayainya.

a17 : 92.  b11 : 107; 21 : 101; 67 : 8.
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14. Dan apabila mereka di-
lemparkan ke dalam tempat 
sempit dari neraka itu, dengan 
aterbelenggu, mereka di sana 
akan memohon kebinasaan.

نِیَۡن   َقّرَ ّمُ ًقا  َضّیِ انًا 
َ
َمک ِمۡنَہا  اُلُۡقۡوا   ۤ ِاَذا َو 

 ﴾۱۴ؕ َدَعۡوا  ُہَنالَِک ثُُبۡوًرا ﴿

15. “Pada hari ini janganlah 
kamu meminta hanya satu ke-
binasaan, tetapi mintalah banyak 
kebinasaan.”

اۡدُعۡوا  ّوَ  اِحًدا  ّوَ ثُُبۡوًرا  الَۡیۡوَم  تَۡدُعوا  لَا 

ثُُبۡوًرا َکِثیًۡرا ﴿۱۵﴾ 

16. Katakanlah, “apakah yang 
demikian itu lebih baik, ataukah 
surga abadi yang telah bdijanjikan 
kepada orang-orang yang ber-
takwa? Itulah yang akan menjadi 
ganjaran bagi mereka dan tempat 
kembali terakhir.”

ُوِعَد  ِتۡي 
َّ ال ِد 

ۡ
خُل

ۡ
ال   

ُ
ۃ َجّنَ اَۡم  َخیٌۡر  اَٰذلَِک  قُۡل 

ۡم َجَزٓاًء ّوَ َمِصیًۡرا ﴿۱۶﴾ 
ُ
انَۡت لَہ

َ
ُقۡوَن ؕ ک الُۡمّتَ

17. cMereka akan memperoleh 
di dalamnya apa yang mereka 
inginkan,2071 dan tinggal selama-
lamanya. Itu adalah janji dari  
Tuhan engkau dan yang hendak-
nya senantiasa dimintakan dari-
Nya.

َعلٰي  اَن 
َ
ک  ؕ ٰخلِِدیَۡن  يََشٓاُءۡوَن  َما  ِفۡیَہا  ۡم 

ُ
لَہ

ۡسـُۡٔولًا ﴿۱۷﴾  َربَِّک  َوۡعًدا  ّمَ

18. dDan pada hari ketika Dia 
akan menghimpun mereka dan 
apa-apa yang mereka sembah 
selain Allah, kemudian Dia akan 
bertanya, “Kamukah yang me-
nyesatkan hamba-hamba-Ku ini, 
ataukah mereka sendiri yang 
tersesat dari jalan itu?”

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡعُبُدۡوَن  َما  َو  ۡم 

ُ
َيۡحُشُرہ یَۡوَم  َو 

اَۡم  ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ ِعَباِدۡي  تُۡم 

ۡ
اَۡضلَل َءاَنۡتُۡم  فََیُقۡوُل 

 ﴾۱۸ؕ ِبۡیَل ﴿ وا الّسَ
ُ

ۡم َضّل
ُ
ہ

2070. Ayat ini dan ayat berikutnya mengandung arti, bahwa hukuman itu 
akan sangat keras dan meliputi segala sesuatu, dan untuk menambah hebatnya 
penderitaan dan rasa terhina orang-orang kafir itu, serta untuk membuat 
penderitaan itu lengkap dan sempurna, maka semua anggauta dan alat indera 
mereka, seperti penglihatan dan pendengaran, akan dibuat merasakannya; dan 
karena berada dalam kesedihan yang amat besar, mereka akan menginginkan 
kematian cepat-cepat mengakhiri riwayat mereka.

a14 : 50.  b21 : 104; 41 : 31.  c41 : 32.  d10 : 29; 15 : 26; 34 : 41.
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19. aMereka akan berkata, 
“Mahasuci Engkau! Tidaklah 
layak bagi kami untuk me-
ngambil pelindung-pelindung 
selain Engkau; tetapi Engkau 
menganugerahkan kepada me-
reka dan bapak-bapak mereka 
kenikmatan hidup hingga mereka 
melupakan peringatan Engkau 
dan mereka menjadi kaum yang 
binasa.”

 
َ

ِخذ
َّ

ت
نَّ اَۡن    

ۤ
لََنا َبِغۡي  یَنۢۡ اَن 

َ
ک َما  ُسۡبٰحَنَک  قَالُۡوا 

ۡم 
ُ
ۡعَتہ ّتَ ّمَ لِٰکۡن  َو  اَۡولَِیٓاَء   ِمۡن   ُدۡونَِک  ِمۡن 

  ۭ قَۡوًما   انُۡوا  
َ
ک َو   ۚ َر 

ۡ
ک ِ

ّ
الذ نَُسوا  ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ا َو 

بُۡوًرا ﴿۱۹﴾ 

20. Maka Kami akan bertanya 
kepada penyembah-penyembah-
nya, “Mereka telah mendustakan 
kamu tentang apa yang kamu 
katakan, maka kini kamu tidak 
dapat mengelakkan azab dan ti-
dak akan mendapat pertolongan.” 
Dan barangsiapa di antara kamu 
aniaya, Kami akan membuatnya 
merasakan azab yang besar.

تَۡسَتِطۡیُعۡوَن  مَا 
َ

ف  � تَُقۡولُۡوَن  بَِما  ۡم 
ُ
بُۡوک

َّ
ذ

َ
ک فََقۡد 

ۡم  نُِذۡقُہ 
ُ

ۡنک َصۡرفًا ّوَ لَا نَۡصًرا ۚ َو َمۡن یَّۡظلِۡم  ّمِ

ابًا َکِبیًۡرا ﴿۲۰﴾ 
َ

َعذ

21. Dan tidak pernah Kami utus 
seorang dari rasul-rasul sebelum 
engkau, melainkan bmereka akan 
makan makanan dan berjalan di 
pasar-pasar. Dan Kami jadikan 
sebagian dari kamu cobaan bagi 
sebagian yang lain untuk melihat 
apakah kamu bersabar. Dan 
Tuhan engkau Maha Melihat.

ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ   ۤ ا
َّ ِال الُۡمۡرَسلِیَۡن  ِمَن  قَۡبلََک  َنا 

ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
َما َو 

َو  الۡاَۡسَواِقؕ  فِي  یَۡمُشۡوَن  َو  َعاَم 
َ

الّط ُلۡوَن 
ُ
ک

ۡ
لََیا

ؕ  اَتَۡصِبُرۡوَنۚ  
ً

ۡم لَِبۡعٍض ِفۡتَنۃ
ُ

َنا بَۡعَضک
ۡ
َجَعل

اَن َربَُّک بَِصیًۡرا ﴿٪۲۱﴾�  
َ
َو ک 

2071. Keinginan-keinginan orang-orang mukmin di akhirat akan menjadi 
selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan sendirinya segala keinginan-
keinginan mereka akan terpenuhi.

a34 : 42.  b21 : 9.
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JUZ XIX

22. aDan orang-orang yang 
tidak mengharapkan pertemuan 
dengan Kami berkata, “Mengapa-
kah tidak diturunkan kepada kami 
malaikat-malaikat?2071A Atau, 
mengapakah kami tidak melihat 
Tuhan kami?” Sungguh mereka 
terlalu sombong mengenai diri 
mereka dan mereka telah terlam-
pau jauh dalam kedurhakaan.

اُنِۡزَل   ۤ لَا لَۡو  لَِقٓاَءنَا  یَۡرُجۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال قَاَل  َو 

بََّناؕلََقِد  َر ي  نَٰر اَۡو   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک لَۡمل ا َعلَۡیَنا 

ا  ُعُتّوً َعَتۡو  َو  اَنُۡفِسہِۡم  فِۡيۤ   بَُرۡوا 
ۡ

اۡسَتک

ِبیًۡرا ﴿۲۲﴾ 
َ
ک

الجزء   19 
الحزب  37

23. Pada hari bketika mereka 
melihat malaikat-malaikat, tiada 
khabar suka pada hari itu bagi 
orang-orang yang berdosa; dan 
mereka berkata dengan sedih hati. 
“Semoga ada dinding penghalang 
yang kuat!”2072

یَۡوَمِئٍذ  بُۡشٰري  لَا   
َ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل یََرۡوَن  یَۡوَم 

ۡحُجۡوًرا ﴿۲۳﴾ 
َ

ُمۡجِرِمیَۡن َو یَُقۡولُۡوَن ِحۡجًرا ّم
ۡ
لِّل

24. Dan Kami akan hadapi se-
gala pekerjaan yang telah mereka 
laksanakan, dan Kami akan men-
jadikannya zarrah-zarrah debu 
yang berhamburan.2073

ٰنُہ  
ۡ
جََعل

َ
ف َعَمٍل  ِمۡن  َعِمُلۡوا  َما  ِالٰي   

ۤ
قَِدۡمَنا َو 

ۡنُثۡوًرا  ﴿۲۴﴾  َہَبٓاًء  ّمَ

25. Para penghuni surga pada 
hari itu akan lebih baik tempat 
tinggalnya dan lebih indah tempat 
istirahatnya.

ا  ۡسَتَقّرً ّمُ َخیٌۡر  َمِئٍذ  یَۡو ِۃ  جَّنَ
ۡ

ل ا اَۡصٰحُب 

ّوَ اَۡحَسُن  َمِقۡیلًا ﴿۲۵﴾ 

2071A. Lihat 252.
2072. Orang Arab akan mempergunakan kata-kata Hijran Mahjūran bila 

ia dihadapkan kepada suatu hal yang ia tidak sukai, maksudnya, “biarlah ia 
tetap jauh dariku, agar aku jangan menderita karenanya.” (Lane & Mufradat). 
Sebagai jawaban atas tuntutan pertama yang lancang, orang-orang ingkar 
seperti tersebut dalam ayat sebelumnya diberitahu, bahwa malaikat-malaikat 
pasti akan turun, tetapi mereka adalah malaikat-malaikat pemberi hukuman dan 
manakala mereka itu datang, orang-orang ingkar akan membenci saat nampak 
kepada mereka malaikat-malaikat itu, lalu akan berdoa agar kiranya ada suatu 
penghalang yang kuat ditegakkan antara mereka dengan malaikat-malaikat itu.

2073. Dan tuntutan mereka yang kedua (yaitu, “mengapakah kami tidak 

a10 : 8, 12.  b6 : 9, 159.
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26. Dan pada hari itu, aketika 
langit akan terpecah-belah de-
ngan awan menaunginya, dan 
malaikat-malaikat akan diturun-
kan dalam jumlah besar.

َل  نُّزِ َو  ِم  لَۡغَما بِا ُء  َمٓا لّسَ ا ُق 
َ
تََشّق یَۡوَم  َو 

ِزیۡلًا ﴿۲۶﴾ 
ۡ
  تَن

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل

27. bKerajaan yang hak pada 
hari itu2074 kepunyaan Tuhan 
Yang Maha Pemurah; dan hari 
itu akan menjadi hari yang penuh 
kesulitan bagi orang-orang kafir.

اَن یَۡوًما 
َ
ۡحٰمِن ؕ َو ک  لِلّرَ

ُ
حَّق

ۡ
ُک یَۡوَمِئِذ ا�ل

ۡ
اَلُۡمل

َعلَي الٰۡکفِرِیَۡن َعِسیًۡرا ﴿۲۷﴾ 

28. Dan pada hari itu orang 
aniaya akan menggigit-gigit ke-
dua tangannya lalu berkata, c”Ah, 
alangkah baiknya jika aku me-
ngambil jalan bersama dengan 
Rasul itu.

الُِم َعلٰي یََدیِۡہ یَُقۡوُل ٰیلَۡیَتِني 
َ

 الّظ
ُ

َو یَۡوَم یََعّض

ُسۡوِل َسِبۡیلًا ﴿۲۸﴾  ُت َمَع الّرَ
ۡ

خَذ
َّ
ات

29. “Wahai, celakalah aku! 
Alangkah baiknya sekiranya aku 
tidak pernah menjadikan si fulan 
itu sahabat!

 ﴾۲۹﴿ َخلِۡیلًا  فُلَانًا   
ۡ

ِخذ
َّ
اَت لَۡم  لَۡیَتِنۡي  ٰیَویۡلَٰتي 

30. “Sesungguhnya ia telah 
menyesatkanku dari pemberi 
peringatan sesudah ia datang 
kepadaku.” Dan setan selalu 
meninggalkan manusia pada 
saat-saat diperlukan.

 ؕ َجٓاَءنِۡي  ِاۡذ  بَۡعَد   ِر  
ۡ
ک ِ

ّ
الذ َعِن  ِنۡي 

َّ اََضل لََقۡد 

ۡولًا ﴿۳۰﴾ 
ُ

َخذ لِلِۡانَۡساِن  ۡیٰطُن 
َ

الّش اَن 
َ
ک َو 

31. Dan Rasul itu berkata, 
“Wahai Tuhan-ku! Sesungguhnya 
kaumku telah menjadikan Al-
Qur’an ini sebagai sesuatu yang 
telah ditinggalkan.2075*

ا  
َ

ٰہذ ۡوا 
ُ

خَذ
َّ
ات قَۡوِمي  ِاّنَ  ٰیَرّبِ  ُسۡوُل  الّرَ قَاَل  َو 

َن  َمۡہُجۡوًرا ﴿۳۱﴾ 
ٰ
الُۡقۡرا

melihat Tuhan kami?” dalam ayat 22) akan dibalas dengan meniadakan segala 
pekerjaan mereka dan hancur-luluhnya mereka seperti zarrah-zarrah debu.

2074. Hari Badar sungguh-sungguh merupakan suatu hari yang penuh 

a2 : 211.  b6 : 74;  22 : 57.  c33 :  67; 67 : 11.

* Ayat ini sama sekali bukan tentang para sahabat ra, karena di dalam kehidupan Rasulullah 
Saw, bahkan 3 abad sesudahnya, para sahabah, para tabi’in dan tabi’u tabi’in tidak pernah 
meninggalkan Al-Qur’an. Pasti ini adalah suatu nubuatan, yang akan sempurna di masa yang 
akan datang, ketika kaum Rasulullah Saw akan benar-benar meninggalkan Al-Qur’an dan 
Rasulullah Saw akan mengadukan hal ini kepada Allah Swt.
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32. aDan demikianlah telah 
Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi 
musuh dari orang-orang yang 
berdosa. Dan cukuplah Tuhan 
engkau sebagai Pemberi Petunjuk 
dan Penolong.

َن الُۡمۡجِرِمیَۡن ؕ  ا ّمِ ّلِ نَِبّيٍ َعُدّوً
ُ
َنا لِک

ۡ
لَِک َجَعل

ٰ
ذ

َ
َو ک

ي بَِربَِّک َہاِدیًا ّوَ نَِصیًۡرا ﴿۳۲﴾ 
ٰ
ف

َ
َو ک

33. bDan orang-orang yang 
ingkar berkata, “Mengapakah Al-
Qur’an tidak diturunkan kepada-
nya seluruhnya sekaligus? Kami 
telah menurunkannya dengan cara 
demikian, csupaya Kami dapat se-
nantiasa meneguhkan hatimu de-
ngannya. Dan Kami telah me-
nyusunnya dalam susunan yang 
sebaik-baiknya.2076

ُن 
ٰ
الُۡقۡرا َعلَۡیِہ  َل  نُّزِ لَا  لَۡو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

َت بِٖہ  فَُؤاَدَک  لَِک ۛ لُِنَثّبِ
ٰ

ذ
َ
اِحَدًۃ ۛ ک   ّوَ

ً
ُجۡملَۃ

تَۡرتِۡیلًا ﴿۳۳﴾  ٰنُہ 
ۡ
ل

َّ َرت َو 

dengan kesedihan bagi orang-orang ingkar. Pada hari itulah dasar-dasar Islam 
diletakkan dengan teguhnya, dan kaum Quraisy telah menyadari kehinaan 
dan kekalahan pahit yang mereka derita.

2075. Ayat ini dengan sangat tepat sekali dapat dikenakan kepada mereka 
yang menamakan diri orang-orang Muslim, tetapi telah mengesampingkan 
Al-Qur’an dan telah melemparkannya ke belakang. Barangkali belum pernah 
terjadi selama 14 abad ini di mana (nilai-nilai hakiki) Al-Qur’an demikian 
rupa diabaikan dan dilupakan oleh Kaum Muslimin seperti dewasa ini. Ada 
sebuah hadis Rasulullah Saw yang mengatakan, “Suatu saat akan datang kepada 
kaumku, bila tidak ada yang tinggal dari Islam melainkan namanya dan dari 
Al-Qur’an melainkan kata-katanya.” (Baihaqi, Syu’ab ul-iman). Sungguh masa 
sekarang-sekarang inilah saat yang dimaksudkan itu.

2076. Al-Qur’an diwahyukan sedikit-sedikit dan pada waktu yang terpisah-
pisah. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu yang 
sangat berguna: (i) waktu selang antara wahyu berbagai bagian, memberikan 
kesempatan kepada orang-orang mukmin untuk menyaksikan sempurnanya 
beberapa nubuatan yang terkandung di dalam bagian yang sudah diwahyukan, 
dengan demikian keimanan mereka menjadi teguh dan kuat. Selain itu, hal itu 
dimaksudkan untuk menjawab keberatan-keberatan yang dilancarkan oleh orang-
orang ingkar dalam selang waktu itu. (ii) Bila Kaum Muslimin memerlukan 
petunjuk pada kejadian tertentu untuk memenuhi keperluan tertentu, maka ayat-
ayat yang diperlukan dan bersangkut-paut dengan hal itu diturunkan. Wahyu Al-
Qur’an terpencar sepanjang masa 23 tahun, agar para sahabat Rasulullah Saw 
dapat menghafalkan, mempelajari, dan menyesuaikan diri. Seandainya wahyu 
Al-Qur’an diturunkan sekaligus dalam bentuk sebuah kitab yang lengkap, 

a6 : 113.  b17 : 107;  73 : 5.  c11 : 121.
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34. Dan mereka tidak datang 
kepada engkau dengan suatu ke-
beratan melainkan Kami me-
lengkapi engkau dengan kebenaran 
dan sebaik-baik penjelasan. 2077

حَّقِ 
ۡ

ل بِا ِجۡئٰنَک  ا 
َّ ل ِا بَِمَثٍل  نََک  تُۡو

ۡ
یَا لَا  َو 

 ﴾۳۴ؕ َو  اَۡحَسَن  تَۡفِسیًۡرا ﴿

35. aMereka yang akan di-
himpunkan wajah mereka ke 
dalam Jahannam,2077A bmereka 
itulah yang paling buruk tem-
patnya dan paling sesat jalannya.

  � َم 
َ َجَہنّ ِالٰي  ُوُجۡوِہہِۡم  َعلٰي  ُيۡحَشُرۡوَن  ِذیَۡن 

َّ اَل

 َسِبۡیلًا ﴿٪۳۵﴾ 
ُ

ّوَ اََضّل انًا 
َ
ک ِٰٓئَک َشّرٌ ّمَ اُول 

36. Dan sesungguhnya Kami 
telah memberikan Kitab kepada 
Musa, dan bersamanya ctelah 
Kami jadikan Harun, saudaranya, 
sebagai pembantu.

َنا 
ۡ
َجَعل َو  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

 ﴾۳۶ۚ   اََخاُہ  ٰہُرۡوَن  َوِزیًۡرا ﴿
ۤ
َمَعٗہ

37. Dan Kami berkata kepada 
mereka, d”Pergilah kamu ber-
dua kepada kaum yang telah 
mendustakan ayat-ayat Kami.” 
Maka Kami binasakan mereka 
sebinasa-binasanya.

بُۡوا 
َّ

ذ
َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال الَۡقۡوِم  ي 
َ

ِال  
ۤ
اۡذَہَبا َنا 

ۡ
فَُقل

 ﴾۳۷ؕ ۡم  تَۡدِمیًۡرا ﴿
ُ
ۡرٰنہ

َ
ٰیِتَنا ؕ فََدّم

ٰ
بِا

orang-orang ingkar dapat mengatakan, bahwa Rasulullah Saw telah menyuruh 
seseorang menyiapkannya. Dengan demikian turunnya secara bertahap pada 
waktu-waktu yang berlainan, pada kesempatan-kesempatan yang berlainan, 
dan di dalam keadaan-keadaan yang sangat berbeda jauh, menjawab keberatan 
yang mungkin timbul. Al-Qur’an diturunkan bagian demi bagian agar supaya 
dapat dihafalkan di luar kepala dengan mudah. Diturunkannya Al-Qur’an secara 
berangsur-angsur, memenuhi juga nubuatan dalam Bibel seperti berikut:

“Maka siapa gerangan diajarkannya pengetahuan? dan siapa diartikannya 
barang yang kedengaran itu? kanak-kanak yang baharu lepas susukah? kanak-
kanak yang baharu diceraikan dari susu emaknya? Karena adalah hukum 
bertambah hukum dan hukum bertambah hukum, dan syarat bertambah syarat, 
di sini sedikit, di sana sedikit” (Yesaya 28: 9- 10).

2077. Inilah salah satu ciri khas Al-Qur’an yang membedakannya dari 
semua kitab wahyu lainnya, yaitu manakala kitab itu membuat suatu penda’waan 
mengenai adanya Tuhan, kebenaran Islam, atau tentang berasalnya dari Tuhan 
sendiri atau apa pun yang lainnya bertalian dengan perkara keagamaan, Al-
Qur’an memberikan dalil-dalil yang diperlukan untuk membuktikan dan 

a17 : 98.  b5 : 61.  c20 : 30-33; 26 : 14; 28 : 35.  d20 : 44; 28 : 35 - 36.
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a18 : 30.  b9 : 70; 38 : 13; 50 : 13 - 15.  c7 : 85; 27 : 59.  d21 : 37.

38. Dan juga kaum Nuh, tatkala 
mereka mendustakan para rasul, 
Kami tenggelamkan mereka, dan 
Kami jadikan mereka tanda bagi 
umat manusia. aDan telah Kami 
sediakan bagi orang-orang aniaya 
azab yang pedih.

ۡم 
ُ
اَۡغَرۡقٰنہ ُسَل  الّرُ بُوا 

َّ
َکذ ا  ّمَ

َّ ل نُۡوٍح  قَۡوَم  َو 

لِِمیَۡن 
ٰ

لِلّظ اَۡعَتۡدنَا   َؕو 
ً

یَۃ
ٰ
ا اِس  لِلّنَ ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
َجَعل َو 

 ﴾۳۸ۚ ابًا  اَلِۡيمًا  ﴿
َ

َعذ

39. Dan telah Kami binasakan 
b’Ad dan Tsamud, dan kaum 
Rass2078 dan banyak generasi lain 
di antara mereka.

ّسِ َو قُُرۡونًا  ۭبَیَۡن   ّوَ َعاًدا  ّوَ  ثَُمۡوَد۠ا  َو اَۡصٰحَب الّرَ

ِثیًۡرا ﴿۳۹﴾ 
َ
ٰذلَِک  ک

40. Dan kepada masing-masing 
Kami kemukakan perumpamaan-
perumpamaan; dan semua Kami 
binasakan sebinasa-binasanya.

نَا  ۡر
تَبَّ ا  

ًّ ل
ُ
ک َل َ۪و  لۡاَۡمَثا ا لَُہ   بَۡنا  َضَر ا 

ًّ ل
ُ
ک َو 

تَۡتِبیًۡرا ﴿۴۰﴾ 

41. Dan sesungguhnya mereka, 
orang-orang Mekah itu, tentu 
telah mengunjungi cnegeri2079 yang 
telah dihujani hujan yang buruk 
itu. Maka apakah mereka tidak 
melihatnya? Bahkan sebenarnya 
mereka tidak mengharapkan hari 
kebangkitan.

َمَطَر   اُۡمِطَرۡت  ِتۡيۤ  
َ ّ ال الَۡقۡریَِۃ  َعلَي  اَتَۡوا  لََقۡد  َو 

انُۡوا  لَا  
َ
ۡونُۡوا یََرۡونََہا ۚ بَۡل  ک

ُ
ۡوِء ؕ اَفَلَۡم  یَک الّسَ

یَۡرُجۡوَن  نُُشۡوًرا ﴿۴۱﴾ 

42. dDan apabila mereka me-
lihat kepada engkau, mereka 
menjadikan engkau hanya se-
bagai perolok-olokan saja dan 
berkata, “Apakah orang ini yang 
telah Allah utus sebagai rasul?

ا  
َ

اَٰہذ  ؕ ُہُزًوا  ا 
َّ ِال ۡونََک 

ُ
ِخذ

َّ
یَّت ِاۡن  َراَۡوَک  ِاَذا  َو 

ُہ  َرُسۡولًا ﴿۴۲﴾ 
ِذۡي  بََعَث  اللّٰ

َّ ال

43. “Sesungguhnya ia hampir 
menyesatkan kami dari sembahan-
sembahan kami, sekiranya kami 
tidak tetap setia kepada mereka.”

ِلَہِتَنا لَۡو لَاۤ اَۡن َصبَۡرنَا 
ٰ
َنا َعۡن ا

ُّ اَد لَُیِضل
َ
ِاۡن ک

َن ۡو یََر ِحیَۡن  یَۡعلَُمۡوَن  َسۡوَف  َعلَۡیَہاَؕو 

mendukung da’wanya, dan tidak mencari perantara lain untuk membantu atau 
menolongnya.

2077A. Akan diseret ke dalam neraka bersama pemuka-pemuka mereka; 
kata Wujūh juga berarti “pemimpin-pemimpin.”
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Dan segera mereka akan me-
ngetahui, bila mereka menyaksi-
kan azab, siapa yang paling sesat 
jalannya

 ﴾۴۳﴿ َسِبۡیلًا   
ُ

اََضّل َمۡن  َب  ا
َ

لَۡعذ ا

44. aSudahkah engkau melihat  
orang yang menjadikan hawa 
nafsunya sebagai tuhannya? 
Maka apakah engkau menjadi 
pengawas atasnya?

ۡوُن  
ُ

نَۡت تَک
َ
 ِالٰـَہٗہ َہٰوىُہؕ  اَفَا

َ
خَذ

َّ
اََرَءیَۡت َمِن ات

 ﴾۴۴ۙ َعلَۡیِہ  َوکِۡیلًا ﴿

45. Apakah engkau menyangka, 
bahwa sesungguhnya kebanyakan 
dari mereka mendengar atau 
mengerti? bMereka tidak lain 
hanya seperti hewan ternak2080 
bahkan mereka lebih sesat jalan-
nya.

ۡم يَۡسَمُعۡوَن اَۡو یَۡعِقُلۡوَنؕ  
ُ
َرہ

َ
ۡحَسُب اَّنَ اَۡکث

َ
اَۡم ت

  َسِبۡیلًا ﴿٪۴۵﴾ 
ُ

ۡم اََضّل
ُ
الۡاَنَۡعاِم  بَۡل ہ

َ
ا  ک

َّ ۡم  ِال
ُ
ِاۡن  ہ 

46. Tidakkah engkau melihat 
cbagaimana Tuhan engkau me-
manjangkan bayangan?2081 Dan 
jika sekiranya Dia menghendaki, 
tentulah Dia menjadikannya tak 
berubah. Kemudian Kami men-
jadikan kedudukan matahari se-
bagai petunjuk atasnya.2082

َشٓاَء  لَۡو  َو   ۚ  
َ

ّل الّظِ َمّدَ   ۡیَف 
َ
ک َربَِّک  ِالٰي  تََر   اَلَۡم  

ۡمَس 
َ

الّش َنا 
ۡ
َجَعل َساِکًناۚثُّمَ  ٗہ 

َ
جََعل

َ
ل

 ﴾۴۶ۙ َعلَۡیِہ  َدلِۡیلًا ﴿

2078. Beberapa mufassir (ahli tafsir) mempunyai pendapat, bahwa Rass itu 
sebuah kota di Yamamah, di mana salah satu dari suku bangsa Tsamud pernah 
tinggal. Menurut pendapat lain, kaum ini disebut demikian, karena mereka 
melemparkan nabi mereka ke dalam sumur (Rass berarti pula sumur). Mereka 
adalah sisa-sisa bangsa Tsamud.

2079. Sodom, kota Nabi Luth As yang terletak di tengah perjalanan antara 
tanah Arab dan Siria.

2080. Keinginan-keinginan, lamunan-lamunan, dan khayalan-khayalannya 
sendiri itulah yang pada umumnya orang puja lebih dari apa pun, dan inilah 
yang menjadi batu penghalang baginya untuk menerima kebenaran. Dalam 
intelek atau akal, manusia boleh jadi telah jauh maju, sehingga ia tidak 
membungkukkan diri di hadapan batu-batu dan bintang-bintang, akan tetapi 
ia belum mengatasi pemujaannya terhadap cita-cita, prasangka-prasangka, dan 
khayalan-khayalannya yang palsu. Pemujaan berhala-berhala yang bersemayam 
dalam hatinya itulah yang dicela di sini. Alih-alih memanfaatkan kemampuan-

a45 : 24.  b7 : 180.  c16 : 49.

R. 5
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47. Kemudian Kami menarik-
nya kepada Kami, sedikit demi 
sedikit.2082A

ثُّمَ  قََبۡضٰنُہ  ِالَۡیَنا قَۡبًضا يَِّسیًۡرا ﴿۴۷﴾ 

48. aDan Dia-lah, Yang telah 
menjadikan bagimu malam hari2083 
sebagai pakaian bagimu dan tidur 
untuk istirahat, dan Dia telah 
menjadikan siang hari untuk 
bangun dan bekerja.

ۡوَم  ۡیَل  لَِباًسا ّوَ الّنَ
َّ ِذۡي  َجَعَل  لَُکُم  ال

َّ َو ُہَو ال

َہاَر  نُُشۡوًرا ﴿۴۸﴾  ُسَباتًا ّوَ َجَعَل الّنَ

49. bDan Dia-lah Dzat yang 
mengirimkan angin sebagai pem-
bawa khabar suka sebelum ke-
datangan rahmat-Nya, dan Kami 
turunkan air bersih dari awan.

یََدۡي  بُۡشًرا ۭبَیَۡن  الّرِٰيَح  اَۡرَسَل  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو  َو 

َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزلَۡنا  َرۡحَمِتٖہَۚو 

 ﴾۴۹ۙ ﴿ َطُہۡوًرا 
50. Supaya dengan itu Kami 

menghidupkan negeri yang telah 
mati, dan memberi minum seba-
gian dari makhluk Kami, binatang-
binatang ternak dan manusia, 
dalam jumlah besar.

ِممَّا  نُۡسِقَیٗہ  ّوَ  ۡیًتا  ّمَ َدًۃ 
ۡ
بَل بِٖہ  لُِّنۡحِيَ� 

ِثیًۡرا ﴿۵۰﴾ 
َ
  اَنَۡعاًما ّوَ  اَنَاِسّيَ  ک

ۤ
َخلَۡقَنا

51. Dan sesungguhnya Kami 
telah menjelaskan Al-Qur’an ini 
dengan berbagai cara kepada me-
reka, supaya mereka mendapat

ٰۤي   ب
َ
اۖفَا ۡو ُر

َّ
ک

َ ّ
لَِیذ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ٰنُہ 

ۡ
ف َصّرَ لََقۡد  َو 

kemampuannya yang dianugerahkan Tuhan untuk berpikir dan mendengar, 
dan yang seharusnya membantu manusia mengenal dan menyadari kebenaran, 
malah ia meraba-raba dalam kegelapan. Pada saat itu jatuhlah ia ke taraf hidup 
bagaikan hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu, sebab hewan ternak tidak 
diberi kemampuan memilih dan membedakan, sedang manusia diberi daya itu.

2081. Ayat ini mengisyaratkan dengan bahasa kiasan kepada kebangkitan, 
kemajuan, dan kekuasaan Islam; dan melukiskan hakikat ini dengan menarik 
perhatian manusia kepada sebuah gejala alam. Bila matahari berada di belakang 
sebuah benda, bayangannya memanjang. Demikian pula halnya, bila Tuhan 
berada di belakang suatu kaum, maka kekuasaan serta pengaruh mereka 
meningkat. Ayat ini mengandung arti, bahwa Tuhan berada di belakang Islam 
dan karena itu bayangannya akan terus mengembang dan meluas, hingga akan 
mencapai ujung-ujung dunia, dan bangsa-bangsa di dunia akan mencari dan 
menemukan ketenteraman dan kesentausaan di bawah naungannya. “Matahari” 
dalam ayat ini melambangkan Islam atau Rasulullah Saw.

a6 : 97;  78 : 11.  b7 : 58;  15 : 23.
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pelajaran tetapi kebanyakan ma-
nusia ingkar hanya karena mereka 
tidak bersyukur.

ا ُکُفۡوًرا  ﴿۵۱﴾ 
َّ اِس  ِال ُر  الّنَ

َ
اَۡکث

52. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, niscaya Kami bangkitkan 
di tiap-tiap negeri seorang pemberi 
peringatan.

 ﴾۵۲ۖ ِذیًۡرا ﴿
ّلِ قَۡریٍَۃ نَّ

ُ
َو لَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِۡي ک

53. Maka janganlah mengikuti 
orang-orang kafir dan berjihadlah 
terhadap mereka dengan Al-Qur’an 
ini sebagai jihad yang besar.2084

ِجَہاًدا  بِٖہ  ۡم 
ُ
َجاِہۡدہ َو  الٰۡکفِرِیَۡن  تُِطِع  فَلَا 

ِبیًۡرا ﴿۵۳﴾ 
َ
ک

54. aDan Dia-lah Yang meng-
alirkan dua lautan, yang satu tawar 
dan segar dan yang lainnya asin 
lagi pahit; dan di antara keduanya 
Dia menjadikan penghalang dan 
pemisah yang tak terlintasi.2085*

ٌب فَُراٌت ّوَ 
ۡ

ا َعذ
َ

ِذۡي مََرَج الَۡبۡحَریِۡن ٰہذ
َّ َو ُہَو ال

ٌح  اَُجاٌج ۚ َو َجَعَل بَۡیَنُہَما بَۡرَزًخا  ّوَ  
ۡ
ا ِمل

َ
ٰہذ

ۡحُجۡوًرا ﴿۵۴﴾ 
َ

ِحۡجًرا  ّم

55. bDan Dia-lah Yang men-
jadikan manusia dari air, dan 
menjadikan baginya keluarga me-
lalui pertalian darah dan keluarga 
melalui perkawinan; dan Tuhan-
mu Mahakuasa.

ٗہ  
َ
جََعل

َ
ف بََشًرا  الَۡمٓاِء  ِمَن  َخلََق  ِذۡي 

َّ ال ُہَو  َو 

اَن َربَُّک قَِدیًۡرا ﴿۵۵﴾ 
َ
نََسًبا ّوَ ِصۡہًرا ؕ َو ک

2082. Kedudukan matahari menentukan besarnya bayangan.
2082A. Ayat ini menunjuk kepada kemunduran Islam setelah mencapai 

puncak kejayaannya. Kalau kata “bayangan” dalam ayat yang sebelumnya 
melambangkan kekuasaan dalam pengaruh, maka dalam ayat sekarang kata, 
“menariknya,” mengandung arti kemunduran dan kemerosotan.

2083. Kata “malam” dalam ayat ini melukiskan masa kegelapan rohani 
sebelum turunnya seorang mushlih (pembaharu); dan “hari” melambangkan 
fajar kerohanian bila seorang mushlih telah muncul.

2084. Jihad besar dan jihad yang sesungguhnya, menurut ayat ini ialah 
menablighkan (menyebarluaskan) amanat Al-Qur’an. Oleh karena itu berjuang 
untuk menyiarkan Islam dan menyebarkan serta menaburkan ajaran-ajarannya 
adalah jihad, yang Kaum Muslimin selalu dianjurkan supaya melaksanakannya 

a35 : 13;  55 : 20, 21.  b32 : 9.

* Di sini diterangkan tentang Bahrul Kahil dan Bahrul Auqianos. Bahrul Kahil adalah lautan 
yang airnya tawar, sedangkan Bahrul Aoqianos airnya asin. Di antara keduanya ada penghalang 
(teluk) yang di ayat berikutnya diterangkan, bahwa penghalang ini akan dijauhkan, dan kedua 
lautan itu akan dipertemukan.
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56. aDan mereka menyembah 
selain Allah apa yang tidak dapat 
memberi manfaat kepada mereka 
dan tidak pula dapat mendatangkan 
mudarat kepada mereka. Sedang-
kan orang kafir pelindung orang 
lain untuk menentang Tuhan-nya.

لَا  َو  ۡم  
ُ
یَۡنَفُعہ لَا  َما  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَۡعُبُدۡوَن  َو 

اِفُر َعلٰي  َربِّٖہ  َظِہیًۡرا ﴿۵۶﴾ 
َ
اَن الۡک

َ
ۡم ؕ َو ک

ُ
ہ یَُضّرُ

57. bDan tidaklah Kami meng-
utus engkau melainkan sebagai 
pembawa khabar suka dan pem-
beri peringatan.

ًرا ّوَ نَِذیًۡرا ﴿۵۷﴾  ا ُمَبّشِ
َّ ٰنَک  ِال

ۡ
  اَۡرَسل

ۤ
َو َما

58. cKatakanlah, “Aku tidak 
meminta kepadamu imbalan 
untuk ini, kecuali mengharapkan, 
barangsiapa yang mau agar 
mengambil jalan menuju Tuhan-
nya.”2086

َمۡن   ا 
َّ ِال اَۡجٍر   ِمۡن  َعلَۡیِہ  اَۡسـَٔلُُکۡم     

ۤ
َما قُۡل 

  ِالٰي َربِّٖہ َسِبۡیلًا ﴿۵۸﴾ 
َ

ِخذ
َّ

َشٓاَء  اَۡن یَّت

59. dDan bertawakkallah kepada 
Dia Yang hidup kekal dan Yang 
tidak mati, dan sanjunglah Dia 
dengan pujian-Nya. Dan cukuplah 
Dia sebagai Yang mengetahui 
dosa-dosa hamba-hamba-Nya.

ۡح  َسّبِ َو  یَُمۡوُت  لَا  ِذۡي 
َّ ال الَۡحّيِ  َعلَي  ۡل 

َّ
تََوک َو 

 ﴾۵۹ۚ ﴿ َخِبیًۡرا  ِعَباِدٖہ  نُۡوِب 
ُ

بِذ بِٖہ  ي 
ٰ
ف

َ
ک ِبحَۡمِدٖہَؕو 

dengan semangat pantang mundur. Jihad inilah yang diisyaratkan oleh 
Rasulullah Saw ketika kembali dari suatu gerakan militer, dimana diriwayatkan 
beliau bersabda, “Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar” (Radd 
al-Muhtar). Lihat juga 1957 dan 1958.

2085. Dengan memakai kata “dua lautan” dalam ayat ini untuk melukiskan 
agama yang benar dan agama yang palsu, ayat ini mengandung arti bahwa 
baik agama Islam – agama yang benar – maupun agama-agama lainnya yang 
sudah rusak, akan terus berdampingan; agama Islam menghasilkan buah manis 
dan melepas dahaga orang musafir di perjalanan rohani, sedang agama-agama 
lainnya kering dan pahit, tidak mampu menghasilkan buah apa pun yang baik. 
Kata “dua lautan” dapat juga diartikan air laut dan air sungai. Yang pertama 
airnya asin dan pahit rasanya, sedang yang kedua, airnya dapat diminum dan 
tawar. Manakala air tawar dari sungai mengalir ke laut dan bercampur dengan 
air asin, air itu pun menjadi pahit. Selama kedua perairan itu masing-masing 

a6 : 72; 10 : 107; 21 : 67; 22 : 13.  b2 : 120; 5 : 20; 11 : 3; 35 : 25.
c38 : 87; 42 : 24.  d26 : 218; 27 : 80; 33 : 49.
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60. aDia-lah Yang telah men-
ciptakan seluruh langit dan bumi 
dan apa-apa di antara keduanya 
dalam enam masa, kemudian Dia 
kokoh bersemayam di atas ‘‘Arasy, 
Tuhan Yang Mahapemurah! Ma-
ka tanyakanlah mengenai Dia 
kepada yang mengetahui.2087

َما  َو  َض  لۡاَۡر ا َو  ٰمٰوِت  لّسَ ا َخلََق  ۡي  ِذ
َّ اَل

َعلَي  اۡسَتٰوي  ثُّمَ  اَیَّاٍم  ِۃ   ِسّتَ فِۡي  بَۡیَنُہَما 

ۡحٰمُن فَۡسـَۡٔل بِٖہ َخِبیًۡرا ﴿۶۰﴾  الۡعَۡرِش ۚ اَلّرَ

61. Dan apabila dikatakan ke-
pada mereka, “Sujudlah kepada 
Tuhan Yang Maha Pemurah,” 
mereka berkata, “Dan siapakah 
Tuhan Yang Maha Pemurah itu? 
Haruskah kami sujud kepada 
apapun yang engkau perintahkan 
kepada kami?” Dan hal ini me-
nambah kebencian mereka.

قَالُۡوا  ۡحٰمِن  لِلّرَ اۡسجُُدۡوا  ُم  
ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

ۡم  
ُ
َزاَدہ َو  مُُرنَا 

ۡ
تَا لَِما  اَنَۡسُجُد  ۡحٰمُن  الّرَ َما  َو 

نُُفۡوًرا ﴿٪۶۱﴾  ۩
َسْجَدۃ



62. Maha Beberkatlah Dia, 
bYang telah menjadikan gugusan-
gugusan bintang di langit dan 
telah menempatkan di dalamnya 
matahari yang menerbitkan 
cahaya dan bulan yang me-
mantulkan cahaya.2087A

بُُرۡوًجا  َمٓاِء  الّسَ فِي  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال تَٰبَرَک 

ِنیًۡرا ﴿۶۲﴾  ّمُ قََمًرا   ّوَ  ِسٰرًجا  ِفۡیَہا  َجَعَل   ّوَ 

63. cDan Dia-lah, Yang telah 
menjadikan malam dan siang2088 
silih berganti, untuk orang yang 
ingin mengambil nasihat, atau 
ingin bersyukur.

 
ً

َفۃ
ۡ
ِخل َہاَر  الّنَ َو  ۡیَل 

َّ ال َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

ۡوًرا ﴿۶۳﴾ 
ُ

َر اَۡو اََراَد ُشک
َّ
ک

َ ّ
لَِّمۡن اََراَد  اَۡن یَّذ

terpisah, airnya mempunyai rasa yang berlainan. Begitu pula, bila ajaran suatu 
agama yang benar bercampur dengan ajaran agama-agama yang palsu, ajaran 
itu kehilangan kemanisan dan kegunaannya. Tetapi Tuhan begitu rupa telah 
menakdirkan, bahwa kendati pun agama Islam berhampiran dengan agama-
agama yang palsu, Islam tidak akan kehilangan rasanya yang manis, sebab Tuhan 
telah mewajibkan bagi Diri-Nya Sendiri untuk melindungi dan memeliharanya 
(QS.15: 10). Di antara keduanya ada penghalang kuat yang memisahkannya.

2086. Menurut ayat ini, dengan jelas sekali Islam melarang penggunaan 
kekerasan untuk menyebarkan ajarannya.

a7 : 55;  11 : 8;  32 : 5;  57 : 5.  b15 : 17;  85 : 2. c36 : 38 - 41.

R. 6
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64. Dan hamba-hamba sejati 
Tuhan Yang Rahman ialah ame-
reka yang berjalan di muka bumi 
dengan merendahkan diri; dan 
bapabila orang-orang jahil mene-
gur mereka, mereka mengucap-
kan, “Sejahtera.”2089

َعلَي  یَۡمُشۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ۡحٰمِن  الّرَ ِعَباُد  َو 

ٰجِہُلۡوَن  
ۡ

ال ُم 
ُ
َخاَطَبہ ِاَذا  ّوَ  َہۡونًا  الۡاَۡرِض 

قَالُۡوا َسلًٰما ﴿۶۴﴾ 

65. cDan orang-orang yang 
mempergunakan  malam untuk 
bersujud dan  berdiri di hadapan 
Tuhan mereka.

 ﴾۶۵﴿ ِقَیاًما  ّوَ  ُسّجًَدا  لَِربِّہِۡم  یَِبۡیُتۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

66. Dan orang-orang yang 
berkata, “Ya Tuhan kami! Jauh-
kanlah dari kami azab neraka 
Jahanam; karena sesungguhnya 
azabnya itu merupakan ke-
binasaan yang besar.

اَب 
َ

َعذ ا  َعّنَ اۡصِرۡف  َربََّنا  یَُقۡولُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

 ﴾۶۶ۖ اَن َغَراًما ﴿
َ
ابََہا ک

َ
َم ۖ ِاّنَ َعذ

َجَہنَّ

67. “Sesungguhnya Jahanam 
itu seburuk-buruk tempat tinggal 
sementara dan tempat menetap.”

ا ّوَ  ُمَقاًما ﴿۶۷﴾  َہا َسٓاَءۡت ُمۡسَتَقّرً
ِانَّ

68. Dan orang-orang yang apa-
bila membelanjakan harta dtidak-
lah boros dan tidak pula kikir, me-
lainkan mengambil jalan tengah di 
antara kedua keadaan itu.

ُرۡوا 
ُ
ۤ  اَنَۡفُقۡوا لَۡم  یُۡسِرفُۡوا َو لَۡم یَۡقت ِذیَۡن  ِاَذا

َّ َو ال

اَن  بَیَۡن  ٰذلَِک  قََواًما ﴿۶۸﴾ 
َ
َو ک

2087. (1) Tuhan; (2) Rasulullah Saw.
2087A. Dengan mengisyaratkan kepada dijadikannya seluruh 

langit beserta matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasi dan 
memperindahnya, ayat ini menarik perhatian kita kepada langit kerohanian, 
yang mempunyai matahari, bulan, dan juga bintang-bintang, yakni Rasulullah 
Saw, Masih Mau’ud As, dan sahabat-sahabat Rasulullah Saw, yang mengenai 
mereka itu Rasulullah Saw diriwayatkan bersabda, “Sahabat-sahabatku 
bagaikan bintang-bintang bertaburan; siapa pun di antara mereka yang 
akan kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk yang benar” (Razim).

2088. Seperti halnya di alam dunia materi, siang menggantikan malam, 
begitu pula di alam kerohanian, bilamana kegelapan menyelimuti dunia, maka 
Tuhan membangkitkan seorang mushlih untuk memberikan cahaya kepadanya.

a17 : 38;  31 : 19.  b28 : 56.  c41 : 39;  73 : 21. d7 : 32; 17 : 28.
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69. Dan orang-orang yang tidak 
menyeru tuhan yang lain bersama 
aAllah, dan tidak membunuh jiwa 
yang telah dilarang oleh Allah, 
kecuali dengan alasan yang benar, 
dan tidak pula berzina,2090 dan 
barangsiapa berbuat demikian, 
ia akan menemui hukuman atas 
dosa-nya.

لَا  َو  َخَر  
ٰ
ا ِالٰـًہا  ِہ  

اللّٰ َمَع  یَۡدُعۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

حَّقِ 
ۡ

بِال ا 
َّ ِال ُہ  

اللّٰ َم  َحّرَ ِتۡي 
َّ ال ۡفَس  الّنَ یَۡقُتُلۡوَن 

 ﴾۶۹ۙ َق  اَثَاًما ﴿
ۡ
َو لَا یَۡزنُۡوَن ۚ َو َمۡن یَّۡفَعۡل  ٰذلَِک  یَل

70. bAkan digandakan baginya 
azab pada Hari Kiamat, dan ia 
akan tinggal di dalamnya terhina,

َيۡخلُۡد   َو  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  اُب 
َ

الَۡعذ لَُہ  یُّٰضَعۡف 

 ﴾۷۰ۙ ِفۡیٖہ  ُمَہانًا ﴿
71. Kecuali mereka yang ber-

tobat2091 dan cberiman serta ber-
amal saleh; maka mereka itulah 
yang Allah akan mengubah ke-
burukan-keburukan mereka men-
jadi kebaikan-kebaikan. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang;

َصاِلحًا  َعَملًا  َعِمَل  َو  َمَن  ٰ
ا َو  تَاَب  َمۡن  ا 

َّ ِال

 ؕ َحَسٰنٍت  تِہِۡم  
ٰ
ا َسّیِ ُہ 

اللّٰ ُل  یَُبّدِ ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا

ِحۡيمًا ﴿۷۱﴾  ُہ  َغُفۡوًرا  ّرَ
اَن  اللّٰ

َ
َو ک

72. dDan barangsiapa yang ber-
taubat dan beramal saleh, maka 
sesungguhnya ia kembali kepada 
Allah dengan tobat yang sebenar-
benarnya.

ي  
َ

ِال یَُتۡوُب  ٗہ 
فَِانَّ َصاِلحًا  َعِمَل  َو  تَاَب  َمۡن  َو 

 ﴾۷۲﴿ َمَتابًا  ِہ  
اللّٰ

2089. Dengan ayat ini dimulailah suatu gambaran singkat mengenai 
revolusi akhlak besar yang didatangkan oleh matahari alam rohani – yakni 
Rasulullah Saw – di tengah-tengah umat beliau. Dari putra-putra kegelapan, 
mereka menjadi hamba-hamba Tuhan Yang Rahman dan Rahim. Rupa-rupa 
sifat hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, yang disinggung dalam 
ayat ini dan dalam ayat-ayat berikutnya, adalah kebalikan dari keburukan-
keburukan yang diderita kaum Rasulullah Saw pada khususnya.

2090. Kemusyrikan, pembunuhan, dan perzinaan adalah tiga macam dosa 
yang pokok, dan merupakan sumber utama keburukan akhlak perorangan 
serta kejahatan sosial dan susila. Al-Qur’an telah berulang kali membahas 
ketiga dosa ini.

a6 : 152; 17 : 33, 34.  b4 : 15.  c3 : 58; 6 : 49; 18 : 89;

19 : 61; 34 : 38.  d5 : 40; 20 : 83; 28 : 68.
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73. Dan orang-orang yang tidak 
memberikan kesaksian palsu,2092 
dan aapabila mereka melalui suatu 
hal yang sia-sia, mereka berlalu 
dengan sikap yang mulia;*

ۡوَر � َو ِاَذا مَّرُۡوا  ِذیَۡن لَا يَۡشَہُدۡوَن الّزُ
َّ َو ال

ۡغِو  مَّرُۡوا ِکَراًما ﴿۷۳﴾ 
َّ بِالل

74. Dan orang-orang yang, apa-
bila diperingatkan tentang tanda-
tanda Tuhan mereka, tidak akan 
terjerumus ke dalamnya sebagai 
orang-orang tuli dan buta;2092A

ۡوا  َيِخّرُ لَۡم  َربِّہِۡم  ٰیِت 
ٰ
بِا ُرۡوا 

ّ
ُذکِ ِاَذا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ا ّوَ ُعۡمَیانًا ﴿۷۴﴾  َعلَۡیَہا ُصّمً

75. Dan orang-orang yang ber-
kata, “Wahai Tuhan kami! Anu-
gerahkanlah kepada kami dari 
istri-istri kami dan keturunan 
kami penyejuk mata kami; dan 
jadikanlah kami imam bagi 
orang-orang yang bertakwa.”

اَۡزَواِجَنا  ِمۡن  لََنا  َہۡب  َربََّنا  یَُقۡولُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ َوال

ِقیَۡن  ُمّتَ
ۡ
لِل َنا 

ۡ
اۡجَعل ّوَ  اَۡعیٍُن  َۃ  قُّرَ یِّٰتَنا  ُذّرِ َو 

ِاَماًما ﴿۷۵﴾ 

76. Orang-orang itulah yang 
akan dianugerahi bkamar-kamar 
yang tinggi di surga, karena me-
reka bersabar, dan mereka akan 
disambut di dalamnya de-ngan 
penghormatan dan doa selamat,

ۡوَن 
َ
  بَِما َصبَُرۡوا َو یُلَّق

َ
ۡرفَۃ

ُ
ِٰٓئَک ُيۡجَزۡوَن الۡغ اُول

 ﴾۷۶ۙ   ّوَ  َسلًٰما ﴿
ً

ۃ ِحّیَ
َ
ِفۡیَہا ت

77. Mereka akan tinggal kekal 
di dalamnya. Itulah sebaik-baik 
tempat istirahat dan tempat 
menetap.

 ﴾۷۷﴿ ُمَقاًما  ّوَ  ا  ُمۡسَتَقّرً َحُسَنۡت   ؕ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن 

2091. Taubah (tobat) berarti penyesalan dengan tulus-ikhlas, benar-benar, 
dan sejujur-jujurnya atas segala kealpaan dalam akhlak di waktu yang sudah-
sudah dengan satu tekad kuat untuk sepenuhnya menjauhi segala keburukan dan 
untuk melakukan amal-amal baik, dan membalas segala kesalahan-kesalahan 
yang diperbuatnya terhadap orang-orang lain. Taubah adalah perbuatan 
mengadakan perubahan yang sempurna dalam kehidupan seseorang, berpaling 
sepenuhnya dan seluruhnya dari kehidupannya pada masa yang lampau.

2092. Zūr berarti dusta; saksi palsu; penyekutuan tuhan-tuhan palsu 

a23 : 4; 28 : 56.  b34 : 38.

* Di sini اللغو  digunakan sebagai “isim jins” (kata ganti orang).
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78. Katakanlah, “Tuhan-ku 
tidak akan mempedulikanmu jika 
bukan karena doamu kepada-
Nya.2093 Tetapi karena kamu telah 
mendustakan amanat-Nya, maka  
azab-Nya akan terus melekat 
padamu.”

ۡم ۚ فََقۡد 
ُ
ۡم  َربِّۡي  لَۡو لَا ُدَعٓاُؤک

ُ
قُۡل  َما یَۡعَبُؤا بِک

ۡوُن  لَِزاًما ﴿٪۷۸﴾
ُ

بۡتُۡم  فََسۡوَف  یَک
َّ

ذ
َ
ک 

dengan Allah; tempat kebohongan-kebohongan dibicarakan orang-orang, 
dan orang-orang menghibur diri dengan hiburan yang hampa atau murah; 
majelis-majelis orang musyrik, dan lain-lain (Lane).

2092A. Mereka mendengarkan tanda-tanda Allah dengan seksama dan 
dengan mata terbuka. Iman mereka berdasarkan keyakinan dan kepastian, 
bukan hanya mengikuti perkataan-perkataan orang.

2093. Mā a‘ba’ubi hī  berarti, aku tidak perduli, memikirkan, menghiraukan 
atau berpandangan baik tentang dia, atau aku tidak menganggap dia berarti 
atau berharga apapun; atau aku tidak menghargainya (Lane & Mufradat).
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Surah 26
AL-SYU‘ARĀ’

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 228, dengan basmalah

Rukuknya : 11

 
Waktu Diturunkan, Nama dan Hubungan dengan Surah-surah 
Lainnya

Sebagian besar ulama menganggap surah ini termasuk surah 
Makkiyah. Surah ini dinamakan Al-Syu‘ara (ahli-ahli syair) ialah untuk 
menjelaskan kepada kaum Muslimin ajaran yang luhur, bahwa sukses 
hanya akan datang kepada suatu kaum, apabila antara pengakuan (atau 
ucapan) dan perbuatan mereka ada persesuaian, dan bahwa ucapan 
kosong para penyair adalah tidak mempunyai arah-tujuan. Dari surah 
ini pokok pembahasan dalam keenambelas surah yang mendahuluinya 
mulai ditinggalkan. Dari mulai Surah Yunus, Al-Qur’an mengalamatkan 
bahasannya kepada orang-orang Yahudi dan Kristen. Dengan surah ini 
ditegaskan orang-orang mukminlah yang menggantikan tempat mereka; 
sedangkan bentuk, sifat, dan ruang lingkup pembahasannya berubah; 
oleh karena itu suatu perubahan telah terjadi juga dalam Muqat-ta‘āt 
(huruf-huruf singkatan) yang ditempatkan pada pembukaan surah ini. 
Surah yang mendahuluinya berakhir dengan catatan, bahwa keliru 
sekali jika mengira Tuhan akan membiarkan binasa tatanan (sistem) 
yang semenjak zaman bihari diwujudkan melalui agama-agama dunia 
yang besar itu. Malahan sebaliknya Dia telah menciptakan manusia 
guna menampakkan dalam diri mereka sifat-sifat-Nya yang agung 
lagi luhur, dan agar manusia mau menerima seruan-Nya. Seandainya 
manusia tidak melaksanakan tujuan penciptaannya, maka tak ada 
alasan baginya untuk diciptakan, dan mestinya Tuhan tidak akan 
menangguhkan sejenak pun untuk membinasakannya (jika manusia 
melanggar perintah-peny.). Dalam surah ini diterangkan kepada 
kita, bahwa karena kecintaan dan rasa kekhawatiran terhadap umat 
manusia, Rasulullah Saw merasa sedih sekali akan kemungkinan yang 
mengerikan itu, dan menginginkan agar manusia dapat diselamatkan. 
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Pembinasaan manusia (tanpa memberi tenggang waktu-peny.) juga 
jelas tidak selaras dengan rencana Ilahi. Manusia hendaknya terlebih 
dahulu dianugerahi kesempatan menemukan jalan kedekatan kepada 
Tuhan dengan kehendak dan usahanya sendiri, dan kemudian berusaha 
mencapai kedekatan itu. Akan tetapi jika ia menolak untuk melakukan 
hal itu, ia pasti akan menerima akibat penolakannya itu. Surah itu 
(Al-Furqan) selanjutnya mengatakan, bahwa seandainya manusia 
tidak dianugerahi pertimbangan dan kemampuan memilih, niscaya ia 
akan menjadi layaknya sebuah mesin, alat otomatis atau robot belaka, 
dan tidak akan dapat menjadi bayangan Khalik-nya, sebagaimana ia 
telah ditentukan harus menjadi demikian. Maka ia harus bertindak 
dan berbuat serasi dengan rencana Ilahi, yang tanpa itu, ia tidak dapat 
mencapai najat atau keselamatan yang hakiki.

Ikhtisar Surah 
Di permulaannya, surah ini mengemukakan da’wa, bahwa Al-

Qur’an memberikan bukti-bukti dan dalil-dalil sendiri, dan tidak 
memerlukan bantuan atau dukungan dari luar untuk membuktikan dan 
menegakkan kebenaran da’wa serta ajaran-ajarannya, dan lebih lanjut 
mengatakan bahwa, bila Tuhan telah menciptakan pasangan-pasangan 
bagi segala benda di alam materi ini untuk memenuhi sarana-sarana 
bagi keperluan-keperluan manusia, maka akan masuk akal pula bahwa 
di alam kerohanian pun Tuhan tentu menciptakan pasangan-pasangan. 
Maka dengan tepat sekali surah ini menuturkan beberapa nabi Allah, 
dan membuka keterangan itu dengan kisah Nabi Musa As, yang dalam 
menaati perintah Ilahi telah berhasil membawa orang-orang Bani Israil 
keluar dari Mesir. Untuk lebih lanjut melukiskan bahwa kebenaran 
selamanya akan menang pada akhirnya, dan perlawanan terhadap 
kebenaran akan mendatangkan penyesalan dan kesedihan, surah ini 
memberi keterangan ringkas mengenai Nabi Ibrahim As, Nabi Nuh As, 
Nabi Hud As,  Nabi Saleh As, Nabi Luth As dan  Nabi Syu’aib As.

Nabi Ibrahim As telah memperlihatkan kepada kaum beliau betapa 
bodoh dan sia-sianya menyembah berhala. Penuturan tentang beliau 
disusul oleh penuturan tentang Nabi Nuh As yang ditolak oleh kaum 
beliau, sebab beliau berusaha menghilangkan segala perbedaan kelas 
sosial. Nabi Nuh As disusul oleh Nabi Hud As dan Nabi Saleh As. 
Kedua Nabi ini berusaha keras untuk membuat kaumnya  insaf, bahwa 
bukanlah kecemerlangan dan kekuasaan duniawi, melainkan akhlak 
yang baik dan kekuatan rohanilah yang benar-benar menjadi andalan 
hidup dan kesejahteraan mereka, akan tetapi kaum beliau menganggap 
tabligh dan peringatan mereka berdua sebagai angin belaka. Kaum 
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Nabi Luth As dan kaum Nabi Syu’aib As bernasib tidak lebih baik. 
Yang pertama berkecimpung dalam perbuatan dosa yang tidak wajar, 
sedang yang kedua biasa berlaku tidak jujur dalam perniagaan mereka. 
Menjelang akhir, surah ini kembali ke pokok pembahasan yang telah 
dimulainya, yakni, bahwa Al-Qur’an adalah Kalamullah (wahyu dari 
Allah Swt) dan, bahwa Al-Qur’an memberi dalil-dalil yang sehat lagi 
kokoh-kuat untuk membuktikan penda’waan itu; dan menambahkan 
bahwa nabi-nabi yang terdahulu telah memberi kesaksian atas 
kebenarannya, dan bahwa orang-orang arif dari kalangan kaum 
Bani Israil juga merasa yakin dalam hati sanubari mereka bahwa Al-
Qur’an adalah Kalamullah, sebab Al-Qur’an memenuhi nubuatan-
nubuatan yang terkandung dalam kitab-kitab suci mereka. Surah ini 
mengajak orang-orang ingkar merenungkan ajaran-ajaran Al-Qur’an, 
dan mengajak untuk menyaksikan apakah mungkin (dengan semua 
kemukjizatan itu) ajaran-ajaran itu adalah hasil rekayasa setan atau 
dibuat oleh Rasulullah Saw sendiri (sebagaimana tuduhan mereka-
peny.). 

Surah ini lebih lanjut mengatakan, bahwa ajaran-ajaran Al-Qur’an 
mempunyai persamaan yang besar dengan ajaran-ajaran kitab-kitab 
terdahulu, dan orang-orang bersifat setan jelas tidak dapat mendekati 
sumber kesucian itu. Setan-setan hanya turun kepada pendusta-pendusta 
dan orang-orang yang berdosa, dan kepada mereka yang mengada-
adakan dusta dan membuat kepalsuan. Penyair-penyair mendapat 
inspirasi dari pengikut-pengikut setia kepalsuan, dan selanjutnya mereka 
diikuti oleh orang-orang yang rendah akhlaknya serta tidak mempunyai 
dasar hidup yang tetap. Mereka beserta pengikut-pengikut mereka 
asyik sekali dalam pembicaraan-pembicaraan yang muluk-muluk tapi 
tidak berarti, namun tidak mengamalkan apa yang mereka sendiri anut 
dan anjurkan. Surah ini menutup uraiannya dengan menasihatkan 
kepada Rasulullah Saw supaya terus-menerus menablighkan tauhid 
Ilahi kepada kaum beliau dan mendidik serta melatih mereka supaya 
meningkatkan perjuangan Islam. Beliau lebih lanjut dianjurkan untuk 
bertawakkal kepada Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih, 
yang di bawah naungan dan haribaan-Nya beliau menempuh hidup. 
(Dia-lah Tuhan) yang akan segera mengakhiri keadaan kaum Muslimin 
yang bercerai-berai, dan Dia yang akan menghimpun mereka di suatu 
tempat, dimana mereka akan hidup damai dan sejahtera. Di sana 
mereka akan menyembah Tuhan Yang Maha Esa nan Hakiki dengan 
aman dan sentosa.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Tha Sin Mim.2094 ٰطٓسّمٓ ﴿۲﴾ 
3. bInilah ayat-ayat kitab yang 

menjelaskan.2094A ٰیُت  الِۡکٰتِب  الُۡمِبیِۡن ﴿۳﴾ 
ٰ
َک ا

ۡ
تِل

4. cBoleh jadi engkau akan 
membinasakan dirimu, karena 
mereka tidak mau beriman.2094B 

 ﴾۴﴿ ُمۡؤِمِنیَۡن  ۡونُۡوا 
ُ

یَک ا 
َّ اَل ۡفَسَک 

نَّ بَاِخٌع  َک 
َّ لََعل

5. Jika Kami kehendaki, 
Kami dapat menurunkan kepada 
mereka suatu tanda dari langit, 
sehingga leher-leher2095 mereka 
akan tertunduk di hadapannya.

 
ً

یَۃ
ٰ
ا ِء  َمٓا لّسَ ا َن  ّمِ َعلَۡیہِۡم  ۡل  ّزِ

َ
نُن  

ۡ
َشا

َّ ن ۡن  ِا

ٰخِضِعیَۡن ﴿۵﴾  َہا 
َ
ل ۡم  

ُ
اَۡعَناقُہ ۡت 

َّ فََظل

2094. Dalam Muqotha’at (huruf-huruf singkatan) Tā, Sīn, Mīm;  Tā 
merepresentasikan kata Tahir (Yang Mahasuci); Sīn untuk Samī’ (Yang Maha 
Mendengar), dan Mīm untuk Majīd (Yang Mahamulia), yang dengan demikian 
menyatakan surah ini membahas cara-cara untuk memperoleh kebersihan 
hati, kemakbulan doa, dan kemuliaan. Surah ini dan dua surah berikutnya 
merupakan satu kelompok istimewa yang dikenal sebagai sebagai kelompok 
Tā Sīn Mīm, dan kesemuanya mengandung persamaan yang dekat antara 
satu sama lain dalam pokok pembahasannya. Surah-surah itu diturunkan 
di Mekah hampir dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena surah-surah 
ini pada khususnya membahas riwayat hidup Nabi Musa As dengan agak 
terperinci, beberapa ahli telah memandang huruf-huruf singkatan ini sebagai 
kependekan perkataan ‘gunung Sinai’ dan ‘Nabi Musa As’ – Tā Sīn dari Tūr 
Sinīn (Gunung Sinai) dan Mīm dari ‘Musa’.

2094A. Lihat catatan no. 1356.
2094B. Lihat catatan no. 1664.
2095. Kesedihan Rasulullah Saw tidak akan sia-sia. Jika kaumnya tidak 

berhenti menentang beliau, mereka akan didatangi oleh tanda hukuman, yang 
akan merendahkan dan menghinakan pemimpin-pemimpin mereka, A’nāq 
berarti pemimpin-pemimpin (Lane). 

a1 : 1.  b12 : 2; 15 : 2;  27 : 2; 28 : 3.  c18 : 7.
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2096. Kata, “baru” berarti, “dalam bentuk yang baru,” atau “dengan 
perincian yang baru.” Pada hakikatnya, semua syariat serupa dalam ajaran-
ajaran dasar dan pokoknya. Hanya dalam perkara yang kecil-kecil saja ada 
perbedaan. Atau suatu syariat diwahyukan dalam bentuk yang telah diubah 
dan diperbaiki, agar supaya bisa cocok dengan cita-cita, kepentingan-
kepentingan dan keperluan-keperluan masa tertentu, ketika syariat itu 
diturunkan. Beberapa nabi datang dengan suatu syariat yang baru, sedang 
yang lainnya hanya mengkhidmati syariat yang sudah ada. 

2097. Kata-kata, “sesungguhnya Tuhanmu – Dialah yang Maha Perkasa, 
Maha Penyayang” mengandung arti, bahwa lingkungan hidup Rasulullah 
Saw akan mempunyai lingkungan hidup para nabi yang tersebut dalam Surah 
ini, Allah Yang Maha Kuasa telah merenggut dan menghancurkan musuh 
para nabi itu, namun berkenaan dengan Rasulullah Saw, Allah Yang Maha 
Kuasa tidak hanya akan menjelmakan kekuasaan dan kekuatan-Nya dengan 
memberikan kejayaan kepada Rasulullah Saw dan membuat misi beliau 
menang dan mekar sentausa, tetapi juga akan memperlihatkan kasih-sayang 
kepada umat beliau, sebab hanya sebagian kecil saja dari mereka (musuh 

6. aDan tidak pernah datang 
kepada mereka peringatan yang 
baru2096 dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah, melainkan mereka se-
lalu berpaling darinya.

ُمۡحَدٍث   ۡحٰمِن  الّرَ َن  ّمِ ٍر 
ۡ

ِذک ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 
ۡ
یَا َما  َو 

انُۡوا َعۡنُہ  ُمۡعِرِضیَۡن  ﴿۶﴾ 
َ
ا  ک

َّ ِال

7. bMaka sungguh mereka 
telah mendustakan, tetapi segera 
datang kepada mereka khabar-
khabar mengenai apa yang pernah 
mereka perolok-olokkan.

بِٖہ   انُۡوا 
َ
ک َما  ُؤا  ۢۡبٰٓ اَن تِۡیہِۡم 

ۡ
فََسَیا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک فََقۡد 

يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۷﴾ 

8. cApakah mereka tidak 
melihat bumi, berapa banyaknya 
telah Kami tumbuhkan di-
dalamnya dari setiap jenis yang 
baik?

ِفۡیَہا  َۢۡبۡتَنا  اَن ۡم 
َ
ک الۡاَۡرِض  ي 

َ
ِال یََرۡوا  لَۡم  اََو 

ِریٍۡم ﴿۸﴾ 
َ
ّلِ  َزۡوٍج  ک

ُ
ِمۡن  ک

9. Sesungguhnya dalam hal itu 
ada satu tanda; tetapi kebanyakan 
dari mereka tidak beriman.

ۡم 
ُ
ہ ُر 

َ
اَۡکث اَن 

َ
ک َما   َؕو 

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۹﴾  ّمُ
10. Dan sesungguhnya Tuhan-

mu, Dia-lah yang Mahaperkasa, 
Maha Penyayang.2097

ِحۡیُم ﴿٪۱۰﴾  ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک  ل 

a21 : 3, 43.  b6 : 35;  22 : 43;  35 : 26;  40 : 6.  c36 : 34 - 37.
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para nabi) akan dibinasakan, sedang sebagian terbesar akan menerima 
pengampunan dan kasih sayang Tuhan, dan pada akhirnya mereka akan 
menerima amanat beliau.

2098. Nabi Musa As agaknya merasa, bahwa ia tidak sepadan benar 
dengan tugas besar yang diamanatkan kepadanya. Tanggung-jawab kenabian 
sungguh sangat berat. Pada waktu wahyu pertama turun, Rasulullah Saw 
sendiri merasa diri beliau diliputi oleh kecemasan.

2099. Kata-kata itu menunjukkan, bahwa kaum Fir‘aun telah menuduh 
Nabi Musa As telah membunuh seorang bangsa Mesir. Kejadian ini disebut 
dalam Keluaran 2: 11-15 dan juga dalam Al-Qur’an pada QS.28: 16-21. Di 
sana dinyatakan, bahwa perbuatan itu tidak disengaja, atau bukan pembunuhan 
yang direncanakan. Nabi Musa As telah membela seorang lelaki Bani Israil 
yang dipukuli oleh seorang bangsa Mesir, dan dalam perkelahian itu orang 
Mesir tersebut tanpa disengaja mati terbunuh.

11. aDan ingatlah ketika Tuhan-
mu berseru kepada Musa dan 
memerintahkannya, “Datangilah 
kaum yang aniaya,

الَۡقۡوَم   ائِۡت  اَِن  ي  ُمۡوسٰۤ َربَُّک  نَاٰدي  ِاۡذ  َو 

 ﴾۱۱ۙ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

الّظ

12. Kaum Fir‘aun. Apakah 
mereka tidak bertakwa?”

ُقۡوَن  ﴿۱۲﴾  قَۡوَم  ِفۡرَعۡوَن ؕ اَلَا  یَّتَ
13. Ia berkata, “Wahai Tuhan-

ku! bSesungguhnya aku takut 
bahwa mereka akan mendus-
takanku.

 ﴾۱۳ؕ بُۡوِن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

ِۡيۤ  اََخاُف اَۡن  یُّک
ّ

قَاَل  َرّبِ  ِان

14. “Dan dadaku menjadi sem-
pit2098 cserta lidahku tidak lancar; 
maka dutuslah Harun bersamaku.

ۡرِسۡل  
َ
َو یَِضۡیُق َصۡدِرۡي  َو لَا یَۡنَطلُِق لَِسانِۡي فَا

ِالٰي ٰہُرۡوَن ﴿۱۴﴾ 
15. e”Dan mereka mempunyai 

tuduhan2099 terhadapku, maka aku 
takut mereka akan membunuhku.”

 ﴾۱۵ۚ ﴿ یَّۡقُتُلۡوِن   اَۡن  َخاُف 
َ
فَا ٌۢۡب  َذن َعلَّيَ   ۡم 

ُ
لَہ َو 

16. fTuhan berfirman, “Itu  tidak 
akan terjadi, maka pergilah kamu 
berdua dengan tanda-tanda Kami; 
sesungguhnya Kami beserta 
kamu dan senantiasa mendengar 
doa-doamu.

ۡم 
ُ

َمَعک ا 
ِانَّ  

ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا اۚفَاۡذَہَبا 

َّ ل
َ
ک قَاَل 

 ﴾۱۶ۙ ۡسَتِمُعۡوَن ﴿ ّمُ

a20 : 25; 79 : 17 - 18.  b20 : 46; 28 : 35.  c20 : 28.  d26 : 14.  e28 : 34.  f28 : 36.

R. 2
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17. “Maka kamu berdua 
datangilah Fir‘aun dan kata-
kanlah, “Sesungguhnya kami 
rasul2100 Tuhan semesta alam,

ّبِ  َر ُل  ُسۡو َر ا 
نَّ ِا  ۤ لَا فَُقۡو َن  َعۡو ِفۡر تَِیا 

ۡ
فَا

 ﴾۱۷ۙ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿

18. “Untuk memberitahukan ke-
pada engkau agar engkau mengi-
rimkan Bani Israil beserta kami.”

 ﴾۱۸ؕ اَۡن  اَۡرِسۡل  َمَعَنا بَِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿

19. Fir‘aun berkata, “Ya Musa! 
Bukankah kami telah memeli-
hara kamu di antara kami ketika 
engkau masih kanak-kanak? Dan 
engkau pernah tinggal di antara 
kami beberapa tahun dalam 
hidupmu.

ِفۡیَنا  لَِبۡثَت  ّوَ  َولِۡیًدا  ِفۡیَنا  نَُربَِّک  اَلَۡم   قَاَل 

 ﴾۱۹ۖ ِمۡن ُعُمِرَک  ِسِنیَۡن ﴿

20. “Dan engkau telah me-
lakukan perbuatan yang pernah 
engkau perbuat itu dan engkau 
adalah salah seorang dari yang 
tidak berterimakasih.2101

ِمَن  اَنَۡت  َو  َت 
ۡ
فََعل ِتۡي 

َّ ال فَۡعلََتَک  َت 
ۡ
فََعل َو 

الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۲۰﴾ 

21. Musa berkata, “Pernah aku 
melakukannya ketika itu tanpa 
sengaja dan ketika itu aku ada 
dalam pikiran yang kalut.2102

ٓالِّیَۡن ﴿۲۱﴾ 
َ

  ِاًذا ّوَ اَنَا� ِمَن الّض
ۤ
ُتَہا

ۡ
قَاَل فََعل

2100. Kata Rasūl dalam ayat ini dalam bentuk mufrad (tunggal) sedang 
pokok kalimatnya Inna dan kata-kata kerja yang dipergunakannya ialah 
dalam bentuk dua orang. Dalam bahasa Arab kadang-kadang diperkenankan 
mempergunakan predikat dalam bentuk mufrad untuk subyek kalimat yang 
mutsana (dua) maupun jamak (Bayan). Lihat juga QS.26: 78.

2101. Yang dimaksud dalam ayat ini agaknya seorang berkebangsaan 
Mesir yang telah terbunuh oleh Musa As. Fir‘aun menganggap diri dan 
bangsanya, bangsa Mesir, adalah tokoh-tokoh yang bermurah hati terhadap 
bangsa Bani Israil, dan menuduh Nabi Musa As sangat tidak tahu balas budi, 
yang terbukti dengan membunuh seorang bangsa Mesir.

2102. Dāll berasal dari kata Dalla yang berarti, ia tidak tahu apa yang 
harus ia lakukan; ia berada dalam keadaan kalut pikiran; ia tenggelam dalam 
kecintaan (Lane). Tatkala orang Israil itu memanggil dirinya dan meminta 
tolong terhadap seorang warga Mesir, Nabi Musa As tidak tahu apa yang 
harus dilakukannya, oleh karena hasratnyabesar sekali untuk menolong orang 
Israil yang malang dan tidak berdaya itu (QS.28: 16-21), ia memberikan 
pukulan keras sehingga membuat orang (Mesir) itu mati terkapar. Kematian 
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22. a”Maka aku melarikan 
diri dari kamu ketika aku takut 
kepadamu, lalu Tuhan-ku meng-
anugerahkan kepadaku hikmah 
dan menjadikan aku seorang dari 
rasul-rasul.2103

َربِّۡي  لِۡي  فََوَہَب  ۡم  
ُ

ِخۡفُتک ا  لَّمَ ۡم  
ُ

ِمۡنک َرۡرُت 
َ
فَف

ًما ّوَ َجَعلَِنۡي ِمَن الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۲۲﴾ 
ۡ

ُحک

23. “Dan kebaikan itu berupa 
pemeliharaan di waktu aku kecil 
yang engkau berikan padaku 
yang karenanya engkau kini men-
celaku; itukah yang engkau ke-
mukakan sebagai alasan, bahwa 
engkau telah memperbudak Bani 
Israil?”2104

بَِنۡيۤ    
َ

ۡدّت َعّبَ اَۡن  َعلَّيَ   َہا  تَُمّنُ   
ٌ

نِۡعَمۃ َک 
ۡ
تِل َو 

 ﴾۲۳ؕ ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿

24. Fir‘aun berkata, b”Dan apa-
kah Tuhan sekalian alam itu?”2105  ﴾۲۴ؕ قَاَل ِفۡرَعۡوُن  َو  َما َرّبُ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿

itu tidak terduga, sebab satu pukulan tinju biasanya tidak menyebabkan 
kematian seseorang. Atau ayat ini dapat juga diartikan, bahwa disebabkan 
oleh kecintaannya yang besar terhadap orang-orang tertindas, ia datang 
menolong orang Israil dan meninju orang Mesir itu, sehingga mengakibatkan 
kematiannya. Atau artinya bahwa ia melakukan hal itu, karena tidak menyadari 
akan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

2103. Hakikat bahwa sesudah membunuh orang Mesir itu ia melarikan 
diri, lalu Tuhan mengangkat beliau sebagai seorang nabi – sungguh suatu 
nikmat Ilahi yang besar sekali – merupakan suatu bukti, bahwa apa yang telah 
dilakukan oleh Nabi Musa As itu adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja 
dan dilakukan karena dorongan hati yang terbetik secara tiba-tiba.

2104. Dilukiskan bagaimana perkataan Nabi Musa As terhadap 
teguran lancang Fir‘aun, bahwa seyogianya Fir‘aun sendiri harus malu 
atas perkataannya, menyinggung-nyinggung suatu kebaikan yang menurut 
pikirannya ia telah lakukan terhadap kaum Bani Israil; sebab nyatanya 
ia (Fir‘aun) telah meringkus mereka, dari generasi ke generasi, di dalam 
belenggu perbudakan yang nista dan rendah, dan telah membunuh segala nilai 
kemuliaan, prakarsa, dan hasrat di dalam diri mereka untuk bangun menjadi 
bangsa yang terhormat.

2105. Jawaban Nabi Musa As kepada Fir‘aun, sebagaimana tersebut 
dalam ayat sebelumnya, rupa-rupanya telah membut dia amat kebingungan, 
sehingga ia tiba-tiba mengalihkan pokok pembicaraan, sambil berusaha 
melibatkan Nabi Musa As dalam soal-jawab yang berhubungan dengan 
masalah-masalah gaib, tentang asal dan wujud Dzat Ilahi serta sifat-sifat-Nya.

a28 : 22.  b20 : 50.
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25. Musa berkata, a”Tuhan Pen-
cipta seluruh langit dan bumi2106 
dan apa-apa yang ada di antara 
keduanya, jika kamu mau me-
yakini.”

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَما ؕ  قَاَل َرّبُ الّسَ

ۡوِقِنیَۡن ﴿۲۵﴾  ۡنتُۡم  ّمُ
ُ
ِاۡن  ک

26. Fir‘aun berkata kepada  
orang-orang di sekelilingnya, 
“Tidakkah kamu mendengar?”2107

  اَلَا  تَۡسَتِمُعۡوَن ﴿۲۶﴾ 
ۤ
قَاَل  لَِمۡن  َحۡولَٗہ

27. Musa berkata, “Tuhanmu, 
dan Tuhan bapak-bapakmu ter-
dahulu.”2108

لِیَۡن ﴿۲۷﴾  ُم  الۡاَّوَ
ُ

بَٓائِک
ٰ
ۡم َو َرّبُ ا

ُ
قَاَل َربُّک

28. Fir‘aun berkata, b”Se-
sungguhnya rasulmu, yang telah 
diutus kepadamu ini gila.”2109

ۡم  
ُ

ِالَۡیک اُۡرِسَل  ِذۡيۤ 
َّ ال َرُسۡولَُکُم  ِاّنَ  قَاَل 

لََمۡجُنۡوٌن ﴿۲۸﴾ 
29. Musa berkata, c”Tuhan ti-

mur dan barat,2110 dan Tuhan 
segala yang ada di antara ke-
duanya, jika sekiranya kamu mau 
mempergunakan akal.”

 ؕ بَۡیَنُہَما  َما  َو  ِرِب 
ۡ
الَۡمغ َو  الَۡمۡشِرِق  َرّبُ  قَاَل 

ۡنتُۡم  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۲۹﴾ 
ُ
ِاۡن  ک

2106. Kata-kata “Tuhan Pencipta seluruh langit dan bumi” merujuk 
kepada keluasan kekuasaan Tuhan yang berkaitan dengan ruang angkasa.

2107. Ayat ini melukiskan betapa Fir‘aun berusaha menghasut rakyatnya 
untuk menentang Nabi Musa As dengan mengisyaratkan, bahwa ia menghina 
tuhan-tuhan mereka dengan menisbahkan kerajaan seluruh langit dan bumi 
kepada Allah, sebab tuhan-tuhan merekalah, yang konon katanya memegang 
kekuasaan atas seluruh alam semesta.

2108. Dalam ayat ke-25 Nabi Musa As telah merujuk kepada keluasaan 
kedaulatan dan kekuasaan Tuhan berkenaan dengan ruang angkasa; dan 
dalam ayat ini ia menunjuk kepada kedaulatan Tuhan bertalian dengan waktu.

2109. Fir‘aun pikir, bahwa seperti halnya orang gila, Nabi Musa As 
tidak mau mendengarkan perkataan siapa pun, bahkan terus berbicara semau 
sendiri; dan ia mengoceh terus.

2110. Ayat ini menunjukkan keluasan kerajaan Tuhan dalam hubungannya 
dengan arah dan pihak.

a44 : 8.  b44 : 15.  c2 : 116;  55 : 18.
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30. aFiraun berkata, “Jika ka-
mu menjadikan sembahan lain 
selainku, tentulah akan aku pen-
jarakan engkau.”

َک  لَاَۡجَعلَّنَ َغیِۡرۡي  ِالٰـًہا  َت 
ۡ

خَذ
َّ
ات لَِئِن  قَاَل 

ِمَن  الَۡمۡسُجۡونِیَۡن ﴿۳۰﴾ 

31. Musa berkata, “Apa, walau-
pun aku mendatangkan kepadamu 
suatu mukjizat yang nyata!?”

ِبیٍۡن ﴿۳۱﴾  قَاَل  اََو لَۡو  ِجۡئُتَک بَِشۡيٍء  ّمُ

32. bFiraun berkata, “Maka 
datangkanlah itu, jika engkau 
termasuk orang-orang yang ber-
kata benar.”

ِدِقیَۡن ﴿۳۲﴾  ۡنَت ِمَن الّصٰ
ُ
ِت بِٖہۤ  ِاۡن  ک

ۡ
قَاَل فَا

33. Maka Musa melemparkan 
tongkatnya, lalu tiba-tiba ia cmen-
jadi seekor ular yang tampak 
jelas.

 ﴾۳۳ۚ ِبیٌۡن ﴿ ي َعَصاُہ  فَِاَذا ِہَي ثُۡعَباٌن  ّمُ
ٰ
لۡق

َ
فَا

34. dDan ia mengulurkan ta-
ngannya, dan tiba-tiba tangan-
nya itu menjadi putih bagi orang-
orang yang menyaksikan.2111

ِظِریَۡن ﴿٪۳۴﴾  ّوَ نََزَع یََدٗہ  فَِاَذا ِہَي بَۡیَضٓاُء  لِلّنٰ 

35. eFiraun berkata kepada 
pembesar-pembesar di sekeliling-
nya, “Sesungguhnya ia tukang 
sihir yang pandai;

 ﴾۳۵ۙ ا  لَٰسِحٌر  َعلِۡیٌم ﴿
َ

  ِاّنَ ٰہذ
ۤ
َملَِا َحۡولَٗہ

ۡ
قَاَل لِل

36. fDia berniat dengan sihir-
nya mengeluarkan kamu dari 
negerimu. Maka, apakah yang 
kamu sarankan?”

  ۖ بِِسۡحِرٖہ  ۡم 
ُ

اَۡرِضک ۡن   ّمِ ۡم 
ُ

ۡخِرَجک
ُ
ّي اَۡن  یُِّریُۡد  

مُُرۡوَن  ﴿۳۶﴾ 
ۡ
مَا َذا  تَا

َ
ف

37. gMereka berkata, “Tahanlah 
ia dan saudaranya untuk 
sementara dan kirimkanlah para 
penyeru ke kota-kota,

الَۡمَدٓائِِن   فِي  ابَۡعۡث  َو  اََخاُہ   َو  اَۡرِجۡہ   ا  قَالُۡوۤ

 ﴾۳۷ۙ ٰحِشِریَۡن ﴿

38. hYang akan mendatangkan 
kepada engkau ahli sihir yang 
pandai.”

ّلِ  َسّحَاٍر  َعلِۡیٍم ﴿۳۸﴾ 
ُ
تُۡوَک  بِک

ۡ
یَا

2111. Lihat catatan no. 1024.

a28 : 39.  b7 : 107.  c7 : 108.  d7 : 109; 20 : 23.  e7 : 110.
f7 : 111; 20 : 58, 64.  g7 : 112; 10 : 80.  h7 : 113.

R. 3
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39. aMaka dihimpunnyalah 
ahli-ahli sihir itu pada hari yang 
telah ditetapkan.

 ﴾۳۹ۙ ۡعُلۡوٍم  ﴿ َحَرُۃ  لِِمۡیَقاِت یَۡوٍم ّمَ جُِمَع  الّسَ
َ
ف

40. bDan dikatakan kepada  
orang-orang, “Apakah kamu juga 
akan berkumpul bersama-sama,

 ﴾۴۰ۙ ۡجَتِمُعۡوَن ﴿
ُ

اِس َہۡل اَنۡتُۡم ّم ّوَ ِقۡیَل لِلّنَ

41. Supaya kita dapat meng-
ikuti ahli-ahli sihir itu, jika 
mereka yang menang?”

ُم 
ُ
ہ نُۡوا  ا

َ
ک ۡن  ِا َۃ  َحَر لّسَ ا ِبُع  نَّتَ َنا 

َّ لََعل

 ﴾۴۱﴿ لٰۡغلِِبیَۡن  ا
42. Dan ketika ahli-ahli sihir itu 

datang, mereka berkata kepada 
Fir‘aun, “Apakah kami akan 
mendapat hadiah2112 jika kami 
jadi pemenang?”

لََنا  اَئِّنَ  لِفِۡرَعۡوَن  قَالُۡوا  َحَرُۃ   الّسَ َجٓاَء  ا  فَلَّمَ

ۡحُن  الٰۡغلِِبیَۡن ﴿۴۲﴾ 
َ
ا ن ّنَ

ُ
لَاَۡجًرا  ِاۡن  ک

43. cIa berkata, “Ya, dan pasti 
nanti kamu akan termasuk orang-
orang yang dekat kepadaku.”

بِیَۡن  ﴿۴۳﴾  ِمَن  الُۡمَقّرَ
َّ ۡم  ِاًذا  ل

ُ
ک

قَاَل نََعۡم  َو  ِانَّ

44. dMusa berkata kepada me-
reka, “Sekarang lemparkanlah 
apa yang hendak kamu lempar-
kan.”

ُقۡوَن ﴿۴۴﴾ 
ۡ
ل   اَنۡتُۡم ّمُ

ۤ
ي اَلُۡقۡوا َما ۡوسٰۤ ۡم ّمُ

ُ
قَاَل لَہ

45. Maka mereka melemparkan 
tali-talinya dan tongkat-tongkat-
nya, dan berkata, “Demi ke-
hormatan Fir‘aun, sesungguhnya 
kami pasti menang.”

ِۃ   بِِعّزَ قَالُۡوا  َو  ۡم 
ُ
ہ ِعِصّیَ َو  ۡم 

ُ
ِحَبالَہ لَۡقۡوا 

َ
فَا

ۡحُن  الٰۡغلُِبۡوَن ﴿۴۵﴾ 
َ

ا  لَن
ِفۡرَعۡوَن  ِانَّ

46. eMaka Musa melemparkan 
tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu 
menelan2113 semua yang telah 
mereka ada-adakan.

َما   َقُف 
ۡ
تَل ِہَي  فَِاَذا  َعَصاُہ  ُمۡوٰسي  ي 

ٰ
لۡق

َ
فَا

 ﴾۴۶ۚ ۡوَن ﴿
ُ

ِفک
ۡ
یَا

2112. Tukang-tukang sihir itu agaknya mempunyai sumber pencaharian 
tetap dari ilmu sihirnya dan taraf kesopanan mereka pun sangat rendah.

2113. Ayat ini sangat memperjelas, bahwa tongkat Nabi Musa As tidak 
menelan tongkat-tongkat dan tali-temali tukang-tukang sihir itu, melainkan 
menelan habis segala apa yang mereka telah buat-buat, yakni menghancurkan 
sama sekali tipuan, pemalsuan, dan perdayaan mereka. Lagi pula, tongkat 

a7 : 114; 20 : 59.  b20 : 60.  c7 : 115.  d7 : 117; 10 : 81; 20 : 67. e7 : 118; 20 : 70.
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47. aMaka ahli-ahli sihir itu 
menjatuhkan diri bersujud.  ﴾۴۷ۙ َحَرُۃ  ٰسِجِدیَۡن ﴿ لِۡقَي  الّسَ

ُ
فَا

48. Mereka berkata, “Kami 
beriman kepada Tuhan sekalian 
alam,

 ﴾۴۸ۙ ا  بَِرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿ َمّنَ
ٰ
ا  ا قَالُۡوۤ

49. bTuhan-nya Musa, dan 
Harun.” َرّبِ ُمۡوٰسي  َو  ٰہُرۡوَن ﴿۴۹﴾ 

50. cFiraun berkata, “Apakah 
kamu beriman kepadanya sebe-
lum aku memberimu izin? Sesung-
guhnya ia benar pemimpinmu 
yang telah mengajarkan sihir ke-
padamu. Tetapi kamu pasti akan 
mengetahui akibatnya. Maka aku 
akan memotong tanganmu dan 
kakimu, karena2113A kamu menen-
tangku dan niscaya aku akan 
menyalib kamu sekalian.”

ٗہ 
َ لَُکۡم ِۚانّ َذَن 

ٰ
ا اَۡن  قَۡبَل  لَٗہ  َمۡنتُۡم 

ٰ
ا قَاَل 

فَلََسۡوَف  ۡحَر ۚ  الّسِ ُم 
ُ

َمک
َّ َعل ِذۡي 

َّ ُم ال
ُ
لََکِبیُۡرک

اَۡرُجلَُکۡم   َو  ۡم 
ُ

اَیِۡدیَک َعّنَ  لَاُقَّطِ  ۬ؕ تَۡعلَُمۡوَن 

 ﴾۵۰ۚ ۡم  اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ

ک َِبّنَ
ّ ۡن ِخلَاٍف ّوَ لَاُوَصل ّمِ

51. dMereka berkata, “Tiada ke-
mudaratan dapat menimpa kami; 
sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami.2114

 ﴾۵۱ۚ  ِالٰي َربَِّنا ُمۡنَقلُِبۡوَن ﴿
ۤ
ا

َ قَالُۡوا  لَا َضیَۡر ۖ ِانّ

52. e”Sesungguhnya, kami 
meng-harapkan, bahwa Tuhan 
kami akan mengampuni dosa-
dosa kami, karena kami adalah 
orang-orang mukmin yang per-
tama.

اَۡن    
ۤ
َخٰطٰیَنا َربَُّنا  لََنا  یَّۡغفَِر  اَۡن  نَۡطَمُع  ا 

ِانَّ

 ﴾۵۲� َل  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿   اَّوَ
ۤ
ا ّنَ

ُ
ک 

yang memang bukan ular itulah, yang menyingkapkan tabir tipu-daya 
tukang sihir yang telah dilakukan terhadap penonton-penonton, yaitu dengan 
menghancur-luluhkan segala yang ada di bawah daya pengaruh sihir mereka, 
yang telah membuat penonton-penonton mengira ular-ular yang sebenarnya.

2113A. Min berarti karena (Lane).
2114. Orang-orang yang tadinya tukang-tukang sihir dan yang hanya 

beberapa menit sebelumnya siap menggunakan tipu daya dan helah apa 
juapun untuk memperoleh harta kekayaan duniawi, kini telah memperoleh 
suatu keimanan yang berani menentang maut.

a7 : 121; 20 : 71.  b7 : 123; 20 : 71.  c7 : 124 - 125; 20 : 72. d7 : 126; 20 : 73.  e5 : 85.



AL-SYU‘ARĀ’ Surah 26Juz 19

1294

53. aDan Kami wahyukan ke-
pada Musa sambil memerintah-
kannya, “Bawalah hamba-hamba-
Ku pada waktu malam hari; 
karena kamu pasti akan dikejar.”

ۡم  
ُ

ک
ي اَۡن اَۡسِر بِِعَباِدۡيۤ  ِانَّ   ِالٰي ُمۡوسٰۤ

ۤ
َو اَۡوَحۡیَنا

َبُعۡوَن ﴿۵۳﴾  ّتَ ّمُ

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب 37

54. Dan Fir‘aun itu mengi-
rimkan penyeru-penyeru ke kota-
kota untuk mengumpulkan.

 ﴾۵۴ۚ ۡرَسَل ِفۡرَعۡوُن فِي الَۡمَدٓائِِن  ٰحِشِریَۡن ﴿
َ
فَا

55. Sesungguhnya mereka itu 
hanyalah segolongan kecil,  ﴾۵۵ۙ   قَلِۡیُلۡوَن ﴿

ٌ
ٓاِء  لَِشۡر  ِذَمۃ

َ
ُؤل ِاّنَ  ہٰۤ

56. Dan sesungguhnya mereka 
itu telah menimbulkan kemarahan 
pada kami;2115

 ﴾۵۶ۙ ۡم  لََنا  لََغٓائُِظۡوَن ﴿
ُ
ہ

َو  ِانَّ

57. Dan kami adalah golongan 
besar yang bersiaga.  ﴾۵۷ؕ جَِمۡیٌع  ٰحِذُرۡوَن ﴿

َ
ا  ل

َو  ِانَّ
58. bKemudian Kami keluarkan 

mereka dari kebun-kebun dan 
mata air-mata air,

 ﴾۵۸ۙ ُعُیۡوٍن ﴿ ّوَ   ٍت   َجّنٰ ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ۡخَرۡجٰنہ

َ
فَا

59. Dan khazanah-khazanah 
serta tempat tinggal yang ter-
hormat,

 ﴾۵۹ۙ ِریٍۡم ﴿
َ
ُنۡوٍز ّوَ  َمَقاٍم  ک

ُ
ّوَ ک

60. cDemikianlah keadaannya; 
dan Kami mewariskannya2116 
kepada Bani Israil,

 ﴾۶۰ؕ ﴿ یَۡل  ِء ٓا ۡسَر ِا بَِنۡيۤ   ثٰۡنَہا  َر اَۡو َو   ۚ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

2115. Kemunculan seorang nabi Allah di tengah-tengah suatu kaum 
merupakan jaminan yang pasti mengenai masa depan mereka yang besar dan 
cemerlang, jika mereka mau menerima amanatnya dan mengikutinya. Nabi 
itu memberikan kepada mereka suatu kehidupan baru, dan menciptakan di 
dalam diri mereka suatu harapan dan keyakinan baru, yang mengubah seluruh 
pandangan hidup mereka. Sesudah Nabi Musa As datang, Fir‘aun pasti akan 
merasakan adanya perubahan besar di kalangan orang-orang Bani Israil, dan 
hal itu pasti menggelisahkannya.

2116. Ayat ini tidak berarti, bahwa beberapa mata air, kebun-kebun 
dan khazanah-khazanah kepunyaan Fir‘aun dan orang-orang Mesir telah 
diserahkan kepada orang-orang Bani Israil. Orang-orang Bani Israil telah 
meninggalkan Mesir menuju Kanaan, tanah yang dijanjikan, yang disebut 
sebagai tempat “mengalirnya susu dan madu.” Di sanalah mereka akan 

a20 : 74.  b44 : 26, 27.  c44 : 29.
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a10 : 91; 20 : 79; 44 : 24.  b20 : 78.  c20 : 81; 44 : 31 - 32. d2 : 51; 7 : 137; 17 : 104; 20 : 79.

61. aMaka lasykar-lasykar 
Fir‘aun mengejar dan menyusul 
mereka pada waktu matahari 
terbit.

 ﴾۶۱﴿ ۡشِرِقیَۡن  ّمُ ۡم 
ُ
تَۡبُعۡوہ

َ
فَا

62. Dan ketika kedua lasykar 
itu dapat melihat satu sama lain, 
berkatalah pengikut-pengikut 
Musa, “Sesungguhnya kita pasti 
akan tertangkap.”2117

ا  
ِانَّ ي  ُمۡوسٰۤ اَۡصٰحُب  قَاَل  جَۡمٰعِن 

ۡ
ال تََرٓاَء   ا  فَلَّمَ

 ﴾۶۲ۚ ۡوَن ﴿
ُ
لَُمۡدَرک

63. Musa menjawab, “Sekali-
kali tidak! Sesungguhnya Tuhan-
ku besertaku. Dia akan menunjuk-
kan keselamatan kepadaku.”

ا ۚ ِاّنَ  َمِعَي  َربِّۡي  َسَیۡہِدیِۡن ﴿۶۳﴾ 
َّ ل

َ
قَاَل  ک

64. bMaka Kami wahyukan 
kepada Musa, “Pukullah laut 
dengan tongkatmu.”2117A Maka 
tersibaklah laut, dan setiap ba-
giannya terlihat seperti gunung 
besar.*

بَِّعَصاَک   اۡضِرۡب  اَِن  ي  ُمۡوسٰۤ ِالٰي   
ۤ
ۡوَحۡیَنا

َ
فَا

ۡوِد  
َ

الّط
َ
ک ِفۡرٍق   

ُ
ّل

ُ
ک اَن 

َ
فَک الَۡبۡحَر ؕفَانَۡفلََق 

 ﴾۶۴ۚ الَۡعِظۡیِم ﴿
65. Dan Kami dekatkan lasykar 

Fir‘aun yang lain ketempat itu.  ﴾۶۵ۚ َخِریَۡن ﴿
ٰ

َو  اَۡزلَۡفَنا ثَّمَ  الۡا
66. cDan Kami selamatkan 

Musa serta orang-orang yang 
bersamanya.

 ﴾۶۶ۚ   اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ۤ
َعٗہ جَۡیَنا ُمۡوٰسي َو َمۡن  ّمَ

ۡ
َو اَن

67. dKemudian Kami teng-
gelamkan golongan yang lain.  ﴾۶۷ؕ َخِریَۡن ﴿

ٰ
ثُّمَ  اَۡغَرۡقَنا  الۡا

68. Sesungguhnya, dalam hal 
itu ada tanda yang besar; akan 
tetapi kebanyakan dari mereka 
tidak mau beriman.

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث اَن  

َ
ک َما  َو   ؕ  

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي   ِاّنَ  

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۶۸﴾  ّمُ

diberi benda-benda tersebut. Palestina sungguh menyamai Mesir dalam 
berkelimpahan kebun-kebun dan banyaknya mata air.

2117. Para sahabat nabi Musa As agaknya mempunyai keimanan yang 
* Di ayat ini diterangkan tentang Nabi Musa As menyeberangi lautan dimana sungai Nil dan lautan 
bertemu. Kadang-kadang di sungai Nil diterpa gelombang sangat besar dari atas, dan kelihatan air itu 
seperti dinding yang bergerak. Begitu juga karena ada pasang naik disertai topan maka gelombang 
laut bertambah naik. Allah Ta'ala menyeberangkan Nabi Musa dengan perlindungan-Nya ketika air 
laut dan sungai Nil belum bertemu. Tapi Fir’aun dan kaum yang datang belakangan untuk menangkap 
mereka, semuanya ditelan gelombang, karena waktu itu kedua gelombang telah bertemu.
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69. Dan sesungguhnya Tuhan-
mu, Dia-lah Yang Mahaperkasa, 
Mahapenyayang.

ِحۡیُم ﴿٪۶۹﴾  ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک ل 

70. Dan bacakanlah kepada 
mereka kisah Ibrahim.

 ﴾۷۰�   ِابٰۡرِہۡیَم ﴿
َ
َو اتُۡل  َعلَۡیہِۡم  نََبا وقف

لازم

71. aKetika ia berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, “Apakah 
yang kamu sembah?”2118

ِاۡذ قَاَل لِاَبِۡیِہ  َو قَۡوِمٖہ َما تَۡعُبُدۡوَن ﴿۷۱﴾ 

72. bMereka berkata, “Kami 
menyembah berhala-berhala, dan 
kami senantiasa duduk di depan-
nya.”

َہا ٰعِکِفیَۡن ﴿۷۲﴾ 
َ
 ل

ُ
قَالُۡوا نَۡعُبُد اَۡصَناًما فََنَظّل

73. Ibrahim berkata, “Apakah 
mereka mendengar kamu apabila 
kamu memanggilnya?

 ﴾۷۳ۙ ۡم  ِاۡذ  تَۡدُعۡوَن ﴿
ُ

قَاَل َہۡل يَۡسَمُعۡونَک

74. Ataukah mereka memberi 
manfaat kepadamu atau memberi 
kemudaratan?”

ۡوَن ﴿۷۴﴾  ۡم  اَۡو  یَُضّرُ
ُ

اَۡو  یَۡنَفُعۡونَک

75. cMereka berkata, “Bukan 
karena demikian, melainkan kami 
dapati bapak-bapak kami berbuat 
demikian.”

 ﴾۷۵﴿ یَۡفَعُلۡوَن  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک بَٓاَءنَا 

ٰ
ا   

ۤ
َوَجۡدنَا بَۡل  قَالُۡوا 

76. Ibrahim dberkata, “Apakah 
kamu mengetahui apa yang kamu 
sembah,

 ﴾۷۶ۙ ا ُکۡنتُۡم تَۡعُبُدۡوَن ﴿ قَاَل اَفََرَءیۡتُۡم ّمَ

77. Kamu dan bapak-bapakmu 
yang dahulu?

 ﴾۷۷ۖ ُم  الۡاَۡقَدُمۡوَن ﴿
ُ
بَٓاُؤک

ٰ
اَنۡتُۡم  َو  ا

78. Mereka itu semuanya 
musuh-musuh bagiku, kecuali 
Tuhan seluruh alam,

 ﴾۷۸ۙ ا  َرّبَ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿
َّ ِۡيۤ  ِال

ّ
ۡم َعُدّوٌ  ل

ُ
ہ

فَِانَّ

sangat lemah. Keadaan ini jelas juga dari QS.5: 22- 23; QS.7: 149; QS.20: 
87- 92. 

2117A. Kata-kata ini pun berarti, “bawa serta kaum engkau ke laut,” 
‘Asā berarti kaum (bangsa) atau masyarakat (Lane).

2118. Di seluruh kandungan Al-Qur’an, Nabi Ibrahim As telah 

a6 : 75; 19 : 43; 21 : 53; 37 : 86 - 87.  b21 : 54; 26 : 72.
c21 : 54; 43 : 24.  d21 : 67; 37 : 86 - 87.
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79. Yang telah menciptakan 
aku, maka Dia-lah yang akan 
memberi petunjuk kepadaku;

 ﴾۷۹ۙ ِذۡي َخلََقِنۡي فَُہَو  یَۡہِدیِۡن ﴿
َّ ال

80. Dan Yang memberiku 
makan dan memberiku minum,

 ﴾۸۰ۙ ِذۡي ُہَو  یُۡطِعُمِنۡي َو  يَۡسِقیِۡن ﴿
َّ َو ال

81. Dan apabila aku sakit, maka 
Dia-lah Yang menyembuhkan-
ku;2119

 ﴾۸۱ۙ َو  ِاَذا  مَِرۡضُت  فَُہَو  يَۡشِفیِۡن ﴿

82. Dan Yang akan me-
matikan aku,2120 kemudian meng-
hidupkanku kembali;

 ﴾۸۲ۙ ِذۡي  یُِمۡیُتِنۡي ثُّمَ  ُيۡحِییِۡن ﴿
َّ َو ال

83. Dan Yang aku harapkan 
akan mengampuni kesalahanku 
pada hari pembalasan.

یَۡوَم   َخِطۡیَٓئِتۡي  لِۡي  یَّۡغفَِر  اَۡن  اَۡطَمُع  ِذۡيۤ  
َّ ال َو 

 ﴾۸۳ؕ یِۡن ﴿ الّدِ
84. Wahai Tuhan-ku! Anu-

gerahkanlah kepadaku kebijak-
sanaan dan gabungkanlah aku 
bersama orang-orang yang 
saleh;

 ﴾۸۴ۙ ِلِحیَۡن ﴿ ِحۡقِنۡي بِالّصٰ
ۡ

ًما ّوَ اَل
ۡ

َرّبِ َہۡب لِۡي ُحک

85. aDan jadikanlah aku buah 
tutur yang baik di antara orang-
orang yang datang kemudian;2121

 ﴾۸۵ۙ ِخِریَۡن ﴿
ٰ

ِۡي  لَِساَن ِصۡدٍق فِي الۡا
ّ

َو اۡجَعۡل ل

dihubungkan dengan gerakan pemberantasan yang keras terhadap 
penyembahan berhala. Rupanya beliaulah orang pertama yang berperan 
sebagai pemberantas berhala yang tak mengenal kompromi, dan yang 
kegiatan-kegiatannya telah tercatat dalam sejarah.

2119. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim As menisbahkan segala penyakit 
kepada beliau sendiri, dan segala obat dan penyembuhan kepada Tuhan. 
Sesungguhnyalah, tiap-tiap kemalangan yang menimpa seorang manusia 
adalah akibat pelanggaran terhadap suatu hukum alam tertentu; jadi ia 
sendirilah yang bertanggung-jawab. Lihat juga QS.4: 80.

2120. Sementara Nabi Ibrahim As menyalahkan penyakit kepada diri 
sendiri, ia mengaitkan kematian kepada Tuhan, yang menunjukkan, bahwa 
menurutnya kematian bukanlah, dan sebenar-benarnya bukan, gejala buruk 
yang harus ditakuti atau dijauhi. Pada hakikatnya, kematian merupakan 
kesudahan hidup yang wajib dan perlu; dan seperti halnya hidup, kematian 
merupakan suatu anugerah besar dari Allah Ta’ala.

a19 : 51.
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86. Dan jadikanlah aku ter-
masuk ahli waris surga yang 
penuh kenikmatan,

 ﴾۸۶ۙ ِعۡیِم ﴿ ِۃ الّنَ َرثَِۃ  َجّنَ ِنۡي  ِمۡن ّوَ
ۡ
َو اۡجَعل

87. aDan ampunilah ayahku; 
sesungguhnya ia termasuk orang-
orang yang sesat,

 ﴾۸۷ۙ ٓالِّیَۡن ﴿
َ

اَن ِمَن الّض
َ
ٗہ ک

َو اۡغفِۡر  لِاَبِۡيۤ  ِانَّ

88. Dan janganlah hinakan aku 
pada hari ketika mereka akan 
dibangkitkan lagi,2122

 ﴾۸۸ۙ ۡخِزنِۡي  یَۡوَم  یُۡبَعُثۡوَن ﴿
ُ
َو لَا  ت

89. Pada hari, ketika tidak 
bermanfaat harta dan anak laki-
laki,

 ﴾۸۹ۙ یَۡوَم لَا  یَۡنَفُع  َماٌل  ّوَ  لَا  بَُنۡوَن ﴿

90. bKecuali orang yang meng-
hadap kepada Allah dengan hati 
yang sehat.

 ﴾۹۰ؕ ٍب َسلِۡیٍم ﴿
ۡ
َہ  بَِقل

ي اللّٰ
َ

ا  َمۡن  اَت
َّ ِال

91. Dan surga akan di-
dekatkan2123 kepada orang-orang 
yang bertakwa,

 ﴾۹۱ۙ ِقیَۡن ﴿ ُمّتَ
ۡ
  لِل

ُ
ۃ جَّنَ

ۡ
َو اُۡزلَِفِت  ال

92. Dan neraka akan di-
tampakkan dengan jelas kepada 
orang-orang yang sesat,

 ﴾۹۲ۙ ٰغِویَۡن ﴿
ۡ
جَِحۡیُم  لِل

ۡ
َزِت ال َو  بُّرِ

93. Dan akan dikatakan kepada 
mereka, ‘Di manakah mereka 
yang kamu sembah,

 ﴾۹۳ۙ ۡم اَیَۡنمَا ُکۡنتُۡم تَۡعُبُدۡوَن ﴿
ُ
َو  ِقۡیَل  لَہ

94. Selain Allah? Dapatkah 
mereka menolong kamu atau 
menolong diri mereka sendiri?’

اَۡو  ۡم 
ُ

نَک ۡو یَۡنُصُر ِہَؕہۡل 
اللّٰ ِن  ۡو ُد ِمۡن   

 ﴾۹۴ؕ ﴿ َن  ۡو یَۡنَتِصُر

2121. Setelah wafat Nabi Ibrahim As meninggalkan nama yang demikian 
harum sehingga para penganut ketiga cabang agama dunia yang besar – agama 
Yahudi, Kristen, dan Islam – memandang beliau sebagai leluhur rohani agung 
mereka, yang mereka kenang dengan penuh rasa hormat.

2122. Kiamat disebut Ba‘ts, sebab sesudah mati, manusia akan dianugerahi 
kemampuan-kemampuan baru lagi lebih baik; dan akan dibukakan kepadanya 
jalan-jalan baru untuk kemajuan rohani.

2123. Kata-kata itu berarti, bahwa orang-orang bertakwa akan diberi 

a9 : 144;  19 : 48;  60 : 5.  b37 : 85.
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95. aLalu mereka akan di-
jungkir-balikkan ke dalamnya, 
mereka dan orang-orang yang 
sesat,

 ﴾۹۵ۙ ۡم  َو الَۡغاٗوَن ﴿
ُ
ۡبِکُبۡوا ِفۡیَہا  ہ

ُ
فَک

96. bDan lasykar-lasykar iblis 
semuanya.

 ﴾۹۶ؕ َو  ُجُنۡوُد  ِابۡلِيَۡس  اَۡجَمُعۡوَن ﴿
97. Mereka berkata sedang 

mereka di dalamnya bertengkar 
satu sama lain,

ۡم  ِفۡیَہا َيۡخَتِصُمۡوَن ﴿۹۷﴾ 
ُ
قَالُۡوا  َو ہ

98. “Demi Allah, sesungguhnya 
kita dahulu ada dalam kesesatan 
yang nyata,

 ﴾۹۸ۙ ِبیٍۡن ﴿ ا لَِفۡي َضلٍٰل ّمُ ّنَ
ُ
ِہ  ِاۡن  ک

تَاللّٰ

99. Ketika kita mempersama-
kan kamu dengan Tuhan seluruh 
alam.

 ﴾۹۹﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  بَِرّبِ  ۡم  
ُ

یۡک نَُسّوِ ِاۡذ  

100. Dan tiada yang me-
nyesatkan kami melainkan orang-
orang yang berdosa.

ا  الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۱۰۰﴾ 
َّ   ِال

ۤ
َنا

َّ   اََضل
ۤ
َو َما

101. Maka kini kami tidak 
memiliki orang-orang yang 
memberi syafaat,

مَا  لََنا ِمۡن َشاِفِعیَۡن ﴿۱۰۱﴾ۙ  
َ

ف

102. Dan tidak pula seorang 
sahabat karib.

َو لَا َصِدیٍۡق َحِمۡیٍم ﴿۱۰۲﴾ 
103. cMaka sekiranya kami 

dapat kembali ke dunia, niscaya 
kami akan menjadi orang-orang 
yang beriman!”

 ﴾۱۰۳﴿ الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِمَن  ۡوَن 
ُ

فََنک ًۃ  ّرَ
َ
ک لََنا  اَّنَ  فََلۡو 

104. Sesungguhnya, dalam 
yang demikian itu terdapat tanda, 
tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman.

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث اَن  

َ
ک َما   َو   ؕ  

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي   ِاّنَ 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۰۴﴾  ّمُ

105. Dan sesungguhnya Tuhan-
mu, Dia-lah Yang Mahaperkasa, 
Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۰۵﴾٪  ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک  ل 

a27 : 91.  b7 : 19; 38 : 86.  c2 : 168; 6 : 28; 23 : 100; 39 : 59.

kemampuan-kemampuan yang baru serta lebih baik untuk mengecap 
kenikmatan surga.
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106. Kaum Nuh telah men-
dustakan rasul-rasul,

بَۡت  قَۡوُم  نُۡوِح ا�لُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۰۶﴾ۚ  
َّ

ذ
َ
ک

107. Ketika berkata kepada 
mereka saudara mereka Nuh, 
“Tidakkah kamu bertakwa?

ُقۡوَن ﴿۱۰۷﴾ۚ   ۡم نُۡوٌح اَلَا تَّتَ
ُ
ۡم اَُخۡوہ

ُ
ِاۡذ قَاَل لَہ

108. Sesungguhnya aku rasul 
bagimu, yang terpercaya,

ِۡي  لَُکۡم  َرُسۡوٌل اَِمیٌۡن ﴿۱۰۸﴾ۙ  
ّ

ِان
109. Maka bertakwalah kepada 

Allah, dan taatlah kepadaku.2124 َہ  َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۰۹﴾ۚ  
ُقوا اللّٰ

َّ فَات
110. aDan tidaklah aku minta 

dari kamu upah untuk itu, se-
sungguhnya ganjaranku hanya-
lah pada Tuhan seluruh alam.

  اَۡسـَٔلُُکۡم  َعلَۡیِہ ِمۡن اَۡجٍر ۚ ِاۡن اَۡجِرَي  
ۤ
َو َما

ا  َعلٰي َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۱۰﴾ۚ  
َّ ِال

111. Maka bertakwalah kepada 
Allah, dan taatlah kepadaku.”

َہ  َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۱۱﴾ 
ُقوا  اللّٰ

َّ فَات الحزب
38

112. Mereka berkata, “Patut-
kah kami beriman kepada engkau, 
padahal yang mengikuti engkau 
adalah orang-orang byang paling 
hina.”

َبَعَک الۡاَۡرَذلُۡوَن ﴿۱۱۲﴾ؕ  
َّ ا اَنُۡؤِمُن لََک َو ات قَالُۡوۤ

113. Nuh berkata, “Dan bagai-
mana aku mengetahui tentang apa 
yang dahulu mereka kerjakan?

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۱۳﴾ۚ 
َ
ِمۡي بَِما ک

ۡ
قَاَل َو َما ِعل

114. Perhitungan mereka tiada 
lain kecuali pada Tuhan-ku, 
sekiranya kamu menyadari;2125

ا َعلٰي َربِّۡي لَۡو  تَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۱۴﴾ۚ  
َّ ۡم  ِال

ُ
 ِاۡن ِحَسابُہ

2124. Kata-kata, “Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah 
kepadaku”, yang telah dikatakan oleh tiap-tiap nabi kepada kaumnya dalam 
Surah ini menunjukkan, bahwa di samping perintah-perintah umum yang 
terkandung dalam wahyu Ilahi ini, orang-orang mukmin dianjurkan untuk 
menaati perintah-perintah dan petunjuk yang disampaikan dari waktu ke 
waktu oleh nabi-nabi mereka sendiri.

2125. Al-Qur’an mempergunakan lima buah kata yang berlainan pada 
berbagai tempat dan dalam macam-macam hubungan untuk menerapkannya 
pada peristiwa tertentu dan menerangkan arti sepenuhnya. Dalam artian umum, 
kata-kata itu semuanya serupa, tetapi dalam segi dan corak halusnya, berbeda. 

a10 : 73; 11 : 30.  b11 : 28.
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115. aDan aku tidak mengusir 
orang-orang mukmin.2125A   اَنَا� بَِطاِرِد  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۵﴾ۚ  

ۤ
َو َما

116. Tidak lain aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang 
nyata.”

ِبیٌۡن ﴿۱۱۶﴾ؕ   ا  نَِذیٌۡر  ّمُ
َّ ِاۡن  اَنَا�  ِال

117. Mereka berkata, “Sekira-
nya engkau tidak berhenti, 
hai Nuh, niscaya engkau akan 
termasuk orang-orang yang 
dirajam.”

ِمَن   ۡونَّنَ 
ُ

لََتک ٰیُنۡوُح  تَۡنَتِہ  ۡم 
َّ ل لَِئۡن  قَالُۡوا 

الَۡمۡرُجۡوِمیَۡن ﴿۱۱۷﴾ؕ  

118. Nuh berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! Sesungguhnya kaum-
ku telah mendustakan aku,

بُۡوِن ﴿۱۱۸﴾ۖ  
َّ

ذ
َ
قَاَل َرّبِ  ِاّنَ  قَۡوِمۡي  ک

119. Maka berilah keputusan 
antara aku dan mereka, keputusan 
yang pasti, dan selamatkanlah 
aku dan orang-orang mukmin 
yang ada besertaku.”

َمۡن   َو  ِنۡي  ّجِ
َ
ن ّوَ  حًا 

ۡ
فَت ۡم 

ُ
بَۡیَنہ َو  بَۡیِنۡي  َتۡح 

ۡ
فَاف

ِعَي ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۹﴾  ّمَ

120. bMaka Kami menyelamat-
kannya dan orang-orang yang ada 
besertanya dalam bahtera yang 
penuh muatan.

 ﴾۱۲۰﴿ ِک الَۡمۡشُحۡوِن 
ۡ
َعٗہ  فِي الُۡفل جَۡیٰنُہ َو َمۡن ّمَ

ۡ
ن

َ
فَا

121. cKemudian Kami teng-
gelamkan sesudah itu orang-
orang yang tertinggal di belakang.

ثُّمَ  اَۡغَرۡقَنا بَۡعُد الٰۡبِقیَۡن ﴿۱۲۱﴾ 

Kata-kata itu adalah Syu‘ūr, yakni melihat suatu benda dengan jalan salah-
satu pancaindera untuk mengetahui sifat-sifat khususnya yang kecil-kecil 
(QS.2: 155); ‘Aql, yakni menahan atau menghalangi seseorang mengambil 
jalan buruk (QS.12: 3); Fikr, yakni memikirkan dan memperhitungkan suatu 
benda (6: 51); Tafaqquh, menggiatkan diri dalam menuntut ilmu dan menjadi 
mahir di dalamnya (QS.9: 122); dan Tadabbur, yakni, mempertimbangkan, 
memeriksa atau menelaah suatu hal berulang-ulang untuk mengetahuinya 
(QS.4: 83).

2125A. Nabi-nabi Allah dan orang-orang duniawi mempunyai patokan 
yang berlainan dalam menimbang nilai-nilai kehidupan. Jika kelompok yang 
pertama menilai seseorang menurut tindak-tanduknya, maka kelompok kedua 
menilainya menurut sumber-sumber kekayaan dan kedudukan sosialnya.

a11 : 30.  b21 : 77; 37 : 77.  c37 : 83; 54 : 12 - 13; 71 : 26.
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122. Sesungguhnya dalam 
hal itu ada tanda, akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak mau 
beriman.

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث اَن 

َ
ک َما   َؕو 

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۲۲﴾  ّمُ

123. Dan sesungguhnya Tuhan 
engkau, Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۲۳﴾٪  ُہَو الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک  ل 

124. aKaum ‘Ad telah men-
dustakan rasul-rasul.

بَۡت  َعاُد  ا�لُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۲۴﴾ۖۚ 
َّ

ذ
َ
 ک

125. Ketika saudara mereka, 
Hud, berkata kepada mereka, 
“Apakah kamu tidak bertakwa?

ُقۡوَن ﴿۱۲۵﴾ۚ   ۡم ُہۡوٌد  اَلَا تَّتَ
ُ
ۡم  اَُخۡوہ

ُ
 ِاۡذ  قَاَل لَہ

126. Sesungguhnya aku bagi-
mu seorang rasul yang terpercaya.

ِۡي  لَُکۡم  َرُسۡوٌل  اَِمیٌۡن ﴿۱۲۶﴾ۙ  
ّ

ِان
127. Maka bertakwalah kepada 

Allah, dan taatlah kepadaku;
َہ  َو  اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۲۷﴾ۚ  

ُقوا  اللّٰ
َّ فَات

128. bDan tidaklah aku minta 
dari kamu upah untuk itu, se-
sungguhnya ganjaranku hanya-
lah pada Tuhan sekalian alam.

  اَۡسـَٔلُُکۡم َعلَۡیِہ  ِمۡن اَۡجٍر ۚ ِاۡن اَۡجِرَي  
ۤ
َو َما

ا  َعلٰي  َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۲۸﴾ؕ  
َّ ِال

129. Apakah kamu mendirikan 
diatas setiap tanah tinggi 
bangunan yang sia-sia?

  تَۡعَبُثۡوَن ﴿۱۲۹﴾ۙ  
ً

یَۃ
ٰ
ّلِ ِریٍۡع  ا

ُ
اَتَۡبُنۡوَن بِک

130. “Dan kamu mendirikan 
istana-istana seakan-akan kamu 
akan hidup selama-lamanya?2126

ۡخلُُدۡوَن ﴿۱۳۰﴾ۚ  
َ
ُکۡم ت

َّ ۡوَن َمَصانَِع لََعل
ُ

ِخذ
َّ

َو تَت

2126. Ayat ini, ayat-ayat sebelumnya, dan yang berikutnya menunjukkan, 
bahwa kaum ‘Ad adalah bangsa yang gagah-perkasa dan beradab. Mereka 
telah mencapai kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan di zaman mereka. 
Mereka membangun benteng-benteng, istana-istana, dan waduk-waduk 
raksasa. Mereka mempunyai tempat-tempat istirahat, pabrik-pabrik, dan 
bengkel-bengkel mekanis. Mereka istimewa sekali maju dalam seni bangunan. 
Mereka menemukan senjata-senjata dan perkakas-perkakas perang yang baru, 
dan mendirikan tugu-tugu raksasa. Pendek kata, seperti keadaan bangsa Barat 
dewasa ini, mereka memiliki sarana-sarana kehidupan yang serba canggih 

a7 : 66 - 67.  b11 : 52.
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131. Dan apabila kamu menang-
kap seseorang, kamu menangkap 
seperti orang-orang yang kejam.

اِریَۡن ﴿۱۳۱﴾ۚ   َو  ِاَذا  بََطۡشتُۡم  بََطۡشتُۡم  َجّبَ

132. Maka bertakwalah kepada 
Allah, dan taatlah kepadaku;

َہ  َو  اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۳۲﴾ۚ  
ُقوا اللّٰ

َّ فَات
133. Dan bertakwalah kepada 

Dzat Yang telah menolongmu 
dengan apa yang kamu ketahui,

ۡم بَِما تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۳۳﴾ۚ  
ُ
ک ِذۡيۤ  اََمّدَ

َّ ُقوا ال
َّ َو ات

134. Dia telah menolongmu 
dengan binatang ternak dan anak 
laki-laki,

نَۡعاٍم  ّوَ  بَِنیَۡن ﴿۱۳۴﴾ۙ  
َ
ۡم  بِا

ُ
ک اََمّدَ

135. ‘Dan kebun-kebun dan 
mata air-mata air,

ٍت  ّوَ  ُعُیۡوٍن ﴿۱۳۵﴾ۚ   َو  َجّنٰ
136. Sesungguhnya aku kha-

watirkan atasmu azab Hari yang 
besar.”

اَب یَۡوٍم َعِظۡیٍم ﴿۱۳۶﴾ؕ  
َ

ۡم َعذ
ُ

ِۡيۤ  اََخاُف َعلَۡیک
ّ

ِان

137. Mereka menjawab, “Sa-
ma saja bagi kami apakah engkau 
memberi nasihat atau engkau 
tidak memberi nasehat,

ۡن  
ُ

تَک لَۡم  اَۡم   َعۡظَت  اََو    
ۤ
َعلَۡیَنا َسَوٓاٌء   قَالُۡوا 

َن  الٰۡوِعِظیَۡن ﴿۱۳۷﴾ۙ   ّمِ

138. “Ini tidak lain hanyalah 
adat-kebiasaan2127 orang-orang 
terdahulu,

لِیَۡن ﴿۱۳۸﴾ۙ   ا  ُخلُُق  الۡاَّوَ
َّ ۤ  ِال ا

َ
ِاۡن  ٰہذ

yang lazim dimiliki suatu bangsa yang sangat tinggi peradabannya. Mereka 
mencapai kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan; akan tetapi 
mereka menjadi lengah terhadap ajaran luhur dari sejarah, yakni, bahwa 
bangsa-bangsa mendapat kekuatan yang hakiki bukanlah dari hal-hal yang 
bersifat kebendaan, melainkan dari cita-cita yang tinggi dan budi pekerti yang 
baik. Karena akhlak mereka menjadi rusak dan kerohanian mereka mundur, 
dan mereka menutup telinga terhadap peringatan-peringatan dari nabi-nabi 
mereka untuk mengubah tingkah lakunya, mereka menjadi mangsa bagi 
laknat mengerikan, mengalami nasib yang tidak bisa dielakkan oleh mereka 
yang menganggap sepi peringatan Tuhan. Lihat catatan no. 1323.

2127. Khuluq berarti, kebiasaan atau pembawaan; adat atau tata-cara; 
agama; kebohongan (Lane).
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139. Dan kami tidak akan 
diazab.”

بِیَۡن ﴿۱۳۹﴾ۚ  
َّ

ۡحُن  بُِمَعذ
َ
َو َما ن

140. aKemudian orang-orang 
itu mendustakannya, maka Kami 
binasakan mereka. Sesungguhnya 
dalam hal yang demikian itu ada 
tanda, tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman.

 ؕ  
ً

یَۃ
ٰ

ٰذلَِک لَا فِۡي  ؕ ِاّنَ  ۡم 
ُ
ۡہلَۡکٰنہ

َ
فَا بُۡوُہ  

َّ
ذ

َ
فَک

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۴۰﴾  ۡم ّمُ
ُ
ُرہ

َ
اَن اَۡکث

َ
َو َما ک

141. Dan sesungguhnya Tuhan 
engkau, Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۴۱﴾٪ ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک  ل 

142. bKaum Tsamud juga2128 
telah mendustakan rasul-rasul,

بَۡت ثَُمۡوُد  الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۴۲﴾ۖ 
َّ

ذ
َ
  ک

143. Ketika berkata kepada 
mereka, saudara mereka Shaleh, 
“Tidakkah kamu akan bertakwa?

ُقۡوَن ﴿۱۴۳﴾ۚ  ۡم ٰصِلٌ�  اَلَا تَّتَ
ُ
ۡم اَُخۡوہ

ُ
 ِاۡذ قَاَل لَہ

144. Sesungguhnya aku bagi-
mu seorang rasul yang terpercaya.

ِۡي  لَُکۡم  َرُسۡوٌل اَِمیٌۡن ﴿۱۴۴﴾ۙ  
ّ

 ِان
145. Maka bertakwalah kepada 

Allah, dan taatlah kepadaku.
َہ  َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۴۵﴾ۚ  

ُقوا اللّٰ
َّ فَات

146. cDan tidaklah aku minta 
upah dari kamu untuk itu, 
sesungguhnya ganjaranku hanya-
lah pada Tuhan seluruh alam.

اَۡجِرَي   ِاۡن   ۚ اَۡجٍر  ِمۡن  َعلَۡیِہ  اَۡسـَٔلُُکۡم    
ۤ
َما َو 

ا َعلٰي  َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۴۶﴾ؕ  
َّ ِال

a7 : 73; 50 : 15.  b7 : 74; 11 : 62 - 63; 27 : 46.  c11 : 52.

2128. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya membicarakan suku bangsa 
Tsamud. Menurut Futuh al-Syam, mereka suatu bangsa gagah perkasa. 
Kekuasaan dan kedaulatan mereka telah meluas dari Basrah, sebuah kota di 
Siria, sampai Aden. Mereka sudah maju sekali dalam bidang pertanian dan 
seni bangunan, dan merupakan suatu kaum yang sangat tinggi peradaban dan 
kebudayaannya. Suku bangsa ini telah disebut-sebut oleh ahli-ahli sejarah 
Yunani. Mereka diletakkan dalam masa yang tidak lama sebelum zaman 
Masehi. Hijr atau Agra, sebagaimana mereka sebutkan, dikatakan sebagai 
tanah air mereka. Al-Hijr yang juga telah dikenal sebagai Madaini Saleh 
(Kota-kota Saleh) dan yang agaknya telah menjadi ibukota negeri bangsa ini, 
terletak di antara Medinah dan Tabuk, dan lembah di mana kota itu terletak, 
disebut Wadi Qura. Al-Qur’an menggambarkan mereka sebagai keturunan 
langsung kaum ‘Ad (QS.7: 75). Patut diperhatikan, bahwa kisah Nabi-nabi 
Nuh As, Hud As, dan Saleh As telah disebutkan pada berbagai tempat dalam 

R. 8
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147. “Apakah kamu mengira 
akan dibiarkan tinggal di sini 
dengan aman.

ِمِنیَۡن ﴿۱۴۷﴾ۙ  
ٰ
  ا

ۤ
ۡوَن  فِۡي  َما ٰہُہَنا

ُ
َرک

ۡ
اَتُت

148. Di tengah kebun-kebun 
dan mata air-mata air,

ٍت  ّوَ ُعُیۡوٍن ﴿۱۴۸﴾ۙ   فِۡي  َجّنٰ
149. Dan, ladang-ladang dan 

pohon-pohon kurma dengan 
mayangnya yang hampir patah 
karena beratnya buah?

ُعَہا َہِضۡیٌم ﴿۱۴۹﴾ۚ  
ۡ
ۡخٍل َطل

َ
ّوَ  ُزُرۡوٍع  ّوَ  ن

150. aDan kamu memahat 
sebagian gunung-gunung untuk 
dijadikan rumah-rumah, berme-
gah diri atas kebesaranmu.2128A

ِرِہیَۡن ﴿۱۵۰﴾ 
ٰ
ِجَباِل بُُیۡوتًا ف

ۡ
ِحُتۡوَن ِمَن ال

ۡ
َو تَن

151. Maka bertakwalah kepada 
Allah, dan taatlah kepadaku,

َہ  َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۵۱﴾ۚ  
ُقوا اللّٰ

َّ فَات
152. Dan janganlah kamu 

taati perintah orang-orang yang 
melampaui batas,

ا  اَۡمَر  الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿۱۵۲﴾ۙ   َو لَا تُِطۡیُعۡوۤ

153. bOrang-orang yang meng-
adakan kerusakan di bumi, dan 
mereka tidak mengadakan per-
baikan.

 ﴾۱۵۳﴿ یُۡصِلحُۡوَن  لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  یُۡفِسُدۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

a7 : 75; 15 : 83.  b27 : 49.

Al-Qur’an; dan di mana-mana urutannya sama, yakni, kisah Nabi Nuh As 
mendahului kisah Nabi Hud As, dan kisah Nabi Hud As mendahului kisah 
Nabi Saleh AS, yang merupakan urutan kronologis (urutan waktu) yang 
sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an – dengan tepat dan sesuai 
urutan sejarah – menerangkan fakta-fakta sejarah dari masa yang sangat silam 
lagi terlupakan serta tertutup sama sekali oleh kabut kesamaran. Lihat juga 
catatan no. 1326.

2128A. F ā r i h ī n berarti juga dengan keahlian dan kemahiran yang 
tinggi (Lane).
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154. Mereka berkata, “Se-
sungguhnya engkau hanyalah 
salah seorang  dari antara yang 
tersihir,2129

ِریَۡن ﴿۱۵۴﴾ۙ     اَنَۡت ِمَن  الُۡمَسّحَ
ۤ
َما

ا  ِانَّ قَالُۡوۤ

155. Engkau tidak lain hanya-
lah seorang laki-laki seperti kami. 
Maka datangkanlah satu tanda, 
jika engkau termasuk orang-
orang benar.”

ۡنَت 
ُ
یٍَۃ  ِاۡن  ک

ٰ
ِت بِا

ۡ
ۡثلَُنا � فَا ا بََشٌر ّمِ

َّ   اَنَۡت ِال
ۤ
َما

ِدِقیَۡن ﴿۱۵۵﴾  ِمَن  الّصٰ

156. aShaleh berkata, “Inilah 
seekor unta betina; ia mempunyai 
gilirannya minum, dan kamu pun 
mempunyai giliran minum pada 
hari yang telah ditentukan;

َہا ِشۡرٌب ّوَ لَُکۡم ِشۡرُب  یَۡوٍم  
َّ
  ل

ٌ
قَاَل ٰہِذٖہ نَاقَۃ

ۡعُلۡوٍم ﴿۱۵۶﴾ۚ   ّمَ

157. bDan janganlah kamu 
menyentuhnya dengan jahat, 
jangan-jangan kamu ditimpa azab 
Hari yang besar.”

یَۡوٍم   اُب  
َ

َعذ ۡم 
ُ
ک

َ
ُخذ

ۡ
فََیا بُِسۡوٍٓء  ۡوَہا  تََمّسُ لَا  َو 

َعِظۡیٍم ﴿۱۵۷﴾ 

158. cTetapi mereka itu me-
motong urat kakinya, maka 
mereka menjadi menyesal.

ۡصَبحُۡوا ٰنِدِمیَۡن ﴿۱۵۸﴾ۙ  
َ
فََعَقُرۡوَہا فَا

159. dMaka mereka telah di-
timpa azab. Sesungguhnya da-
lam yang demikian itu ada tanda, 
tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman.

َما   َو   ؕ  
ً

یَۃ
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ   ؕ اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
فَا

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۵۹﴾  ۡم ّمُ
ُ
ُرہ

َ
اَن  اَۡکث

َ
ک

160. Dan sesungguhnya Tuhan 
engkau, Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۶۰﴾٪   ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ َربََّک ل 

161. eKaum Luth telah men-
dustakan rasul-rasul.

بَۡت قَۡوُم  لُۡوِط ا�لُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۶۱﴾ۖ 
َّ

ذ
َ
ک

162. Ketika berkata kepada 
mereka, saudara mereka, Luth, 
“Apakah kamu tidak bertakwa?

ُقۡوَن ﴿۱۶۲﴾ۚ   اَلَا تَّتَ
ٌ

ۡم لُۡوط
ُ
ۡم اَُخۡوہ

ُ
 ِاۡذ قَاَل لَہ

2129. Kalau kaum Nabi Nuh As dan Nabi Hud As menuduh keduanya 
seolah-olah mengada-adakan dusta, maka Nabi Saleh As – yang kaumnya 

a7 : 74; 11 : 65; 17 : 60; 54 : 28; 91 : 14.  b26 : 156.  c7 : 78; 11 : 66; 54 : 30;

91 : 15.  d7 : 79; 11 : 68; 54 : 32.  e7 : 81 - 83; 54 : 34.
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a7 : 82;  27 : 56;  29 : 29 - 30.  b7 : 83; 27 : 57.

163. “Sesungguhnya aku bagi-
mu seorang rasul yang terpercaya.

ِۡي  لَُکۡم  َرُسۡوٌل  اَِمیٌۡن ﴿۱۶۳﴾ۙ 
ّ

 ِان
164. “Maka bertakwalah ke-

pada Allah, dan taatlah kepadaku.
َہ  َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۶۴﴾ۚ  

ُقوا اللّٰ
َّ فَات

165. “Dan aku tidak meminta 
upah dari kamu untuk itu, se-
sungguhnya ganjaranku hanya-
lah pada Tuhan seluruh alam; 

اَۡجِرَي   ِاۡن  اَۡجٍر  ِمۡن  َعلَۡیِہ   اَۡسـَٔلُُکۡم    
ۤ
َما َو 

ا َعلٰي  َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۶۵﴾ؕ  
َّ ِال

166. a”Apakah kamu men-
datangi laki-laki dari antara 
sekalian makhluk?

َراَن  ِمَن  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۶۶﴾ۙ  
ۡ
ک

ُ ّ
تُۡوَن الذ

ۡ
اَتَا

167. “Dan kamu meninggalkan  
apa-apa yang diciptakan bagimu 
oleh Tuhan-mu dari istri-istrimu. 
Tidak, bahkan kamu adalah suatu 
kaum yang melampaui batas.”

ۡن  ِمّ ۡم 
ُ

َربُّک لَُکۡم  َخلََق  َما  ُرۡوَن 
َ

تَذ َو 

ۡم ؕ بَۡل اَنۡتُۡم قَۡوٌم ٰعُدۡوَن ﴿۱۶۷﴾ 
ُ

اَۡزَواِجک

168. bMereka berkata, “Sekira-
nya engkau tidak berhenti wahai 
Luth, niscaya engkau akan 
termasuk orang-orang yang di-
usir.”2129A

ِمَن  ۡونَّنَ 
ُ

لََتک  
ُ

ٰیُلۡوط تَۡنَتِہ  ۡم 
َّ ل لَِئۡن  قَالُۡوا 

الُۡمۡخَرِجیَۡن ﴿۱۶۸﴾ 

169. Luth berkata, “Sesung-
guhnya aku benci kepada per-
buatanmu.

َن الَۡقالِیَۡن ﴿۱۶۹﴾ؕ   ِۡي  لَِعَملُِکۡم ّمِ
ّ

قَاَل ِان

170. “Wahai Tuhan-ku! Se-
lamatkanlah aku dan keluargaku 
dari apa yang mereka kerjakan.”

ِنۡي  َو  اَۡہلِۡي  ِممَّا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۷۰﴾  ّجِ
َ
َرّبِ  ن

sendiri memberi kesaksian mengenai kelurusan hati dan watak beliau yang 
tidak bercela itu (QS.11: 63) – dinyatakan di sini sebagai Musah har, yakni, 
seorang yang tertipu, terkecoh, terbujuk, tersihir, disesatkan, atau dipermainkan 
(Lane). Sesuai dengan pengakuan mereka mengenai keikhlasan, ketulusan 
maksud, dan kejujuran Nabi Saleh As, kaumnya tidak dapat menuduh ia telah 
penipu. Kata-kata, Musah har dan Mas-hūr berarti juga, orang yang diberi 
makan oleh orang lain untuk menipu.

2129A. Rajamahū berarti, ia melempari dia dengan batu; ia mengusir 
dia; mengasingkan dia; memutuskan segala hubungan dengannya (Lane).
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171. aLalu Kami selamatkan ia 
dan seluruh keluarganya.

  اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۷۱﴾ۙ  
ۤ
ٗہ

َ
ّجَۡیٰنُہ  َو  اَۡہل

َ
فَن

172. bKecuali seorang perem-
puan tua yang termasuk orang-
orang yang tertinggal di belakang.

جُۡوًزا فِي الٰۡغِبِریَۡن ﴿۱۷۲﴾ۚ  
َ

ا  ع
َّ ِال

173. cKemudian Kami binasa-
kan yang lain.

َخِریَۡن ﴿۱۷۳﴾ۚ  
ٰ

ۡرنَا الۡا
َ
ثُّمَ  َدّم

174. dDan Kami hujani atas 
mereka hujan batu, dan sangat 
buruk hujan batu yang turun 
atas orang-orang yang telah di-
peringatkan itu.

َمَطُر  َء  اۚفََسٓا َطًر ّمَ َعلَۡیہِۡم  نَا  اَۡمَطۡر َو 
 ﴾۱۷۴﴿ یَۡن  ِر

َ
لُۡمۡنذ ا

175. Sesungguhnya dalam hal 
itu terdapat tanda, tetapi ke-
banyakan mereka tidak beriman.

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث اَن 

َ
ک َما   َؕو 

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۷۵﴾  ّمُ
176. Dan sesungguhnya Tuhan 

engkau, Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۷۶﴾٪ الّرَ الۡعَِزیُۡز   ُہَو  
َ
ل َربََّک  ِاّنَ   َو   

177. ePenghuni hutan Aikah 
telah mendustakan rasul-rasul.

ِۃ  الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۷۷﴾ۖ  
َ

َب اَۡصٰحُب  لۡـَٔـۡیک
َّ

ذ
َ
 ک

178. fKetika Syu’aib berkata 
kepada mereka, “Tidakkah kamu 
akan bertakwa?

ُقۡوَن ﴿۱۷۸﴾ۚ   تَّتَ اَلَا   ُشَعۡیٌب   ۡم 
ُ
لَہ قَاَل  ِاۡذ  

179. “Sesungguhnya aku bagi-
mu seorang rasul yang terpercaya.

ِۡي  لَُکۡم  َرُسۡوٌل  اَِمیٌۡن ﴿۱۷۹﴾ۙ  
ّ

ِان
180. “Maka bertakwalah ke-

pada Allah, dan taatlah kepadaku,
َہ  َو  اَِطۡیُعۡوِن ﴿۱۸۰﴾ۚ  

ُقوا  اللّٰ
َّ فَات

181. “Dan tidaklah aku minta 
upah dari kamu untuk itu, se-
sungguhnya ganjaranku hanyalah 
pada Tuhan sekalian alam.

اَۡجِرَي   ِاۡن  اَۡجٍر  ِمۡن  َعلَۡیِہ  اَۡسـَٔلُُکۡم    
ۤ
َما َو 

ا َعلٰي َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۸۱﴾ؕ  
َّ ِال

ربع الحزب
38

a15 : 60; 29 : 33; 37 : 135; 51 : 36..  b7 : 84; 11 : 82; 15 : 61; 27 : 58; 37 : 136.
c37 : 137.  d7 : 85; 25 : 41; 27 : 59.  e15 : 79; 38 : 14; 50 : 15.

f7 : 86; 11 : 85.

R. 10
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182. aSempurnakanlah sukatan 
dan janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang merugikan.2130

  ۚ﴾۱۸۲﴿ الُۡمۡخِسِریَۡن  ِمَن  ۡونُۡوا 
ُ

تَک لَا  َو  الَۡکۡیَل  اَۡوفُوا 

183. b”Dan timbanglah dengan 
timbangan yang tepat.

َو  ِزنُۡوا  بِالِۡقۡسَطاِس  الُۡمۡسَتِقۡیِم ﴿۱۸۳﴾ۚ  
184. c”Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada barang-
barang mereka dan janganlah 
kamu berjalan di bumi untuk 
menimbulkan kerusakan;

فِي   تَۡعَثۡوا  لَا  َو  ۡم 
ُ
اَۡشَیٓاَءہ اَس  الّنَ تَۡبخَُسوا  لَا  َو 

الۡاَۡرِض  ُمۡفِسِدیَۡن ﴿۱۸۴﴾ۚ  

185. “Dan bertakwalah kepada 
Yang telah menciptakan kamu 
dan umat-umat yang terdahulu.”

  ؕ﴾۱۸۵﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ  
َ

ۃ
َّ ِجِبل

ۡ
ال َو  ۡم 

ُ
َخلََقک ِذۡي 

َّ ال ُقوا 
َّ ات َو 

186. Mereka berkata, “Se-
sungguhnya engkau hanyalah 
salah seorang di antara dorang-
orang yang tersihir,

ِریَۡن ﴿۱۸۶﴾ۙ     اَنَۡت ِمَن  الُۡمَسّحَ
ۤ
َما

ا  ِانَّ قَالُۡوۤ

187. “Dan engkau hanyalah 
seorang laki-laki seperti kami, 
dan kami menganggap engkau 
dari antara para pendusta.

لَِمَن   َک  ُظّنُ
نَّ ِاۡن   َو   ۡثلَُنا  ّمِ بََشٌر   ا 

َّ ِال اَنَۡت    
ۤ
َما َو 

الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۱۸۷﴾ۚ  

a11 : 85; 17 : 36; 55 : 10; 83 : 2 - 4.  b11 : 85.  c7 : 86; 11 : 86.   d26 : 154

2130. Seperti pada beberapa tempat dalam Al-Qur’an (Surah ke-7 dan 
ke-11) dan dalam Surah ini juga, kelima nabi itu – Nuh As, Hud As, Saleh 
As, Luth As, dan Syu’aib As – disebutkan bersama-sama dan dalam urutan 
yang sama dan kata-kata yang telah mereka ucapkan sama. Sebagai tambahan  
kepada dua ajaran pokok dalam semua agama, yakni tauhid Ilahi dan taat 
kepada nabi pada zamannya, juga telah ditekankan dengan keras mengenai 
dosa yang secara khusus menghinggapi kaum setiap nabi. Kaum Nabi Nuh As 
agaknya terbagi dalam bagian-bagian yang sama sekali terpisah; dan di antara 
mereka yang berkecukupan dihinggapi perasaan unggul secara berlebihan. 
Yang kaya-raya di antara mereka tidak mau bergaul dengan bagian masyarakat 
yang miskin. Suku bangsa Hud membanggakan karya-karya kemiliterannya, 
hasil-hasil karya seni bangunannya, pabrik-pabrik, serta perusahaan-
perusahaan kimia mereka. Kaum Nabi Saleh As membanggakan kekuasaan, 
pengaruh, dan kekayaan mereka. Kaum Nabi Luth As tanpa malu-malu 
berkubang dalam keburukan seks yang sangat tidak wajar dan sesat; sedang 
kaum Nabi Syu’aib As sangat tidak jujur dalam perniagaan mereka. Setiap 
dosa telah dibahas secara terpisah dalam kisah-kisah nabi, yang kaumnya 
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188. “Maka jatuhkanlah ke-
pada kami gumpalan-gumpalan 
dari langit jika engkau termasuk 
orang-orang yang benar.”

َمٓاِء ِاۡن   َن الّسَ  َعلَۡیَنا ِکَسًفا ّمِ
ۡ

ۡسِقط
َ
فَا

ِدِقیَۡن ﴿۱۸۸﴾ؕ   ۡنَت ِمَن  الّصٰ
ُ
ک

189. Syu’aib berkata, “Tuhan-
ku lebih mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.”2131

قَاَل  َربِّۡيۤ  اَۡعلَُم  بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۸۹﴾ 

190. Maka mereka mendusta-
kannya. aLalu azab hari yang 
dinaungi awan kekelaman me-
nimpa mereka. Sesungguhnya itu 
adalah azab hari yang besar.

ٗہ  
َ ِۃ ؕ ِانّ

َّ ل
ُ

اُب یَۡوِم  الّظ
َ

ۡم َعذ
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
بُۡوُہ  فَا

َّ
ذ

َ
فَک

اَب  یَۡوٍم  َعِظۡیٍم ﴿۱۹۰﴾ 
َ

اَن َعذ
َ
ک

191. Sesungguhnya dalam 
yang demikian itu terdapat Tanda, 
tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman.

ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث اَن 

َ
ک َما  َو   ؕ  

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي   ِاّنَ 

ۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۹۱﴾  ّمُ

192. Dan sesungguhnya Tuhan 
engkau, Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿۱۹۲﴾٪   ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الّرَ
َ
َو  ِاّنَ  َربََّک  ل 

193. bDan sesungguhnya Al-
Qur’an ini diturunkan oleh Tuhan 
sekalian alam.2132

ِزیُۡل  َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۹۳﴾ؕ  
ۡ
ٗہ  لََتن

َو  ِانَّ

a7 : 92; 11 : 95; 29 : 38.  b20 : 5; 56 : 81.

terutama dihinggapi oleh dosa itu. Itulah usaha nabi-nabi Allah; di samping 
mereka menekankan pada pokok-pokok dasar agama, mereka menekankan 
pula secara khusus pada keburukan tertentu yang diderita oleh kaumnya.

2131. Nabi Syu’aib As tidak menjawab tantangan yang lancang dari 
kaumnya untuk mendatangkan azab atas mereka, (Kisaf berarti azab 
Ilahi) bahwa karena ilmunya tidak sempurna, maka bukanlah ia yang akan 
memutuskan apakah dan kapan hukuman itu harus dan akan menimpa mereka, 
tetapi Tuhanlah, Rabb dan Khalik mereka, yang mengenal sepenuhnya sifat 
perbuatan mereka; Dia mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima 
hukuman yang mereka minta.

2132. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa wahyu Al-Qur’an 
bukanlah suatu gejala baru. Seperti amanat-amanat para nabi tersebut di atas, 
amanat Al-Qur’an juga telah diwahyukan oleh Tuhan, akan tetapi dengan 
perbedaan bahwa nabi-nabi terdahulu dikirim kepada kaum masing-masing, 
sedang Al-Qur’an diturunkan untuk seluruh bangsa di dunia, sebab Al-Qur’an 
“diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.”

R. 11
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194. Telah turun bersamanya 
aruh yang terpercaya.2133 ۡوُح  الۡاَِمیُۡن ﴿۱۹۴﴾ۙ   نََزَل  بِِہ  الّرُ

195. Atas kalbu engkau,2134 
supaya engkau termasuk di antara 
para pemberi peringatan.*

ۡوَن ِمَن الُۡمۡنِذِریَۡن ﴿۱۹۵﴾ۙ  
ُ

ِبَک لَِتک
ۡ
َعلٰي قَل

196. bDengan bahasa Arab 
yang jelas.

ِبیٍۡن ﴿۱۹۶﴾ؕ   بِلَِساٍن َعَربِّيٍ ّمُ
197. Dan sesungguhnya Al-

Qur’an telah tercantum dalam 
kitab-kitab2135 terdahulu.

لِیَۡن ﴿۱۹۷﴾  ٗہ  لَِفۡي  ُزبُِر الۡاَّوَ
َو  ِانَّ

198. Dan tidakkah ini meru-
pakan satu tanda yang memadai 
bagi mereka, bahwa ulama-ulama 
Bani Israil mengetahuinya?

بَِنۡيۤ   ُؤا  ُعلَمٰٓ یَّۡعلََمٗہ  اَۡن   
ً

یَۃ
ٰ
ا ۡم 

ُ
ہ

َّ ل ۡن 
ُ

یَک لَۡم  اََو 

ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿۱۹۸﴾ 

199. Dan sekiranya Kami me-
nurunkannya kepada salah se-
orang dari antara orang-orang 
yang bukan Arab,

جَِمیَۡن ﴿۱۹۹﴾ۙ  
ۡ

لٰۡنُہ َعلٰي بَۡعِض الۡاَع َو لَۡو  نَّزَ

a2 : 98; 16 : 103.  b16 : 104; 41 : 45; 46 : 13.

2133. Dalam ayat ini, malaikat yang membawa wahyu Al-Qur’an disebut 
Rūh al-Amīn, yaitu roh yang terpercaya. Di tempat lain disebut Rūh al-Qudus 
(QS.16: 103), yakni roh suci. Nama kehormatan terakhir dipergunakan dalam 
Al-Qur’an untuk menunjuk kepada kebebasan yang kekal-abadi dan mutlak 
dari setiap kekeliruan atau noda; dan penggunaan nama kehormatan yang 
pertama (Rūh al-Amīn) mengandung arti, bahwa Al-Qur’an akan terus-
menerus mendapat perlindungan Ilahi terhadap segala usaha yang merusak 
keutuhan teksnya. Nama kehormatan ini secara khusus telah dipergunakan 
berkenaan dengan wahyu Al-Qur’an, sebab janji pemeliharaan Ilahi yang 
kekal-abadi tidak diberikan kepada kitab-kitab suci lainnya; dan kata-kata 
dalam kitab suci itu, oleh karena berlalunya masa, telah mengalami campur 
tangan manusia dan perubahan. Sungguh mengherankan, bahwa Rasulullah 
Saw sendiri dikenal sebagai al-Amīn (si jujur; yang terpercaya) di Mekah. 
Betapa besar penghormatan Ilahi dan betapa besar kesaksian mengenai 
keterpercayaan Al-Qur’an, karena wahyu Al-Qur’an dibawa oleh yang Amīn 
(Malaikat Jibril) kepada seorang Amīn!

2134. Kata-kata, “atas kalbu engkau” telah disertakan untuk mengatakan, 
bahwa wahyu-wahyu Al-Qur’an bukan hanya gagasan yang dicetuskan 

* Ayat 193-195 : Al-Qur’an diturunkan melalui Jibril yang nama lainnya adalah Ruhul Amin 
dan diteruskan ke dalam hati Nabi Muhammad Saw. 
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200. Dan ia membacakannya 
kepada mereka, mereka tidak 
akan beriman kepadanya.

انُۡوا بِٖہ ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۰۰﴾ؕ 
َ
ا ک فََقَراَٗہ  َعلَۡیہِۡم ّمَ

201. Demikianlah telah Kami 
masukkan hal itu dalam hati2136 
orang-orang yang berdosa.

لَِک َسلَۡکٰنُہ  فِۡي قُُلۡوِب الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۲۰۱﴾ؕ  
ٰ

ذ
َ
 ک

202. Mereka tidak akan ber-
iman kepadanya, sebelum mereka 
melihat azab yang pedih,

اَب الۡاَلِۡیَم ﴿۲۰۲﴾ 
َ

ي یََرُوا الَۡعذ
ٰ
لَا یُۡؤِمنُۡوَن بِٖہ َحّت

203. Yang akan datang kepada 
mereka dengan tiba-tiba, sedang 
mereka tidak menyadari-nya,

ۡم  لَا  يَۡشعُُرۡوَن ﴿۲۰۳﴾ۙ  
ُ
  ّوَ  ہ

ً
ۡم  بَۡغَتۃ

ُ
تَِیہ

ۡ
فََیا

204. Dan mereka akan berkata, 
“Apakah kami akan diberi tang-
guh?”

ۡحُن  ُمۡنَظُرۡوَن ﴿۲۰۴﴾ؕ 
َ
فََیُقۡولُۡوا َہۡل  ن

205. aApakah azab Kami di-
minta untuk disegerakan?

ابَِنا يَۡسَتۡعِجُلۡوَن ﴿۲۰۵﴾ 
َ

 اَفَِبَعذ
206. bapakah engkau me-

ngetahui apabila Kami mem-
berikan kenikmatan kepada 
mereka bertahun-tahun lamanya,

ۡم ِسِنیَۡن ﴿۲۰۶﴾ۙ  
ُ
ۡعٰنہ ّتَ اَفََرَءیَۡت ِاۡن ّمَ

207. Kemudian datang kepada 
mereka azab, yang telah di-
janjikan kepada mereka,

انُۡوا  یُۡوَعُدۡوَن ﴿۲۰۷﴾ۙ  
َ
ا  ک ۡم  ّمَ

ُ
ثُّمَ  َجٓاَءہ

a22 : 48;  27 : 72 - 73;  51 : 15.  b20 : 132;  28 : 62.

Rasulullah Saw dengan perkataan beliau sendiri, melainkan benar-benar 
Kalam Allah Swt Sendiri, yang turun kepada hati Rasulullah Saw dengan 
perantaraan Malaikat Jibril.

2135. Hal diutusnya Rasulullah Saw dan hal turunnya Al-Qur’an, kedua-
duanya telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Khabar-khabar 
gaib tentang itu kita dapati dalam kitab-kitab hampir setiap agama, akan 
tetapi Bibel – yang merupakan kitab suci yang paling dikenal dan paling luas 
dibaca di antara seluruh kitab wahyu sebelum Al-Qur’an, dan juga karena 
merupakan pendahulunya dan dalam kemurniannya sama-sama merupakan 
kitab syariat – mengandung paling banyak jumlah nubuatan demikian. 
Lihat Ulangan 18: 18 dan 33: 2; Yesaya 21: 13- 17; Amtsal Sulaiman 1: 5-6; 
Habakuk 3: 7; Matius 21: 42-45 dan Yahya 16: 12-14.

2136. Kebiasaan buruk orang-orang ingkar ini berakar dalam hati mereka 
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208. Tidak ada gunanya bagi 
mereka apa yang mereka telah 
nikmati.

ُعۡوَن ﴿۲۰۸﴾ؕ   انُۡوا یَُمّتَ
َ
ا ک ۡم ّمَ

ُ
  اَۡغٰني َعۡنہ

ۤ
َما

209. aDan tidak Kami binasakan 
suatu negeri, melainkan telah ada 
baginya pemberi peringatan,2137

َہا 
َ
ل ا 

َّ ِال قَۡریٍَۃ   ِمۡن  اَۡہلَۡکَنا   
ۤ
َما َو 

  ۪﴾۲۰۹﴿ ُمۡنِذُرۡوَن 
210. Supaya mereka mendapat 

peringatan dan Kami tidak 
berlaku aniaya.

ا ٰظلِِمیَۡن ﴿۲۱۰﴾  ٰريۚ َو َما ُکّنَ
ۡ

ِذک

211. Dan bukanlah setan-setan 
yang membawa Al-Qur’an itu 
turun;

ٰیِطیُۡن ﴿۲۱۱﴾ 
َ

لَۡت بِِہ  الّش ّزَ
َ
َو َما  تَن

212. Dan mereka tidak layak 
untuk itu dan tidak pula mereka 
mempunyai kekuatan untuk 
membuatnya.2138

ۡم َو َما يَۡسَتِطۡیُعۡوَن ﴿۲۱۲﴾ؕ 
ُ
َبِغۡي لَہ َو َما یَنۢۡ

213. bSesungguhnya mereka 
itu telah dihalangi dari mendengar 
Kalam Ilahi.

ۡمِع  لََمۡعُزۡولُۡوَن ﴿۲۱۳﴾ؕ   ۡم  َعِن  الّسَ
ُ
ہ

 ِانَّ

a6 : 132;  11 : 118;  20 : 135;  28 : 60.  b11 : 21.

sendiri; dan kebiasaan buruk itu lahir akibat mereka telah bergelimang dalam 
dosa dan keburukan, dan bukanlah datang dari luar. Sesungguhnya ayat ini 
menyatakan hakikat umum bahwa, bila seseorang bergelimang dalam dosa, 
kata hatinya menjadi tumpul, malahan dengan berlalunya waktu, tumbuh 
dalam dirinya rasa suka kepada dosa itu. Dengan cara demikianlah dosa 
menimbulkan karat dan kerusakan “dalam hati orang-orang yang berdosa.”

2137. Ayat ini merujuk kepada suatu hukum Ilahi, bahwa hukuman tidak 
menimpa suatu kaum, kecuali jika seorang nabi lebih dahulu diutus kepada 
mereka, dan oleh karena menolak dan menentang (nabi itu), mereka membuat 
diri mereka layak menerima hukuman. Lihat juga QS.17: 16; QS.28: 60; 
QS.35: 38.

2138. Ayat ini mengandung tiga buah dalil yang mendukung penegasan 
bahwa setan tidak ikut membantu dalam pembuatan Al-Qur’an (a) Ajarannya 
merupakan suatu celaan keras yang paling jitu, serta tidak mengenal kerjasama 
terhadap semua hal yang dibela oleh setan. (b) Al-Qur’an begitu agung sifatnya 
dan mendukung kebenaran-kebenaran yang demikian luhurnya, sehingga 
sama sekali ada di luar jangkauan kekuasaan setan untuk dapat menghasilkan 
yang seperti itu (QS.17: 89). (c) Al-Qur’an mengandung nubuatan-nubuatan 
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214. aMaka janganlah engkau 
menyeru kepada tuhan lain di 
sisi Allah2139, karena engkau 
akan menjadi orang-orang yang 
diazab.

ِمَن   ۡوَن 
ُ

فََتک َخَر  
ٰ
ا ِالٰـًہا  ِہ  

اللّٰ َمَع  تَۡدُع  فَلَا 

بِیَۡن ﴿۲۱۴﴾ 
َّ

الُۡمَعذ

215. Dan berilah peringatan 
kepada keluargamu yang paling 
dekat,2140

َو اَنِۡذۡر َعِشیَۡرتََک  الۡاَۡقَربِیَۡن ﴿۲۱۵﴾ۙ  

216. bDan rendahkanlah sayap 
kasih-sayangmu kepada orang-
orang  mukmin yang mengikuti 
engkau,

ِمَن  َبَعَک 
َّ ات لَِمِن  َجَناَحَک  اۡخِفۡض  َو 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۱۶﴾ۚ 

217. Kemudian jika mereka 
mendurhakai engkau, maka kata-
kanlah, “Sesungguhnya aku ter-
bebas dari segala apa yang kamu 
kerjakan.”2140A

مَّا  ّمِ ٌء  ۡيٓ بَِر ِۡي 
ّ

ن ِا فَُقۡل  َک  َعَصۡو ۡن  فَِا

  ۚ﴾۲۱۷﴿ تَۡعَمُلۡوَن 

218. cDan bertawakallah ke-
pada Yang Mahaperkasa, Maha-
penyayang,

ِحۡیِم ﴿۲۱۸﴾ۙ   ۡل َعلَي الۡعَِزیِۡز  الّرَ
َّ
َو تََوک

219. dYang melihat engkau bila 
engkau berdiri dalam shalat,

ِذۡي  یَٰرىَک ِحیَۡن تَُقۡوُم ﴿۲۱۹﴾ 
َّ ال

220. Dan melihat gerakan2141 
engkau di antara orang-orang 
yang sujud.

ِجِدیَۡن ﴿۲۲۰﴾  َبَک فِي الّسٰ
ُّ َو تََقل

a17 : 23, 40;  28 : 89.  b15 : 89.  c25 : 59;  33 : 49.  d73 : 21.

yang hebat tentang kemenangan Islam pada akhirnya. Setan tidak dapat 
membuat nubuatan-nubuatan, sebab mereka tidak mempunyai ilmu tentang 
masa depan.

2139. Al-Qur’an tidak mungkin karya setan. Satu hasil karya setan tidak 
mungkin menekankan begitu tegas mengenai keesaan Tuhan sebagaimana 
telah ditekankan dalam Al-Qur’an.

2140. Tercantum dalam riwayat, bahwa ketika ayat ini diturunkan, 
Rasulullah Saw berdiri di atas gunung Shafa dan memanggil tiap kabilah 
Quraisy dengan nama masing-masing, dan memperingatkan mereka akan 
hukuman Ilahi yang akan menimpa mereka, bila mereka tidak menerima 
amanat beliau dan meninggalkan cara hidup mereka yang buruk (Bukhari).

2140A. Aku jemu dengan engkau; aku sama sekali cuci tangan dari apa 
yang engkau perbuat; aku tolak segala tanggung-jawab mengenai tindakan-
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221. Sesungguhnya Dia-lah 
Yang Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

ِمۡیُع  الَۡعلِۡیُم ﴿۲۲۱﴾  ٗہ  ُہَو  الّسَ
ِانَّ

222. Maukah Aku beritahukan 
kamu kepada siapa setan-setan 
itu turun?

ٰیِطیُۡن ﴿۲۲۲﴾ؕ  
َ

ُل الّش ّزَ
َ
ۡم َعلٰي َمۡن تَن

ُ
ُئک َہۡل اُنَّبِ

223. Mereka turun kepada 
tiap-tiap pendusta yang berdosa.

اٍک  اَثِۡیٍم ﴿۲۲۳﴾ۙ  
ّلِ  اَفَّ

ُ
ُل َعلٰي ک ّزَ

َ
تَن

224. Mereka menghadapkan 
telinga ke arah langit, dan ke-
banyakan mereka pendusta.

ِذبُۡوَن ﴿۲۲۴﴾ؕ  
ٰ

ۡم ک
ُ
ُرہ

َ
ۡمَع َو اَۡکث ُقۡوَن الّسَ

ۡ
یُّل

225. Dan tentang penyair-
penyair itu hanya orang-orang 
sesat yang mengikuti mereka.

ُم  الَۡغاٗوَن ﴿۲۲۵﴾ؕ 
ُ
ِبُعہ عََرٓاُء  یَّتَ

ُ
َو الّش

226. Tidakkah engkau melihat, 
bahwa mereka itu berjalan kian-
kemari tanpa tujuan di tiap-tiap 
lembah,

ّلِ َواٍد  یَِّہۡیُمۡوَن ﴿۲۲۶﴾ۙ  
ُ
ۡم  فِۡي ک

ُ
ہ

 اَلَۡم  تََر  اَنَّ

227. Dan sesungguhnya me-
reka itu mengatakan apa yang 
mereka tidak lakukan,2142

ۡم  یَُقۡولُۡوَن َما  لَا  یَۡفَعُلۡوَن ﴿۲۲۷﴾ۙ 
ُ
ہ

َو  اَنَّ

228. Kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
dan banyak mengingat Allah, 
dan mereka hanya membela diri, 
setelah mereka dianiaya. Dan 
orang-orang yang aniaya itu akan 
segera mengetahui ke tempat 
mana mereka akan kembali.

َو  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال  

بَۡعِد   ۭ ِمۡن   انَۡتَصُرۡوا  ّوَ  ِثیًۡرا 
َ
ک َہ 

اللّٰ ُروا 
َ
َذک

اَّيَ   ا  َظلَُمۡوۤ ِذیَۡن 
َّ ال َسَیۡعلَُم  ُظلُِمۡواَؕو  َما 

ُمۡنَقلٍَب  یَّۡنَقلُِبۡوَن ﴿۲۲۸﴾٪ 

tindakan engkau.
2141. Ayat ini memberi satu penghormatan yang gemilang atas ketakwaan 

dan kemuliaan para sahabat Rasulullah Saw. Kata Sājidīn merujuk kepada 
mereka. Rahmat dan berkat terlimpah atas Rasulullah Saw, yang dikelilingi 
oleh orang-orang suci demikian. Sejarah umat manusia tidak berhasil 
mengemukakan contoh lain di samping Penghulu yang demikian mulia, 
dicintai, dan diikuti oleh pengikut-pengikut yang demikian muttaqi-nya.

2142. Dalam ayat-ayat ini tuduhan bahwa Raulullah Saw adalah seorang 
penyair (QS.21: 6) disangkal. Tiga alasan yang diberikan sebagai sangkalan, 
ialah: (1) Orang-orang yang mengikut dan berteman dengan penyair-penyair 
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bukanlah orang-orang yang berbudi pekerti tinggi, sedangkan para pengikut 
Raulullah Saw memiliki cita-cita yang sangat mulia dan berbudi pekerti yang 
sangat luhur. (2) Penyair-penyair tidak mempunyai cita-cita atau rencana hidup 
yang terarah. Mereka itu seakan-akan melantur tidak menentu arah-tujuan di 
tiap-tiap lembah. Akan tetapi Rasulullah Saw mempunyai suatu tugas hidup 
yang sangat agung dan luhur. (3). Penyair-penyair tidak mengamalkan apa 
yang mereka ucapkan, namun Raulullah Saw bukan hanya guru yang paling 
mulia, melainkan juga seorang pribadi terbesar dari antara orang-orang yang 
sibuk berkarya, dan seorang suri teladan yang sempurna.
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Surah 27
AL-NAML

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 94, dengan basmalah

Rukuknya : 7

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menjelang akhir surah sebelumnya, tuduhan orang-orang 
ingkar bahwa Rasulullah Saw, na’udzubillah, adalah seorang 
penyair dan setan-setan turun kepada beliau, disangkal dengan jitu 
sekali. Dinyatakan pula, bahwa setan hanya turun kepada pendusta-
pendusta dan pemalsu-pemalsu durhaka, yang mencampur-baurkan 
kepalsuan dengan kebenaran. Pencampurbauran antara kepalsuan dan 
kebenaran walaupun sedikit, samasekali tidak dapat mendatangkan 
hasil baik. Surah ini lebih lanjut menyatakan, bahwa penyair-penyair 
tidak mempunyai tujuan besar atau rencana hidup yang tetap, dan 
mereka berkelana di setiap lembah seolah-olah kebingungan. Mereka 
tidak mengamalkan apa yang mereka gembar-gemborkan. Untuk 
melanjutkan dan menjelaskan masalah itu, Surah ini dimulai dengan 
sebuah pernyataan tegas, bahwa Al-Qur’an adalah Kalam dari Sang 
Ilahi Sendiri. Surah ini menerangkan sepenuhnya dan selengkap-
lengkapnya segala persoalan yang menyangkut bidang kehidupan 
rohani manusia, dan mendukung segala asas serta cita-citanya dengan 
keterangan-keterangan yang sehat dan kuat. Menurut Ibnu   Abbas dan 
Ibnu   Zubair, surah ini diturunkan di Mekah. Ulama-ulama lainnya 
juga mendukung pendapat ini.

Ikhtisar Surah 
Kalau surah yang sebelumnya dibuka dengan muqaththa’at Tā Sīn 

Mīm, maka Surah ini dimulai dengan huruf-huruf Tā Sīn karena huruf 
Mīm dihilangkan. Hal ini menunjukkan, bahwa pokok pembahasan 
surah ini meneruskan pokok pembahasan surah sebelumnya, 
kendatipun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Surah ini dimulai 
dengan sebutan ringkas mengenai kasyaf, ketika Nabi Musa As melihat 
penjelmaan keagungan Tuhan, dan lebih lanjut memberikan kisah agak 
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terperinci mengenai Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman As, yang dalam 
pemerintahan mereka berdua, kemenangan-kemenangan, kekuatan, dan 
kejayaan duniawi kaum Bani Israil telah mencapai puncaknya. Sesudah 
itu, surah ini membahas dengan agak panjang lebar dua Rukun Iman 
yang bersifat paling dasar dan pokok – adanya Tuhan dan kehidupan 
sesudah mati. Untuk mendukung dan memperkuat Rukun Iman yang 
pertama, surah ini mengemukakan dalil dari alam, dari keadaan 
batin manusia, dan dari kehidupan masyarakat, setelah (sebelumnya) 
mengisyaratkan pada fakta bahwa kekuasaan Tuhan yang agung 
menjelma dalam berlakunya hukum alam yang menakjubkan. Surah 
ini juga mengemukakan pengabulan doa oleh Tuhan, sebagai dalil 
yang tidak dapat dibantah dalam menopang eksistensi (keberadaan) 
Dzat Ilahi. Sebuah dalil lain yang tidak dapat dijawab dan diberikan 
oleh surah ini ialah, bahwa Tuhan menzahirkan Dzat-Nya kepada 
utusan-utusan-Nya dan kepada orang-orang yang muttaqi, serta 
menganugerahkan kepada mereka pengetahuan tentang hal-hal gaib, 
yang contoh-contohnya dapat disaksikan dalam setiap abad. Kemudian 
surah ini membahas kehidupan sesudah mati. Setelah secara singkat 
menunjukkan dalil-dalil lain, surah ini mengemukakan revolusi besar 
dalam bidang akhlak dan rohani yang dibawa oleh Rasulullah Saw di 
tengah-tengah kaum beliau sebagai bukti yang tidak dapat diabaikan 
untuk mendukung adanya kehidupan pasca-kematian, dan lebih lanjut 
menerangkan panjang-lebar hal ihwal perubahan (revolusi) itu. Dalil 
itu mulai dan maju dengan cara ini. Orang-orang Arab sama sekali 
telah berputus-asa mengenai masa depan mereka. Mereka berleha-
leha sambil berkubang di lumpur kemaksiatan dan menolak untuk 
percaya, bahwa mereka harus mempertanggung-jawabkan amal-
perbuatannya di hari kemudian. Dari segi akhlak dan kerohanian, 
mereka sesungguhnya adalah orang-orang mati. Akan tetapi kemudian 
mereka menerima kehidupan baru melalui Al-Qur’an. Air wahyu Ilahi 
menyirami tanah Arab yang kering dan gersang, lalu tanah itu tumbuh 
dan berkembang, kemudian suatu kehidupan baru berdenyut di urat 
nadinya. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, bangsa Arab 
yang tadinya merupakan sampah masyarakat dunia, akhirnya menjadi 
pemimpin-pemimpin serta pengajar dan pendidik. Revolusi yang 
menakjubkan itu merupakan bukti nyata, bahwa Tuhan – yang dapat 
membangkitkan suatu kaum yang dari segi kerohanian sudah mati, 
pada kehidupan baru – juga berkuasa menghidupkan kembali yang 
mati secara jasmani. Surah ini berakhir dengan catatan, bahwa Tuhan 
telah memilih Mekah untuk menjadi pusat syariat-Nya yang terakhir, 
dan bahwa dari kota ini akan memancar nur Ilahi yang akan menyinari 
seluruh dunia.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bTā Sīn.2143 cInilah ayat-ayat 
Al-Qur’an dan Kitab yang jelas.2144  ﴾۲﴿ۙ ِبیٍۡن  ِن  َو کَِتاٍب ّمُ

ٰ
ٰیُت الُۡقۡرا

ٰ
َک ا

ۡ
ٰطٓس ۚ تِل نصف 

الحزب
38

3. dPetunjuk dan khabar suka 
bagi orang-orang mukmin,

 ﴾۳﴿ۙ ُمۡؤِمِنیَۡن 
ۡ
ُہًدي ّوَ  بُۡشٰري  لِل

4. eOrang-orang yang men-
dirikan shalat dan membayar 
zakat, dan mereka mempunyai 
keyakinan teguh kepada akhirat.

وَۃ  
ٰ

ک الّزَ یُۡؤتُۡوَن  َو  ٰلوَۃ  الّصَ یُِقۡیُمۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡم یُۡوِقُنۡوَن ﴿۴﴾ 
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
ۡم بِالۡا

ُ
َو ہ

5. fSesungguhnya orang-orang 
yang tidak beriman kepada akhi-
rat, Kami telah menampakkan 
indah bagi mereka amal mereka,2145 
maka mereka itu berkelana ke-
bingungan.

ۡم  
ُ
لَہ ا  َزیَّّنَ ِخَرِۃ  

ٰ
بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۵﴿ؕ ۡم  یَۡعَمُہۡوَن 
ُ
ۡم  فَہ

ُ
اَۡعمَالَہ

2143. Untuk pembahasan umum mengenai Muqat-ta ‘āt (huruf-huruf 
singkatan), lihatlah catatan no. 16 dan 1738 dan tentang  Tā Sīn, lihat catatan 
no. 2094. Amat menarik perhatian ialah bahwa jika Surah-surah ke-26 dan ke-28 
yang mempunyai Muqat-ta ‘āt: Tā Sīn Mīm dalam permulaannya diawali dengan 
ayat “Inilah ayat-ayat Kitab yang menjelaskan”; maka Surah ini, yang diawali 
dengan Tā Sīn, mulai dengan ayat, “Inilah ayat-ayat Al-Qur’an dan Kitab yang 
jelas”. Hal itu menunjukkan, bahwa jika dalam dua Surah yang disebut di atas 
(ke-26 dan ke-28) Al-Qur’an hanya diisyaratkan dengan menyebut kitab Nabi 
Musa As, maka dalam Surah ini Al-Qur’an disebut juga dengan namanya sendiri 
sebagaimana mestinya seperti dalam ayat yang sedang ditafsirkan, dan begitu juga 
dalam ayat-ayat 7 dan 93.

2144. Penggunaan kata “Al-Qur’ān” dan “Kitāb” sebagai kata keterangan, 
mengandung nubuatan yang agung dan luhur, bahwa kitab suci agama Islam akan 
terus terpelihara dalam bentuk sebuah kitab hingga Hari Kiamat dan kitab suci itu 
akan ditelaah dan dibaca secara luas, karena kata  qur’ān sendiri berarti sebuah 
kitab yang dibaca. Karena pemanfaatan Al-Qur’an di tempat peribadatan, di 
madrasah, dan lain-lain, sungguh lebih luas dari pembacaan Bibel di kebanyakan 
negeri Kristen, misalnya; maka Al-Qur’an secara tepat digambarkan sebagai kitab 
yang paling luas dibaca (Enc. Brit. cetakan ke-9, jilid 16, hlm. 597).

a1 : 1.  b26 : 2; 27 : 2; 28 : 2.  c15 : 2; 26 : 3; 28 : 3.  d2 : 3; 10 : 58; 12 : 112;

31 : 4.  e2 : 4; 8 : 4; 14 : 32; 31 : 5.  f16 : 23; 17 : 11; 34 : 9.
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2145. Dari ayat-ayat dalam QS.6: 44 dan 8: 49 menjadi jelas bahwa setanlah 
yang telah membuat perbuatan buruk orang-orang yang durhaka, nampak indah 
di mata mereka sendiri. Akan tetapi dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini 
dinyatakan, bahwa Tuhan membuat perbuatan-perbuatan orang-orang ingkar 
nampak indah kepada mereka. Telah merupakan hukum alam, bahwa manakala 
seseorang mengikuti jalan keburukan dengan berpikiran, bahwa ia tidak akan 
mempertanggung-jawabkan apa yang ia lakukan, ia mulai membenarkan tingkah-
lakunya itu seperti suatu hal yang baik dan tepat, dan oleh karena itu tingkah-
lakunya mulai nampak padanya demikian. Pada hakikatnya hal itu adalah akibat 
tingkah-lakunya sendiri, akan tetapi sebab timbulnya akibat itu sesuai dengan 
hukum Ilahi, maka di sini dinisbahkan kepada Tuhan.

2146. Ayat ini merupakan penolakan yang tegas terhadap tuduhan, bahwa 
Rasulullah Saw telah menulis gagasan-gagasan sendiri dan menghimpunnya 
dalam bentuk sebuah kitab, lalu menyebutnya Al-Qur’an, dan merupakan 
pernyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa beliau menerima Al-Qur’an langsung 
dari Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

2147. Apa yang telah nampak kepada Nabi Musa As bukanlah api sebenarnya. 
Sekiranya demikian, ia niscaya akan mempergunakan ungkapan, “aku telah 
melihat api itu,” dan bukan “aku telah melihat suatu api.” Pada hakikatnya 
pemandangan yang nampak kepada Musa As adalah sebuah kasyaf (pemandangan 
gaib); “api” melambangkan cinta Ilahi. Patut diperhatikan, bahwa kebanyakan 
kejadian utama yang bertalian dengan Nabi Musa As seperti telah dicantumkan 
dalam Al-Qur’an bukanlah kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di alam 

6. Mereka itulah orang-orang 
yang akan mendapat azab buruk, 
dan mereka di akhirat menjadi 
orang-orang yang paling merugi.

فِي   ۡم 
ُ
ہ َو  اِب 

َ
الَۡعذ ُسۡوُٓء  ۡم 

ُ
لَہ ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ُم  الۡاَۡخَسُرۡوَن ﴿۶﴾ 
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
الۡا

7. Dan sesungguhnya, engkau 
menerima Al-Qur’an dari Yang 
Mahabijaksana, Maha Menge-
tahui.2146

 ﴾۷﴿ َعلِۡیٍم  َحِکۡیٍم  ُدۡن 
َّ ل ِمۡن  َن 

ٰ
الُۡقۡرا ي 

لَُتلَقَّ َک 
ِانَّ َو 

8. aIngatlah ketika Musa ber-
kata kepada keluarganya, “Se-
sungguhnya aku telah melihat 
suatu api.2147 Akan aku bawa 
bagimu khabar sangat penting 
dari sana, atau aku akan membawa 
bagimu bara yang menyala-nyala, 
supaya kamu dapat menghangat-
kan diri.”

نَاًراؕ  نَۡسُت 
ٰ
ا ِۡيۤ 

ّ
ِان لِاَۡہِلٖہۤ  ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ 

بِِشَہاٍب  ۡم 
ُ

تِۡیک
ٰ
ا اَۡو  ِبخَبٍَر  ۡنَہا  ّمِ ۡم 

ُ
تِۡیک

ٰ
َسا

ُکۡم تَۡصَطُلۡوَن ﴿۸﴾ 
َّ َعل

َّ قَبٍَس ل

a20 : 11;  28 : 30.
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jasmani ini, melainkan hanyalah kasyaf-kasyaf yang melambangkan pertanda-
pertanda besar dalam rangka perkembangan rohani beliau dan tugas kenabiannya. 
Di samping kasyaf mengenai “tongkat,” ada tersebut contoh-contoh penting lain 
mengenai kasyaf-kasyaf semacam itu dalam Al-Qur’an (QS.7: 144), seperti ayat 
yang sedang dibahas ini memberikan satu contoh demikian.

2148. Ungkapan itu dapat diartikan, (a) yang sedang mencari-cari api, dan 
yang dekat dengannya; (b) yang benar-benar ada dalam api dan yang sedang dan 

9. Maka tatkala ia sampai 
kepadanya, ia dipanggil oleh 
suatu suara, “Beberkatlah siapa 
yang ada dalam api itu, dan juga 
mereka yang ada di sekeliling-
nya.2148 Dan Mahasuci Allah, 
Tuhan seluruh alam.

اِر  ا َجٓاَءَہا نُۡوِدَي اَۡن  ۭ بُۡوِرَک َمۡن فِي الّنَ فَلَّمَ
ِہ َرّبِ  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۹﴾ 

َہاؕ  َو ُسۡبٰحَن اللّٰ
َ
َو َمۡن  َحۡول

10. “Ya Musa! aSesungguhnya 
Akulah Allah, Yang Mahaper-
kasa, Mahabijaksana,*

 ﴾۱۰ۙ حَِکۡیُم ﴿
ۡ

ُہ الۡعَِزیُۡز ال
  اَنَا اللّٰ

ۤ
ٗہ

َ ي  ِانّ ٰیُمۡوسٰۤ

11. b“Dan lemparkanlah tong-
katmu.” Maka ketika ia melihat-
nya, tongkat itu bergerak bagai-
kan seekor ular2148A berbaliklah ia 
ke belakang dan tidak menoleh 
lagi; atas itu Kami berkata, “Hai 
Musa! Jangan takut. Sesung-
guhnya Aku ini Dzat, Yang di-
hadapan-Ku rasul-rasul tak perlu 
merasa takut.

َہا َجٓاّنٌ  
نَّ

َ
ا

َ
ّزُ  ک

َ
َہا تَۡہت

ٰ
ا َرا َو اَلِۡق َعَصاَکؕ  فَلَّمَ

 ؕ خَۡف 
َ
ت لَا  ٰیُمۡوٰسي   ؕ ۡب  یَُعّقِ لَۡم   ّوَ  ُمۡدبًِرا   ي 

ّٰ
ل ّوَ

 ﴾۱۱ۖ ِۡي  لَا َيخَاُف لََدّيَ الُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿
ّ

ِان

12. “Kecuali siapa yang ber-
buat aniaya, kemudian menukar 
perbuatan aniayanya itu dengan 
kebaikan; sesungguhnya terhadap 
mereka Aku Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ِۡي  
ّ

فَِان ُسۡوٍٓء  بَۡعَد   ۭ ُحۡسًنا   َل  بَّدَ ثُّمَ   َظلََم   َمۡن  ا 
َّ ِال

ِحۡیٌم ﴿۱۲﴾  َغُفۡوٌر  ّرَ

a20 : 12 - 13;  28 : 31.  b7 : 118;  20 : 20;  28 : 32.

* Ayat 8-10: Dalam ketiga ayat ini diterangkan tentang kejadian turunnya wahyu kepada Nabi 
Musa As ketika beliau As kembali dari Median ke Mesir bersama keluarga. Waktu itu musim 
dingin. Beliau memerlukan api. Beliau melihat sesuatu seperti nyala api di gunung Thur. Tapi 
ketika sampai di sana, tidak ada api, melainkan satu bagian dari sebatang pohon bersinar 
secara luar biasa. Waktu itu Allah Swt berfirman, “Apa yang engkau lihat bersinar seperti api 
bukanlah api, tapi nur-Ku yang bercahaya”. Ini adalah suatu perumpamaan.
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13. aDan masukkanlah tangan 
engkau ke dalam dada engkau, 
ia akan keluar putih tanpa cacat. 
Inilah di antara sembilan tanda2149 
untuk Fir‘aun dan kaumnya. Se-
sungguhnya mereka kaum yang 
durhaka.”

ِمۡن  بَۡیَضٓاَء  ۡخُرۡج 
َ
ت َجۡیِبَک  فِۡي  یََدَک  اَۡدِخۡل   َو 

ٰیٍت ِالٰي ِفۡرَعۡوَن َو قَۡوِمٖہؕ 
ٰ
َغیِۡر ُسۡوٍٓء � فِۡي تِۡسِع ا

ِسِقیَۡن ﴿۱۳﴾ 
ٰ
انُۡوا  قَۡوًما ف

َ
ۡم  ک

ُ
ہ

ِانَّ

14. Tetapi tatkala datang ke-
pada mereka tanda-tanda Kami 
yang tampak dengan jelas,2150 
mereka berkata, b”Ini sihir yang 
nyata.”

ا  ِسۡحٌر  
َ

ٰیُتَنا ُمۡبِصَرًۃ  قَالُۡوا ٰہذ
ٰ
ۡم ا

ُ
ا َجٓاَءتۡہ فَلَّمَ

 ﴾۱۴ۚ ِبیٌۡن ﴿ ّمُ

15. cDan mereka menolak 
semua itu dengan aniaya dan 
takabur, padahal hati mereka telah 
meyakini kebenarannya. Maka 
lihatlah, bagaimana akibat orang-
orang yang berbuat kerusakan.

ۡم 
ُ
اَنُۡفُسہ  

ۤ
اۡسَتۡیَقَنۡتَہا َو  بَِہا  َجَحُدۡوا  َو 

  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
ک فَانُۡظۡر   ؕ ا  ُعُلّوً ّوَ  ًما 

ۡ
ُظل

الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿٪۱۵﴾  

16. Dan sesungguhnya telah 
Kami berikan ilmu kepada Daud 
dan Sulaiman,2151 dan keduanya 
berkata, “Segala puji bagi Allah, 
Dzat Yang telah memuliakan kami 
di atas kebanyakan dari hamba-
hamba-Nya yang beriman.”

قَالَا  َو   ؕ ًما 
ۡ
ِعل ُسلَۡیٰمَن  َو  َداٗوَد   تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

ۡن  ّمِ ِثیٍۡر 
َ
ک َعلٰي  لََنا 

َ
فَّض ۡي  ِذ

َّ ال ِہ 
لِلّٰ حَۡمُد 

ۡ
ال

ِعَباِدِہ  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۶﴾ 

hampir memasukinya. “Api” melambangkan api kecintaan Ilahi atau api cobaan 
dan bencana. Api itu hanyalah suatu perwujudan Ilahi yang memancarkan nyala 
dan menerangi segala sesuatu di dekatnya.

2148A. Lihat catatan no. 1023.
2149. Untuk “sembilan tanda” lihat QS.17: 102. Ringkasnya tanda-tanda 

itu adalah (1) tongkat (2) tangan putih (QS.7: 108-109); (3) kutu; (4) katak-katak, 
yang mengandung arti hujan turun secara luar biasa dan tidak henti-hentinya; dan 
(5) belalang; (6) darah, yakni, wabah yang menyebabkan pendarahan hidung; dan 
(7) topan, yang menyebabkan air laut menelan Fir‘aun dan pasukan-pasukannya, 
ketika mereka melintasi laut, sesudah kaum Bani Israil menyeberanginya dengan 
selamat (QS.7: 134); (8) masa kekeringan dan (9) hancur-leburnya buah-buahan 
(QS.7: 131).

2150. Mubsirah berarti, jelas, nyata, terang-benderang; memberi peng-

a20 : 23, 24;  17 : 102.  b43 : 31;  61 : 7.  c2 : 88.

R. 2
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17. Dan Sulaiman telah me-
warisi Daud. Dan ia berkata, 
“Hai manusia! Kami telah diajari 
bahasa2152 burung; dan kami telah 
dianugerahi segala sesuatu yang 
diperlukan. Sesungguhnya inilah 
karunia Tuhan yang nyata.”

اُس  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا قَاَل  َو  َداٗوَد  ُسلَۡیٰمُن  َوِرَث  َو 

ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  اُۡوتِۡیَنا  َو  یِۡر 

َ
الّط َمۡنِطَق  ِۡمَنا 

ّ ُعل

ُہَو الَۡفۡضُل  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۷﴾ 
َ
ا ل

َ
ۡيٍء ؕ ِاّنَ ٰہذ

َ
ش

18. aDan dihimpunkan bagi 
Sulaiman lasykar-lasykarnya ber-
sama-sama, terdiri dari jin2153, 
manusia, dan burung,2154 dan 
mereka dijadikan barisan-barisan 
yang tertib secara terpisah.2155

ِجّنِ َو الِۡانِۡس  
ۡ

َو ُحِشَر لُِسلَۡیٰمَن ُجُنۡوُدٗہ  ِمَن ال

ۡم  یُۡوَزُعۡوَن ﴿۱۸﴾ 
ُ
یِۡر  فَہ

َ
َو الّط

lihatan, menyebabkan gambaran mental atau perolehan pengetahuan (Lane).
2151. Nabi Daud As adalah seorang yang sangat ahli perang dan seorang 

negarawan yang berkuasa dan cerdik. Ia adalah pendiri dinasti raja-raja Yudea, dan 
pembangun kerajaan Ibrani yang sebenarnya. Dengan perantaraannya segala suku 
bangsa Israil dari Dan sampai Birsyeba menjadi bersatu-padu dan terorganisasi 
menjadi bangsa yang gagah-perkasa, dan kerajaannya membentang dari sungai 
Efrat sampai sungai Nil. Nabi Sulaiman As menjadikan kerajaan yang ia warisi 
dari ayahnya, semakin kokoh-kuat. Ia seorang raja yang besar dan juga berbudi. Ia 
memperluas dan mengembangkan perdagangan dan perniagaan negerinya dengan 
pesatnya. Ia juga adalah pembangun ulung di antara raja-raja Bani Israil dan 
termasyhur dengan pembangunan rumah peribadatan di Yerusalem yang terkenal 
dan yang kemudian menjadi kiblat kaum Bani Israil itu.

2152. Mantiq  (bahasa) berasal dari kata Nataqa yang berarti, ia berbicara 
dengan suara dan tulisan, yang membuat maksudnya menjadi jelas. Oleh karena 
itu Nutq dipergunakan untuk pembicaraan yang jelas maupun tidak jelas, dan juga 
untuk keadaan sesuatu yang sama artinya dengan pembicaraan yang terang. Secara 
lahiriah merupakan kata-kata yang dituturkan; dan secara batiniah artinya ialah 
pengertian. Kata itu pun dipergunakan berkaitan dengan binatang dan unggas, 
bila penggunaannya secara kiasan (Mufradat). Burung-burung dan serangga-
serangga mempunyai sarana sendiri untuk berkomunikasi. Burung-burung yang 
biasa berpindah tempat (migrasi), terbang dari satu wilayah ke wilayah lain 
menurut perubahan iklim. Mereka terbang berkelompok-kelompok dan teratur. 
Semut juga hidup bermasyarakat dan lebah mempunyi tata pemerintahan yang 
teratur. Hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada cara berkomunikasi antara 
mereka. Cara berhubungan ini dapat disebut bahasa mereka. Dinyatakan di sini 
bahwa Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman As diajari bahasa burung, yang dapat 
diartikan, bahwa keduanya telah mempelajari bagaimana memanfaatkan burung-
burung. Seni mempergunakan burung-burung untuk membawa berita-berita dari 

a38 : 19 - 20.
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19. Hingga ketika mereka 
sampai ke lembah al-Naml,2156 
seorang dari kaum Naml berkata, 
“Hai bangsa Naml! Masuklah 
kamu ke dalam tempat tinggalmu, 
jangan-jangan Sulaiman dan 
lasykarnya akan menghancurkan 
kamu, sedang mereka tidak me-
nyadari.”2157

  
ٌ

نَۡملَۃ قَالَۡت   � ۡمِل  الّنَ َواِد   َعلٰي  اَتَۡوا  ِاَذاۤ   ي  
ٰۤ
َحّت

ۡم  
ُ

ک ۡم ۚلَا َيۡحِطَمّنَ
ُ

ۡمُل اۡدُخُلۡوا َمٰسِکَنک یَُّہا الّنَ
َ
یّٰۤا

ۡم  لَا يَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۹﴾ 
ُ
ُسلَۡیٰمُن  َو ُجُنۡوُدٗہ � َو ہ

satu tempat ke tempat lain sangat banyak digunakan oleh Nabi Sulaiman As dan 
cara itu berulang-ulang dipergunakan dalam mengemudikan kerajaan yang sangat 
luas itu.

2153. “J ī n” di sini dapat diartikan gunung atau suku-suku bangsa yang liar. 
Ayat yang sedang ditafsirkan ini hendaknya dibandingkan dengan ayat-ayat dalam 
QS.21: 83; 34: 13 dan QS.38: 38. Agaknya kata itu merujuk kepada anggota-
anggota balatentara Nabi Sulaiman AS. Ketiga kata – Jīn, Ins (manusia) dan Tair 
(burung-burung) – dapat menggambarkan tiga kesatuan lasykarnya. Dalam ayat 
ini dan dalam QS.34: 13, kata J ī n dipergunakan untuk menggambarkan satu 
seksi tertentu lasykar itu, sedang dalam QS.21: 83 dan QS.38: 38 kata Syayātīn 
dipergunakan untuk mengemukakan golongan itu juga. Rupanya Nabi Sulaiman 
As telah menundukkan dan menaklukkan suku bangsa  liar. Itulah kira-kira arti 
kedua kata J ī n dan Syayātīn, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
lasykarnya itu dan yang melakukan berbagai tugas berat untuknya. Kata Tair, 
berarti kuda-kuda yang bergerak cepat yang dapat menggambarkan pasukan 
berkuda Nabi Sulaiman As. Arti kata ini dikuatkan dalam QS.38: 32-34, di sana 
Nabi Sulaiman As dilukiskan mempunyai kegemaran yang besar terhadap kuda. 
Dengan demikian, di mana J ī n  dan Ins (manusia) menggambarkan dua unit 
pasukan infantri Nabi Sulaiman AS, maka Tair (burung-burung) berarti pasukan 
kavalerinya. Akan tetapi jika Tair dapat dianggap berarti burung-burung yang 
sebenarnya, maka kata itu akan berarti burung-burung yang dipergunakan oleh 
Nabi Sulaiman As untuk mengirimkan pesan-pesan perintah. Oleh karena itu 
burung-burung itu pun merupakan pembantu yang sangat berguna dan perlu 
sekali bagi lasykarnya. Akan tetapi ketiga perkataan yang dipergunakan dalam 
arti kiasan itu, dapat diartikan masing-masing “orang-orang besar,” “orang-orang 
biasa,” dan “orang-orang berkerohanian tinggi.”

2154. Tair,  kecuali berarti “burung,” dapat juga diterapkan kepada binatang-
binatang yang berlari cepat, seperti kuda dan lain-lain. Tayyār adalah bentuk 
kesangatan dari Tair, berarti seekor kuda yang berpancaindera tajam dan kakinya 
bergerak cepat; yang dapat berlari bagaikan terbang (Lane, Lisan).

2155. Waza‘a berarti, ia menghentikan bagian pertama lasykar itu, agar 
supaya bagian terakhir lasykar itu dapat menggabungkan diri dengan mereka. 
Huwa Yaza‘u aj-Jaisya berarti, ia tengah mengatur prajurit-prajurit dengan tertib 
dan menempatkan mereka dalam jajaran-jajaran (Aqrab). Ungkapan Al-Qur’an 
itu berarti: (1) Mereka dibentuk menjadi kelompok-kelompok terpisah. (2) 
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20. Maka ia, Sulaiman, ter-
senyum kemudian tertawa2158 
mendengar perkataannya dan 
berkata, “Wahai Tuhan-ku! Anu-
gerahkanlah kepada-ku taufik 
untuk mensyukuri nikmat Engkau 
yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku dan kepada orang-
tuaku, dan untuk berbuat amal 
saleh yang Engkau ridhai, dan 
masukkanlah aku dengan rahmat 
Engkau di antara hamba-hamba 
Engkau yang saleh.”

َرّبِ  قَاَل  َو  قَۡوِلَہا  ۡن  ّمِ ا 
ً
َضاِحک َم  فََتبَّسَ

اَنَۡعۡمَت  ِتۡيۤ 
َ ّ ال نِۡعَمَتَک  َر  

ُ
اَۡشک اَۡن  اَۡوِزۡعِنۡيۤ  

َعلَّيَ َو َعلٰي َوالَِدّيَ َو اَۡن اَۡعَمَل َصاِلحًا تَۡرٰضىُہ 

ِلِحیَۡن ﴿۲۰﴾  ِنۡي بَِرۡحَمِتَک فِۡي ِعَباِدَک الّصٰ
ۡ
َو اَۡدِخل

Mereka berderap maju seperti selayaknya lasykar yang teratur dan berdisiplin. 
(3) Bagian pertama dihentikan, agar bagian terakhir dapat menggabungkan diri 
dengan mereka. Kata-kata itu menunjukkan, bahwa Nabi Sulaiman As mempunyai 
angkatan perang terlatih baik serta berdisiplin, dan mempunyai beberapa kesatuan 
lain, terpisah lagi berbeda.

2156. Karena kata Naml nama benda, maka “Lembah al-Naml” bukan 
berarti lembah semut sebagaimana pada umumnya disalah-artikan, melainkan 
lembah, tempat tinggal suatu suku bangsa bernama Naml. Di dalam “Qamus” 
kita lihat, al-Abriqatu min Miyāhil Namlati, yakni, Abriqah adalah salah satu mata 
air kepunyaan Namlah. Jadi Naml itu nama suatu suku bangsa, seperti Māzin 
(Hamasah) – artinya telur-telur semut – adalah nama seorang orang Arab. Di 
tanah Arab bukanlah sesuatu yang aneh jika suku-suku bangsa diberi nama hewan 
dan binatang buas, seperti Banu Asad, Banu Kalb, Banu Naml, dan sebagainya. 
Lagi pula, penggunaan kata-kata Udkhulū (masuklah) dan Masākinakum (tempat-
tempat tinggalmu) dalam ayat ini memberikan dukungan kuat kepada pendapat 
bahwa Naml adalah suatu kabilah atau suku bangsa, karena kata kerja yang disebut 
pertama hanya dipergunakan terhadap wujud-wujud yang berakal, dan ungkapan 
yang kedua (Masākinakum) juga telah dipergunakan dalam Al-Qur’an khusus 
untuk tempat-tempat tinggal manusia (QS.29: 39; QS.32: 27). Maka Namlah 
berarti seseorang dari suku An-Naml – seorang yang bersuku-bangsa Naml. 
Orang Naml tersebut mungkin pemimpin mereka, dan ia telah memerintahkan 
bangsanya supaya menghindari jalan lalu balatentara Nabi Sulaiman As dan 
memasuki rumah-rumah mereka. Menurut beberapa sumber, lembah itu terletak 
di antara Jibrin dan Asqalan, sebuah kota di pantai laut, dan dua belas mil ke 
sebelah utara Gaz, dekat Sinai (Taqwin al-Buldan). Jibrin adalah sebuah kota di 
tepi laut, terletak di wilayah Damsik. Hal ini menunjukkan, bahwa lembah Naml 
terletak dekat pantai laut, berhadapan dengan atau dekat Yerusalem, pada jalan 
antara Damsik dan Hijaz, kira-kira jarak seratus mil dari Damsik. Bagian negeri 
ini, sampai masa Nabi Sulaiman As, diduduki orang-orang Arab dan orang-orang 
Midian. (Lihat peta-peta Siria pada Palestina kuno dan modern). Tetapi menurut 
sumber-sumber lain, lembah Naml itu terletak di Yaman. Pandangan terakhir ini 
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21. Dan ia memeriksa2159 
burung-burung itu, kemudian ia 
berkata, “Mengapa aku tidak 
melihat Hud-hud? Apakah ia 
dengan sengaja tidak hadir?*

ُہۡدُہَد ۖ 
ۡ
یَۡر فََقاَل َما لَِي  لَاۤ  اََري ال

َ
َد الّط

َ
َو تََفّق

اَن ِمَن الَۡغٓائِِبیَۡن ﴿۲۱﴾ 
َ
اَۡم ک

22. “Niscaya akan kuhukum2160 
ia dengan azab yang keras, atau ia 
akan ku sembelih, atau ia datang 
kepadaku dengan alasan yang 
jelas tentang ketidakhadiran-
nya.”

اَۡو   
ۤ
ٗہ لَاَاۡذَبحَّنَ اَۡو  َشِدیًۡدا  ابًا 

َ
َعذ ٗہ  بَّنَ ِ

ّ
لَاَُعذ

ِبیٍۡن ﴿۲۲﴾  ٰطٍن ّمُ
ۡ
ۡي بُِسل تَِیّنِ

ۡ
لََیا

23. Maka tidak lama ia me-
nunggu sebelum Hud-hud datang 
dan berkata, “Aku telah me-
ngetahui apa yang engkau belum 
ketahui; dan aku telah datang 
kepada engkau dari negeri kaum 
Saba dengan berita yang me-
yakinkan.2161

 
ۡ

ِحط
ُ
َث َغیَۡر بَِعۡیٍد فََقاَل اََحۡطّتُ بَِما لَۡم ت

َ
مَک

َ
ف

بِٖہ َو ِجۡئُتَک ِمۡن َسَبٍا  ۭ بَِنَبٍا یَِّقیٍۡن ﴿۲۳﴾ 

agaknya lebih dekat kepada kenyataan. Mengingat akan fakta-fakta sejarah ini, 
hikayat-hikayat yang terjalin sekitar lembah itu hanyalah duga-dugaan semata-
mata. Kenyataan sebenarnya ialah bahwa ketika Nabi Sulaiman As sedang dalam 
suatu gerakan militer menuju Saba, boleh jadi ia melewati lembah yang merupakan 
tempat tinggal suku bangsa yang disebut Naml itu.

2157. Rupanya kesalehan dan ketakwaan prajurit-prajurit Nabi Sulaiman 
As dahulu kala itu, termasyhur ke mana-mana. Mereka tidak pernah secara sadar 
menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada bangsa lain. Inilah agaknya 
kesimpulan dari kata-kata, “sedang mereka tidak menyadari”; dan itulah yang 
menggembirakan hati Nabi Sulaiman As, sebagaimana jelas nampak dari ayat 
berikutnya.

2158. Karena Dahika maknanya, ia merasa kagum atau ia merasa senang 
(Lane). Ayat ini mengandung arti, bahwa Nabi Sulaiman As kagum dan senang 
sekali dengan pendapat baik yang dikemukakan oleh suku bangsa Naml tentang 
kekuatan dan kesalehan dirinya dan balatentaranya.

2159. Tafaqqada (ia memeriksa) diambil dari kata Faqada, yakni ia 
kehilangan sesuatu, sesuatu itu tidak nampak, atau menjadi tidak nampak 
kepadanya. Tafaqqada hū berarti, ia mencari sesuatu dengan santai atau berulang-
ulang, karena sesuatu itu tak nampak kepadanya, atau ia berusaha memperoleh 
pengetahuan tentang sesuatu itu (Mufradat). Agaknya Nabi Sulaiman As telah 

* Arti ‘Thair’ adalah manusia yang memiliki imajinasi tinggi (Gharib al-Qur’an). Hud-hud dalam 
bahasa Ibrani adalah Hudad. Itu adalah nama seorang Jenderal di pasukan Nabi Sulaiman As.
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24. “Aku dapati di sana seorang 
wanita memerintah atas mereka, 
dan ia telah dianugerahi segala 
sesuatu yang diperlukan2162 dan 
ia mempunyai singgasana yang 
agung.

ِمۡن  اُۡوتَِیۡت  َو  ۡم 
ُ
تَۡملُِکہ اۡمَراًَۃ    

ُ
َوَجۡدّت ِۡي 

ّ
ِان

 َعِظۡیٌم ﴿۲۴﴾ 
ٌ

َہا َعۡرش
َ
ۡيٍء ّوَ ل

َ
ّلِ ش

ُ
ک

memeriksa balatentaranya; dan Hud-hud, seorang pejabat negara yang penting – 
mungkin seorang jenderal – tak hadir pada peristiwa penting itu.

2160. Bertentangan dengan kepercayaan umum, yang berdasar pada 
hikayat dan ceritera khayal, Hud-hud bukanlah seekor burung yang dipekerjakan 
oleh Nabi Sulaiman As sebagai pengemban amanatnya, karena (a) tidaklah 
sesuai dengan kewibawaan Nabi Sulaiman As sebagai seorang raja besar dan 
seorang nabi Allah untuk begitu gusarnya kepada seekor burung kecil, sehingga 
berkenan menjatuhkan hukuman berat kepada burung itu atau bahkan hendak 
membunuhnya. (b) Rupanya Hud-hud, paham benar akan undang-undang dan 
keperluan-keperluan negara, dan juga paham sekali mengenai Tauhid (ayat 25-
26), padahal burung-burung tidak. (c) Hud-hud, karena bukan seekor burung 
pengembara, tidak dapat terbang menempuh jarak jauh, dan oleh sebab itu tidak 
dapat dipilih untuk pergi jauh ke Saba dan kembali (ayat 23). Dari kenyataan ini 
dapat disimpulkan, bahwa Hud-hud bukan burung, melainkan manusia, bahkan 
seorang pembesar yang bertanggung-jawab atau seorang jenderal, yang oleh Nabi 
Sulaiman As telah dipercayakan untuk mengemban suatu tugas politik sangat 
penting kepada Ratu Saba. Kebiasaan tukar-menukar duta agaknya telah lazim 
di zaman Nabi Sulaiman As. Apalagi telah merupakan kenyataan yang terkenal, 
bahwa manusia dinamai dengan nama-nama burung dan binatang lain. Hud-
hud adalah suatu nama yang populer di antara bangsa Nabi Sulaiman As. Kata 
itu agaknya bentuk peng-araban dari kata ‘Hudad,’ nama yang ada dalam Bibel. 
Rupanya nama itu pernah dipakai oleh beberapa raja Edom. Seorang putra Nabi 
Ismail As pun memakai nama itu. Seperti itu pula, seorang pangeran dari Edom, yang 
melarikan diri ke Mesir karena takut akan pembunuhan besar-besaran oleh Yoab, 
terkenal dengan nama itu (Raja-raja Pertama 11: 14). Nama itu ternyata begitu umum 
dan begitu sering digunakan dalam Perjanjian Lama, sehingga bila digunakan tanpa 
keterangan, berarti “seseorang dari keluarga Edom” (Jew. Enc.). Hud-hud disebut 
juga sebagai nama ayahanda Bilqis, Ratu Saba (Muntaha al-Irab).

2161. Nampak dari ayat ini, bahwa Hud-hud dikirim untuk menjalankan 
tugas kenegaraan penting, dan ia membawa berita penting untuk Nabi Sulaiman 
As. Saba dapat disamakan dengan Syeba dari Bibel (Raja-raja Pertama, bab 10). 
Saba adalah sebuah kota di Yaman, terletak kira-kira tiga hari perjalanan dari kota 
Shana’ dan merupakan pusat pemerintahan Ratu Saba. Lagi pula, Saba adalah 
cabang terkenal dari kabilah Qahthani.

2162. Ayat ini menunjukkan, bahwa Ratu Saba memerintah suatu bangsa 
yang sangat makmur, yang telah mencapai suatu taraf peradaban yang sangat 
tinggi, dan bahwa ia memiliki segala hal yang telah menjadikannya ratu yang 
berkekuasaan besar.
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25. “Aku dapati ia dan kaumnya 
menyembah kepada matahari2163 
selain Allah; dan asetan telah 
menampakkan indah bagi mereka 
amal-amal mereka, dan dengan 
demikian menghalangi mereka 
dari jalan yang benar sehingga 
mereka tidak mendapat petunjuk.

ۡمِس 
َ

لِلّش يَۡسُجُدۡوَن  قَۡوَمَہا  َو  َہا 
ُّ َوَجۡدت

ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ ۡیٰطُن  

َ
الّش ُم 

ُ
لَہ َزیََّن  َو  ِہ  

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  

 ﴾۲۵ۙ ۡم  لَا  یَۡہَتُدۡوَن ﴿
ُ
ِبۡیِل  فَہ ۡم َعِن الّسَ

ُ
ہ فََصّدَ

26. “Dan mereka tidak me-
nyembah Allah, padahal Dia 
adalah Dzat Yang mengeluarkan 
segala sesuatu yang tersembunyi 
di seluruh langit dan bumi, dan 
bYang Mengetahui apapun  yang 
kamu sembunyikan dan apapun 
yang kamu tampakkan.

فِي  خَۡبَء 
ۡ

ال ُيۡخِرُج  ِذۡي 
َّ ال ِہ 

لِلّٰ يَۡسُجُدۡوا  ا 
َّ اَل

َما   َو  ۡخُفۡوَن  
ُ
ت َما  یَۡعلَُم  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ

۩  ﴾۲۶ٛ تُۡعلُِنۡوَن ﴿
َسْجَدۃ
ثلاثۃ ارباع
الحزب 38

27. “Allah! Tiada tuhan selain 
Dia, Tuhan ‘Arasy Yang Maha 
Agung.”

ا ُہَو  َرّبُ الۡعَۡرِش الَۡعِظۡیِم ﴿۲۷﴾ 
َّ ُہ  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

اَللّٰ

28. Ia, Sulaiman, berkata, 
“Kami akan melihat, apakah 
engkau telah berkata benar atau-
kah  engkau termasuk di antara 
orang-orang yang dusta.2164

ِمَن  ۡنَت 
ُ
ک اَۡم  ۡقَت  اََصَد َسَنۡنُظُر  َل  قَا

الٰۡکِذبِیَۡن ﴿۲۸﴾ 

2163. Orang Saba menyembah matahari dan bintang-bintang, satu 
kepercayaan yang mungkin sekali telah didatangkan ke Yaman dari Irak, yang 
dengan mereka bangsa Yaman pernah berhubungan erat melalui jalan laut dan 
Teluk Persia. Orang-orang Saba itu hendaknya jangan diperbaurkan dengan 
orang-orang Sabi yang tersebut dalam QS.2: 63; QS.5: 70; dan QS.22: 18, dan 
digambarkan sebagai (1) bangsa penyembah bintang, yang hidup di Irak; (2) 
suatu bangsa yang menganut kepercayaan, berupa semacam percampuran antara 
agama-agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster; (3) bangsa yang tinggal dekat 
Mosul di Irak, dan mempercayai keesaan Tuhan, tetapi syariatnya tidak dikenal 
dan (4) bangsa yang tinggal di sekitar Irak dan beriman kepada semua nabi Allah.

2164. Tidak pernah diketahui adanya burung-burung yang berbicara tentang 
kebenaran atau kedustaan. Ayat ini memberikan suatu bukti lagi, bahwa Hud-hud 
bukan burung, melainkan seorang pembesar dalam pemerintahan Nabi Sulaiman 
As.

2165. Bahkan bila dibenarkan bahwa Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman 

a8 : 49; 16 : 64; 35 : 9.  b2 : 78; 16 : 20; 64 : 5.
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29. “Pergilah engkau dengan 
membawa suratku ini, dan sam-
paikanlah kepada mereka; ke-
mudian undur dirilah dari mereka 
dan perhatikanlah jawaban apa 
yang mereka berikan.”2165

 
َ

تََوّل ثُّمَ  ِالَۡیہِۡم  لِۡقۡہ  
َ
فَا ا 

َ
ٰہذ بِِّکٰتِبۡي  ِاۡذَہۡب 

ۡم فَانُۡظۡر  َما َذا یَۡرِجُعۡوَن ﴿۲۹﴾ 
ُ
َعۡنہ

30. Setelah melihat surat ini Ia 
ratu itu, berkata, “Hai pembesar-
pembesar! Sesungguhnya telah 
disampaikan kepadaku surat yang 
mulia,

کِٰتٌب  ّيَ 
َ

ِال اُلِۡقَي  ِۡيۤ 
ّ

ِان الَۡملَُؤا  یَُّہا 
َ
یٰۤا قَالَۡت 

ِریٌۡم ﴿۳۰﴾ 
َ
ک

31. “Sesungguhnya surat itu 
dari Sulaiman, dan sesungguhnya 
surat itu berbunyi, “Dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.”2166

ۡحٰمِن  الّرَ ِہ 
اللّٰ بِۡسِم  ٗہ 

ِانَّ َو  ِمۡن ُسلَۡیٰمَن  ٗہ 
ِانَّ

 ﴾۳۱ۙ ِحۡیِم ﴿ الّرَ

32. Isinya adalah “Janganlah 
berlaku sombong terhadapku, 
dan datanglah kepadaku dengan 
menyerahkan diri.”2167

ا تَۡعُلۡوا َعلَّيَ  َو اۡتُۡونِۡي  ُمۡسلِِمیَۡن ﴿٪۳۲﴾ 
َّ اَل 

As dapat memahami bahasa burung, tak ada sesuatu dalam Al-Qur’an yang 
menunjukkan bahwa Ratu Saba juga dapat memahami; namun demikian kepada 
Hud-hud dipercayakan menyampaikan surat Nabi Sulaiman As kepada sang 
ratu dan mengadakan percakapan dengannya atas nama Nabi Sulaiman As dan 
sekaligus sebagai wakilnya.

2166. Beberapa ahli ketimuran pihak Kristen, sebagaimana kebiasaan mereka, 
telah gagal dalam usahanya mengingkari fakta, bahwa Al-Qur’an bersumber dari 
Tuhan, dengan mencoba membuktikan ungkapan “bismillāh” telah dipinjam dari 
kitab-kitab yang terdahulu.

Wherry dalam buku Commentary-nya mengatakan, bahwa kalimat itu telah 
dipinjam dari Zend-Avesta. Sale menyatakan pandangan serupa, sedang Rodwell 
berpendapat, bahwa bangsa Arab pra-Islam (sebelum Islam) meminjamnya dari 
kaum Yahudi dan selanjutnya kalimat itu dimasukkan ke dalam Al-Qur’an oleh 
Rasulullah Saw mengatakan bahwa, sebab ungkapan atau kalimat itu didapati 
dalam beberapa kitab suci yang terdahulu, niscaya telah dipinjam oleh Al-Qur’an 
dari salah satu dari kitab-kitab itu, adalah nyata sekali suatu kesimpulan yang 
lemah. Bagaimanapun, hal itu hanya membuktikan, bahwa Al-Qur’an memang 
berasal dari sumber yang sama seperti halnya kitab-kitab lain berasal. Lagi pula, 
tidak ada kitab lain mempergunakan ungkapan ini dalam bentuk dan cara yang telah 
dilakukan oleh Al-Qur’an. Begitu juga, orang-orang Arab pra-Islam tidak pernah 
mempergunakan ungkapan itu sebelum ungkapan itu diwahyukan dalam Al-
Qur’an. Kebalikannya, mereka mempunyai keengganan untuk mempergunakan 
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33. Berkatalah ia, Ratu itu, “Hai 
pembesar-pembesar! Berilah aku 
pendapat mengenai urusanku ini. 
Aku tidak pernah memutuskan 
suatu perkara sebelum kamu hadir 
di hadapanku.”

َۚما  اَۡمِرۡي  فِۡيۤ  ُتۡونِۡي 
ۡ
اَف الَۡملَُؤا  یَُّہا 

َ
یٰۤا قَالَۡت 

ي تَۡشَہُدۡوِن ﴿۳۳﴾ 
ٰ
  اَۡمًرا َحّت

ً
ۡنُت قَاِطَعۃ

ُ
ک

34. Mereka berkata, “Kita mem-
punyai kekuatan besar, dan kita 
mempunyai keberanian yang 
hebat dalam peperangan, tetapi 
memutuskan perkara itu ada pada 
engkau; maka pertimbangkanlah 
apa yang engkau akan putus-
kan.”2168

ٍس َشِدیٍۡد ۙ۬ 
ۡ
ٍۃ  ّوَ اُولُۡوا بَا ۡحُن اُولُۡوا قُّوَ

َ
قَالُۡوا ن

مُِریَۡن ﴿۳۴﴾ 
ۡ
ّوَ الۡاَۡمُر  ِالَۡیِک فَانُۡظِرۡي َماَذا تَا

35. Berkatalah ia, ratu itu, “Se-
sungguhnya raja-raja, apabila me-
reka memasuki suatu negeri, 
mereka merusaknya, dan men-
jadikan penduduknya yang mulia 
sebagai orang-orang hina. Dan 
demikianlah yang selalu mereka 
kerjakan.

َسُدۡوَہا 
ۡ
 اَف

ً
قَالَۡت ِاّنَ الُۡمُلۡوَک ِاَذا َدَخُلۡوا قَۡریَۃ

لَِک یَۡفَعُلۡوَن ﴿۳۵﴾ 
ٰ

ذ
َ
 ۚ َو ک

ً
ۃ

َّ  اَِذل
ۤ
َۃ اَۡہلَِہا ا اَِعّزَ َو َجَعُلۡوۤ

36. “Sesungguhnya aku akan 
mengirimkan kepada mereka ha-
diah dan akan menanti, jawaban 
apa yang akan dibawa kembali 
oleh para utusan itu.

یَۡرِجُع   بَِم   ۭ فَٰنِظَرٌۃ   بَِہِدیٍَّۃ   ِالَۡیہِۡم    
ٌ

مُۡرِسلَۃ ِۡي 
ّ

ِان َو 

الُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿۳۶﴾ 

sifat Ilahi al-Rahmān (QS.25: 61), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
“bismillāh.” Lihat juga QS.1: 1.

2167. Surat Nabi Sulaiman As merupakan contoh yang indah sekali tentang 
bagaimana maksud yang besar dan luas dapat diringkaskan dalam beberapa 
perkataan singkat, sepi dari segala kata muluk-muluk dan panjang lebar tanpa guna. 
Surat itu sekaligus merupakan peringatan terhadap kesia-siaan pemberontakan, 
yang rupanya pada waktu itu timbul di beberapa bagian negeri itu, dan ajakan 
kepada Sang Ratu untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman As guna menghindari 
pertumpahan darah yang tidak perlu, juga untuk meninggalkan kemusyrikan, dan 
menerima agama yang hakiki.

2168. Ayat ini menunjukkan, bahwa Ratu Saba itu seorang ratu yang sangat 
besar kekuasaannya, memiliki sumber-sumber kekayaan yang besar, serta  
dicintai, dibela, dan ditaati dengan ikhlas oleh rakyatnya, dan menjadi pembela 
nasib mereka. Kekuasaan dan kejayaan kerajaan Saba mencapai puncaknya pada 

R. 3
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37. Maka tatkala ia utusan 
sang ratu itu, datang ke hadapan 
Sulaiman, ia Sulaiman berkata, 
“Apakah kamu bermaksud me-
nolongku dengan hartamu? Tetapi 
apa yang Allah berikan kepadaku 
itu lebih baik dari apa yang Dia 
berikan kepadamu. Bahkan kamu 
merasa sangat bangga dengan 
hadiahmu itu.2169

 
ۤ
مَا

َ
ف بَِماٍل  ۡونَِن  اَتُِمّدُ قَاَل  ُسلَۡیٰمَن  َجٓاَء  ا  فَلَّمَ

ۡم  
ُ

ۡم ۚبَۡل اَنۡتُۡم  بَِہِدیَِّتک
ُ

ٰتىک
ٰ
 ا

ۤ
مَّا ُہ َخیٌۡر ّمِ

ٰتىِنَۧ اللّٰ
ٰ
ا

َرُحۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ۡ
تَف

38. “Kembalilah kepada me-
reka, kami pasti akan datang 
kepada mereka dengan lasykar-
lasykar yang mereka tidak akan 
mempunyai kekuatan untuk meng-
hadapinya,2170 dan kami pasti 
mengusir mereka dari negerinya 
dengan terhina, dan mereka 
menjadi orang-orang hina.”

ِقَبَل  ا 
َّ ل ِبجُُنۡوٍد  ۡم 

ُ
ہ تَِیّنَ

ۡ
فَلََنا ِالَۡیہِۡم  ِاۡرِجۡع 

ۡم  
ُ
ہ ّوَ   

ً
ۃ

َّ اَِذل  
ۤ
ۡنَہا ّمِ ۡم 

ُ
ہ ۡخِرَجّنَ

ُ
لَن َو  بَِہا  ۡم 

ُ
لَہ

ٰصِغُرۡوَن ﴿۳۸﴾ 

39. Ia Sulaiman berkata, “Hai 
pembesar-pembesar! Siapakah 
dari antara kamu yang akan mem-
bawa singgasananya2171 kepadaku 
sebelum mereka datang kepadaku 
untuk menyerahkan diri?”

بِعَۡرِشَہا  تِۡیِنۡي 
ۡ
یَا ۡم 

ُ
اَیُّک الَۡملَُؤا  یَُّہا 

َ
یٰۤا قَاَل 

تُۡونِۡي ُمۡسلِِمیَۡن ﴿۳۹﴾ 
ۡ
قَۡبَل  اَۡن یَّا

kira-kira 1100 S.M. Masa kekuasaan ratu itu berlangsung sampai 950 S.M., ketika 
ia diduga telah tunduk kepada Nabi Sulaiman As. Dengan tunduknya ia, maka 
genaplah nubuatan Bibel, yakni, “Segala raja Syeba dan Saba pun akan mengantar 
bingkisan” (Mazmur 72: 10).

2169. Rupanya Nabi Sulaiman As merasa sangat tersinggung oleh Ratu Saba 
yang mengirim hadiah-hadiah kepadanya.Nabi Sulaiman As menganggap hal itu 
sebagai penghinaan. Ia telah menuntut Sang Ratu agar menyerah, tetapi malahan 
dikirimi hadiah-hadiah murah. Mula-mula orang Saba telah menyerang wilayah 
kekuasaan Nabi Sulaiman As atau telah berusaha menimbulkan kerusuhan di 
dalamnya. Oleh karena itulah pengiriman hadiah-hadiah dari Ratu Saba itu sangat 
menyinggung perasaan dan membangkitkan kemurkaannya. Dalam keadaan 
biasa, ia akan senang sekali mendapat hadiah-hadiah itu.

2170. Qibal berarti, kekuasaan, kekuatan, wewenang. Mereka berkata, Mālī 
bihī Qibalun, yakni, aku tidak berdaya melawannya (Aqrab).

2171. Ungkapan, Bi‘Arsyihā, agaknya berarti singgasana, yang diperintahkan 
oleh Nabi Sulaiman As untuk dibangun bagi Ratu Saba. Agaknya sudah menjadi 
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40. Ifrit2172 dari kalangan para 
jin berkata, “Aku akan mem-
bawanya kepada engkau sebelum 
engkau berdiri dari tempat eng-
kau; dan sesungguhnya aku 
mempunyai kekuatan atas itu dan 
terpercaya.”2173*

قَۡبَل   بِٖہ  تِۡیَک 
ٰ
ا اَنَا�  ِجّنِ 

ۡ
ال َن  ّمِ رِیٌۡت 

ۡ
ِعف قَاَل 

لََقِوّيٌ   َعلَۡیِہ   ِۡي 
ّ

ِان َو   ۚ َقاِمَک  ّمَ ِمۡن  تَُقۡوَم  اَۡن  

اَِمیٌۡن ﴿۴۰﴾ 

41. Berkatalah orang yang mem-
punyai pengetahuan dari kitab, 
“Aku akan mendatangkannya ke-
pada engkau dalam sekejap 
mata.”2174 Maka ketika ia, 
Sulaiman, melihat singgasana 
itu telah ada di hadapannya, ia 
berkata, “Ini adalah dari karunia 
Tuhan-ku, supaya Dia mengujiku, 
apakah aku bersyukur atau tidak 
bersyukur. Dan barangsiapa yang 
bersyukur, maka sesungguhnya ia 
bersyukur untuk dirinya sendiri; 
dan barangsiapa tidak bersyukur, 
maka sesungguhnya Tuhan-ku 
Mahakaya, Mahamulia.”**

َن  الِۡکٰتِب اَنَا�  ٌم  ّمِ
ۡ
ِذۡي ِعۡنَدٗہ  ِعل

َّ قَاَل ال

ا  تِۡیَک بِٖہ قَۡبَل  اَۡن یَّۡرتَّدَ ِالَۡیَک َطۡرفَُک ؕ فَلَّمَ
ٰ
ا

ا ِمۡن فَۡضِل َربِّۡي ۖ 
َ

ا ِعۡنَدٗہ قَاَل ٰہذ ُہ ُمۡسَتِقّرً
ٰ
َرا

َر 
َ

ُر ؕ َو َمۡن َشک
ُ
ُر اَۡم اَۡکف

ُ
لَِیۡبُلَونِۡيۤ  َءاَۡشک

َربِّۡي  فَِاّنَ  َر  
َ
ف

َ
ک َمۡن   َو   ۚ لَِنۡفِسٖہ  ُر  

ُ
يَۡشک َما 

فَِانَّ

ِریٌۡم ﴿۴۱﴾ 
َ
َغِنّيٌ  ک

kebiasaan di zaman itu bahwa, bila seorang kepala negara berkunjung kepada 
kepala negara lain, maka sebuah singgasana (kursi kerajaan) didirikan dalam rangka 
penerimaan tamu agung itu. Nabi Sulaiman As pun memerintahkan membangun 
singgasana untuk menyambut Ratu Saba. Dikatakan “singgasananya” sebab 
singgasana itu khusus dibangun untuk sang ratu. Ungkapan itu dapat juga berarti, 
“seperti singgasananya,” dan Ya’tīnī, dapat diartikan “akan menyiapkan bagiku.”

2172. ‘Ifrīt berasal dari kata ‘Afara yang berarti, ia melemparkan dia ke tanah 
atau menghina dia, ialah suatu kata yang digunakan baik untuk manusia ataupun 
untuk jin; dan berarti, (1) seorang yang kuat dan gagah-perkasa; (2) tajam, gesit, 
dan efektif dalam menghadapi sesuatu urusan, melewati batas-batas biasa dalam 
urusan itu dengan kecerdasan dan kecerdikan; (3) seorang kepala, dan lain-lain 
(Lane).
* ‘Ifriit yang dikatakan sebagai jin, bukanlah suatu jin yang dikenal secara umum. Pemimpin-
pemimpin kejam dari orang-orang yang tinggal di gunung yang menjadi pengikut Nabi 
Sulaiman As pun disebut jin. .
** Di ayat ini yang dimaksud ‘Ilmun minal kitab’ bukanlah ilmu Bibel, tapi ilmu sains 
sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: “Ilmu ada dua macam yaitu ilmu agama dan ilmu 
duniawi”. Ini adalah salah satu contohnya. Ia sangat menguasai ilmu sains. Dan kedalaman 
ilmunya bisa meniru hal-hal yang sangat susah. Singgasana ratu Saba dibuat sangat susah, tapi 
ia mengatakan mampu membuatnya sebelum pasukan pengawas tuan sampai dari perbatasan. 
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42. Ia berkata, “Buatlah sing-
gasana itu begitu indah sehingga 
singgasananya ratu itu nampak 
biasa saja dalam pandangannya,2175 
kita lihat apakah ia mendapat 
petunjuk atau ia termasuk orang-
orang yang tidak mendapat 
petunjuk.”*

َہا َعۡرَشَہا نَۡنُظۡر اَتَۡہَتِدۡيۤ  اَۡم 
َ
ُرۡوا  ل

ّ
قَاَل نَِک

ِذیَۡن لَا یَۡہَتُدۡوَن ﴿۴۲﴾ 
َّ ۡوُن ِمَن ال

ُ
تَک

43. Dan ketika ia, ratu itu, 
datang, dikatakan kepadanya, 
“Apakah singgasana engkau 
seperti ini?” Ia menjawab, “Ini 
seolah-olah sama seperti sing-
gasana itu. Dan kami telah diberi 
pengetahuan sebelumnya, dan 
kami adalah orang-orang yang 
telah menyerahkan diri.”2176**

َعۡرُشِکؕقَالَۡت  ا 
َ

ذ
َ

اَٰہک ِقۡیَل  َجٓاَءۡت  ا  فَلَّمَ

ا  ّنَ
ُ
َم  ِمۡن قَۡبلَِہا  َو ک

ۡ
ٗہ ُہَو ۚ َو اُۡوتِۡیَنا الِۡعل

نَّ
َ
ا

َ
ک

ُمۡسلِِمیَۡن ﴿۴۳﴾ 

2173. Kata-kata itu menunjukkan, bahwa ‘Ifrīt tersebut adalah seorang 
pembesar yang sangat tinggi kedudukannya serta mempunyai wewenang besar, 
dan karena itu sangat percaya akan diri sendiri untuk dapat melaksanakan 
perintah atasannya dengan memuaskan dalam batas waktu yang diberikan 
kepadanya. Maqāmika mengandung arti, tempat Nabi Sulaiman As berkemah 
dalam perjalanannya ke Saba, dan sedang menantikan dutanya kembali dengan 
membawa jawaban atas surat yang ia kirim kepada Ratu Saba. 

2174. Tarf berarti, sekilas pandang; seorang bangsawan; penghasilan pajak 
pemerintah; seorang utusan dari Yaman (Lane). Ungkapan itu dapat diartikan, (1) 
sebelum duta engkau dari Yaman kembali kepada engkau; (2) dalam sekejap mata; 
(3) sebelum pajak pendapatan pemerintah disetor kepada perbendaharaan negara. 
Dalam arti tersebut belakangan ungkapan itu akan berarti, “aku tidak perlu lagi 
uang; uang yang sudah ada dalam khazanah pemerintah sudah cukup memenuhi 
keperluan biaya untu mendirikan singgasana bagi Sang Ratu.” Ungkapan, “yang 
mempunyai pengetahuan dari kitab,” agaknya menunjuk kepada seseorang yang 
mengetahui seluk-beluk keuangan. Mungkin juga ia menteri keuangan Nabi 
Sulaiman As.

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, dua buah penawaran untuk menyiapkan 

* Mendengar ini Nabi Sulaiman As memerintahkan: “Buatlah dan perlihatkanlah kepadanya 
agar singgasananya nampak biasa saja” – bukannya mengambil singgasana dari sana. 
Maksudnya adalah buatlah persis seperti singgasananya supaya kelihatan padanya, bahwa 
singgasana yang ia banggakan itu menjadi sesuatu yang biasa saja.
** Dengan ayat ini semuanya terbuka, tidak dikatakan kepada ratu, “Apakah betul-betul ini 
singgasanamu ?” tapi dikatakan, “Apakah singgasanamu seperti ini?” Sewaktu menjawab 
ratu Saba tidak berkata, “Inilah dia”, tapi ia berkata, “sama seperti ini, sehingga betul-betul 
nampak sepertinya”.
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44. Dan apa yang ia Ratu itu 
biasa sembah selain Allah telah 
menjadi halangan baginya untuk 
beriman. Sebab sesungguhnya ia 
dari kaum kafir.

َہا  
ِہ ؕ ِانَّ

ۡعُبُد ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ
َّ انَۡت ت

َ
َہا َما ک َو َصّدَ

فِرِیَۡن ﴿۴۴﴾ 
ٰ

انَۡت ِمۡن  قَۡوٍم  ک
َ
ک

45. Dikatakan kepadanya, “Ma-
sukilah istana itu!”* Maka ketika 
ia melihatnya, ia menyangka itu air 
yang dalam, dan ia menyingkapkan 
kain dari betisnya.2177 Ia, Sulaiman, 
berkata, “Sesungguhnya ini istana 
yang berlantaikan kaca.” Ratu 
itu berkata, “Wahai Tuhan-ku! 
Sesungguhnya aku telah berlaku 
aniaya terhadap diriku sendiri dan 
aku tunduk bersama Sulaiman 
kepada Allah, Tuhan seluruh alam.”

َحِسَبۡتُہ   َراَتُۡہ  ا  ۡرَح ۚفَلَّمَ الّصَ اۡدُخلِي  َہا 
َ
ل ِقۡیَل 

َصۡرٌح  ٗہ 
ِانَّ قَاَل   ؕ َساقَۡیَہا  َعۡن  َشَفۡت 

َ
ک ّوَ    

ً
ّجَۃ

ُ
ل

نَۡفِسۡي  َظلَۡمُت  ِۡي 
ّ

ِان َرّبِ   قَالَۡت   ۬ؕ قََواِریَۡر  ۡن  ّمِ َمرٌَّد  ّمُ

 ﴾٪۴۵﴿ ِہ َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن 
َو اَۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡیٰمَن لِلّٰ 

singgasana bagi Nabi Sulaiman As telah disebutkan, pertama diajukan oleh ‘Ifrīt 
yang menyediakan diri untuk menyiapkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman 
As mengemasi kemah dan berangkat kembali, dan yang lainnya oleh “orang 
yang mempunyai pengetahuan.” Yang disebut terakhir memberikan penawaran 
yang lebih baik untuk menyelesaikan singgasana itu sebelum duta Nabi Sulaiman 
As kembali dengan jawaban atas suratnya kepada Ratu. Hubungan kalimat itu 
menunjukkan, bahwa Nabi Sulaiman As menerima penawaran yang kedua, 
sebab ia menghendaki agar singgasana itu selesai sebelum Ratu Saba datang 
mengadakan kunjungan kehormatan kepadanya dan ia dapat tinggal di tempat itu 
sampai Ratu Saba datang serta seluruh upacara selesai. Ayat ini mengandung arti 
juga, bahwa segala macam orang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman As – orang-
orang yang berilmu – pengetahuan dan berpengalaman, pekerja-pekerja terampil 
dan buruh-buruh kasar, tukang-tukang dan ahli-ahli teknik.

2175. Nakkarahū berarti, ia mengganti atau mengubah bentuk sesuatu 
agar tidak dikenal; ia membuatnya nampak biasa saja (Lane). Oleh karena itu 
ungkapan yang tercantum dalam terjemahan ayat berarti, “buatlah singgasana 
ini lebih baik dari singgasananya, sehingga singgasananya sendiri nampak 
biasa saja.” Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa Nabi Sulaiman As telah 
memerintahkan pembesarnya, yang dipercayakan tugas menyiapkan singgasana 

* Ratu Saba diizinkan untuk masuk istana. Lantainya dibuat dari potongan-potongan kaca yang 
sangat bening dan kilauannya nampak seperti air, padahal hanya lantai biasa dan sama sekali 
di sana tidak ada air. Karena menyangka itu air, Ratu Saba mengangkat pakaiannya supaya 
tidak basah. Waktu itu Nabi Sulaiman As menjelaskan kepadanya, inipun tipuan penglihatan, 
sebagaimana ketika kamu melihat matahari, kamu menganggap itu sebagai sumber cahaya, 
padahal sesungguhnya nur Allah-lah yang menjadikannya bersinar. Dengan itu ia menjadi 
paham, bahwa mereka telah keliru menyembah matahari.
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46. aDan Kami utus kepada 
Tsamud saudara mereka Shaleh 
yang berkata, “Sembahlah 
Allah!” Tetapi tiba-tiba mereka 
menjadi dua golongan yang 
saling berbantah.

اَِن  ٰصِلحًا  ۡم  
ُ
اََخاہ ثَُمۡوَد   ِالٰي    

ۤ
َنا

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

 ﴾۴۶﴿ َيۡخَتِصُمۡوَن  فَِریٰۡقِن  ۡم 
ُ
ہ فَِاَذا  َہ  

اللّٰ اۡعُبُدوا 

bagi Ratu Saba, supaya membuatnya demikian indah, sehingga Ratu itu akan 
mengakui keunggulan dalam seni pembuatannya, dan jadi tidak menyukai lagi 
singgasananya sendiri, dan dengan demikian dapat mengerti, bahwa kekuasaan 
dan sumber-sumber kekayaan Nabi Sulaiman As jauh lebih besar dan lebih 
unggul dari kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan sang ratu sendiri. Itulah 
rupa-rupanya arti kalimat, “apakah ia mendapat petunjuk.” Nabi Sulaiman As 
berusaha menjelaskan kepada Ratu Saba sia-sianya berusaha menentang atau 
melawan beliau. Ratu Saba dengan pembesar-pembesar dan kaum bangsawan 
istana agaknya berbesar kepala oleh kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan 
mereka (QS.27: 34), dan Nabi Sulaiman As berkehendak menyadarkan mereka 
dari anggapan keliru itu (QS.27: 37). Seandainya kata “singgasananya” diambil 
dalam artian singgasana, yang konon telah dikirim oleh Ratu Saba kepada Nabi 
Sulaiman As sebagai hadiah, maka kata Nakkirū akan berarti, bahwa singgasana 
itu demikian dihiasi dan diperindah, serta gambar-gambar patung yang dilukis 
padanya – jika memang ada – dihapus begitu sempurna, sehingga Ratu Saba tidak 
dapat mengenalnya kembali.

2176. Kata-kata, “Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya”, maknanya 
ialah bahwa Ratu Saba telah menjadi maklum akan kekuasaan dan sumber-
sumber kekayaan Nabi Sulaiman As, dan telah mengambil keputusan menyerah 
pada beliau.

2177. Kasyafa ‘an Sāqihī adalah muhawarah (idiom) yang terkenal dalam 
bahasa Arab, yang berarti, menjadi siap untuk menghadapi kesukaran atau 
pikirannya menjadi kacau-balau atau kebingungan. Kasyafat ‘an Sāqaihā 
berarti: (1) ia (wanita) menyingkapkan kain dari betisnya; (2) ia (wanita) 
bersiap-sedia menghadapi keadaan itu; ia (wanita) menjadi kacau-balau pikiran 
atau kebingungan atau keheran-heranan (Lane & Lisan). Nabi Sulaiman As 
menginginkan, agar Ratu Saba meninggalkan kemusyrikan dan menerima 
agama yang hakiki. Untuk maksud itu ia secara bijaksana sekali memakai cara 
demikian, yang niscaya menyebabkan wanita yang mulia lagi cerdas itu, dapat 
melihat kesalahan di dalam jalan hidupnya. Singgasana yang telah Nabi Sulaiman 
As perintahkan untuk disiapkan bagi Ratu Saba itu dimaksudkan guna tujuan itu. 
Singgasana itu dibuat jauh lebih indah dan dalam segala seginya lebih unggul 
daripada singgasana Ratu yang sangat dibanggakannya sendiri itu. Nabi Sulaiman 
As berbuat demikian, agar Sang Ratu dapat menyadari, bahwa Nabi Sulaiman As 
itu pilihan Tuhan, dan karunia rohaninya jauh lebih berlimpah-limpah daripada 
yang telah dianugerahkan kepada Sang Ratu. Istana yang disinggung dalam ayat 

a7 : 74; 11 : 62; 26 : 142; 54 : 24.
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47. Ia, Shaleh, berkata, “Hai 
kaumku! Mengapa kamu minta 
disegerakan keburukan dari pada 
kebaikan? aMengapa kamu tidak 
memohon ampun kepada Allah, 
supaya kamu dikasihi?”

قَۡبَل  َئِۃ  ّیِ بِالّسَ تَۡسَتۡعِجُلۡوَن  لَِم  ٰیَقۡوِم  قَاَل 

ُکۡم 
َّ لََعل َہ 

اللّٰ تَۡسَتۡغفُِرۡوَن  لَا  لَۡو   ۚ حََسَنِۃ 
ۡ

ال

تُۡرَحُمۡوَن ﴿۴۷﴾ 
48. Mereka berkata, “Hai 

Shaleh! Kami mendapati engkau 
dan para pengikut engkau orang-
orang yang bernasib buruk.” Ia, 
Shaleh, berkata, “Nasib burukmu 
ada di sisi Allah, bahkan kamu 
kaum yang diuji.”

ۡم 
ُ
ِئُرک َعَک ؕ قَاَل طٰٓ ۡرنَا بَِک َو بَِمۡن ّمَ

یَّ
َ

قَالُوا اّط

ِہ  بَۡل  اَنۡتُۡم قَۡوٌم تُۡفَتُنۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ِعۡنَد اللّٰ

49. Dan dalam kota itu ada 
suatu kelompok terdiri dari 
sembilan orang2178 byang berbuat 
kerusakan di muka bumi, dan 
tidak melakukan perbaikan.

  َرۡہٍط یُّۡفِسُدۡوَن فِي 
ُ

اَن فِي الَۡمِدیَۡنِۃ  تِۡسَعۃ
َ
َو ک

الۡاَۡرِض َو لَا یُۡصِلحُۡوَن ﴿۴۹﴾ 

50. Mereka berkata, “Hendak-
lah kamu sekalian bersumpah 
dengan nama Allah, bahwa kami 
pasti akan menyerang pada 
malam hari kepada ia dan 
keluarganya, kemudian kami 
akan berkata kepada walinya,2178A 
“Kami tidak menyaksikan ke-
luarganya menjadi binasa dan 
sesungguhnya kami   orang-orang 
yang benar.”

ثُّمَ  ٗہ 
َ
اَۡہل َو  ٗہ  َتّنَ لَُنَبّیِ ِہ 

بِاللّٰ تََقاَسُمۡوا  قَالُۡوا 

َو   اَۡہِلٖہ   َمۡہلَِک   َشِہۡدنَا  َما  ٖہ  لَِولِّیِ لََنُقۡولَّنَ 

ا  لَٰصِدقُۡوَن ﴿۵۰﴾ 
ِانَّ

ini pun dibangun dengan tujuan yang sama. Sebagaimana diperlihatkan dalam 
ayat ini, jalan masuk ke istana itu berlantaikan jubin terbuat dari kaca, yang di 
bawahnya mengalir air yang jernih sekali. Tatkala Ratu Saba memasuki istana 
itu, ia menyangka bahwa kaca bening itu air, lalu menyingkapkan kain sehingga 
nampak betisnya, dan pemandangan air itu membingungkannya, serta ia tidak 
mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dengan siasat ini Nabi Sulaiman As 
mengarahkan perhatian Sang Ratu kepada hakikat, bahwa seperti halnya Ratu telah 
salah mengira bahwa jubin kaca itu air, seperti itu pulalah matahari dan benda-
benda langit lain yang disembahnya itu bukan sumber cahaya sebenarnya. Benda-
benda langit itu hanyalah memancarkan cahaya dan mereka itu benda-benda mati 

a27 : 47.  b26 : 153.



AL-NAML Surah 27Juz 19

1337

51. aDan mereka membuat 
suatu rencana, dan Kami pun 
membuat suatu rencana, tetapi 
mereka tidak menyadari.2179

لَا   ۡم 
ُ
ہ ّوَ  ًرا 

ۡ
َمک ۡرنَا 

َ
َمک ّوَ  ًرا 

ۡ
َمک ُرۡوا 

َ
َمک َو 

يَۡشعُُرۡوَن ﴿۵۱﴾ 

52. bMaka l ihat lah betapa 
buruknya akibat rencana mereka! 
Sesungguhnya Kami musnahkan 
mereka dan kaumnya semua.

ۡم  َو  
ُ
ۡرٰنہ

َ
ا َدّم

ِرہِۡم اَنَّ
ۡ

 َمک
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف ک

َ
فَانُۡظۡر ک

ۡم  اَۡجَمِعیَۡن ﴿۵۲﴾ 
ُ
قَۡوَمہ

53. Dan di sanalah rumah-rumah 
mereka runtuh, disebabkan me-
reka berbuat aniaya. Sesungguh-
nya dalam yang demikian itu ada 
tanda bagi kaum yang mengetahui.

فِۡي  َظلَُمۡواِؕاّنَ  بَِما   ۭ   
ً

َخاِویَۃ ۡم 
ُ
بُُیۡوتُہ َک 

ۡ
فَِتل

  لَِّقۡوٍم  یَّۡعلَُمۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ً

یَۃ
ٰ

ٰذلَِک لَا

54. Dan Kami selamatkan 
orang-orang yang beriman dan 
mereka itu orang-orang yang 
bertakwa.

 ﴾۵۴﴿ ُقۡوَن  یَّتَ انُۡوا 
َ
ک َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال جَۡیَنا 
ۡ

اَن َو 

55. cDan demikian pula Kami 
menyelamatkan Luth, ketika ia 
berkata kepada kaumnya, “Apa-
kah kamu berbuat keji, sedangkan 
kamu melihat?2179A

َو    
َ

الَۡفاِحَشۃ تُۡوَن 
ۡ
اَتَا لَِقۡوِمٖہۤ   قَاَل  ِاۡذ  لُۡوًطا  َو 

اَنۡتُۡم  تُۡبِصُرۡوَن ﴿۵۵﴾ 

belaka. Tuhan Yang Maha Kuasa Sendiri, yang telah menganugerahkan kepada 
benda-benda langit itu cahaya yang dipancarkannya. Dengan jalan itu Nabi 
Sulaiman As berhasil dalam tujuan yang ingin dicapainya. Wanita yang mulia itu 
mengakui kekeliruannya, dan dari seorang penyembah berhala-berhala kayu dan 
batu, ia menjadi seorang hamba yang tulus bagi Tuhan Yang Maha Esa.

2178. Dengan sendirinya yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah kesembilan 
musuh Rasulullah Saw terkemuka. Delapan di antaranya terbunuh dalam 
pertempuran Badar dan yang kesembilan, Abu Lahab, yang terkenal keburukannya 
itu, mati di Mekah ketika sampai ke telinganya khabar tentang kekalahan di Badar. 
Kedelapan orang itu adalah Abu Jahal, Muthim bin Adiy, Syaibah bin Rabiah, 
Utbah bin Rabiah, Walid bin Utbah, Umayah bin Khalf, Nadhr bin Harts, dan 
Aqbah bin Abi Mu’aith. Mereka bersekongkol untuk membunuh Rasulullah Saw. 
Rencana sebenarnya ialah memilih seorang dari tiap-tiap kabilah kaum Quraisy, 
dan kemudian mengadakan serangan pembunuhan yang berencana atas beliau, 
sehingga nantinya tidak ada kabilah tertentu dapat dianggap bertanggung-jawab 
atas pembunuhan terhadap beliau. Rencana itu datang dari Abu Jahal, pemimpin 
kelompok jahat itu.

a3 : 55; 8 : 31; 13 : 43; 14 : 47.  b7 : 79; 26 : 173; 37 : 137. c7 : 81; 29 : 29.
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56. a”Mengapa kamu men-
datangi laki-laki dengan nafsu 
syahwat bukannya mendatangi 
perempuan-perempuan? Sungguh 
kamu kaum yang jahil.”

ُدۡوِن  ۡن  ّمِ َشۡہَوًۃ  الّرَِجاَل  تُۡوَن 
ۡ
لََتا ۡم 

ُ
ک اَئِّنَ

ۡجَہُلۡوَن ﴿۵۶﴾ 
َ
َسٓاِء ؕ بَۡل  اَنۡتُۡم  قَۡوٌم  ت ِ

ّ الن

الحزب
39

57. Tetapi jawaban kaumnya 
hanyalah mereka mengatakan, 
b”Usirlah keluarga Luth dari 
kotamu. Sesungguhnya mereka 
orang-orang yang menganggap 
dirinya suci”2180

َل 
ٰ
ا ا ا اَۡخِرُجۡوۤ ۤ اَۡن قَالُۡوۤ ا

َّ اَن َجَواَب قَۡوِمٖہۤ ِال
َ
مَا ک

َ
ف

ُرۡوَن ﴿۵۷﴾  ۡم اُنَاٌس  یََّتَطّہَ
ُ
ہ

ۡمۚ  ِانَّ
ُ

ۡن قَۡریَِتک لُۡوٍط ّمِ

58. cMaka Kami menyelamat-
kan ia dan keluarganya, kecuali 
istrinya; Kami takdirkan ia 
termasuk orang-orang yang ter-
tinggal di belakang.

ِمَن   ۡرٰنَہا  قَّدَ اۡمَراَتَٗہ  ا 
َّ ِال  

ۤ
ٗہ

َ
اَۡہل َو  جَۡیٰنُہ 

ۡ
ن

َ
فَا

الٰۡغِبِریَۡن ﴿۵۸﴾ 

59. dDan Kami hujani mereka 
suatu hujan; dan sangat buruklah 
hujan yang turun atas orang-orang 
yang telah diberi peringatan itu.

َمَطُر  فََسٓاَء   ۚ َطًرا  ّمَ َعلَۡیہِۡم  اَۡمَطۡرنَا  َو 

ِریَۡن ﴿٪۵۹﴾ 
َ

الُۡمۡنذ 

60. Katakanlah, e”Segala puji 
bagi Allah, dan selamat sejahtera 
atas hamba-hamba-Nya yang 
telah Dia pilih. Apakah Allah 
lebih baik ataukah apa yang 
mereka persekutukan dengan-
Nya?”2181

ِذیَۡن 
َّ ال ِعَباِدِہ  َعلٰي  َسلٌٰم  َو  ِہ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

ال قُِل 

ۡوَن ﴿۶۰﴾� 
ُ
ا یُۡشِرک ُہ َخیٌۡر اَّمَ

للّٰ
ٰٓ
ي ؕ ا

ٰ
اۡصَطف

2178A. Waliyy berarti, ahli waris; seseorang yang menuntut balas atas 
pembunuhan; seorang pembalas dendam atas pembunuhan (Lane).

2179. Rasulullah Saw terpaksa hijrah dari Mekah, tetapi hijrahnya itu akhirnya 
mengakibatkan kehancuran kekuatan kaum Quraisy yang tidak menyadari, bahwa 
dengan memaksa Rasulullah Saw hijrah dari Mekah, mereka meletakkan dasar 
kehancuran bagi mereka sendiri.

2179A. Kata-kata itu dapat juga diartikan, “dengan matamu terbuka.”
2180. Yatatahharūn berarti, mereka memperagakan dan memamerkan diri 

sebagai orang suci dan muttaqi luar biasa; mereka mempunyai rasa kebanggaan 

a7 : 82; 26 : 166 - 167; 29 : 30.  b7 : 83; 26 : 168.  c7 : 84; 29 : 34.
d7 : 85;  25 : 41; 26 : 174.  e37 : 182 - 183.
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JUZ XX

61. Atau katakanlah, siapakah 
yang menciptakan seluruh langit 
dan bumi, dan siapakah ayang 
menurunkan bagimu air dari 
langit, dengannya Kami tumbuh-
kan kebun-kebun yang indah?2182 
Kamu tidak dapat menumbuhkan 
pohon-pohonnya. Adakah tuhan 
lain bersama Allah? bBahkan 
merekalah kaum yang menyim-
pang dari kebenaran.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض َو اَنَۡزَل لَُکۡم  ۡن  َخلََق  الّسَ اَّمَ

َذاَت  َحَدٓائَِق  بِٖہ  َۢۡبۡتَنا  ن
َ
فَا َمٓاًء  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ

جََرَہا ؕ 
َ

ِبُتۡوا  ش اَن  لَُکۡم  اَۡن تُنۢۡ
َ
بَۡہَجٍۃ ۚ َما ک

 ﴾۶۱ؕ ۡم قَۡوٌم  یَّۡعِدلُۡوَن ﴿
ُ
ِہ ؕ بَۡل ہ

َع اللّٰ َء ِالٌٰہ  ّمَ

الجزء
20

62. Atau, csiapakah yang men-
jadikan bumi ini tempat tinggal 
dan menjadikan sungai-sungai di 
tengah-tengahnya dan dmenjadi-
kan di dalamnya gunung-gunung 
dan menjadikan penghalang di 
antara kedua lautan itu?2183 
Adakah tuhan lain bersama 
Allah? Tidak, bahkan kebanyakan 
mereka tidak mengetahui.

  
ۤ
ۡن َجَعَل الۡاَۡرَض قََراًرا ّوَ َجَعَل ِخلٰلََہا اَّمَ

بَیَۡن  َجَعَل  َو  َرَواِسَي  َہا 
َ
ل َجَعَل  ّوَ  اَنٰۡہًرا 

ِہؕبَۡل  
اللّٰ َع  ّمَ ِالٌٰہ  َحاِجًزاَؕء  الَۡبۡحَریِۡن 

 ﴾۶۲ؕ ۡم  لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث

63. Atau, esiapakah yang me-
ngabulkan doa orang yang 
sengsara apabila ia berdoa kepada-
Nya,2184 dan melenyapkan ke-
burukan, fdan menjadikan kamu 
khalifah-khalifah di bumi? Adakah 
tuhan lain bersama Allah? Sangat 
sedikit kamu mengambil nasihat.

ِشُف 
ۡ

یَک َو  َدَعاُہ  ِاَذا  الُۡمۡضَطّرَ  ِجۡیُب 
ُ
ّي ۡن  اَّمَ

ۡوَٓء َو َيۡجَعلُُکۡم  ُخلََفٓاَء الۡاَۡرِض ؕ َء ِالٌٰہ  الّسُ

 ﴾۶۳ؕ ُرۡوَن ﴿
َّ
ک

َ
ا تَذ ِہ ؕ قَلِۡیلًا ّمَ

َع اللّٰ ّمَ

atas ketakwaan dan kesucian mereka. (Lane).
2181.  Dengan ayat ini ditutuplah uraian tentang Nabi Musa As, Nabi Daud 

As, Nabi Sulaiman As, Nabi Saleh As, dan Nabi Luth As, dengan mengirimkan 
selawat kepada utusan-utusan Allah yang terpilih itu, dan seluruh umat manusia 
berhutang-budi kepada mereka atas segala kebaikan dan kebajikan di dunia; 
kemudian. Surah ini lebih lanjut mengemukakan dalil-dalil untuk mendukung 
adanya Dzat Ilahi, kekuasaan-Nya yang Maha-besar dan Keesaan-Nya.

a31 : 11; 50 : 10.   b6 : 2.  c20 : 54; 78 : 7.  d25 : 54; 55 : 20 - 21. e2 : 187; 7 : 56.  f10 : 15.
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64. Atau, siapakah yang mem-
beri petunjuk kepadamu dalam 
kegelapan di daratan dan lautan, 
dan siapakah yang mengirimkan 
angin2185 sebagai khabar suka 
sebelum rahmat-Nya? Adakah 
tuhan lain bersama Allah? Allah 
Mahatinggi atas apa yang mereka 
persekutukan dengan-Nya

ۡم  فِۡي  ُظلُٰمِت الۡبَّرِ  َو الَۡبۡحِر َو َمۡن 
ُ

ۡن یَّۡہِدیۡک اَّمَ

 ؕ َرۡحَمِتٖہ  یََدۡي  بُۡشًرا  ۭبَیَۡن  الّرِٰيَ�  یُّۡرِسُل 

 ﴾۶۴﴿ ۡوَن 
ُ
یُۡشِرک َعمَّا  ُہ 

اللّٰ تَٰعلَي   ؕ ِہ 
اللّٰ َع  ّمَ ِالٌٰہ  َء  

65. Atau, siapakah yang ame-
mulai penciptaan makhluk, ke-
mudian mengulanginya2186 dan 
bsiapakah yang memberimu rezeki 
dari langit dan bumi? Adakah 
tuhan lain bersama Allah? 
Katakanlah, “Datangkanlah bukti-
buktimu jika kamu orang-orang 
benar.”

َمۡن  َو  یُِعۡیُدٗہ  ثُّمَ  َق 
ۡ
خَل

ۡ
ال یَّۡبَدُؤا  ۡن  اَّمَ

ِالٌٰہ   الۡاَۡرِضَؕء  َو  َمٓاِء   الّسَ َن  ّمِ ۡم 
ُ

یَّۡرُزقُک

ۡنتُۡم  
ُ
ۡم ِاۡن  ک

ُ
ِہ ؕ قُۡل َہاتُۡوا بُۡرَہانَک

َع  اللّٰ ّمَ

ٰصِدِقیَۡن ﴿۶۵﴾ 

66. Katakanlah, c”Tidak ada 
seorang pun di seluruh langit 
dan bumi mengetahui yang gaib, 
kecuali Allah. Dan mereka tidak 
mengetahui kapan mereka akan 
dibangkitkan.”

الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َمۡن  یَۡعلَُم  ا 
َّ ل قُۡل 

َن   اَیَّا َن  ۡو يَۡشعُُر َما  ُہ َؕو 
اللّٰ ا 

َّ ل ِا لَۡغۡیَب  ا

 ﴾۶۶﴿ یُۡبَعُثۡوَن 

67. Bahkan, sebenarnya ilmu 
mereka mengenai akhirat telah 
sampai pada batasnya, tetapi 
mereka dalam keraguan mengenai 
itu; bahkan mereka buta me-
ngenainya.2187

ۡم  فِۡي َشّکٍ  
ُ
ِخَرِۃ ؕ بَۡل  ہ

ٰ
ۡم فِي الۡا

ُ
ُمہ

ۡ
َرَک ِعل بَِل اّدٰ

ۡنَہا َعُمۡوَن ﴿٪۶۷﴾  ۡم  ّمِ
ُ
ۡنَہا ؕ بَۡل  ہ ّمِ 

2182. Dalil pertama dalam memberi dukungan kepada pokok masalah yang 
dikemukakan dalam ayat yang sebelumnya, diambil dari alam – dari kejadian 
seluruh langit dan bumi, dari turunnya hujan dengan pemberian kehidupan kepada 
tanah yang mati, dan dari gunung-gunung serta sungai-sungai.

2183. Dalil yang dimulai dalam ayat sebelumnya, di sini lebih lanjut 
dikemukakan dan dijelaskan panjang lebar.

2184. Sebagaimana kekuasaan-kekuasaan besar Tuhan terjelma di dalam 
keajaiban bekerjanya hukum-hukum alam (dalam ayat sebelumnya), demikianlah 
kekuasaan-kekuasaan itu terwujud dalam katahati atau kesadaran batin manusia, 

a10 : 35; 29 : 20; 30 : 12, 28.  b10 : 32; 34 : 25; 35 : 4. c11 : 124; 16 : 78; 35 : 39.
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68. aDan, orang-orang yang 
ingkar berkata, “Bagaimanakah 
jika kami dan bapak-bapak kami 
telah menjadi debu, apakah 
kami sungguh-sungguh akan di-
bangkitkan lagi? 

ّوَ   تُٰربًا  ا  ّنَ
ُ
ک ِاَذا  َء  ا 

ُرۡوۤ
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

 ﴾۶۸﴿ لَُمۡخَرُجۡوَن  ا   اَئِّنَ   
ۤ
بَٓاُؤنَا

ٰ
ا

69. b”Sesungguhnya ini telah 
dijanjikan kepada kami dan 
bapak-bapak kami sebelumnya, 
ini tidak lain hanyalah dongengan 
orang-orang terdahulu.”

بَٓاُؤنَا ِمۡن قَۡبُل � ِاۡن 
ٰ
ۡحُن َو ا

َ
ا ن

َ
لََقۡد ُوِعۡدنَا ٰہذ

لِیَۡن ﴿۶۹﴾  اۤ  اََساِطیُۡر  الۡاَّوَ
َّ ۤ  ِال ا

َ
ٰہذ

70. Katakanlah, c”Berjalanlah 
kamu di bumi dan lihatlah betapa 
buruk akibat orang-orang yang 
berdosa!”

َکۡیَف   فَانُۡظُرۡوا  الۡاَۡرِض  فِي  ِسیُۡرۡوا  قُۡل 

الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۷۰﴾    
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

71. dDan janganlah engkau ber-
sedih atas mereka, dan jangan 
engkau merasa sempit dikarena-
kan oleh apa yang mereka 
rencanakan.

مَّا   ّمِ َضۡیٍق  فِۡي  ۡن 
ُ

تَک لَا  َو  َعلَۡیہِۡم  ۡحَزۡن 
َ
ت لَا  َو 

ُرۡوَن ﴿۷۱﴾ 
ُ

یَۡمک

72. eDan mereka berkata, “Ka-
pankah janji ini akan terlaksana, 
jika memang kamu orang-orang 
benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ۡن  ِا ۡعُد  لَۡو ا ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  َن  یَُقۡولُۡو َو 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۷۲﴾ 

73. Katakanlah, “Boleh jadi  
fsebagian dari azab yang kamu 
minta disegerakan itu tidak jauh 
di belakangmu.”

بَۡعُض  لَُکۡم  َرِدَف  ۡوَن 
ُ

یَّک اَۡن  ي  َعسٰۤ قُۡل 

ِذۡي  تَۡسَتۡعِجُلۡوَن ﴿۷۳﴾ 
َّ ال

a13 : 6; 37 : 17; 50 : 4.  b23 : 84.  c16 : 37; 30 : 43; 40 : 83.  d15 : 89; 16 : 128.
e10 : 49; 21 : 39; 34 : 30; 36 : 49.  f22 : 48; 26 : 205; 29 : 55.

ketika ia menangis kepada Tuhan sementara jiwanya tengah merana, dan Tuhan 
mendengar jeritannya.

2185. Bila kata R ī h (angin) digunakan dalam bentuk mufrad, maka pada 
umumnya diartikan azab Ilahi (QS.17: 70; QS.54: 20; QS.69: 7 dan sebagainya). 
Akan tetapi bila digunakan dalam bentuk jamak, maka pada umumnya berarti 
rahmat Ilahi.

2186. Kata-kata, mula-mula menciptakan makhluk, kemudian mengulanginya, 
berarti penciptaan dan pengembang-biakan.

2187. Pengetahuan dan akal saja, tidak dapat melepaskan kerinduan jiwa 

R. 6
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74. Dan sesungguhnya aTuhan-
mu mempunyai karunia yang 
besar atas manusia, akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak ber-
syukur.

لِٰکّنَ   َو  اِس  الّنَ َعلَي  فَۡضٍل  ۡو 
ُ

لَذ َربََّک  ِاّنَ  َو 

ُرۡوَن ﴿۷۴﴾ 
ُ

ۡم  لَا  يَۡشک
ُ
َرہ

َ
اَۡکث

75. bDan sesungguhnya Tuhan-
mu pasti mengetahui pula apa 
yang tersembunyi dalam dada 
mereka sendiri dan apa yang 
mereka tampakkan.

َما   َو  ۡم 
ُ
ُصُدۡوُرہ تُِکّنُ  َما  لََیۡعلَُم  َربََّک  ِاّنَ  َو 

یُۡعلُِنۡوَن ﴿۷۵﴾ 

76. Dan tidak ada sesuatu pun 
yang tersembunyi di langit dan 
bumi, melainkan ada tercatat di 
dalam kitab yang nyata.

ا  فِۡي  
َّ َمٓاِء َو الۡاَۡرِض  ِال َو َما ِمۡن َغٓائَِبٍۃ  فِي الّسَ

ِبیٍۡن ﴿۷۶﴾  کِٰتٍب  ّمُ

77. Sesungguhnya Al-Qur’an 
ini menjelaskan kepada Bani Israil 
kebanyakan dari apa-apa yang 
mereka berselisih di dalamnya.2188*

ِاۡسَرٓاِءیَۡل   بَِنۡيۤ  َعلٰي  یَُقّصُ  َن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ ِاّنَ 

ۡم ِفۡیِہ َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۷۷﴾ 
ُ
ِذۡي ہ

َّ َر ال
َ
اَۡکث

78. Dan sesungguhnya, Al-
Qur’an itu adalah petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang beriman.

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۷۸﴾ 
ۡ
  لِّل

ٌ
ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ

َ
ٗہ  ل

َو ِانَّ

79. Sungguh Tuhan-mu akan 
memutuskan perkara di antara 
mereka dengan hukum-Nya, dan 
Dia Maha Perkasa, Maha Menge-
tahui.

ِمٖہ ۚ َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  
ۡ

ۡم ِبحُک
ُ
ِاّنَ َربََّک یَۡقِضۡي بَۡیَنہ

 ﴾۷۹ۚ الَۡعلِۡیُم ﴿

80. cMaka bertawakkallah ke-
pada Allah. Sesungguhnya engkau 
berada di atas kebenaran yang 
nyata.

 ﴾۸۰﴿ الُۡمِبیِۡن  حَّقِ 
ۡ

ال َعلَي  َک 
ِہِؕانَّ

اللّٰ َعلَي  ۡل 
َّ
فََتَوک

a10 : 61; 40 : 62.  b2 : 78; 16 : 24; 28 : 70; 36 : 77.  c11 : 124; 25 : 59; 33 : 49.

manusia, tidak dapat pula secara meyakinkan membuktikan adanya Tuhan 
dan adanya kehidupan sesudah mati, kedua rukun iman yang pokok itu, sebab 
pengertian yang sepenuhnya ada di luar jangkauan akal manusia. Hanya makrifat 
yang diperoleh dengan perantaraan wahyu Ilahi dapat menimbulkan dan memang 
benar-benar menimbulkan keyakinan dalam pikiran manusia tentang hal tersebut. 
* Keajaiban-keajaiban masa lalu yang diceritakan sebelum ini  oleh Bibel diterangkan dalam bentuk 
cerita-cerita yang tidak masuk akal (aneh). Al-Qur’an telah menyingkapkan kisah sesungguhnya, 
dan menerangkan hakikat dari cerita-cerita itu yang Bani Israil menampilkannya secara zahir.
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81. Sungguh engkau tidak da-
pat manjadikan orang-orang mati 
mendengar, dan atidak dapat pula 
engkau menjadikan orang-orang 
tuli mendengar seruan, ketika 
mereka undur diri sambil mem-
balikkan punggung mereka.2189

ّمَ  الّصُ تُۡسِمُع  لَا  َو  ي 
ٰ

الَۡمۡوت تُۡسِمُع  لَا  َک 
ِانَّ

ۡوا  ُمۡدبِِریَۡن ﴿۸۱﴾ 
َّ َعٓاَء  ِاَذا  َول الّدُ

82. bDan tidak dapat pula 
engkau memberikan petunjuk 
kepada orang-orang buta untuk 
keluar dari kesesatan mereka. 
Engkau hanya dapat menjadikan 
mereka yang beriman mendengar 
kepada tanda-tanda Kami, maka 
mereka itulah orang-orang yang 
berserah diri.

  اَنَۡت بِٰہِدي  الُۡعۡمِي َعۡن  َضلٰلَِتہِۡم ؕ 
ۤ
َو َما

ۡم  
ُ
فَہ ٰیِتَنا  

ٰ
بِا یُّۡؤِمُن  َمۡن   ا 

َّ ِال تُۡسِمُع   ِاۡن 

ۡسلُِمۡوَن ﴿۸۲﴾  ّمُ

ربع 
الحزب

39

83. Dan apabila terjadi nubuatan 
kehancuran atas mereka,2190 Kami 
akan mengeluarkan bagi mereka 
binatang2191 dari bumi yang akan 
melukai mereka, Dikarenakan 
manusia tidak yakin atas ayat-
ayat Kami.

ۡم  
ُ
لَہ اَۡخَرۡجَنا  َعلَۡیہِۡم  الَۡقۡوُل  َوقََع  ِاَذا  َو 

اَس  الّنَ ۡم �اَّنَ 
ُ
ُِمہ

ّ ل
َ
تُک الۡاَۡرِض  َن  ّمِ  

ً
َدٓابَّۃ

ٰیِتَنا  لَا  یُۡوِقُنۡوَن ﴿٪۸۳﴾ 
ٰ
انُۡوا بِا

َ
ک 

Pengetahuan manusia paling jauh hanya dapat menjurus kepada kesimpulan, 
bahwa memang mungkin Dzat Ilahi dan kehidupan sesudah mati itu ada, tetapi 
hanya wahyu Ilahi-lah yang dapat mengubah kemungkinan itu menjadi kepastian.

2188. Isyarat yang terkandung dalam ayat ini dapat tertuju kepada 
Nabi Sulaiman As, yang oleh orang-orang Yahudi difitnah melakukan syirik 
(penyembahan berhala) untuk memikat hati Ratu Saba. Karena ada pandangan-
pandangan yang berbeda di antara orang-orang Yahudi tentang tingkah-laku Nabi 
Sulaiman As terhadap sang ratu, maka Al-Qur’an membukakan tabir kenyataan 
yang kabur dan gelap itu.

2189. Kata-kata, “ketika undur diri sambil membalikkan punggung”, 
membuat hal itu jelas, bahwa “orang-orang mati” tersebut di sini adalah “mati 
rohani” seperti halnya “orang-orang buta” dalam teks ayat berikut ini berarti “buta 
rohani.”

2190. Kata-kata, Waqa‘a al-Qaulu ‘alaihim, berarti, kalimat atau keputusan 
itu jadi pantas terhadap mereka atau telah terjadi; mereka membuat diri mereka 

a10 : 43;  30 : 53.  b10 : 44;  30 : 54.
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a25 : 18; 67 : 9.  b10 : 40.  c10 : 68; 17 : 13; 28 : 74; 30 : 24. d18 : 100; 20 : 103; 36 : 52; 78 : 19.

84. Dan peringatilah mereka 
tentang hari aketika Kami akan 
menghimpun dari tiap-tiap umat 
satu golongan dari antara mereka 
yang mendustakan ayat-ayat Ka-
mi, kemudian mereka akan dibagi 
dalam beberapa kelompok yang 
terpisah-pisah.

ُب  ِ
ّ

ذ
َ

یُّک مَّۡن  ّمِ فَۡوًجا  ٍۃ   اُّمَ ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ۡحُشُر 

َ
ن یَۡوَم  َو 

ۡم  یُۡوَزُعۡوَن ﴿۸۴﴾ 
ُ
ٰیِتَنا فَہ

ٰ
بِا

85. Sehingga ketika mereka 
datang, Dia akan berfirman, 
b”Apakah kamu mendustakan 
ayat-ayat-Ku? Sedangkan kamu 
belum mempunyai pe-ngetahuan 
sepenuhnya mengenai mereka? 
Atau, apakah yang sedang kamu 
perbuat mengenai mereka?”

َو لَۡم  ٰیِتۡي 
ٰ
بِا بۡتُۡم 

َّ
اََکذ قَاَل  َجٓاُءۡو  ِاَذا  ي 

ٰۤ
َحّت

ا َذا ُکۡنتُۡم  تَۡعَمُلۡوَن ﴿۸۵﴾  ًما اَّمَ
ۡ
ِحۡیُطۡوا بَِہا ِعل

ُ
ت

86. Dan keputusan akan di-
tetapkan terhadap mereka disebab-
kan mereka berbuat aniaya, 
mereka tidak akan dapat berkata 
apa-apa.2192

لَا   ۡم 
ُ
فَہ َظلَُمۡوا  بَِما  َعلَۡیہِۡم  الَۡقۡوُل  َوقََع  َو 

یَۡنِطُقۡوَن ﴿۸۶﴾ 

87. cApakah mereka tidak 
melihat, bahwa Kami telah men-
jadikan malam supaya mereka 
beristirahat di dalamnya, dan 
siang untuk memberi penglihatan? 
Sesungguhnya di dalam yang 
demikian itu ada tanda-tanda bagi 
kaum yang beriman.

ِفۡیِہ  ُنۡوا 
ُ

لِيَۡسک ۡیَل  
َّ ال َنا 

ۡ
َجَعل ا 

اَنَّ یََرۡوا  اَلَۡم  

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت  
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ   ؕ ُمۡبِصًرا  َہاَر  الّنَ َو 

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۸۷﴾ 

88. dDan ingatlah juga kepada 
hari itu ketika nafiri akan ditiup,2193 
maka akan cemaslah siapa yang 
ada di seluruh langit dan siapa 
yang ada di bumi, kecuali siapa 
yang dikehendaki Allah. Dan 
semuanya akan datang kepada-
Nya dengan merendahkan diri.

فِي  َمۡن  زَِع 
َ
فَف ۡوِر  الّصُ فِي  یُۡنَفُخ  یَۡوَم  َو 

َشٓاَء   َمۡن  ا 
َّ ِال الۡاَۡرِض  فِي  َمۡن  َو  ٰمٰوِت  الّسَ

  اَتَۡوُہ  ٰدِخِریَۡن ﴿۸۸﴾ 
ٌ

ّل
ُ
ُہ ؕ َو  ک

اللّٰ

R. 7
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89. Dan engkau melihat 
gunung-gunung, yang engkau 
anggap tetap pada tempatnya, 
padahal ia berjalan seperti 
berjalannya awan — 2194 itulah 
ciptaan Allah, Yang telah mem-
buat segala sesuatu sempurna. 
Sesungguhnya Dia waspada atas 
apa yang kamu kerjakan.

تَُمّرُ  ِہَي  ّوَ   َجاِمَدًۃ   ۡحَسُبَہا 
َ
ت ِجَباَل 

ۡ
ال تََري  َو 

 
َ

ّل
ُ
ک اَتَۡقَن  ِذۡيۤ 

َّ ال ِہ  
اللّٰ ُصۡنَع   ؕ َحاِب  الّسَ مَّرَ 

ٗہ  َخِبیٌۡر   ۭ بَِما تَۡفَعُلۡوَن ﴿۸۹﴾ 
ۡيٍء ؕ ِانَّ

َ
ش

90. aBarang siapa membawa 
kebaikan, maka baginya pahala 
yang lebih baik daripada itu, dan 
mereka pada hari itu akan aman 
dari kecemasan.

ۡم  
ُ
ہ َو   ۚ ۡنَہا  ّمِ َخیٌۡر   ٗہ 

َ
فَل حََسَنِۃ  

ۡ
بِال َجٓاَء    َمۡن 

ِمنُۡوَن ﴿۹۰﴾ 
ٰ
ۡن  فََزٍع  یَّۡوَمِئٍذ  ا ّمِ

91. Dan barang siapa membawa 
keburukan, bmuka mereka akan 
disungkurkan ke dalam api; 
dan akan dikatakan kepada 
mereka, “Tidaklah kamu dibalas, 
melainkan setimpal dengan apa 
yang senantiasa kamu kerjakan

ۡم  
ُ
ُوُجۡوُہہ ۡت  ّبَ

ُ
فَک َئِۃ   ّیِ بِالّسَ َجٓاَء  َمۡن  َو 

ُکۡنتُۡم  َما  ا 
َّ ِال ۡجَزۡوَن  

ُ
ت َہۡل   ؕ اِر  الّنَ فِي 

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۱﴾ 

92. Katakanlah, “Aku diperin-
tahkan hanya menyembah Tuhan 
kota ini,2195 yang Dia telah men-
sucikannya, dan kepunyaan Dia-
lah segala sesuatu; dan aku di-
perintahkan supaya aku menjadi 
bagian dari orang-orang yang 
berserah diri kepada Tuhan. 

ِذۡي 
َّ َدِۃ  ال

ۡ
  اُِمۡرُت اَۡن اَۡعُبَد َرّبَ ٰہِذِہ الَۡبل

ۤ
َما

ِانَّ

اَُکۡوَن  اَۡن   اُِمۡرُت  ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش  
ُ

ّل
ُ
ک لَٗہ  َو  َمَہا  َحّرَ

 ﴾۹۲ۙ ِمَن الُۡمۡسلِِمیَۡن ﴿

layak menerima keputusan atau ketetapan Tuhan (Aqrab).
2191. Ini adalah nubuatan berkenaan dengan timbulnya wabah di akhir 

zaman. Ayat ini diterangkan demikian oleh Rasulullah Saw sendiri. Yang 
dimaksud dengan Dābbah ialah bakteri dari pest yang akan muncul pada akhir 
zaman. Bakteri itu akan menyerang tubuh seseorang dan orang tersebut akan 
meninggal. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang menerangkan mengenai 
akhir zaman, dikatakan bahwa akan timbul Dābbatul-Ard, yaitu binatang-binatang 
bumi, (Ibnu Katsir dan Fathul Bayan hal. 231, Surah An-Naml). Di dalam hadis 
Muslim dijelaskan bahwa pada akhir zaman akan timbul suatu penyakit Naghaf 
yakni penyakit yang ada pada unta. Jika kedua hadis tersebut kita cocokkan maka 

a4 : 41; 6 : 161; 28 : 85.  b26 : 95.
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93. Dan supaya aku bacakan 
Al-Qur’an. Maka abarang siapa 
mengikuti petunjuk, maka se-
sungguhnya ia mendapat petunjuk 
itu untuk dirinya sendiri; dan 
barang siapa yang sesat, maka 
katakanlah, “Sesungguhnya aku 
hanya seorang pemberi peri-
ngatan.”

َما 
فَِانَّ اۡہَتٰدي  مَِن 

َ
ف  ۚ َن 

ٰ
الُۡقۡرا اَتُۡلَوا  اَۡن   َو 

  اَنَا� 
ۤ
َما

 فَُقۡل  ِانَّ
َ

یَۡہَتِدۡي لَِنۡفِسٖہ ۚ َو َمۡن َضّل

ِمَن  الُۡمۡنِذِریَۡن ﴿۹۳﴾ 

94. Dan katakanlah, “Segala 
puji bagi Allah, Dia akan segera 
memperlihatkan kepadamu tanda-
tanda-Nya dan kamu akan me-
ngenalinya.” Dan tidaklah Tuhan 
engkau lalai mengenai apa yang 
kamu kerjakan.

ٰیِتٖہ فََتۡعِرفُۡونََہاؕ 
ٰ
ۡم ا

ُ
ِہ َسیُِریۡک

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

َو قُِل ال

َو َما َربَُّک بَِغاِفٍل َعمَّا تَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۹۴﴾ 

a10 : 109; 39 : 42.

kita akan mendapat suatu khabar ghaib bahwa di akhir zaman penyakit pes (pest) 
akan menyebar di seluruh dunia. Kita akan dapat memahami penyebab penyakit 
pes adalah bakteri yang tersembunyi.

2192. Mereka tidak akan mampu membela diri atas kelakuan-kelakuan buruk 
mereka. Tuduhan terhadap mereka sangat tepat dan nyata, dan tidak mungkin 
dapat dibela; dengan demikian keputusan hukuman akan dijatuhkan atas mereka.

2193. Kata-kata, “ketika nafiri akan ditiup”, kecuali mengisyaratkan kepada 
Hari Kiamat, juga mengisyaratkan kepada tertib baru yang dikumandangkan oleh 
Rasulullah Saw seolah-olah diumpamakan dengan membunyikan nafiri.

2194. Pada waktu Rasulullah Saw diutus, pikiran-pikiran dan adat-istiadat 
lama, yang telah berakar kuat seperti kokohnya gunung-gunung, menjadi luntur 
dan lenyap-sirna bagaikan awan berlalu. “Gunung-gunung” di sini dapat juga 
menunjuk kepada kerajaan Romawi dan Persia yang besar lagi berdiri teguh, yang 
hancur berantakan laksana sekam ketika menghadapi serbuan lasykar Islam yang 
jaya dan tidak tertandingi itu.

2195. Orang-orang Mekah merasa takut, bahwa jika kemusyrikan lenyap 
dari tanah Arab, maka Ka’bah yang merupakan tempat penyimpanan semua 
berhala mereka yang terkenal itu, akan kehilangan kepentingannya, dan dengan 
itu mereka akan kehilangan wibawa dan pengaruh sebagai pemeliharanya. Ayat 
ini menginsafkan mereka tentang anggapan salah itu, dan bermaksud mengatakan, 
bahwa karena Mekah merupakan pusat pergerakan internasional dan pusat 
penyiaran amanat untuk seluruh umat manusia, maka jauhlah dari akan kehilangan 
nilai kepentingannya, malahan kebalikannya akan bertambah dalam kemasyhuran 
namanya, dan akan terus-menerus dihormati dan dimuliakan hingga Hari Kiamat.
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Surah 28
AL-QASAS

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 89, dengan basmalah

Rukuknya : 9

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut ijma’ (persetujuan dari orang banyak), surah ini 
diwahyukan di Mekah. Menurut Umar bin Muhammad, surah ini 
diturunkan ketika Rasulullah Saw ada dalam perjalanan ke Medinah 
pada waktu berhijrah. Ayat ke-86 yang berbunyi, “Sesungguhnya Dia 
yang telah mewajibkan Al-Qur’an atasmu, pasti akan mengembalikan 
engkau ke tempat kembali yang telah ditetapkan”, menunjukkan 
dengan jelas, bahwa Rasulullah Saw masih ada di Mekah, yaitu ketika 
dikatakan kepada beliau bahwa pada mulanya beliau terpaksa harus 
meninggalkan Mekah sebagai pelarian, tetapi kemudian beliau akan 
kembali ke tempat itu sebagai seorang pemenang. Surah sebelumnya 
berakhir dengan ayat, Maka barangsiapa mendapat petunjuk, maka 
sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa menjadi sesat, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku 
hanya seorang pemberi peringatan,” yang berarti, bahwa paksaan 
tidak diizinkan untuk digunakan dalam penyebaran ajaran-ajaran Al-
Qur’an. Untuk menegakkan kebenaran dakwa Al-Qur’an itulah maka 
surah ini diturunkan.

Ikhtisar Surah
Surah ini merupakan surah ketiga dan terakhir di antara surah-surah 

yang termasuk kelompok Tā Sīn Mīm. Ketiga surah ini dibuka dengan 
Muqat-ta‘āt yang sama, dan oleh karena itu mengandung persamaan 
yang besar sekali dalam pokok bahasannya. Semua surah itu mulai 
dengan tema yang penting tentang wahyu Al-Qur’an dan berakhir 
dengan tema itu juga. Dalam surah ke-26 banyak tempat disediakan 
dalam mengisahkan tabligh Nabi Musa As kepada Fir‘aun. Dalam 
surah ke-27 tempat istimewa diberikan kepada penjelmaan keagungan 
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dan kebesaran Tuhan yang nampak kepada Nabi Musa As dan kepada 
pengalaman rohani beliau di Wadi Tuwa yang penuh berkat itu. Akan 
tetapi dalam surah ini pelbagai peristiwa di dalam masa kehidupan 
Nabi Musa As agaknya telah diuraikan dengan lebih rinci daripada 
uraian dalam surah lain yang mana pun – peristiwa beliau diangkat 
dari laut dengan cara ajaib, masa bayi, masa kanak-kanak, masa muda, 
hijrah beliau, dan nubuwah beliau – mengisyaratkan, bahwa Rasulullah 
Saw yang merupakan pribadi serupa dengan Nabi Musa As, harus juga 
melalui pengalaman-pengalaman seperti itu, walaupun dalam keadaan 
dan peristiwa yang berlainan. 

Surah ini dimulai dengan uraian tentang keadaan yang menyedihkan 
berkenaan dengan kaum Bani Israil di bawah Fir‘aun – betapa ia dengan 
politik memeras dan menindas secara kejam dan berikhtiar membunuh 
segala sifat kejantanan yang ada dalam diri mereka, dan betapa ketika 
kehinaan mereka itu telah jatuh ke taraf serendah-rendahnya, Tuhan 
membangkitkan Nabi Musa As, dan dengan perantaraan beliau Tuhan 
menimbulkan perbaikan dalam hidup mereka dengan menenggelamkan 
Fir‘aun bersama balatentaranya yang gagah-perkasa ke dalam lautan di 
hadapan mata kepala mereka sendiri. 

Sesudah penuturan kisah hidup Nabi Musa As, surah ini merujuk 
kepada nubuatan-nubuatan yang tercantum dalam Bibel mengenai 
Rasulullah Saw. Selanjutnya surah ini mengatakan kepada kaum 
Quraisy, bahwa bila mereka menerima beliau, mereka akan menikmati 
segala rahmat dan berkat kerohanian dan kebendaan, dan Mekah 
sebagai pusat dan kubu agama baru itu, ditakdirkan akan menerimanya. 
Akan tetapi bila mereka menolak beliau, mereka akan mendapat murka 
Tuhan. 

Surah ini lebih lanjut mengatakan, bahwa ketika orang-orang ingkar 
ditimpa oleh azab dari kerasnya penolakan mereka terhadap kebenaran, 
mereka mulai mencela dan meninggalkan pemimpin-pemimpin mereka, 
yang menurut mereka (orang-orang kafir itu-peny.) telah menyesatkan 
mereka dan menjadi sebab keruntuhan mereka. Sebaliknya para 
pemimpin mereka menolak dan bahkan mengutuk mereka, karena telah 
mengikuti pemimpin-pemimpin itu dengan membabi-buta. Akan tetapi 
penyebab yang hakiki bagi penolakan terhadap amanat itu, demikian 
kata surah ini, ialah, oleh karena mereka berkecimpung dalam harta 
kekayaan duniawi serta dininabobokan perasaan aman yang palsu. 
Orang-orang kaya dan berpengaruh senantiasa menganggap sepele 
nabi-nabi Allah, mengejek serta, menganiaya mereka (nabi-nabi itu). 
Mereka menganggap sepi ajaran akhlak yang luhur, seperti banyak 
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tercantum pada lembaran-lembaran sejarah. (Lebih lanjut surah ini 
menyatakan) bahwa penolakan terhadap kebenaran tak pernah akan 
dibiarkan berlalu begitu saja dengan tanpa mendapat hukuman, dan 
menyatakan bahwa kekafiran selamanya akan menyebabkan tokoh-
tokohnya menemui kehancuran. 

Menjelang penutup, surah ini dengan gamblang mengingatkan 
pada kabar gaib luar biasa yang terkandung dalam hijrah Nabi Musa As 
dari Mesir ke Midian, dalam sepuluh tahun pemukiman beliau di sana 
dan kemudian kembali lagi ke Mesir, serta dalam perbuatan menolong 
orang-orang Bani Israil dari kekejaman Fir‘aun. Kabar gaib itu 
menyatakan, bahwa seperti halnya Nabi Musa As, Rasulullah Saw pun 
akan meninggalkan kampung halaman beliau dan pergi untuk tinggal 
di tempat asing sepuluh tahun lamanya, dan kemudian akan kembali 
lagi ke tempat kelahiran agama beliau itu dan menaklukkannya, lalu 
menpatkan agama Islam pada sebuah pondasi yang kokoh. 

Beberapa ayat terakhir surah ini menyimpulkan pokok masalahnya 
dan mengatakan, bahwa Rasulullah Saw tidak pernah menyangka 
sedikit pun, bahwa beliau akan dijadikan pengemban tugas amanat 
Ilahi. Akan tetapi karena sekarang beliau benar-benar telah diserahi 
tugas mengemban amanat agung itu, beliau harus memanggil seluruh 
umat manusia ke jalan Allah, dan bertawakal kepada-Nya serta pantang 
mundur atau putus asa. Beliau harus berjuang membuka jalan menuju 
kemenangan, sebagai pembela kebenaran yang besar dan gagah-berani.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bTā Sīn Mīm.2195A ٰطٓسّمٓ ﴿۲﴾ 
3. cInilah ayat-ayat Kitab yang 

menjelaskan.
ٰیُت  الِۡکٰتِب  الُۡمِبیِۡن ﴿۳﴾ 

ٰ
َک ا

ۡ
تِل

4. Kami bacakan kepadamu 
kisah Musa dan Fir‘aun dengan 
benar untuk kaum yang beriman.

ِفۡرَعۡوَن  َو  ُمۡوٰسي  َبِا 
نَّ ِمۡن  َعلَۡیَک  نَۡتُلۡوا 

حَّقِ  لَِقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۴﴾ 
ۡ

بِال
5. dSesungguhnya Fir‘aun ber-

laku sombong di atas bumi, dan 
ia menjadikan2196 penduduknya 
berkelompok-kelompok; ia ber-
usaha melemahkan sekelompok 
dari mereka, dengan emembunuh 
anak laki-laki mereka, dan mem-
biarkan hidup perempuan-perem-
puan mereka. Sesungguhnya ia 
termasuk orang-orang yang ber-
buat kerusakan.

اَۡہلََہا  َجَعَل  َو  الۡاَۡرِض  فِي  َعلَا  ِفۡرَعۡوَن  ِاّنَ 

ُح  ّبِ
َ

یُذ ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ  

ً
َطٓائَِفۃ يَّۡسَتۡضِعُف  ِشَیًعا 

ِمَن  اَن 
َ
ک ٗہ  

ِانَّ  ؕ ۡم 
ُ
نَِسٓاَءہ يَۡسَتۡحٖي  َو  ۡم 

ُ
اَبَۡنٓاَءہ

الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۵﴾ 

6. Dan Kami hendak mem-
berikan karunia kepada orang-
orang yang dianggap lemah di 
bumi, dan menjadikan mereka 
pemimpin-pemimpin dan men-
jadikan mereka ahli waris 
karunia-karunia Kami.

اۡسُتۡضِعُفۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال َعلَي  ُمّنَ 

نَّ اَۡن  نُِریُۡد  َو 

ُم  
ُ
ۡجَعلَہ

َ
ن ّوَ   

ً
ۃ اَئِّمَ ۡم 

ُ
ۡجَعلَہ

َ
ن َو  الۡاَۡرِض  فِي 

الٰۡوِرثِیَۡنۙ ﴿۶﴾ 

2195A. Lihat catatan no. 2143.
2196. Politik Divide et Impera (memecah-belah dan menjajah) dengan 

akibatnya yang sangat mematikan seperti dijalankan kekuatan-kekuatan kaum 
kolonial barat di abad kedua puluh ini, di zaman Fir‘aun pun nampaknya telah 
dijalankan juga olehnya dengan sukses besar. Ia telah memecah-belah rakyat 
Mesir ke dalam beberapa kelompok dan golongan, dan dengan kebusukan hati 
telah membuat perbedaan kelas di antara mereka. Beberapa di antara mereka 
dianakemaskannya dan yang lain diperas dan ditindasnya. Kaum Nabi Musa 
As termasuk kelas yang tidak beruntung. Kata-kata, “membunuh anak-anak 
laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka”, 

a1 : 1.  b26 : 2; 27 : 2.  c12 : 2; 15 : 2; 26 : 3; 27 : 2.  d10 : 84. e2 : 50; 7 : 142; 14 : 7.
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kecuali mengandung pengertian yang jelas, bahwa agar supaya orang-orang 
Bani Israil selamanya tunduk di bawah kekuasaannya, Fir‘aun membinasakan 
kaum pria mereka dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka, dapat juga 
diartikan, bahwa dengan politik menjajah dan menindas tanpa belas kasihan 
itu, ia berikhtiar membunuh sifat-sifat kejantanan mereka dan dengan demikian 
membuat mereka jadi pengalah seperti perempuan.

2197. Ketika upaya merendahkan derajat orang-orang Bani Israil di 
Mesir itu mencapai titik yang serendah-rendahnya, dan kezaliman Fir‘aun dan 
bangsanya kian meluap-luap, dan Tuhan, sesuai dengan hikmah-Nya yang 
tidak mungkin keliru itu, memutuskan bahwa penindas-penindas itu harus 
dihukum dan mereka yang diperbudak dibebaskan, maka Dia mengutus Nabi 
Musa As. Gejala yang terjadi di masa tiap-tiap utusan Allah, menampakkan 
perwujudan sepenuhnya dan seindah-indahnya di masa kenabian Rasulullah 
Saw.

2198. Hāmān itu gelar pendeta agung dewa Amon; Hām di dalam bahasa 
Mesir berarti, pendeta agung. Dewa Amon menguasai semua dewa Mesir 
lainnya. Haman adalah kepala khazanah dan lumbung negeri, dan juga yang 
mengepalai lasykar-lasykar dan semua ahli pertukangan di Thebes. Namanya 
adalah Nubunnef, dan ia pendeta agung di bawah Rameses II dan putranya, 
bernama Merenptah. Karena menjadi kepala organisasi kependetaan yang 
sangat kaya, merangkum semua pendeta di seluruh negeri, kekuasaannya dan 
wibawanya telah meningkat sedemikian rupa, sehingga ia menguasai suatu 
partai politik yang sangat berpengaruh, dan bahkan mempunyai suatu pasukan 
pribadi (“a story of Egypt” oleh James Henry Breasted, Ph.D). Haman juga 
dikatakan sebagai nama seorang menteri dari Ahasuerus, seorang raja Persia, 
yang hidup pada beberapa abad sesudah zaman Nabi Musa As. Tak ada sesuatu 
yang patut diherankan atau menjadi keberatan adanya dua orang yang masing-
masing hidup di zaman yang berlainan memakai nama yang sama.

2199. Perbudakan dan kezaliman menghasilkan Nemesis-nya (pembalasan 
keadilannya) sendiri; dan kaum penjajah dan penindas tak pernah merasa aman 
terhadap kemungkinan munculnya pemberontakan terhadap mereka oleh 
orang-orang yang terjajah, tertindas atau tertekan. Lebih hebat penindasan 
dari seseorang yang zalim, lebih besar pula ketakutannya akan pemberontakan 
dari mereka yang dijajah. Fir‘aun pun dicekam oleh rasa takut semacam itu.

2200. Huruf Lām dalam Liyakūna (sehingga ia menjadi) disebut Lām al-

7. aDan Kami teguhkan 
mereka di bumi,2197 dan Kami 
perlihatkan kepada Fir‘aun dan 
Haman2198 dan lasykar keduanya 
di antara mereka, apa yang 
mereka khawatirkan.2199

ِفۡرَعۡوَن  نُِرَي  َو  الۡاَۡرِض  فِي  ۡم 
ُ
لَہ َن 

ّ
نَُمِک َو 

انُۡوا  
َ
ک ا  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ ُجُنۡوَدُہَما  َہاٰمَن َو  َو 

ُرۡوَن ﴿۷﴾ 
َ

َيۡحذ

a7 : 138; 26 : 60; 44 : 29.
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‘Āqibah yang menyatakan hasil dan akibat. 
2200A. Perempuan yang menemukan Musa di pinggir sungai tersebut 

adalah anak perempuan dari Fir‘aun. (Keluaran bab II ayat 5)
2201. Cara bekerja Tuhan sungguh tidak dapat kita mengerti. Fir‘aun tidak 

mengetahui, bahwa justru anak yang kepadanya ia curahkan segenap kasih-
sayang itu, anak itu juga lah yang ternyata pada suatu hari kelak akan menjadi 
alat penghukum baginya sebagai sebuah ketetapan takdir Ilahi, karena ia telah 
menghina dan menentang perintah-perintah Tuhan, dan telah mengikat orang-
orang Bani Israil dalam belenggu perbudakan dan berlaku zalim terhadap 
mereka beberapa waktu lamanya.

8. aDan Kami wahyukan 
kepada ibu Musa, “Supaya ia 
menyusuinya, dan apabila engkau 
khawatirkan ia, maka letakkanlah 
ia di sungai dan janganlah engkau 
takut dan jangan pula engkau 
bersedih; sesungguhnya Kami 
akan mengembalikannya kepada 
engkau, dan Kami jadikan ia salah 
seorang diantara rasul-rasul.”

 ۚ اَۡرِضِعۡیِہ  اَۡن  ي  ُمۡوسٰۤ اُّمِ  ٰۤي  ِال  
ۤ
اَۡوَحۡیَنا َو 

خَافِۡي  
َ
ت لَا  َو  الَۡیّمِ   فِي  لِۡقۡیِہ 

َ
فَا َعلَۡیِہ   ِخۡفِت  فَِاَذا 

ۡوُہ  ِالَۡیِک َو َجاِعُلۡوُہ  ِمَن  ا َرٓاّدُ
ۡحَزنِۡي ۚ ِانَّ

َ
َو لَا ت

الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۸﴾ 

9. Ia berbuat demikian bkemu-
dian seorang dari keluarga 
Fir‘aun mengangkatnya, sehing-
ga2200 ia menjadi musuh dan 
sumber dukacita bagi mereka. 
Sesungguhnya Fir‘aun dan Haman 
dan lasykar-lasykar keduanya itu 
adalah orang-orang yang ber-
salah.

ّوَ  ا  َعُدّوً ۡم 
ُ
لَہ ۡوَن 

ُ
لَِیک ِفۡرَعۡوَن   ُل 

ٰ
ا   

ۤ
فَالَۡتَقَطٗہ

ُجُنۡوَدُہَما   َو  َہاٰمَن   َو  ِفۡرَعۡوَن   ِاّنَ   ؕ َحَزنًا 

انُۡوا ٰخِطِئیَۡن ﴿۹﴾ 
َ
ک

10. Dan istri Fir‘aun ber-
kata2200A “Anak ini akan menjadi 
penyejuk mata bagiku dan bagi 
engkau. Jangan engkau membu-
nuhnya. Mudah-mudahan ia akan 
bermanfaat bagi kita atau kita 
akan mengangkatnya menjadi 
anak,” dan mereka tidak menya-
dari maksud Kami.2201

َو  ِۡي 
ّ

ل َعیٍۡن  ُت  قُّرَ ِفۡرَعۡوَن  اۡمَراَُت  قَالَِت  َو 

 اَۡو  
ۤ
ي اَۡن  یَّۡنَفَعَنا لََک ؕ لَا تَۡقُتُلۡوُہ ۖ َعسٰۤ

ۡم  لَا يَۡشعُُرۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ُ
ٗہ  َولًَدا  ّوَ  ہ

َ
ِخذ

َّ
نَت

a20 : 39.  b20 : 40.
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11. Dan hati ibunda Musa ter-
bebas dari kekhawatiran. Hampir 
saja ia menyingkapkan tabir 
rahasia anak itu,2202 seandainya 
tidak Kami teguhkan hatinya, 
Kami berbuat demikian supaya ia 
termasuk orang-orang mukmin.

اَدۡت 
َ
ِرًغا ؕ ِاۡن ک

ٰ
َو اَۡصَبَح فَُؤاُد  اُّمِ ُمۡوٰسي ف

ِبَہا 
ۡ
قَل َعلٰي  بَۡطَنا  ّرَ اَۡن  لَاۤ  لَۡو  بِٖہ  لَُتۡبِدۡي 

ۡوَن ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱﴾ 
ُ

لَِتک

12. Dan berkata ibunda Musa 
kepada saudara perempuannya, 
Musa, “Ikutilah ia!” Maka ia 
mengawasinya dari jauh, sedang 
mereka tidak menyadari. 

َعۡن   بِٖہ  ۡیِہؕفََبُصَرۡت  قُّصِ لِاُۡخِتٖہ  قَالَۡت  َو 

 ﴾۱۲ۙ ۡم  لَا  يَۡشعُُرۡوَن ﴿
ُ
ُجُنٍب  ّوَ  ہ

نصف 
الحزب

39

13. Dan Kami mengharamkan 
atasnya  perempuan-perempuan 
lain menyusui sebelum itu; lalu 
ia, saudara perempuan Musa, 
berkata, a”Maukah aku tunjukkan 
kepadamu suatu keluarga yang 
dapat memeliharanya bagi kamu 
dan akan menjadi orang-orang 
yang dapat berlaku baik ter-
hadapnya dengan tulus ikhlas?”

فََقالَۡت  قَۡبُل  ِمۡن  الَۡمَراِضَع  َعلَۡیِہ  ۡمَنا  َحّرَ َو 

ُفُلۡونَٗہ  
ۡ

یَّک بَۡیٍت  اَۡہِل  ٰۤي  َعل اَُدلُُّکۡم  َہۡل 

ۡم لَٗہ ٰنِصُحۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُ
لَُکۡم َو ہ

14. Maka Kami kembalikan ia 
kepada ibunya, supaya sejuklah 
matanya dan ia tidak bersedih, 
dan supaya ia mengetahui, bah-
wa janji Allah itu benar, tetapi 
kebanyakan mereka tidak menge-
tahui.

ۡحَزَن 
َ
ت لَا  َو  َعۡیُنَہا  تََقّرَ  ۡي 

َ
ک ٖہ  اُّمِ ٰۤي  ِال فََرَدۡدٰنُہ 

لِٰکّنَ   ّوَ   
ٌ

َحّق ِہ 
اللّٰ َوۡعَد  اَّنَ  لَِتۡعلََم  َو 

ۡم  لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۱۴﴾ 
ُ
َرہ

َ
اَۡکث 

2202. Ibunda Nabi Musa As begitu gembira dengan pengembalian 
Nabi Musa As kepadanya, sehingga karena kegembiraannya yang sangat, 
hampir-hampir ia akan mengatakan bahwa anak itu anaknya sendiri. Jika 
sekiranya Tuhan tidak mencegahnya, ia nyaris menceriterakan kepada orang 
seluruh kejadian, bagaimana ia menerima wahyu Ilahi dan bagaimana dalam 
menaatinya, ia telah menghanyutkan anaknya itu di sungai dan seterusnya.

a20 : 41.
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15. aDan tatkala ia telah sampai 
pada kedewasaannya dan telah 
mempunyai akhlak yang sempur-
na Kami anugerahkan kepadanya 
kebijaksanaan dan pengetahuan. 
Dan demikianlah Kami balas 
orang-orang yang berbuat ke-
bajikan.2203

ّوَ  ًما 
ۡ

ُحک تَۡیٰنُہ 
ٰ
ا ي  اۡسَتوٰۤ َو  ٗہ   اَُشّدَ بَلََغ   ا  لَّمَ َو 

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۵﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
ًما ؕ َو ک

ۡ
ِعل

16. Dan pada suatu hari ia 
masuk ke kota, ketika penghuni 
kota itu dalam keadaaan lengah; 
dan ia dapati di dalamnya dua 
orang sedang berkelahi, seorang 
dari golongannya sendiri dan se-
orang lagi dari golongan musuh-
nya. Dan yang dari golongannya 
itu meminta pertolongannya2204 
terhadap orang dari golongan 
musuhnya. bMaka Musa meninju-
nya maka matilah ia, Musa 
berkata, “Ini adalah perbuatan 
setan;2205 sesungguhnya ia setan, 
musuh menyesatkan yang nyata.”

ۡن  ّمِ َغۡفلٍَۃ  ِحیِۡن  َعلٰي   
َ

الَۡمِدیَۡنۃ َدَخَل  َو 

ا 
َ

یَۡقَتِتلِٰنٰ۪ہذ َرُجلَیِۡن  ِفۡیَہا  فََوَجَد  اَۡہلَِہا 

فَاۡسَتَغاثَُہ    ۚ ٖہ  َعُدّوِ ِمۡن  ا 
َ

ٰہذ َو  ِشۡیَعِتٖہ  ِمۡن 

 � ٖہ  َعُدّوِ ِمۡن  ِذۡي  
َّ ال َعلَي  ِشۡیَعِتٖہ  ِمۡن  ِذۡي 

َّ ال
ِمۡن  ا 

َ
ٰہذ قَاَل  َعلَۡیِہ۪  فََقٰضي  ُمۡوٰسي  َزٗہ  

َ
فََوک

ِبیٌۡن ﴿۱۶﴾   ّمُ
ٌ

ِضّل ٗہ  َعُدّوٌ ّمُ
ۡیٰطِنؕ  ِانَّ

َ
َعَمِل الّش

2203. Nabi Musa As. telah dibekali dengan pengetahuan duniawi dan juga 
dengan makrifat Ilahi. Oleh karena dibesarkan di istana raja besar pada waktu itu, 
ia sudah pasti mendapat guru-guru terbaik yang mengajarkan kepadanya ilmu-
ilmu yang digemari pada waktu itu. Perkembangan jasmaninya pun sempurna 
seperti jelas nampak dari teks terjemahan ayat ini, dan ia diilhami oleh cita-
cita yang mulia. Oleh karena Tuhan telah menandainya untuk suatu tujuan yang 
besar, ia dianugerahi kebijaksanaan dan ilmu kerohanian sebanyak-banyaknya. 
Di saat Nabi Musa As telah mencapai kedewasaan, ia menjadi seorang muhsin, 
yaitu, orang yang tetap berbuat kebajikan-kebajikan.

2204. Oleh karena wataknya yang sangat mulia dan telah diilhami dengan 
cita-cita yang amat tinggi. Nabi Musa As senantiasa siap menolong orang-orang 
yang lemah dan yang teraniaya; maka ketika seorang pria Bani Israil meminta 
tolong untuk melawan seorang warga Mesir yang angkuh lagi kejam, ia segera 
datang menolongnya.

2205. Ungkapan, “ini adalah perbuatan setan”, menurut muhawarah 
bahasa Arab berarti, bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, yakni “setan 
telah menyebabkan seorang warga Mesir dan seorang seorang pria Bani 

a12 : 23;  46 : 16.  b20 : 41;  26 : 20.

R. 2
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17. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! aku telah berbuat aniaya 
terhadap diriku,2206 maka ampuni-
lah aku,” maka Dia mengam-
puninya. Sesungguhnya Dia Maha 
Pengampun, Maha Penya-yang.

َر  
َ
فََغف لِۡي  فَاۡغفِۡر  نَۡفِسۡي  َظلَۡمُت  ِۡي 

ّ
ِان َرّبِ  قَاَل 

ِحۡیُم ﴿۱۷﴾  ٗہ  ُہَو  الَۡغُفۡوُر  الّرَ
لَٗہ ؕ ِانَّ

18. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Karena nikmat yang Engkau 
telah anugerahkan kepadaku, aku 
tidak akan menjadi penolong 
orang-orang yang berdosa.”2207

اَُکۡوَن   فَلَۡن  َعلَّيَ  اَنَۡعۡمَت   
ۤ
بَِما َرّبِ  قَاَل 

ُمۡجِرِمیَۡن ﴿۱۸﴾ 
ۡ
َظِہیًۡرا  لِّل

Israil berkelahi, dan aku terpaksa harus datang membantu si orang Israil yang 
teraniaya itu, dan mengakibatkan peristiwa yang buruk,” yakni kematian 
seseorang. Atau kata-kata itu mungkin ditujukan kepada orang Mesir yang mati 
itu, dan berarti, “Inilah akibat perbuatan setanmu” yakni, “kematianmu adalah 
akibat keburukan dan kedurhakaanmu sendiri.” Kenyataan, bahwa Nabi Musa 
As tidak menggunakan senjata untuk membunuh dan hanya menangkis orang 
Mesir itu atau menghantamnya dengan tinju, menunjukkan, bahwa kematian 
orang itu tidak disengaja. Maka jelaslah, tidak ada niat Nabi Musa As untuk 
membunuhnya. Al-Qur’an tidak menyebutkan kelakuan buruk orang Mesir itu, 
yang diisyaratkan oleh Nabi Musa As dalam ayat ini. Menurut cerita, orang Mesir 
itu telah memaksa seorang wanita Israil berzina dengannya. Maka rupanya hal 
itu menyebabkan timbulnya pertengkaran, seperti diisyaratkan dalam ayat ini, 
dan akhirnya Nabi Musa As turun tangan, sehingga orang Mesir itu mati (Jew. 
Enc. di bawah “Moses”).

2206. Zalamūhu berarti, ia meletakkan atas pundak orang lain suatu 
beban yang melewati batas kekuatan atau kemampuannya untuk memikul; ia 
membiarkan dirinya menjadi sasaran bahaya (Lane & Mufradat). Nabi Musa 
As menginsyafi, bahwa dalam usaha membela seorang orang Israil yang 
malang itu, ia tanpa sengaja telah membunuh orang Mesir itu, dan karenanya 
telah menempatkan diri dalam bahaya besar dan memikul beban yang 
nampaknya tidak akan dapat ia pikul. Dengan demikian ia berdoa ke hadirat 
Ilahi agar melindunginya dari natijah (akibat) buruk, yang boleh jadi timbul dari 
pembunuhan secara tak sengaja atas seorang warga dari bangsa yang sedang 
berkuasa.

2207. Ayat ini menunjukkan Nabi Musa As seolah-olah berkata, “Ya 
Tuhanku! Engkau selamanya berbelas kasih kepadaku, maka karena bersyukur 
atas nikmat Engkau aku berjanji, bahwa aku selamanya akan membela orang-
orang yang teraniaya, sebagaimana aku pernah lakukan pada kejadian terakhir, 
dan aku sama sekali tidak akan memihak orang yang zalim.” Atau dapat juga 
diartikan, “Ya Tuhanku, karena Engkau selamanya baik dan berkasih-sayang 
kepadaku, bagaimana aku dapat menjadi seorang penolong dan pembela kaum 
yang teraniaya?”
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19. Dan pada waktu pagi ia 
berada di dalam kota dalam 
keadaan takut sambil waspada; 
lalu  tiba-tiba orang yang kemarin 
telah minta pertolongannya ber-
teriak meminta tolong kembali 
kepadanya. Musa berkata kepada-
nya, “Sesungguhnya, engkau 
benar-benar dalam kesesatan 
yang nyata.”2208

فَِاَذا   ُب 
َ
َرّق

َ
یَّت َخٓائًِفا  الَۡمِدیَۡنِۃ  فِي  ۡصَبَح 

َ
فَا

 ؕ يَۡسَتۡصِرُخٗہ  بِالۡاَۡمِس  اۡسَتۡنَصَرٗہ  ِذي 
َّ ال

ِبیٌۡن ﴿۱۹﴾  َک لََغِوّيٌ  ّمُ
ي  ِانَّ قَاَل لَٗہ  ُمۡوسٰۤ

20. Dan ketika ia hendak me-
nangkap orang, yang adalah 
musuh bagi mereka berdua,2209 
berkatalah orang itu, “Hai Musa! 
Apakah engkau berniat mem-
bunuhku sebagaimana engkau 
telah membunuh seseorang 
kemarin? Engkau tidak meng-
hendaki yang lain kecuali hanya 
ingin menjadi seorang yang 
kejam di negeri ini, dan tidaklah 
engkau ingin menjadi seorang 
dari juru damai.”

َعُدّوٌ  ُہَو  ِذۡي 
َّ بِال یَّۡبِطَش  اَۡن  اََراَد   اَۡن     

ۤ
ا فَلَّمَ

َما 
َ
ک تَۡقُتلَِنۡي   اَۡن  اَتُِریُۡد  ي   ٰیُمۡوسٰۤ قَاَل   � ُہَما 

َّ
ل

اَۡن  اۤ  
َّ ِال تُِریُۡد   بِالۡاَۡمِسِۖاۡن   ۭ نَۡفًسا   َت 

ۡ
قََتل

اَۡن  تُِریُۡد  َما  َو  الۡاَۡرِض  فِي  اًرا  َجّبَ ۡوَن 
ُ

تَک

ۡوَن ِمَن الُۡمۡصِلِحیَۡن ﴿۲۰﴾ 
ُ

تَک

21. Dan pada waktu itu datang-
lah seorang laki-laki dari bagian 
kota terjauh, dengan berlari-
lari. Berkatalah ia, “Hai Musa! 
Sebenarnya pemuka-pemuka se-
dang bermusyawarah tentang 
diri engkau untuk membunuh 
engkau. Maka keluarlah engkau, 
sesungguhnya aku bagi engkau 
termasuk yang memberi nasihat.”

ۡن اَۡقَصا الَۡمِدیَۡنِۃ يَۡسٰعي ۪  قَاَل  َو َجٓاَء َرُجٌل ّمِ

لَِیۡقُتُلۡوَک  بَِک  تَِمُرۡوَن 
ۡ
یَا الَۡملَاَ  ِاّنَ  ي  ٰیُمۡوسٰۤ

ِصِحیَۡن ﴿۲۱﴾  ِۡي لََک  ِمَن  الّنٰ
ّ

فَاۡخُرۡج  ِان

2208. Nabi Musa As agaknya menyesali orang Israil yang memanggil 
beliau untuk membelanya, dengan mengatakan kepadanya, “Engkau berlaku 
bodoh dan tidak mampu menyadari akan akibat-akibat tindakanmu yang sudah 
melibatkan dirimu dalam huru-hara.” Kata-kata itu tidak berarti, sebagaimana 
pada umumnya disalah-artikan, bahwa Nabi Musa As menganggap orang itu 
sebagai pelanggar.

2209. Kata-kata, “yang adalah musuh bagi mereka berdua”, menunjukkan, 
bahwa orang yang dimaksudkan adalah seorang orang Mesir. Akan tetapi, 
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22. aMaka keluarlah ia dari 
sana dalam keadaan takut sambil 
waspada. Berkatalah ia, “Wahai 
Tuhan-ku! Selamatkanlah aku 
dari kaum yang aniaya.”*

ِنۡي  ّجِ
َ
ن َرّبِ  ُب ؕقَاَل 

َ
َرّق

َ
یَّت َخٓائًِفا  ِمۡنَہا  خََرَج 

َ
ف

لِِمیَۡن ﴿٪۲۲﴾ 
ٰ

ِمَن الَۡقۡوِم  الّظ 

23. Dan tatkala ia mengha-
dapkan wajahnya ke arah Mad-
yan, ia berkata, “Mudah-mudahan 
Tuhan-ku akan membimbingku 
pada jalan yang benar.”

َقٓاَء َمۡدیََن قَاَل َعٰسي َربِّۡيۤ  اَۡن  
ۡ
َہ  تِل ا تََوّجَ َو لَّمَ

ِبۡیِل ﴿۲۳﴾  یَّۡہِدیَِنۡي  َسَوٓاَء  الّسَ

24. Dan tatkala ia sampai ke 
sumber air Madyan, ia dapati di 
sana sekelompok dari manusia 
sedang memberi minum ternak-
nya. Dan ia dapati pula selain 
mereka itu dua wanita yang me-
nahan ternaknya. Ia berkata, “Apa-
kah gerangan urusan kamu ber-
dua?”2209A Keduanya menjawab, 
“Kami tidak dapat memberi 
minum ternak kami sebelum 
gembala-gembala itu pergi den-
gan ternak mereka, sedang ayah 
kami sangat tua.”

 
ً

ۃ اُّمَ َعلَۡیِہ  َوَجَد  َمۡدیََن  َمٓاَء  َوَرَد  ا  لَّمَ َو 

ُدۡونِہُِم   ِمۡن  َوَجَد  َو    � يَۡسُقۡوَن  اِس  الّنَ َن  ّمِ

َما ؕ قَالََتا 
ُ

ۡوٰدِن ۚ قَاَل َما َخۡطُبک
ُ

اۡمَراَتَیِۡن تَذ

َشۡیٌخ   اَبُۡونَا  َو  الّرَِعٓاُء  یُۡصِدَر  ي 
ٰ
َحّت نَۡسِقۡي  لَا 

ِبیٌۡر ﴿۲۴﴾ 
َ
ک

25. Maka ia memberi minum 
ternak mereka berdua itu, ke-
mudian ia pergi berteduh dan 
berkata, “Wahai Tuhan-ku! Se-
sungguhnya aku sangat memerlu-
kan kebaikan apapun yang 
Engkau turunkan kepadaku.”

ِۡي 
ّ

ِان ّلِ فََقاَل َرّبِ  ي الّظِ
َ

ي ِال
ّٰۤ

ُہَما ثُّمَ تََول
َ
ي ل

ٰ
فََسق

ّيَ ِمۡن َخیٍۡر  فَِقیٌۡر ﴿۲۵﴾ 
َ

  اَنَۡزلَۡت ِال
ۤ
لَِما

seandainya ia seorang orang Israil, sebagaimana dikatakan oleh Bibel, niscaya 
ia berserikat dengan orang-orang Mesir dan telah melaporkan kejadian pada hari 
sebelumnya itu kepada yang berwajib; jadi orang itu memang musuh Nabi Musa 
As dan musuh orang Israil yang meminta bantuan kepada Nabi Musa As itu.

2209A. Apakah kesulitanmu; atau mengapakah engkau?

a26 : 22.

* Ayat 16-23 : Nampaknya sebelum kenabian beliau, Nabi Musa As biasa jalan-jalan diwaktu 
subuh. Suatu hari di jalan beliau melihat seorang Israil bertengkar dengan seorang dari kaum 

R. 3
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26. Kemudian datanglah ke-
padanya salah seorang dari kedua 
wanita itu berjalan dengan malu-
malu. Ia berkata. “Sesungguhnya 
ayahku memanggil engkau, su-
paya ia memberi imbalan kepada 
engkau, karena engkau telah 
memberi minum ternak kami.” 
Maka ketika ia datang kepadanya 
dan menceritakan kepadanya se-
luruh kisah mengenai dirinya, 
“Janganlah engkau takut, engkau 
telah selamat dari kaum yang 
aniaya itu.”2210

جَٓاَءتُۡہ ِاۡحٰدىُہَما تَۡمِشۡي َعلَي اۡسِتۡحَیٓاٍء۪  
َ
ف

َما  اَۡجَر  لَِيۡجِزیََک  یَۡدُعۡوَک  اَبِۡي  ِاّنَ  قَالَۡت 

َعلَۡیِہ   قَّصَ  َو  َجٓاَءٗہ   ا  فَلَّمَ  ؕ لََنا  َسَقۡیَت 

جَۡوَت ِمَن الَۡقۡوِم 
َ
خَۡف ؕ ن

َ
الَۡقَصَص � قَاَل  لَا ت

لِِمیَۡن ﴿۲۶﴾ 
ٰ

الّظ

27. Salah seorang dari kedua 
wanita itu berkata, “Wahai ayah-
ku! Jadikanlah ia pekerja,  sesung-
guhnya sebaik-baik orang yang 
engkau jadikan pekerja ialah  
orang yang kuat dan terpercaya.”

َخیَۡر  ِاّنَ   ۪ ِجۡرُہ 
ۡ
اۡسَتا بَِت 

َ
یٰۤا ِاۡحٰدىُہَما  قَالَۡت 

َجۡرَت الَۡقِوّيُ الۡاَِمیُۡن ﴿۲۷﴾ 
ۡ
َمِن اۡسَتا

28. Ia ayah mereka berkata, 
“Sesungguhnya aku hendak me-
nikahkan salah seorang dari ke-
dua anak perempuanku ini dengan 
engkau dengan syarat engkau 
bekerja untukku delapan tahun 
lamanya. Tetapi jika engkau me-
nggenapkannya sepuluh tahun, 
maka itu suatu kebaikan dari 
dirimu.2211 Dan aku tidak ber-
kehendak memberatkan diri eng-
kau; engkau akan mendapati diri-
ku, insya Allah, termasuk orang-
orang yang saleh.”

ابَۡنَتّيَ  ِاۡحَدي  اُنِۡکَحَک  اَۡن  اُِریُۡد  ِۡيۤ  
ّ

ِان قَاَل 

فَِاۡن   ۚ ِحجٍَج  ثَٰمِنَي  ُجَرنِۡي 
ۡ
تَا اَۡن  ٰۤي  َعل ٰہَتیِۡن 

  اُِریُۡد اَۡن 
ۤ
مِۡن ِعۡنِدَک ۚ َو َما

َ
اَتَۡمۡمَت َعۡشًرا  ف

ِمَن   ُہ  
اللّٰ َشٓاَء   ِاۡن   ِجُدنِۡيۤ 

َ
َست  ؕ َعلَۡیَک   

َ
اَُشّق

ِلِحیَۡن ﴿۲۸﴾  الّصٰ

Fir’aun. Ketika ia minta tolong kepada Nabi Musa As, beliau memukul orang dari kaum Fir’aun 
dan ia mati. Pada Subuh berikutnya Nabi Musa As melewati jalan itu lagi. Beliau melihat lagi 
orang dari kaumnya tengah bertengkar dengan seseorang dari kaum Fir’aun. Ketika Nabi Musa As 
maju ke depan untuk menolong orang dari kaumnya, maka orangnya Fir’aun bicara dengan pelan, 
“Apakah engkau akan memperlakukan aku seperti kemarin kamu telah membunuh orang kami ?” 
Sesudah menerangkan kedua peristiwa itu, ayat berikutnya menjelaskan, bahwa para pemimpin 
kaum Fir’aun telah memutuskan untuk menghukum mati Musa As. Sebelumnya, seseorang yang 
tahu telah memberi tahu Musa As tentang itu. Beliau pun pergi dari sana menuju Midian.
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29. Ia, Musa, berkata, “Itulah 
perjanjian di antara aku dan 
engkau. Manapun dari kedua 
jangka waktu itu yang kusempur-
nakan, tidak akan ada suatu 
tuduhan pada diriku. Dan Allah 
menjadi saksi atas apa yang kita 
katakan.”

الۡاََجلَیِۡن  اَیََّما   ؕ بَۡیَنَک  َو  بَۡیِنۡي  ٰذلَِک  قَاَل 

َما   َعلٰي  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ َعلَّيَ  ُعۡدَواَن  فَلَا  قََضۡیُت 

نَُقۡوُل  َوکِۡیٌل ﴿٪۲۹﴾ 

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب 39



30. Maka tatkala Musa telah 
menyempurnakan jangka waktu 
itu, dan ia berangkat dengan 
keluarganya, ia melihat api dari 
arah gunung. Ia berkata kepada 
keluarganya, “Tunggulah,2212 se-
sungguhnya aaku melihat api;  
semoga aku dapat membawa 
dari sana khabar bagimu atau 
bara api itu, supaya kamu dapat 
menghangatkan diri.”

نََس 
ٰ
ا ۡہِلٖہۤ  

َ
بِا َساَر  َو  الۡاََجَل  ُمۡوَسي  قَٰضي  ا  فَلَّمَ

ا   ُثۡوۤ
ُ

ۡوِر نَاًراؕ قَاَل  لِاَۡہِلِہ  اۡمک
ُ

ِمۡن َجانِِب الّط

اَۡو  ِبخَبٍَر  ۡنَہا  ّمِ ۡم 
ُ

تِۡیک
ٰ
ا َعلِّۡيۤ  

َ ّ ل نَاًرا  نَۡسُت 
ٰ
ا ِۡيۤ  

ّ
ِان

 ﴾۳۰﴿ تَۡصَطُلۡوَن  ُکۡم  
َّ لََعل اِر   الّنَ َن  ِمّ َوٍۃ 

ۡ
َجذ

2210. Kata-kata, “engkau telah selamat dari kaum yang aniaya itu, 
menunjukkan, bahwa begitu mendengar kisah Nabi Musa As, orang tua yang 
muttaqi itu merasa yakin, bahwa Nabi Musa As tidak melakukan pembunuhan; 
dan kematian orang Mesir itu hanyalah suatu kebetulan. Kebalikannya malah ia 
mencap dan mencela orang-orang Mesir sebagai kaum yang buruk.

2211. Susunan ayat ini agaknya tidak mendukung kesimpulan yang pada 
umumnya dianggap dapat diambil dari ayat ini, yaitu, bahwa Syu’aib, atau Jethro, 
setuju mengawinkan salah seorang putrinya kepada Nabi Musa As sebagai 
penghargaan atas baktinya selama delapan ataupun sepuluh tahun. Kenyataan 
yang terjadi agaknya adalah bahwa karena Syu’aib sudah sangat lanjut usianya. 
Ia memerlukan seorang orang jujur untuk mengurus ternak-ternaknya dan 
karena Nabi Musa As dipandangnya sebagai orang yang memiliki syarat-
syarat yang diperlukan, ia diterima menjadi pekerja atas saran salah seorang 
putrinya. Delapan atau sepuluh tahun telah disetujui sebagai masa baktinya. 
Akan tetapi Syu’aib sebagai orang ber-Tuhan, menyadari atau diberitahukan 
oleh Tuhan dengan wahyu, bahwa sebuah masa depan yang besar terpampang di 
hadapan Musa As. Oleh karena itu ia menawarkan kepada Nabi Musa As untuk 
menikahi salah seorang putrinya, dan menginginkan agar mantunya itu tinggal 
bersamanya untuk beberapa masa dan mendapat faedah dan pergaulan sucinya. 
Ia juga menetapkan sebagai salah satu syarat pernikahan, bahwa Nabi Musa As 

a20 : 11;  27 : 8.
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31. Maka tatkala ia datang 
kepadanya, aia diseru oleh su-
atu suara dari sebelah kanan 
lembah,2213 di tempat yang di-
berkati, di dekat pohon itu, “Hai 
Musa! Sesungguhnya Aku-lah 
Allah, Tuhan seluruh alam;

الۡاَیَۡمِن  الَۡواِد  َشاِطَئ  ِمۡن  نُۡوِدَي  اَٰتىَہا   
ۤ
ا فَلَّمَ

ي   َجَرِۃ اَۡن یُّٰمۡوسٰۤ
َ

ِۃ ِمَن الّش
َ
فِي الُۡبۡقَعِۃ الُۡمٰبَرک

 ﴾۳۱ۙ ُہ  َرّبُ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿
ِۡيۤ  اَنَا اللّٰ

ّ
ِان

32. b”Dan lemparkanlah tong-
kat engkau.” Maka ketika ia 
melihatnya bergerak seolah-olah 
ular kecil, berbaliklah ia lari 
ke belakang dan tidak menoleh 
lagi. Kata suara itu, “Hai Musa! 
Majulah dan jangan takut; se-
sungguhnya engkau termasuk 
orang-orang yang aman,

َہا َجٓاّنٌ  
نَّ

َ
ا

َ
ّزُ ک

َ
َہا تَۡہت

ٰ
ا َرا َو اَۡن  اَلِۡق َعَصاَکؕ  فَلَّمَ

لَا  َو  اَۡقِبۡل  ي  ۡب ٰؕیُمۡوسٰۤ یَُعّقِ لَۡم   ّوَ  ُمۡدبًِرا  ي 
ّٰ

ل ّوَ

ِمِنیَۡن ﴿۳۲﴾ 
ٰ

َک ِمَن الۡا
خَۡف ؕ ِانَّ

َ
ت

33. c”Masukkan tangan engkau 
ke dalam dada engkau; ia akan 
keluar putih tanpa cacat, dan 
dekapkan lenganmu rapat-rapat 
pada badanmu untuk menenang-
kan rasa takutmu. Maka inilah 
dua bukti yang nyata dari Tuhan 
engkau kepada Fir‘aun dan 
pembesar-pembesarnya. Sesung-
guhnya mereka adalah kaum 
durhaka.” 

ِمۡن  بَۡیَضٓاَء  ۡخُرۡج 
َ
ت َجۡیِبَک  فِۡي  یََدَک  اُۡسلُۡک 

ِمَن  َجَناَحَک  ِالَۡیَک  اۡضُمۡم   ّوَ   ۪ ُسۡوٍٓء  َغیِۡر 

بَِّک ِالٰي ِفۡرَعۡوَن  نَِک بُۡرَہاٰنِن ِمۡن ّرَ
ٰ

ۡہِب فَذ الّرَ

ِسِقیَۡن ﴿۳۳﴾ 
ٰ
انُۡوا قَۡوًما ف

َ
ۡم ک

ُ
ہ

َو َملَ۠ائِٖہ ؕ ِانَّ

harus tinggal bersamanya untuk delapan atau sepuluh tahun. Jadi tidak benar 
kalau dikatakan, bahwa Syu’aib menawarkan kepada Nabi Musa As menikahi 
putrinya dengan syarat supaya berkhidmat kepadanya selama delapan atau 
sepuluh tahun. Imbalan apa pun yang boleh jadi telah diterima Nabi Musa As, 
hal itu tak ada sangkut-pautnya dengan peminangan.

2212. Berkhalwat (memencilkan diri atau ber-uzlah) adalah sangat penting 
untuk bertafakur dan mengadakan hubungan dengan Dzat Ilahi. Nabi Musa As 
memilih pisah dari keluarganya – pada hakikatnya dari segala pergaulan dan 
hubungan duniawi – agar ia dapat dikaruniai hubungan dengan Tuhan.

2213. Kalau nabi Musa As hanya berada di tepi lembah kerohanian yang 
penuh berkat, maka Rasulullah Saw benar-benar telah memasuki lembah itu 

a19 : 53; 20 : 81; 79 : 17.  b7 : 118; 20 : 20; 26 : 46. c7 : 109; 20 : 23; 27 : 13.
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34. aIa, Musa, berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! Sesungguhnya aku 
telah membunuh2214 seseorang 
dari antara mereka, maka aku 
takut, mereka akan membunuhku;

اَۡن  َخاُف 
َ
فَا نَۡفًسا  ۡم 

ُ
ِمۡنہ ُت 

ۡ
قََتل ِۡي 

ّ
ِان َرّبِ  قَاَل 

یَّۡقُتُلۡوِن ﴿۳۴﴾ 

35. “Dan saudaraku Harun, 
ia lebih fasih daripadaku dalam 
berbicara, maka bkirimkanlah ia 
besertaku sebagai pembantu,2215 
supaya ia dapat membenarkan 
perkataanku. Sesungguhnya aku 
takut mereka akan mendustakan 
aku.”

ُہ  
ۡ
ۡرِسل

َ
فَا لَِسانًا  ۡي  ِمّنِ َصُح 

ۡ
اَف ُہَو  ٰہُرۡوُن  اَِخۡي  َو 

بُۡوِن ﴿۳۵﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ِۡيۤ  اََخاُف  اَۡن  یُّک
ّ

قُِنۡيۤ ۪  ِان َمِعَي ِرۡداً  یَُّصّدِ

36. cDia, Tuhan, berfirman, 
“Kami akan menguatkan lengan 
engkau2216 dengan saudara 
engkau, dan Kami akan memberi 
kamu berdua kekuasaan, se-
hingga mereka tidak akan dapat 
menjangkau kamu berdua. 
Dengan tanda-tanda Kami kamu 
berdua dan orang-orang yang 
mengikutimu akan mendapat 
kemenangan.”

ۡجَعُل 
َ
ن َو  ِخۡیَک 

َ
بِا َعُضَدَک  َسنَُشّدُ  قَاَل 

 ۛ َما 
ُ

ِالَۡیک یَِصُلۡوَن   فَلَا  ٰطًنا 
ۡ
ُسل لَُکَما 

َما الٰۡغلُِبۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ

َبَعک
َّ  ۛ اَنُۡتمَا َو َمِن ات

ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا

37. dMaka tatkala Musa datang 
kepada mereka dengan tanda-
tanda Kami yang nyata, mereka 
berkata, “Ini tidak lain hanyalah 
sihir yang dibuat-buat, dan 
tidaklah kami mendengar hal 
semacam ini dari bapak-bapak 
kami.”

قَالُۡوا  ٰنٍت  بَّیِ ٰیِتَنا 
ٰ
بِا ۡوٰسي  ّمُ ۡم 

ُ
َجٓاَءہ ا  فَلَّمَ

ا  
َ

ًري� ّوَ َما َسِمۡعَنا بِٰہذ
َ
ۡفت ا ِسۡحٌر ّمُ

َّ ۤ  ِال ا
َ

َما ٰہذ

لِیَۡن ﴿۳۷﴾  بَٓائَِنا  الۡاَّوَ
ٰ
فِۡيۤ  ا

(QS.53: 14-15). Nabi Musa As tidak dapat mencapai martabat kedekatan dengan 
Tuhan (Qurb Ilahi) yang disediakan hanya untuk Rasulullah Saw.

2214. Nabi Musa As hanya mengisyaratkan kepada kenyataan, bahwa 
seseorang telah terbunuh secara tidak disengaja olehnya, dan bukan membela 
diri atas tuduhan membunuh orang itu dengan disengaja.

2215. Rid’ berarti, sebuah dinding penunjang atau sebangsanya, yang 
dengan itu sebuah dinding dinding diperkuat dan ditopang; sesuatu yang 

a20 : 41; 26 : 15.  b20 : 30 - 33; 26 : 14.  c20 : 43.   d29 : 40.
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a26 : 30.  b40 : 37.  c7 : 134.   d2 : 51; 7 : 137; 17 : 104; 20 : 79; 26 : 67; 79 : 26.

38. Dan Musa berkata, “Tuhan-
ku lebih mengetahui siapa yang 
membawa petunjuk dari sisi-
Nya, dan siapa yang baginya 
akan ada kesudahan yang baik. 
Sesungguhnya orang-orang yang 
aniaya tidak akan berhasil.”

ُہٰدي 
ۡ
بِال َجٓاَء  بَِمۡن  اَۡعلَُم  َربِّۡيۤ   ُمۡوٰسي  قَاَل   َو 

 ؕ اِر  الّدَ   
ُ

َعاِقَبۃ لَٗہ  ۡوُن 
ُ

تَک َمۡن  َو  ِعۡنِدٖہ   ِمۡن 

لُِمۡوَن ﴿۳۸﴾ 
ٰ

ٗہ  لَا یُۡفِلُ�  الّظ
ِانَّ

39. Dan Fir‘aun berkata, “Hai 
pembesar-pembesar! aAku tidak 
mengetahui bagimu tuhan lain 
selain aku sendiri; maka bhai 
Haman bakarkanlah bagiku tanah 
liat untuk membuat batu bata; 
kemudian buatlah bagiku bangun-
an tinggi, supaya dengan menaiki-
nya aku dapat melihat Tuhan 
Musa,2217 dan sesungguhnya aku 
benar-benar yakin ia termasuk 
orang-orang pendusta.”

لَُکۡم  َعلِۡمُت  َما  الَۡملَاُ  یَُّہا 
َ
یٰۤا ِفۡرَعۡوُن  قَاَل  َو 

َعلَي  ٰیَہاٰمُن  لِۡي  ۡوِقۡد 
َ
َغیِۡرۡي ۚفَا ِالٍٰہ  ۡن   ّمِ

ِالِٰہ  ٰۤي   ِال لُِع  
َ

اَّط َعلِّۡيۤ 
َ ّ ل َصۡرًحا  ِۡي 

ّ
ل فَاۡجَعۡل   یِۡن  الّطِ

 ﴾۳۹﴿ الٰۡکِذبِیَۡن  ِمَن   ٗہ  لَاَُظّنُ ِۡي 
ّ

ِان َو   � ُمۡوٰسي 

40. cDan ia beserta lasykarnya 
berlaku takabur di bumi tanpa 
alasan yang benar. Dan mereka 
menyangka bahwa, mereka tidak 
akan dikembalikan kepada Kami.

بَِغیِۡر  الۡاَۡرِض  فِي  ُجُنۡوُدٗہ   َو  ُہَو  بََر 
ۡ

اۡسَتک َو 

ۡم  ِالَۡیَنا لَا یُۡرَجُعۡوَن ﴿۴۰﴾ 
ُ
ہ

ا اَنَّ ۡوۤ حَّقِ َو َظّنُ
ۡ

ال

41. dMaka Kami menangkap 
ia beserta lasykarnya, lalu Kami 
campakkan mereka ke dalam laut. 
Maka lihatlah, betapa buruknya 
akibat bagi orang-orang yang 
aniaya!

ۡم فِي الَۡیّمِ ۚ فَانُۡظۡر 
ُ
ٰنہ

ۡ
ٰنُہ َو ُجُنۡوَدٗہ  فََنَبذ

ۡ
َخذ

َ
فَا

لِِمیَۡن ﴿۴۱﴾ 
ٰ

  الّظ
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف ک

َ
ک

dengan itu orang tertolong, terbantu atau tersokong; pembantu atau penolong. 
Mereka berkata, Fulānun Rid’u Fulānin, yakni, si Fulan adalah penolong si 
Anu (Lane).

2216. ‘Adud  berarti, pangkal lengan atau bagian atas lengan; penolong 
atau pembantu (Lane).

2217. Ayat ini dapat diberi dua penafsiran: (1) Orang-orang Bani Israil 
memang sudah bekerja sebagai buruh-buruh di pabrik-pabrik pembakaran 
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42. Dan Kami jadikan mereka 
pemimpin-pemimpin ayang me-
ngajak orang-orang kepada api; 
dan pada Hari Kiamat mereka 
tidak akan ditolong.

اِر ۚ َو  یَۡوَم   ي الّنَ
َ

  یَّۡدُعۡوَن  ِال
ً

ۃ ۡم  اَئِّمَ
ُ
ٰنہ

ۡ
َو َجَعل

الِۡقٰیَمِۃ  لَا  یُۡنَصُرۡوَن ﴿۴۲﴾ 

43. bDan Kami ikuti mereka di 
dunia ini dengan laknat; dan pada 
Hari Kiamat mereka termasuk  
orang-orang yang bernasib bu-
ruk.2217A

یَۡوَم   َۚو 
ً

لَۡعَنۃ نَۡیا  الّدُ ٰہِذِہ  فِۡي  ۡم 
ُ
اَتَۡبۡعٰنہ َو 

َن الَۡمۡقُبۡوِحیَۡن ﴿٪۴۳﴾  ۡم ّمِ
ُ
الِۡقٰیَمِۃ ہ 

44. cDan sesungguhnya Kami 
berikan kitab kepada Musa, 
setelah Kami binasakan umat-
umat yang terdahulu, sebagai 
sumber penerangan bagi manusia 
dan petunjuk serta rahmat, supaya 
mereka mendapat pelajaran.

 
ۤ
َما بَۡعِد   ۭ ِمۡن   الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

اِس  لِلّنَ بََصٓائَِر  الۡاُۡولٰي  الُۡقُرۡوَن  اَۡہلَۡکَنا 

ُرۡوَن ﴿۴۴﴾ 
َّ
ک

َ
ۡم  یََتذ

ُ
ہ

َّ َعل
َّ   ل

ً
َو ُہًدي ّوَ َرۡحَمۃ

45. Dan engkau tidak ada di 
sebelah barat gunung itu, ketika 
Kami serahkan tugas risalat 
kepada Musa, dan engkau tidak 
termasuk orang-orang yang me-
nyaksikan,2218

ِالٰي   
ۤ
قََضۡیَنا ِاۡذ  ۡربِّيِ 

َ
الۡغ ِبجَانِِب  ُکۡنَت  َما  َو 

 ﴾۴۵ۙ ِہِدیَۡن ﴿
ٰ

ُمۡوَسي الۡاَۡمرَ  َو َما ُکۡنَت  ِمَن  الّش

bata. Fir‘aun mengisyaratkan kepada keadaan mereka yang hina ini dan 
agaknya menyindirkan kepada Haman, “Orang-orang ini nampaknya tidak 
punya cukup kerja. Karena kelebihan waktu menganggur, mereka telah mulai 
memimpikan kenabian. Mereka harus disuruh bekerja berat; kemudian mereka 
akan sadar kembali, dan meninggalkan khayalan-khayalan tentang Tuhan 
dan kenabian.” (2) Orang-orang Mesir ahli sekali dalam ilmu falak. Mereka 
mendirikan peneropong-peneropong bintang yang berbangunan tinggi untuk 
mengamati gerakan bintang-bintang. Maka Fir‘aun sambil mengejek, meminta 
kepada Haman untuk mendirikan baginya sebuah gedung peneropong bintang 
yang tinggi, agar kiranya ia dapat mengintip Tuhannya Nabi Musa As itu.

2217A. Maqbūh berarti tuna atau mahrum (luput) dari kebaikan; tersingkir 
dari kebaikan seperti seekor anjing; dibuat menjijikkan (Lane).

2218. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa nubuatan Nabi Musa 
As tentang Rasulullah Saw (Ulangan 18: 18) telah genap begitu jelas dan 
demikian rincinya, seakan-akan Rasulullah Saw secara pribadi hadir bersama 

a11 : 99.  b11 : 61, 100.  c7 : 155;  46 : 13.

R. 5



AL-QASAS Surah 28Juz 20

1364

46. Tetapi sesudah Musa Kami 
telah menjadikan generasi-generasi, 
dan berlalulah atas mereka masa 
yang panjang.2219 Dan engkau 
tidak tinggal di antara penduduk 
Madyan,2219A yang membacakan 
ayat-ayat Ka-mi kepada mereka; 
melainkan sesungguhnya Kami-
lah yang mengutus rasul-rasul.

َعلَۡیہُِم  فََتَطاَوَل  قُُرۡونًا  نَا 
ۡ
اَنَۡشا  

ۤ
ا لِٰکّنَ َو 

َمۡدیََن  اَۡہِل  فِۡيۤ   ثَاِویًا  ُکۡنَت  َما  َو   ۚ الُۡعُمُر 

ا   ُکّنَ ا  لِٰکّنَ ٰیِتَنا�َو 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تَۡتُلۡوا 

مُۡرِسلِیَۡن ﴿۴۶﴾ 

47. Dan engkau tidak berada di 
sisi gunung, aketika Kami berseru 
kepada Musa dan menurunkan 
wahyu tentang engkau.2220 Tetapi 
Kami telah mengutus engkau 
sebagai rahmat dari Tuhan 
engkau, bsupaya engkau memberi-
kan peringatan kepada kaum 
yang tidak pernah datang kepada 
mereka seorang pemberi peri-
ngatan sebelum engkau supaya 
mereka mendapat pelajaran.

ۡوِر  ِاۡذ نَاَدیَۡنا َو لِٰکۡن 
ُ

َو َما ُکۡنَت ِبجَانِِب الّط

ۡم 
ُ
اَٰتىہ   

ۤ
ا ّمَ قَۡوًما  لُِتۡنِذَر  بَِّک  ّرَ ۡن  ّمِ  

ً
ۡحَمۃ ّرَ

ُرۡوَن ﴿۴۷﴾ 
َّ
ک

َ
ۡم  یََتذ

ُ
ہ

َّ ۡن قَۡبلَِک  لََعل ِذیٍۡر ّمِ
ۡن نَّ ّمِ

Nabi Musa As ketika Nabi Musa As menubuatkan nubuatan itu.
2219. Abad demi abad berlalu dan serangkaian (silsilah) nabi-nabi muncul 

sesudah Nabi Musa As dan mereka menablighkan amanat masing-masing, 
namun tidak ada di antara nabi-nabi itu pernah mengaku sebagai “seorang nabi 
yang seperti Nabi Musa As” yang mengenainya Nabi Musa As telah membuat 
nubuatan seperti tercantum dalam Ulangan 18: 18, hingga Al-Qur’an diturunkan. 
Al-Qur’an mengumumkan, bahwa nubuatan agung Nabi Musa As itu telah 
genap dalam wujud Rasulullah Saw (QS.73: 16). Jelaslah, bahwa nubuatan itu 
dari Tuhan dan mustahil diletakkan dalam sabdanya oleh Rasulullah Saw yang 
datang beberapa abad kemudian sesudahnya. Kaum Nabi Musa As hampir telah 
melupakan nubuatan itu dan nubuatan-nubuatan lain mengenai Rasulullah Saw 
disebabkan oleh berlalunya masa.

2219A. Kata-kata ini menunjuk kepada persesuaian yang besar antara 
Rasulullah Saw dengan Nabi Musa As. Seperti Nabi Musa As yang tinggal di 
Midian untuk sepuluh tahun lamanya di tengah-tengah suatu bangsa yang asing 
dan kemudian kembali ke Mesir untuk melepaskan kaumnya yang tertindas dari 
perbudakan Fir‘aun, Rasulullah Saw tinggal di Medinah selama sepuluh tahun 
dan kemudian datang ke Mekah untuk menaklukkan kota itu.

a20 : 12 - 13;  79 : 17.  b32 : 4;  36 : 7.
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48. Dan sekiranya tidak me-
nimpa mereka musibah disebabkan 
perbuatan tangan mereka, maka 
mereka akan berkata, a”Wahai 
Tuhan kami! Mengapa Engkau 
tidak mengutus kepada kami 
seorang rasul, sehingga kami dapat 
mengikuti perintah-perintah Eng-
kau dan kami menjadi termasuk di 
antara orang-orang mukmin?”

َمۡت  قَّدَ  ۭ بَِما 
ٌ

ِصۡیَبۃ ّمُ ۡم 
ُ
تُِصۡیَبہ اَۡن  لَاۤ  لَۡو  َو 

َت 
ۡ
اَۡرَسل لَاۤ  لَۡو  َربََّنا  فََیُقۡولُۡوا  اَیِۡدیۡہِۡم 

ِمَن   ۡوَن 
ُ

نَک َو  ٰیِتَک 
ٰ
ا ِبَع  فََنّتَ َرُسۡولًا  ِالَۡیَنا 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۴۸﴾ 

49. Apabila telah datang 
kepada mereka kebenaran dari 
hadirat Kami, mereka berkata, 
b”Mengapa ia tidak diberi seperti 
apa yang telah diberikan kepada 
Musa dahulu?” Bukankah mereka 
telah menolak apa yang telah 
diberikan kepada Musa dari 
dahulu? Mereka berkata, “Harun 
dan Musa hanyalah dua tukang 
sihir yang saling membantu.” Dan 
mereka berkata, “Sesungguhnya 
kami ingkar kepada semua pen-
dakwaan mereka berdua.”

لَاۤ   لَۡو  قَالُۡوا  ِعۡنِدنَا  ِمۡن   
ُ

حَّق
ۡ

ال ُم 
ُ
َجٓاَءہ ا  فَلَّمَ

ُرۡوا 
ُ
ف

ۡ
یَک لَۡم   اََو   ؕ ُمۡوٰسي  اُۡوتَِي     

ۤ
َما ِمۡثَل   اُۡوتَِي  

ِسۡحٰرِن  قَالُۡوا   ۚ قَۡبُل  ِمۡن  ُمۡوٰسي  اُۡوتَِي   
ۤ
بَِما

فُِرۡوَن ﴿۴۹﴾ 
ٰ

ّلٍ  ک
ُ
ا بِک

ا ِانَّ تَٰظَہَراَؕو قَالُۡوۤ

50. Katakanlah, “Maka datang-
kanlah sebuah kitab dari sisi Allah 
sebagai pemberi petunjuk yang 
lebih baik daripada kedua kitab,2221 
yakni Taurat dan Al-Qur’an itu, 
supaya aku mengikutinya, jika 
kamu memang orang-orang yang 
benar.”

اَۡہٰدي  ُہَو  ِہ 
اللّٰ ِعۡنِد  ۡن  ّمِ بِِکٰتٍب  تُۡوا 

ۡ
فَا قُۡل 

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۵۰﴾ 
ُ
ِبۡعُہ  ِاۡن ک

َّ   اَت
ۤ
ِمۡنُہَما

2220. Ayat ini mengandung arti, bahwa tidak mungkin Rasulullah Saw yang 
mula-mula telah menyebabkan Nabi Musa As membuat nubuatan mengenai 
beliau (Ulangan 18: 18) dan kemudian menda’wakan diri diutus sebagai 
penggenap nubuatan itu.

2221. Ayat ini mengisyaratkan kepada kedudukan sangat tinggi yang 
dimiliki oleh Al-Qur’an dan Taurat di antara kitab-kitab samawi, dan Al-Qur’an 
adalah yang terbaik dari antara kitab-kitab wahyu, sedang Kitab Taurat 

a20 : 135.  b6 : 125.
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51. aTetapi jika mereka tidak 
menjawab engkau, maka ke-
tahuilah, bahwa mereka hanya 
mengikuti hawa nafsunya. Dan 
siapakah yang lebih sesat daripada 
orang yang mengikuti hawa 
nafsunya tanpa petunjuk dari 
Allah? Sesungguhnya Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaum 
yang aniaya.

ِبُعۡوَن   َما یَّتَ
ِجۡیُبۡوا لََک فَاۡعلَۡم  اَنَّ

َ
ۡم يَۡست

َّ فَِاۡن ل

َبَع َہٰوىُہ بَِغیِۡر 
َّ   ِممَِّن ات

ُ
ۡم ؕ َو َمۡن اََضّل

ُ
اَۡہَوٓاَءہ

الَۡقۡوَم  یَۡہِدي  لَا  َہ 
اللّٰ ِہِؕاّنَ 

اللّٰ َن  ّمِ ُہًدي 

لِِمیَۡن ﴿٪۵۱﴾ 
ٰ

الّظ 

52. Dan sesungguhnya telah 
Kami turunkan wahyu secara 
berturut-turut kepada mereka, 
supaya mereka mendapat pela-
jaran.

 ﴾۵۲ؕ ﴿ ُرۡوَن 
َّ
ک

َ
یََتذ ۡم 

ُ
ہ

َّ لََعل الَۡقۡوَل  مُ 
ُ
لَہ َنا 

ۡ
ل َوّصَ لََقۡد  َو 

53. Orang-orang yang telah 
Kami beri kitab2222 sebelumnya 
Al-Qur’an, dan mereka beriman 
kepadanya, 

بِٖہ  ۡم 
ُ
ہ قَۡبِلٖہ  ِمۡن  الِۡکٰتَب  ُم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۵۳﴾ 

54. Dan apabila dibacakan Al-
Qur’an kepada mereka, mereka 
berkata, “Kami beriman kepada-
nya, sesungguhnya itu adalah 
kebenaran dari Tuhan kami, 
bahkan sesungguhnya sebelum ini 
pun kami mengikuti ajarannya.”

  ِمۡن 
ُ

حَّق
ۡ

ال ُہ 
ِانَّ بِٖہۤ   ا  َمّنَ

ٰ
ا قَالُۡوۤا  َعلَۡیہِۡم   یُۡتلٰي  ِاذَا  َو  

 ﴾۵۴﴿ ُمۡسلِِمیَۡن  قَۡبِلٖہ  ِمۡن  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ  

ۤ
بَِّنا ّرَ

55. Merekalah yang akan 
diberi ganjaran dua kali, karena 
mereka telah bersabar2223 dan 
bmereka menolak keburukan 
dengan kebaikan, dan cmereka 
sedekahkan sebagian dari apa 
yang Kami rezekikan kepada 
mereka.

َو  َصبَُرۡوا  بَِما  ّرَتَیِۡن 
َ
ّم ۡم 

ُ
اَۡجَرہ یُۡؤتَۡوَن  ِٰٓئَک  اُول

ۡم  
ُ
  َو  ِممَّا  َرَزۡقٰنہ

َ
َئۃ ّیِ حََسَنِۃ  الّسَ

ۡ
یَۡدَرُءۡوَن بِال

یُۡنِفُقۡوَن ﴿۵۵﴾ 

menduduki tempat kedua.
2222. Al-Kitāb pada khususnya ditujukan kepada Taurat atau kepada tiap-

tiap kitab yang diwahyukan; ayat ini dapat diartikan, baik: (1) mereka, yang 

a11 : 15, b13 : 23; 23 : 97; 41 : 35.  c23 : 5.
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56. aDan apabila mereka men-
dengar percakapan yang sia-sia, 
mereka berpaling darinya dan 
berkata, “Bagi kami amal kami 
dan bagi kamu amalmu. Selamat 
sejahtera atas kamu. Kami tidak 
menghendaki pertalian dengan   
orang-orang jahil.”

قَالُۡوا  َو  َعۡنُہ  اَۡعَرُضۡوا  ۡغَو 
َّ الل َسِمُعوا  ِاَذا  َو 

اَۡعمَالُُکۡم َ۪سلٌٰم   لَُکۡم  َو  اَۡعمَالَُنا   
ۤ
لََنا

ٰجِہلِیَۡن ﴿۵۶﴾ 
ۡ

ۡم ۪ لَا  نَۡبَتِغي ال
ُ

َعلَۡیک

57. bSesungguhnya engkau 
tidak dapat memberi petunjuk 
kepada siapa pun yang engkau 
sukai; tetapi Allah memberi 
petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki; dan Dia lebih 
mengetahui orang-orang yang 
akan mendapat petunjuk.

َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  اَۡحَبۡبَت  َمۡن  تَۡہِدۡي  لَا  َک 

ِانَّ
یَۡہِدۡي َمۡن يََّشٓاُءۚ  َو ُہَو اَۡعلَُم بِالُۡمۡہَتِدیَۡن ﴿۵۷﴾ 

58. Dan mereka berkata, “Jika 
sekiranya kami mengikuti pe-
tunjuk bersama engkau, tentulah 
kami akan diusir2224 dari negeri 
kami.” Katakanlah, “Bukankah 
telah Kami tempatkan mereka 
pada tempat terlindung yang 
aman, cyang didatangkan ke 
tempat itu segala macam buah-
buahan, sebagai rezeki dari sisi 
Kami?” Akan tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui.

ِمۡن   ۡف 
َ

خَّط
َ

نُت َمَعَک  ُہٰدي 
ۡ
ال ِبِع  ّتَ

َ نّ ِاۡن  ا  قَالُۡوۤ َو 

ِمًنا 
ٰ
ا َحَرًما  ۡم 

ُ
ہ

َّ ل ۡن 
ّ

نَُمِک لَۡم  ؕاََو  اَۡرِضَنا 

َو  ا 
ُدنَّ

َّ ل ۡن  ِمّ ۡزقًا  ِرّ ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک ثََمٰرُت   ِالَۡیِہ   ي   ۡجبٰۤ

ُ
ّي

ۡم  لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۸﴾ 
ُ
َرہ

َ
لِٰکّنَ  اَۡکث

a25 : 64; 25 : 73. b12 : 104; 16 : 38.  c2 : 127; 14 : 38.

telah dianugerahi pengertian tepat mengenai kitab itu – yaitu Kitab Taurat – dan 
merenungkannya, pasti mempercayai kitab ini juga, yaitu Al-Qur’an; atau (2) 
dari antara pengikut-pengikut tiap kitab yang diwahyukan, segolongan besar 
akan beriman kepada Al-Qur’an dan masuk Islam, dari abad ke abad.

2223. Orang-orang seperti itu dari antara “ahlikitab” yang beriman kepada 
Al-Qur’an akan mendapat ganjaran berganda; karena mempercayai Taurat dan 
Al-Qur’an, dan juga karena menanggung penderitaan dengan sabar pada jalan 
kebenaran. 

2224. Ayat ini berarti, bahwa tidak beralasan untuk takut, bahwa bila 
syariat baru itu diterima, orang-orang akan menyerang kota Mekah dan 
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59. aDan berapa banyak kota 
yang telah Kami binasakan, 
yang telah takabur  dalam ke-
hidupannya yang nyaman dan 
berlimpah! Maka itulah tempat 
kediaman mereka yang tidak2225 
didiami sesudah mereka kecuali 
sebagian kecil.2225A Dan Kami-lah 
yang menjadi pewarisnya. 

َمِعيَۡشَتَہاۚ  قَۡریٍَۃ ۭ بَِطَرۡت  ِمۡن  اَۡہلَۡکَنا  ۡم 
َ
ک َو 

ا 
َّ ِال ۡن ۭ بَۡعِدہِۡم  ۡن  ّمِ

َ
تُۡسک لَۡم  ۡم 

ُ
َمٰسِکُنہ َک 

ۡ
فَِتل

ۡحُن الٰۡوِرثِیَۡن ﴿۵۹﴾ 
َ
ا ن ّنَ

ُ
قَلِۡیلًا ؕ َو ک

60. bDan Tuhan engkau tidak 
akan membinasakan kota-kota 
sebelum Dia membangkitkan 
di ibukotanya seorang rasul,2226 
yang membacakan kepada 
mereka ayat-ayat Kami; dan tidak 
pula Kami binasakan kota-kota 
kecuali penduduknya aniaya.

یَۡبَعَث  ي 
ٰ
َحّت الُۡقٰري  ُمۡہلَِک  َربَُّک  اَن 

َ
ک َما  َو 

َو   ۚ ٰیِتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  یَّۡتُلۡوا  َرُسۡولًا  َہا  اُّمِ فِۡيۤ  

اَۡہلَُہا  َو  ا 
َّ ِال ي   الُۡقرٰۤ ُمۡہلِِکي  ا  ُکّنَ َما 

ٰظلُِمۡوَن ﴿۶۰﴾ 

merampas dari kaum Mekah hak milik dan kemerdekaan mereka. Ayat ini 
bermaksud mengatakan, bahwa dari zaman purbakala Mekah (yang kini akan 
menjadi pusat agama baru itu) tetap merupakan tempat suci yang aman; dan 
mereka yang pernah coba-coba mengganggu kesuciannya, mereka sendirilah 
yang menemui kehancuran dan kebinasaan.

2224A. Di dalam Al-Qur’an Illā Qalīlan berarti tidak ada sama sekali.
2225. Pernah ada bangsa-bangsa yang hidup di masa lampau, yang lebih 

kuat dan lebih kaya, serta memiliki peradaban lebih tinggi dari bangsa yang 
ditakuti oleh kaum Mekah, namun ketika mereka menolak kebenaran dan 
berlaku sombong, mereka disapu bersih dari permukaan bumi seolah-olah 
mereka tidak pernah hidup di atasnya, dan mereka yang dianggap lemah 
ditakdirkan menggantikan tempat mereka.

2226. Luar biasa sering dan menyeluruhnya bencana alam dalam bentuk 
kelaparan, peperangan, gempa bumi, dan wabah selama lima atau enam dekade 
terakhir (pada waktu tafsir ini ditulis – Peny.), menghendaki kemunculannya 
seorang Pembaharu Suci di zaman ini.

a7 : 5; 21 : 12; 22 : 46; 65 : 9.  b6 : 132; 11 : 118;  20 : 135; 26 : 209.
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61. aDan apa pun yang diberikan 
kepadamu adalah kenikmatan 
sementara dari kehidupan duniawi 
dan perhiasannya; dan apa yang 
ada di sisi Allah lebih baik dan 
lebih kekal. Maka tidakkah kamu 
mau mempergunakan akal?

نَۡیا  حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

مََتاُع  ال
َ

ۡيٍء ف
َ

ۡن ش   اُۡوتِۡیتُۡم ّمِ
ۤ
َو َما

 ؕ ي 
ٰ
اَبۡق ّوَ   َخیٌۡر   ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  َما  َو   ۚ ِزیَۡنُتَہا  َو 

اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿٪۶۱﴾  

62. Maka apakah sama orang 
yang kepadanya Kami janjikan 
suatu janji yang baik, yang 
penyempurnaannya akan ia 
dapatkan, bsama seperti orang 
yang Kami berikan kesenangan 
kehidupan di dunia ini saja, 
kemudian pada Hari Kiamat ia 
akan termasuk  orang-orang yang 
dihadapkan kepada Tuhan untuk 
mempertanggung jawabkan per-
buatannya?

لَاِقۡیِہ  فَُہَو  َحَسًنا  َوۡعًدا  َعۡدٰنُہ  ّوَ مَۡن 
َ

اَف

ُہَو  ثُّمَ  نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال َمَتاَع  ۡعٰنُہ  ّتَ ّمَ َمۡن 
َ
ک

یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ ِمَن الُۡمۡحَضِریَۡن ﴿۶۲﴾ 

63. Dan pada Hari itu Dia akan 
berseru kepada mereka, dan akan 
berkata, c”Di manakah mereka 
yang dahulu kamu anggap sekutu-
sekutu-Ku itu?”

ِذیَۡن  
َّ ٓاِءَي ال

َ
َو یَۡوَم یَُناِدیۡہِۡم فََیُقۡوُل  اَیَۡن ُشَرک

ۡنتُۡم  تَۡزُعُمۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ُ
ک

64. Maka orang-orang yang 
atas mereka layak dijatuhkan 
putusan azab Kami akan berkata, 
d”Wahai Tuhan kami! Inilah 
orang-orang yang kami sesatkan. 
Kami telah menyesatkan mereka 
sebagaimana kami sendiri telah 
sesat. Kini kami berlepas diri dari 
mereka dan berpaling kepada 
Engkau. eBukanlah kami yang 
mereka sembah.”

ٓاِء  
َ
ُؤل ہٰۤ َربََّنا  الَۡقۡوُل  َعلَۡیہُِم   

َ
َحّق ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل 

 ۚ َغَویَۡنا  َما 
َ
ک ۡم 

ُ
اَۡغَویٰۡنہ  ۚ اَۡغَویَۡنا  ِذیَۡن 

َّ ال

 ﴾۶۴﴿ یَۡعُبُدۡوَن  ِایَّانَا  ا  انُۡوۤ
َ
ک َما  ِالَۡیَک    

ۤ
اۡنَا تَبَّرَ

a3 : 15; 9 : 38; 10 : 71; 16 : 118; 40 : 40.  b20 : 132; 26 : 206 - 208. c28 : 75; 41 : 48.  d7 : 39, 40; 14 : 
22; 33 : 68 - 69; 34 : 32 - 33; 40 : 48 - 49.  e10 : 29; 16 : 87.
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65. Dan akan dikatakan ke-
pada orang-orang musyrik itu, 
a”Serulah sekarang apa yang 
disebut sekutu-sekutumu.” Maka 
mereka akan berseru kepada 
mereka itu, tetapi mereka itu 
berhala tidak akan menjawab 
mereka. Dan mereka akan melihat 
azab, dan berharap alangkah 
baiknya sekiranya mereka dulu 
mengikuti petunjuk.

فَلَۡم   ۡم 
ُ
فََدَعۡوہ ۡم 

ُ
ٓاَءک

َ
ُشَرک اۡدُعۡوا  ِقۡیَل  َو 

ۡم  
ُ
ہ

اَنَّ لَۡو   ۚ اَب 
َ

الَۡعذ َراَُوا  َو   ؕ ۡم 
ُ
لَہ ِجۡیُبۡوا 

َ
يَۡست

انُۡوا یَۡہَتُدۡوَن ﴿۶۵﴾ 
َ
ک

66. Dan pada hari itu Allah 
akan memanggil mereka, dan 
berfirman, b”Jawaban apakah yang 
kamu berikan kepada rasul-
rasul?”

اََجۡبتُُم   ۤ َذا َما ُل  فََیُقۡو ِدیۡہِۡم  یَُنا یَۡوَم  َو 

الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۶۶﴾ 

67. Maka pada hari itu segala 
dalih2227akan menjadi kabur2228 
atas mereka, dan mereka bahkan 
tidak akan bertanya satu sama 
lain.

لَا   ۡم 
ُ
فَہ یَۡوَمِئٍذ  َۢۡبٓاُء  الۡاَن َعلَۡیہُِم  فََعِمَیۡت 

یَتََسٓاَءلُۡوَن ﴿۶۷﴾ 

68. cTetapi orang yang bertobat 
dan beriman serta beramal 
saleh, semoga ia akan termasuk 
orang-orang yang memperoleh 
kebahagiaan.2229

ي  فََعسٰۤ َصاِلحًا  َعِمَل  َو  َمَن  ٰ
ا َو  تَاَب  َمۡن  ا  ّمَ

َ
فَا

ۡوَن ِمَن الُۡمۡفِلِحیَۡن ﴿۶۸﴾ 
ُ

اَۡن  یَّک

a10 : 29 - 30;  16 : 87.  b5 : 110;  7 : 7.  c20 : 83;  25 : 72.

2227. ‘Amiya ‘alaihi al-Amru berarti perkara itu menjadi gelap atau kacau 
baginya (Lane). 

2228. Anbā’ (dalil-dalil) adalah jamak dari Naba’ yang berarti, khabar 
penting; keterangan; amanat; dalil (Lane & Kulliyat). Pada hari pembalasan, 
orang-orang ingkar akan mengalami kekalutan pikiran dan putus asa, dan akan 
sama sekali kehilangan akal untuk membela diri, karena kerapuhan semua helah 
dan dalih yang palsu telah menjadi jelas, mereka tidak mendapat kesempatan 
untuk bermusyawarah antara satu dengan lainnya guna mempersiapkan 
pembelaan mereka.

2229. Menurut Islam pintu taubat selamanya tetap terbuka. Orang-orang 
yang berdosa dapat bertobat bahkan pada saat ia sedang menghembuskan 
nafas yang penghabisan. Ia sama sekali tidak luput dari najat (keselamatan), 
kecuali bila karena bersikeras dalam keingkaran terhadap kebenaran, ia sendiri 
dengan sengaja memilih menutup pintu taubat baginya.
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69. Dan Tuhan engkau men-
ciptakan apapun yang Dia 
kehendaki, dan memilih siapapun 
yang Dia kehendaki. Mereka tidak 
berhak memilih. Mahasuci Allah 
dan Mahatinggi di atas apa yang 
mereka sekutukan dengan-Nya.

ُم 
ُ
لَہ اَن 

َ
ک َما   ؕ َيۡخَتاُر  َو  يََشٓاُء  َما  َيۡخلُُق  َربَُّک  َو 

ۡوَن ﴿۶۹﴾ 
ُ
ِہ  َو تَٰعلٰي َعمَّا یُۡشِرک

ِخیََرُۃ ؕ ُسۡبٰحَن اللّٰ
ۡ

ال

70. aDan Tuhan engkau me-
ngetahui apa yang disembunyikan 
oleh dada mereka, dan apa yang 
mereka tampakkan.

َما  َو  ۡم 
ُ
ُصُدۡوُرہ تُِکّنُ  َما  یَۡعلَُم  َربَُّک  َو 

 ﴾۷۰﴿ یُۡعلُِنۡوَن 

71. Dan Dia-lah Allah; tidak 
ada tuhan selain Dia. Dia-lah 
Yang berhak atas segala puji pada 
permulaan dan akhir. Kepunyaan-
Nya-lah semua kedaulatan, dan 
kepada-Nya-lah kamu akan di-
kembalikan.

فِي  حَۡمُد 
ۡ

ال لَُہ    ؕ ُہَو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ   ُہ  

اللّٰ ُہَو  َو 

ِالَۡیِہ  َو  ُم 
ۡ

حُک
ۡ

ال لَُہ  ِخَرِۃَ۪و 
ٰ

الۡا َو  الۡاُۡولٰي 

 ﴾۷۱﴿ تُۡرَجُعۡوَن 

72. Katakanlah, “Bagaimana-
kah pendapatmu, sekiranya Allah 
menjadikan atas kamu malam 
terus menerus sampai Hari 
Kiamat, siapakah tuhan selain 
Allah yang dapat mendatangkan 
kepadamu cahaya? Maka tidak-
kah kamu mau mendengar?”

ۡیَل 
َّ ال ُم 

ُ
َعلَۡیک ُہ 

اللّٰ َجَعَل  ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم  قُۡل 

ِہ 
اللّٰ َغیُۡر  ِالٌٰہ  َمۡن  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوِم  ِالٰي  َسۡرَمًدا  

ۡم بِِضَیٓاٍء ؕ اَفَلَا تَۡسَمُعۡوَن ﴿۷۲﴾ 
ُ

تِۡیک
ۡ
یَا

73. Katakanlah, “Bagaimana-
kah pendapatmu, sekiranya Allah 
menjadikan siang terus menerus 
atas kamu sampai hari kiamat, 
siapakah tuhan selain Allah yang 
mendatangkan kepadamu malam 
supaya kamu dapat beristirahat2230 
di dalamnya? Maka tidakkah 
kamu mau melihat?”

َہاَر  ُم الّنَ
ُ

ُہ َعلَۡیک
قُۡل  اََرَءیۡتُۡم  ِاۡن َجَعَل  اللّٰ

َغیُۡر  ِالٌٰہ  َمۡن  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوِم  ِالٰي  َسۡرَمًدا 

اَفَلَا    ؕ ِفۡیِہ  ُنۡوَن 
ُ

تَۡسک بِلَۡیٍل  ۡم 
ُ

تِۡیک
ۡ
یَا ِہ 

اللّٰ

تُۡبِصُرۡوَن ﴿۷۳﴾ 

2230. Jikalau bekerja terus-menerus dan istirahat terus-menerus itu 

a2 : 78;  11 : 6;  16 : 24;  36 : 77.
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a10 : 68; 17 : 13; 27 : 87; 30 : 24.  b16 : 28; 18 : 53; 28 : 63; 41 : 48.
c4 : 42; 16 : 85.  d29 : 40; 40 : 25.

74. aDan dari rahmat-Nya juga 
Dia telah menjadikan bagimu 
malam dan siang agar kamu 
beristirahat di dalamnya, dan 
kamu mencari karunia-Nya dan 
supaya kamu bersyukur.

َہاَر   الّنَ َو  ۡیَل 
َّ ال لَُکُم  َجَعَل  ۡحَمِتٖہ  ّرَ ِمۡن  َو 

َو   فَۡضِلٖہ  ِمۡن  لَِتۡبَتُغۡوا  َو  ِفۡیِہ  ُنۡوا 
ُ

لِتَۡسک

ُرۡوَن ﴿۷۴﴾ 
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ لََعل

75. Dan pada Hari itu Dia 
akan memanggil mereka, dan 
berfirman, b”Dimanakah yang 
dahulu kamu anggap sekutu-
sekutu-Ku itu?”

ِذیَۡن  
َّ ٓاِءَي ال

َ
َو یَۡوَم یَُناِدیۡہِۡم فََیُقۡوُل اَیَۡن ُشَرک

ۡنتُۡم تَۡزُعُمۡوَن ﴿۷۵﴾ 
ُ
ک

76. cDan akan Kami bang-
kitkan dari tiap-tiap umat se-
orang saksi dan Kami akan 
berfirman, “Kemukakanlah dalil-
mu.” Kemudian mereka akan 
mengetahui, bahwa kebenaran 
kepunyaan Allah semata. Dan apa 
yang biasa mereka ada-adakan 
akan lenyap dari mereka.

َنا َہاتُۡوا 
ۡ
ٍۃ  َشِہۡیًدا فَُقل ّلِ  اُّمَ

ُ
َو نََزۡعَنا ِمۡن ک

 
َ

َضّل َو  ِہ 
لِلّٰ  

َ
حَّق

ۡ
ال اَّنَ  ا  فََعلُِمۡوۤ ۡم 

ُ
نَک َہا بُۡر

ُرۡوَن ﴿٪۷۶﴾ 
َ
انُۡوا  یَۡفت

َ
ا  ک ۡم  ّمَ

ُ
َعۡنہ 

77. dSesungguhnya Karun2231 
adalah dari kaum Musa, tetapi ia 
berlaku aniaya terhadap mereka. 
Dan telah Kami berikan kepadanya 
begitu banyak perbendaharaan2232 
harta yang di timbun yang kunci-
kuncinya sangat susah diangkat 
oleh sejumlah orang-orang 
kuat. Ketika kaumnya berkata 
kepadanya, “Janganlah engkau 
begitu sombong, sesungguhnya 
Allah tidak mencintai orang-orang 
sombong,

اَن ِمۡن قَۡوِم ُمۡوٰسي فََبٰغي َعلَۡیہِۡم۪  
َ
ِاّنَ قَاُرۡوَن ک

  ِاّنَ َمَفاِتحَٗہ  لََتُنۡوٓاُ 
ۤ
تَۡیٰنُہ ِمَن الُۡکُنۡوِز َما

ٰ
َو ا

َرۡح  
ۡ
ِۃ  ِاۡذ  قَاَل  لَٗہ  قَۡوُمٗہ  لَا تَف بِالُۡعۡصَبِۃ  اُولِي الُۡقّوَ

رِِحیَۡن ﴿۷۷﴾ 
َ
َہ  لَا ُيِحّبُ الۡف

ِاّنَ اللّٰ

merugikan kesehatan jasmani manusia, maka istirahat secara berkala dalam 
bentuk malam dan bekerja secara berkala dalam bentuk siang adalah rahmat 
Tuhan. Pada waktu malam anggota-anggota tubuh kita yang letih dan lesu 

R. 8
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78. “Dan carilah dalam apa 
yang telah Allah berikan kepada-
mu, rumah akhirat; dan janganlah 
engkau melupakan nasib engkau 
di dunia ini; dan berbuatlah 
kebaikan terhadap orang lain 
sebagaimana Allah telah berbuat 
baik terhadap engkau; dan jangan-
lah engkau membuat kerusakan 
di bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak mencintai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.”

لَا  َو  ِخَرَۃ 
ٰ

الۡا اَر  الّدَ ُہ 
اللّٰ ٰتىَک 

ٰ
ا  

ۤ
ِفۡيمَا ابَۡتِغ  َو 

  
ۤ
َما

َ
ک اَۡحِسۡن  َو  نَۡیا  الّدُ ِمَن  نَِصۡیَبَک  تَنَۡس 

ُہ ِالَۡیَک َو لَا تَۡبِغ الَۡفَساَد فِي الۡاَۡرِضؕ 
اَۡحَسَن اللّٰ

َہ  لَا ُيِحّبُ الُۡمۡفِسِدیَۡن ﴿۷۸﴾ 
ِاّنَ اللّٰ

79. aBerkatalah ia, “Kesemua-
nya ini telah diberikan kepadaku 
disebabkan ilmu yang hanya ada 
padaku.” Tidakkah ia mengetahui, 
bahwa sebelumnya Allah telah 
membinasakan banyak umat, 
yang kekuasaannya lebih besar 
daripadanya dan lebih banyak 
harta kekayaannya? Dan orang-
orang yang berdosa itu tidak akan 
diminta menjelaskan mengenai 
dosa-dosa mereka.2233

 ؕ ِعۡنِدۡي  ٍم 
ۡ
ِعل َعلٰي  اُۡوتِۡیُتٗہ   

ۤ
َما

ِانَّ قَاَل 

قَۡبِلٖہ ِمۡن  اَۡہلََک  قَۡد  َہ 
اللّٰ اَّنَ  یَۡعلَۡم  لَۡم  اََو 

ّوَ  ًۃ  قُّوَ ِمۡنُہ  اََشّدُ  ُہَو  َمۡن  الُۡقُرۡوِن   ِمَن 

ُذنُۡوبِہُِم   َعۡن  يُۡسـَُٔل  لَا  َو   ؕ َجۡمًعا  ُر 
َ
اَۡکث

الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۷۹﴾ 

diistirahatkan, dan kita mampu memulai lagi bekerja keesokan harinya dengan 
semangat baru dan pada waktu siang kita bekerja dan memperoleh nafkah 
hidup. Dengan demikian silih bergantinya siang dan malam itu merupakan 
suatu nikmat Ilahi yang besar.

2231. Karun adalah seorang orang kaya raya. Ia dihormati sekali oleh 
Fir‘aun dan sangat mungkin ia adalah bendaharanya. Agaknya ia pejabat yang 
mengawasi tambang-tambang emas milik Fir‘aun dan seorang ahli dalam 
teknik penggalian emas dari tempat-tempat pertambangan. Bagian selatan 
Mesir, wilayah Karu, terkenal dengan tambang-tambang emasnya. Karena 
akhiran “an” atau “on” berarti “tiang,” atau “cahaya,” maka kata majemuknya 
“Kur-on” berarti “tiang Karu” dan merupakan gelar menteri pertambangan. 
Konon ia seorang orang Israil dan beriman kepada Nabi Musa As. Untuk 
mengambil hati Fir‘aun, agaknya ia telah menganiaya bangsanya sendiri dan 
berlaku sombong terhadap mereka. Sebagai akibatnya azab Tuhan menimpa 
dirinya dan ia binasa.

a39 : 50.
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80. Maka keluarlah ia dengan 
segala kemegahan di hadapan 
kaumnya. Berkata orang-orang 
yang menghendaki kehidupan 
dunia, “Alangkah baiknya, apa-
bila kami pun mempunyai seperti 
apa yang telah diberikan kepada 
Karun! Sesungguhnya ia telah 
mendapatkan karunia yang 
besar.”

ِذیَۡن 
َّ ال قَاَل   ؕ ِزیَۡنِتٖہ  فِۡي  قَۡوِمٖہ  َعلٰي  خََرَج 

َ
ف

  
ۤ
نَۡیا ٰیلَۡیَت لََنا ِمۡثَل َما حَٰیوَۃ  الّدُ

ۡ
یُِریُۡدۡوَن ال

ۡو َحّظٍ َعِظۡیٍم ﴿۸۰﴾ 
ُ

ٗہ  لَذ
اُۡوتَِي  قَاُرۡوُن � ِانَّ

81. Tetapi orang-orang yang 
diberi ilmu berkata, “Celakalah 
kamu, ganjaran dari Allah adalah 
lebih baik bagi siapa yang 
beriman dan beramal saleh; dan 
itu tidak akan dianugerahkan 
kecuali kepada orang-orang yang 
sabar.”

ثََواُب  َویۡلَُکۡم  َم 
ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا  ِذیَۡن  

َّ ال قَاَل  َو 

لَا   َو   ۚ َصاِلحًا  َعِمَل  َو  َمَن  ٰ
ا لَِّمۡن   َخیٌۡر   ِہ 

اللّٰ

ِبُرۡوَن ﴿۸۱﴾  ا الّصٰ
َّ   ِال

ۤ
َہا

ٰ
یُلَّق

82. aMaka Kami menyebabkan 
bumi menelannya dan tempat 
tinggalnya, dan tidak ada bagi-
nya satu golongan pun yang 
menolongnya selain Allah, dan 
tidak pula ia termasuk orang-
orang yang dapat membela diri.

اَن لَٗہ  ِمۡن 
َ
مَا  ک

َ
خََسۡفَنا بِٖہ َو بَِداِرِہ  الۡاَۡرَضؕ  ف

َ
ف

اَن ِمَن 
َ
ِہَ۪و َما  ک

ِفَئٍۃ  یَّۡنُصُرۡونَٗہ  ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ

الُۡمۡنَتِصِریَۡن ﴿۸۲﴾ 

83. Dan orang-orang yang 
kemarin ingin mendapat ke-
dudukannya itu berkata, “Celaka-
lah bagimu! bSesungguhnya Allah 
Yang melapangkan rezeki bagi  
siapa yang Dia kehendaki di 
antara hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkan-nya bagi siapa 
yang Dia kehendaki. Sekiranya 
Allah tidak menganugerahkan 
kemurahan-Nya kepada kita, 
pasti Dia akan membenamkan 
kita juga dalam musibah itu.

بِالۡاَۡمِس  انَٗہ 
َ
َمک ۡوا  تََمّنَ ِذیَۡن 

َّ ال اَۡصَبَح  َو 

لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َہ 
اللّٰ ّنَ 

َ
ا

َ
َویۡک یَُقۡولُۡوَن 

ّنَ   ّمَ اَۡن  لَاۤ   لَۡو   ۚ یَۡقِدُر  َو  ِعَباِدٖہ  ِمْن  يََّشٓاُء 

یُۡفِلُ�   لَا  ٗہ 
نَّ

َ
ا

َ
َویۡک  ؕ بَِنا  خََسَف 

َ
ل َعلَۡیَنا  ُہ 

اللّٰ

الٰۡکفُِرۡوَن ﴿٪۸۳﴾

a29 : 41.   b13 : 27; 29 : 63; 34 : 37.
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Celakalah bagimu! Sungguh 
orang-orang ingkar tidak akan 
memperoleh kesuksesan.”



84. aInilah rumah akhirat itu, 
Kami peruntukkan bagi orang-
orang yang tidak menghendaki 
ketinggian dirinya di bumi, dan 
tidak pula kerusakan. Dan ke-
sudahan yang baik adalah bagi 
orang-orang yang bertakwa.

لَا  ِذیَۡن 
َّ لِل ۡجَعلَُہا 

َ
ن ِخَرُۃ 

ٰ
الۡا اُر  الّدَ َک 

ۡ
تِل

 ؕ فََساًدا  لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  ا  ُعُلّوً یُِریُۡدۡوَن 

ِقیَۡن ﴿۸۴﴾  ُمّتَ
ۡ
  لِل

ُ
َو الَۡعاِقَبۃ

85. bBarangsiapa berbuat ke-
baikan, maka baginya ada 
balasan yang lebih baik dari itu; 
dan barangsiapa yang berbuat 
keburukan, maka mereka itu tidak 
akan dibalas melainkan sesuai 
dengan apa yang telah mereka 
kerjakan.2234

َمۡن  َو   ۚ ۡنَہا  ّمِ َخیٌۡر   ٗہ  
َ
فَل حََسَنِۃ 

ۡ
بِال َجٓاَء  َمۡن 

َعِمُلوا  ِذیَۡن 
َّ ال ُيۡجَزي  فَلَا  َئِۃ  ّیِ بِالّسَ َجٓاَء 

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۸۵﴾ 
َ
ا َما ک

َّ ِت  ِال
ٰ
ا ّیِ الّسَ

86. Sesungguhnya Dia yang te-
lah mewajibkan ajaran Al-Qur’an 
atasmu, akan mengembalikan 
engkau ke tempat kembali.2235 
Katakanlah, c“Tuhan-ku lebih 
mengetahui siapa yang berada 
dalam petunjuk, dan siapa yang 
ada dalam kesesatan yang nyata.”

َک  َرٓاّدُ
َ

ل َن 
ٰ
الُۡقۡرا َعلَۡیَک  فََرَض  ِذۡي 

َّ ال ِاّنَ 

ُہٰدي 
ۡ
بِال َجٓاَء  َمۡن  اَۡعلَُم  بِّۡيۤ   ّرَ قُۡل   ؕ َمَعاٍد  ِالٰي 

ِبیٍۡن ﴿۸۶﴾  َو َمۡن ُہَو فِۡي َضلٍٰل ّمُ

a7 : 170; 16 : 31.  b4 : 125; 6 : 161; 17 : 8;  41 : 47;  99 : 8 - 9.   c17 : 85.

2232. Mafātih adalah jamak dari dua kata Maftah dan Miftah, yang 
pertama berarti timbunan; khazanah; dan kata yang kedua berarti anak kunci 
(Lane).

2232A. Kemudian Kami telah menyibukkan dia dan kaumnya di dalam 
pekerjaan-pekerjaan buruk dunia.

2233. Kesalahan kaum kufur akan begitu nyata, sehingga pengusutan 
lebih lanjut akan dianggap tidak perlu untuk membuktikannya; atau artinya 
ialah orang-orang yang bersalah tidak akan diberi peluang membela diri, 
karena dosa-dosa dan keburukan-keburukan mereka telah begitu nyata sekali.

2234. Hukum pembalasan dari Tuhan bekerja dengan cara seperti ini: untuk 
amal-amal yang baik, ganjarannya beberapa kali lipat lebih besar, sedangkan 
untuk amal-amal buruk hukumannya kurang dari apa yang seharusnya diterima 

R. 9
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87. Dan engkau tidak pernah 
mengharapkan kitab itu akan 
diturunkan kepada engkau; ame-
lainkan itu adalah rahmat dari 
Tuhan engkau; maka engkau 
jangan sekali-kali menjadi pe-
nolong orang-orang kafir.

الِۡکٰتُب  ِالَۡیَک  ي 
ٰۤ
ق

ۡ
یُّل اَۡن  ا  تَۡرُجۡوۤ ۡنَت 

ُ
ک َما  َو 

َظِہیًۡرا   ۡونَّنَ 
ُ

تَک فَلَا  بَِّک  ّرَ ۡن  ّمِ  
ً

َرۡحَمۃ ا 
َّ ِال

 ﴾۸۷۪ ٰکفِرِیَۡن ﴿
ۡ
لِّل

88. Dan jangan sampai mereka 
menghambat engkau dari ayat-
ayat Allah sesudah ayat-ayat itu 
diturunkan kepada engkau; dan 
serulah manusia kepada Tuhan 
engkau dan janganlah engkau 
termasuk ke dalam golongan 
orang-orang musyrik.

اُنِۡزلَۡت   ِاۡذ  بَۡعَد   ِہ  
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا َعۡن  َک 

نَّ یَُصّدُ لَا  َو 
ِمَن   ۡونَّنَ 

ُ
تَک لَا  َو  َربَِّک  ِالٰي  اۡدُع  َو  ِالَۡیَک 

 ﴾۸۸ۚ الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿

a17 : 88.

oleh si pelaku dosa itu, atau paling banyak setimpal dengan itu.
2235. Ayat ini oleh beberapa ulama dianggap diturunkan ketika Rasulullah 

Saw sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Medinah. Ayat ini mengandung 
nubuatan besar, yaitu bahwa pada suatu hari beliau akan terpaksa meninggalkan 
Mekah dan kemudian pada akhirnya akan kembali lagi ke Mekah sebagai 
seorang pemenang dan penakluk. Ayat ini merupakan kelanjutan yang cocok 
sekali bagi Surah, yang dengan agak rinci membeberkan kisah kehidupan 
Nabi Musa As, yang mempunyai kesamaan dengan kisah Rasulullah Saw. 

Nabi Musa As melarikan diri dari Mesir dan tinggal di Midian selama 
sepuluh tahun, yang menjadi masa persiapan bagi tugas besar yang menantinya 
di kemudian hari. Kemudian ia kembali lagi ke Mesir dengan amanat Ilahi 
dan berhasil membebaskan orang-orang Bani Israil dari belenggu perbudakan 
Fir‘aun.

Demikian pula Rasulullah Saw melarikan diri dari Mekah dan melewatkan 
sepuluh tahun dari kehidupan beliau yang sangat berharga dan penuh berkat 
itu di Medinah, yang menjadi masa persiapan untuk tujuan besar, yaitu 
menaklukkan Mekah – pusat dan benteng agama beliau. Beliau kembali ke 
Mekah sebagai seorang penakluk dan seorang pemenang, dan sepenuhnya 
berhasil dalam tugas hidup beliau.

2236. Wajh berarti, diri; muka (wajah), kepala suatu kaum (bangsa); 
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89. aDan janganlah engkau 
menyeru tuhan lain selain Allah. 
Tidak ada tuhan selain Dia. Segala 
sesuatu akan binasa kecuali 
Dia.2236 Kepunyaan Dia-lah segala 
keputusan, dan kepada-Nya-lah 
kamu semua akan dikembalikan.

 ؕ ُہَو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ  ۘ لَاۤ   َخَر 

ٰ
ا ِالٰـًہا  ِہ 

اللّٰ َمَع  تَۡدُع  لَا  َو 

ُم  
ۡ

حُک
ۡ

ال لَُہ    ؕ َوۡجَہٗہ  ا 
َّ ِال َہالٌِک   ۡيٍء 

َ
ش   

ُ
ّل

ُ
ک

َو  ِالَۡیِہ  تُۡرَجُعۡوَن ﴿٪۸۹﴾

وقف
لازم



a10 : 107;  17 : 40;  26 : 214.

tujuan atau maksud yang sedang dikejar orang; tempat yang dituju orang atau 
yang perhatian orang diarahkan padanya; kesenangan; karunia; kepentingan; 
dan sebagainya (Lane). 
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Surah 29
AL-‘ANKABŪT
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 70, dengan basmalah

Rukuknya : 7

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Sebagian terbesar pendapat para ulama cenderung meletakkan 
turunnya surah ini di pertengahan atau akhir pertengahan periode 
Mekah. Surah ini agaknya memperoleh nama dari ayat 42, yang di 
situ kepalsuan dan kesia-sianan kepercayaan musyrik – karena lemah 
dan rapuhnya – digambarkan dengan sebuah tamsil seibarat sarang 
laba-laba, yang tidak tahan terhadap sanggahan yang berlandaskan 
pertimbangan akal sehat. Surah sebelumnya berakhir dengan catatan, 
bahwa Rasulullah Saw akan datang kembali sebagai pemenang dan 
penakluk kota kelahiran beliau, Mekah, yang dari tempat itu beliau 
telah diusir sebagai seorang pelarian hampir tanpa seorang sahabat pun; 
sedang suatu hadiah besar dijanjikan bagi siapa yang dapat menangkap 
beliau dalam keadaan baik hidup ataupun mati. Surah ini dimulai 
dengan peringatan kepada orang-orang yang beriman, bahwa pekerjaan 
berat pada waktu yang panjang serta penderitaan dan kekurangan yang 
dialami dengan penuh ketabahan dan kesabaran, semuanya adalah 
syarat mutlak bagi kehidupan yang berhasil.

Ikhtisar Surah 
surah ini lebih lanjut membicarakan masalah pokoknya, yaitu 

bahwa nikmat dan rahmat besar yang akan dilimpahkan kepada orang-
orang beriman di dunia ini dan di akhirat kelak, tidak akan diberikan 
kepada mereka, sebelum mereka dihadapkan kepada ujian yang berat. 
Orang-orang beriman akan terpaksa melalui kesulitan dan penderitaan 
untuk memperoleh rahmat dan nikmat itu. Hanya dengan bertobat 
secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas; dengan menghadap kepada 
Tuhan seraya hati sangat merendahkan diri serta penuh penyesalan; 
serta hanya dengan menimbulkan perubahan sejati dan kekal di dalam 
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kehidupanlah seseorang akan dapat menerima ampunan Tuhan dan 
akan menjadi layak memperoleh rahmat dan karunia Ilahi. Sambil 
kembali kepada soal perlakuan terhadap orang-orang beriman, surah ini 
seterusnya mengatakan, bahwa mereka hendaknya jangan membiarkan 
kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan, walau sebesar apapun 
menjadi penghambat dalam pengkhidmatan mereka di jalan Allah; 
dan dengan tandas dan tegas mereka dianjurkan supaya menempatkan 
kesetiaan mereka kepada Tuhan di atas kesetiaan kepada orang-tua 
mereka, bila kedua-dua kesetiaan itu berbenturan dan bertentangan. 
Kemudian disinggungnya secara singkat kisah hidup Nabi Nuh As, 
Nabi Ibrahim As, Nabi Luth As, dan beberapa utusan Ilahi lainnya, 
untuk menunjukkan, bahwa penganiayaan tidak mungkin dapat 
menghentikan atau memperlambat kemajuan agama hakiki, bahwa 
bahwa paksaan dalam urusan agama adalah tidak berguna, dan bahwa 
suatu kaum tidak dapat dipaksa untuk menganut secara langgeng 
paham-paham yang dipaksakan dengan kekerasan. Surah ini lebih 
lanjut mengatakan, bahwa kepercayaan syirik karena rapuh seibarat 
sarang laba-laba, tidak dapat bertahan terhadap kritikan menurut akal 
dan penyelidikan. Oleh karena itu orang-orang ingkar tidak mempunyai 
hujjah atau pembelaan untuk terus berpegang pada kemusyrikan, 
manakala sebuah kitab, yakni Al-Qur’an, telah diturunkan. Kitab itu 
sungguh memenuhi sepenuhnya segala kepentingan dan keperluan 
akhlak manusia, dan sungguh sesuai untuk mengangkat manusia ke 
puncak martabat akhlak tertinggi. Surah ini lebih lanjut menyangkal 
keberatan yang sering kali dilontarkan orang-orang ingkar, yaitu 
bahwa Al-Qur’an itu telah dikarang oleh Rasulullah Saw; yang justru 
kebalikannya, Al-Qur’an telah dikemukakan sebagai mukjizat Ilahi 
terbesar. Itulah jawaban terhadap tuntutan orang-orang ingkar yang 
meminta diberikan tanda dan mukjizat-mukjizat. Menjelang akhir 
surah, orang-orang mukmin dihibur dan hati mereka ditenangkan 
dengan jaminan bahwa bila mereka bersabar dalam menghadapi derita-
aniaya yang ditimpakan kepada mereka, maka suatu masa depan yang 
besar dan gemilang menanti di hadapan mereka. Surah ini berakhir 
dengan catatan, bahwa orang-orang mukmin akan terpaksa mengangkat 
senjata untuk mempertahankan Islam serta untuk menjalankan jihad 
secara hebat dan dahsyat terhadap kekuatan-kekuatan keburukan. Akan 
tetapi jihad yang hakiki, demikian dikatakan oleh surah ini, terkandung 
bukan dalam membunuh atau terbunuh, melainkan dalam berjuang 
keras untuk mendapat keridaan Ilahi dan dalam menablighkan amanat 
Al-Qur’an.
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1. aAku baca dengan nama  
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lām Mīm.2236A  ﴾۲﴿ؕ ـّمٓ 
ٓ

ال
نصف 
الحزب   40

3. cApakah manusia me-
nyangka, bahwa mereka akan 
dibiarkan berkata, “Kami telah 
beriman,” dan mereka tidak akan 
diuji?

ا  َمّنَ
ٰ
ا ا ا اَۡن یَُّقۡولُۡوۤ ۡوۤ

ُ
َرک

ۡ
اُس اَۡن یُّت  اََحِسَب الّنَ

ۡم  لَا یُۡفَتُنۡوَن ﴿۳﴾ 
ُ
َو ہ

4. Dan sesungguhnya telah 
Kami uji orang-orang sebelum 
mereka. Maka Allah pasti me-
ngetahui2237 orang-orang yang 
berkata benar dan Dia pasti 
mengetahui orang-orang yang 
dusta.

فَلََیۡعلََمّنَ  قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ا  فََتّنَ لََقۡد  َو 

ِذیَۡن َصَدقُۡوا َو لََیۡعلََمّنَ  الٰۡکِذبِیَۡن  ﴿۴﴾ 
َّ ُہ  ال

اللّٰ

5. Atau, apakah orang-
orang yang berbuat keburukan 
menyangka, mereka akan dapat 
melepaskan diri dari azab Kami? 
Buruklah apa yang mereka 
putuskan!

اَۡن   ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ یَۡعَمُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َحِسَب  اَۡم 

ُمۡوَن  ﴿۵﴾ 
ُ

يَّۡسِبُقۡونَا ؕ َسٓاَء  َما َيۡحک

2236A. Lihat catatan no. 16.
2237. ‘Ilm (ilmu) ada dua macam: (a) Ilmu berupa pengetahuan tentang 

sesuatu sebelum sesuatu itu berwujud. Ilmu jenis tersebut bukan yang 
dimaksudkan di sini, sebab Tuhan adalah yang paling mengetahui segala yang 
nampak maupun yang gaib (QS.59: 23). (b) Ilmu berupa pengetahuan tentang 
peristiwa yang benar-benar terjadi. Ilmu semacam itulah yang dimaksud di 
sini. Ayat ini berarti, bahwa makrifat Ilahi yang sederhana dan bertaraf rendah 
akan mengambil bentuk ilmu lahiriah (yang nyata). Atau ayat itu mengandung 
arti, bahwa Tuhan akan memisahkan pendusta-pendusta dari orang-orang 
jujur, sebagaimana kata ‘Ilm memiliki juga pengertian membedakan antara 
dua benda, terutama bila kata itu disusul oleh kata perangkai min (dari). Lihat 
juga QS.2: 144 dan QS.3: 141. Orang-orang yang beriman ditakdirkan untuk 
melalui kesulitan-kesulitan besar dan serba berkekurangan, dan keimanan 
mereka mendapat ujian yang berat; dan sesudah mereka keluar dari cobaan-
cobaan itu dengan sukses, barulah kenyataan akan menjadi terbukti, bahwa 
mereka adalah hamba-hamba Allah yang sejati dan tulus-ikhlas. Dengan 
jalan inilah mereka dipisahkan dari orang-orang munafik, yakni (orang-orang 
yang) palsu dalam pengakuan keimanan mereka.

a1 : 1.  b2 : 2; 3 : 2; 13 : 2; 30 : 2; 31 : 2; 32 : 2.  c3 : 180; 9 : 16.
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2238. Yarjū (harapan-harapan) berasal dari kata Rajā yakni, ia berharap 
memperoleh barang itu atau ia khawatir akan itu. Dalam pengertian khawatir, 
kata itu dipergunakan pada peristiwa-peristiwa, bila barang-barang yang 
diharapkan itu mungkin dapat memberi kepuasan (Mufradat).

2239. Ayat ini memberikan gambaran singkat tetapi tepat tentang 

6. aBarangsiapa mengharap-
kan2238 pertemuan dengan Allah, 
hendaklah bersiap sedia karena 
sesungguhnya waktu yang telah 
Allah tetapkan pasti tiba. Dan 
Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

ِہ  
اللّٰ اََجَل  فَِاّنَ  ِہ 

اللّٰ لَِقٓاَء  یَۡرُجۡوا  اَن 
َ
ک َمۡن 

ِمۡیُع  الَۡعلِۡیُم ﴿۶﴾  ٍتؕ َو ُہَو  الّسَ
ٰ

لَا

7. Dan barangsiapa telah ber-
jihad,2239 maka sesungguhnya ia 
berjihad untuk dirinya sendiri. 
Sesungguhnya Allah Mahakaya 
dari sekalian alam.

َہ  
َما ُيجَاِہُد لَِنۡفِسٖہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

 َو َمۡن َجاَہَد فَِانَّ

لََغِنّيٌ  َعِن  الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۷﴾ 

8. Dan mengenai orang-orang 
byang beriman dan beramal saleh, 
niscaya akan Kami jauhkan dari 
mereka keburukan-keburukan me-
reka, dan pasti akan Kami berikan 
kepada mereka balasan yang lebih 
baik dari yang dahulu mereka 
kerjakan.

َِرّنَ 
ّ
ف

َ
لَُنک ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ِذۡي  
َّ ال اَۡحَسَن  ۡم 

ُ
ہ ۡجِزیَّنَ

َ
لَن َو  تِہِۡم 

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنہ

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۸﴾  انُۡوا  
َ
ک

9. cDan Kami perintahkan ke-
pada manusia untuk berbuat baik 
terhadap ibu-bapaknya, tetapi jika 
keduanya memaksa engkau untuk 
menyekutukan Aku dengan apa 
yang engkau tidak mempunyai 
ilmu2240 tentang itu, maka janganlah 
engkau menaati keduanya. Dan 
kepada-Ku tempat kembalimu dan 
Aku akan beritahukan kepadamu 
tentang apa yang telah kamu 
kerjakan.

ِاۡن  َو    ؕ ُحۡسًنا  بَِوالَِدیِۡہ  الِۡانَۡساَن  ۡیَنا  َوّصَ َو   

ٌم  
ۡ
ِعل بِٖہ  لََک  لَيَۡس  َما  بِۡي  لُِتۡشِرَک  َجاَہٰدَک 

ۡم  بَِما 
ُ

ُئک نَّبِ
ُ
ۡم فَا

ُ
ّيَ  مَۡرِجُعک

َ
فَلَا تُِطۡعُہَما ؕ ِال

ۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹﴾ 
ُ
ک

a11 : 30; 18 : 111; 84 : 7.  b2 : 83; 3 : 58; 13 : 30; 22 : 57; 30 : 16; 35 : 8;
42 : 23; 47 : 13.  c2 : 84; 4 : 37; 6 : 152; 17 : 24; 31 : 15; 46 : 16.
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seseorang mujahid – seorang pejuang sejati di jalan Allah. Cita-cita yang 
tinggi serta mulia, dan usaha yang gigih dan dawam dalam pengamalannya, 
itulah yang dalam istilah Islam disebut Jihād; dan barangsiapa memiliki 
cita-cita semulia itu dan hidup sesuai dengan cita-cita itu, ia adalah seorang 
Mujāhid dalam arti kata yang sebenarnya.

2240. Awal dan akhir semua ajaran agama adalah tauhid Ilahi. 
Kesetiaan manusia, dari awal sampai akhir, tertuju kepada Khaliqnya – Sang 
Penciptanya. Semua kesetiaan lainnya bertitik tolak dari situ dan tunduk 
kepada Dia. Bahkan kesetiaan manusia kepada orang-tuanya pun tidak boleh 
bertentangan dengan kesetiaan kepada Tuhan.

10. Dan, orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh, pasti akan 
Kami masukkan amereka ke dalam 
golongan orang-orang saleh.

ِلٰحِت  الّصٰ ا  َعِمُلو َو  ا  َمنُۡو
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ل ا َو 

 ﴾۱۰﴿ ِلِحیَۡن  الّصٰ فِي  ۡم  
ُ
ہ لَُنۡدِخلَّنَ

11. Dan dari antara manusia 
ada yang berkata, “Kami beriman 
kepada Allah,” tetapi ketika mereka 
disusahkan pada jalan Allah, mereka 
menganggap cobaan dari manusia 
sebagai azab Allah. bDan jika datang 
pertolongan dari Tuhan engkau, 
tentu mereka berkata, “Sesungguh-
nya kami besertamu.”2241 Bukankah 
Allah lebih mengetahui apa yang 
terkandung dalam dada seluruh 
makhluk-Nya?

 ۤ فَِاَذا ِہ  
بِاللّٰ ا  َمّنَ

ٰ
ا یَُّقۡوُل  َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

اِب 
َ

َعذ
َ
ک اِس  الّنَ   

َ
ِفۡتَنۃ َجَعَل  ِہ 

اللّٰ فِي  اُۡوِذَي 
لََیُقۡولُّنَ   بَِّک  ّرَ ۡن  ّمِ نَۡصٌر  َجٓاَء   لَِئۡن  َو   ؕ ِہ 

اللّٰ

ۡعلََم بَِما فِۡي 
َ
ُہ  بِا

ۡمؕ اََو لَيَۡس اللّٰ
ُ

ا َمَعک ا ُکّنَ
ِانَّ

ُصُدۡوِر الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۱﴾ 

12. cDan Allah pasti mengetahui 
orang-orang yang beriman dan 
Dia pasti mengetahui orang-orang 
munafik.

لََیۡعلََمّنَ  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ُہ 
اللّٰ لََیۡعلََمّنَ  َو 

الُۡمٰنِفِقیَۡن ﴿۱۲﴾ 

13. Dan orang-orang yang ing-
kar berkata kepada orang-orang 
yang beriman, “Ikutilah jalan kami, 
dmaka tentulah kami akan me-
nanggung dosa-dosamu.” Padahal 
mereka tidak dapat memikul dosa-
dosa2242 mereka itu sedikit pun. 
Sesungguhnya mereka itu para 
pendusta.

ِبُعۡوا 
َّ ات َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو   

ۡم ِبٰحِملِیَۡن 
ُ
ۡم َؕو َما ہ

ُ
ۡحِمۡل َخٰطٰیک

َ
َسِبۡیلََنا َو لۡن

ۡم  لَٰکِذبُۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُ
ہ

ۡيٍءِؕانَّ
َ

ۡن ش ۡم ّمِ
ُ
ِمۡن َخٰطٰیہ

a14 : 24.  b4 : 142.  c3 : 142;  47 : 32.  d14 : 22;  40 : 48.
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14. Dan sesungguhnya mereka 
akan memikul beban mereka 
dan beban orang lain beserta 
beban mereka sendiri. Dan 
sesungguhnya mereka akan 
ditanya pada Hari Kiamat tentang 
apa yang mereka ada-adakan.

َع اَثَۡقالِہِۡم   ۡم  َو اَثَۡقالًا ّمَ
ُ
 َو لََيۡحِملُّنَ  اَثَۡقالَہ

ُرۡوَن ﴿٪۱۴﴾ 
َ
انُۡوا یَۡفت

َ
َو لَيُۡسـَٔلُّنَ یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ َعمَّا ک 

15. Dan sesungguhnya telah 
Kami utus Nuh kepada kaumnya, 
dan ia tinggal di antara mereka 
seribu tahun kurang lima puluh 
tahun.2243 Kemudian mereka di-
sergap oleh topan sedang mereka 
dalam keadaan aniaya.*

َنا نُۡوًحا  ِالٰي قَۡوِمٖہ فَلَِبَث ِفۡیہِۡم  
ۡ
 َو لََقۡد  اَۡرَسل

ُم  
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
َعاًماؕفَا َخۡمِسیَۡن  ا 

َّ ِال َسَنٍۃ  اَلَۡف 

ۡم  ٰظلُِمۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ُ
ۡوفَاُن  َو ہ

ُ
الّط

16. aTetapi Kami selamatkan 
ia dan penumpang-penumpang 
yang besertanya dalam bahtera; 
dan Kami jadikan peristiwa itu 
suatu tanda untuk seluruh alam.

  
ۤ
ٰنَہا

ۡ
َجَعل َو  ِفۡیَنِۃ  الّسَ اَۡصٰحَب  َو  جَۡیٰنُہ 

ۡ
ن

َ
فَا

ٰعلَِمیَۡن ﴿۱۶﴾ 
ۡ
  لِّل

ً
یَۃ

ٰ
ا

17. Dan telah Kami utus 
Ibrahim, ketika ia berkata kepada 
kaumnya, “Sembahlah Allah dan 
bertakwalah kepada-Nya. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.

َہ 
اللّٰ اۡعُبُدوا  لَِقۡوِمِہ  قَاَل  ِاۡذ  ِابٰۡرِہۡیَم  َو 

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  لَُّکۡم  َخیٌۡر  ُقۡوُہ ٰؕذلُِکۡم 

َّ ات َو 

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۷﴾ 

2241. Sebagai kebalikan dari keimanan teguh seperti yang diperlihatkan 
oleh Kaum Muslimin di zaman permulaan di bawah cobaan yang amat 
berat, dan seperti yang dibuktikan pula oleh orang-orang mukmin sejati di 
setiap abad – selamanya di dalam barisan orang-orang mukmin terdapat juga 
orang yang begitu lemah keimanannya, sehingga mereka bisa goyah karena 
kesulitan-kesulitan yang biasa saja, bahkan rela melepaskan keimanan 
mereka daripada harus menderita kerugian. Mereka selamanya menyatakan 
persahabatan dengan orang-orang yang beriman, bila mereka melihat datang 
pertolongan Ilahi kepada orang-orang yang beriman. 

2242. Kecuali orang-orang munafik, ada lagi golongan lain, yakni 
gembong-gembong kekufuran yang agresif. Dengan menyalahgunakan 
kedudukan dalam masyarakat, mereka berusaha menyesatkan orang-orang lain 
yang tidak begitu tinggi kedudukannya dalam masyarakat dengan mengatakan 

a10 : 74;  11 : 42.

* Umur Nabi Nuh As yang dikatakan mencapai 950 tahun, bukanlah umur beliau tapi umur 
syariat beliau As.
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18. aSesungguhnya apa yang 
kamu sembah selain Allah adalah 
berhala-berhala, dan kamu ber-
buat dusta. Sesungguhnya yang 
kamu sembah selain Allah, tidak 
mempunyai kekuasaan untuk 
memberi rezeki kepadamu. Maka 
carilah rezeki di sisi Allah, sem-
bahlah Dia, dan bersyukurlah 
kepada-Nya. Kepada-Nya-lah ka-
mu akan dikembalikan.

ۡخلُُقۡوَن  
َ
ت ّوَ  اَۡوثَانًا  ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  َما 
ِانَّ

ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال اِؕاّنَ 
ً
ک

ۡ
ِاف

لَا یَۡملُِکۡوَن لَُکۡم ِرۡزقًا فَابَۡتُغۡوا ِعۡنَد 

ِالَۡیِہ    ؕ لَٗہ  ُرۡوا 
ُ

اۡشک َو  اۡعُبُدۡوُہ  َو  الّرِۡزَق  ِہ 
اللّٰ

تُۡرَجُعۡوَن ﴿۱۸﴾ 

19. Dan jika kamu mendusta-
kan kebenaran, maka sesungguh-
nya umat-umat sebelum kamu 
pun telah mendustakan. bDan 
kewajiban Rasul hanyalah me-
nyampaikan amanat dengan jelas.

ۡن قَۡبلُِکۡم ؕ  َب اَُمٌم ّمِ
َّ

ذ
َ
بُۡوا فََقۡد ک ِ

ّ
ذ

َ
َو ِاۡن تُک

ا الَۡبلُٰغ  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۹﴾ 
َّ ُسۡوِل  ِال َو َما َعلَي الّرَ

20. cApakah mereka tidak 
melihat bagaimana Allah men-
ciptakan makhluk pada mula 
pertama, kemudian mengulang-
ulanginya?2244 Sesungguhnya hal 
itu sangat mudah bagi Allah.

َق ثُّمَ 
ۡ
خَل

ۡ
ُہ  ال

اََو لَۡم  یََرۡوا َکۡیَف یُۡبِدُئ اللّٰ

ِہ يَِسیٌۡر ﴿۲۰﴾ 
یُِعۡیُدٗہ ؕ ِاّنَ ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

21. Katakanlah, “Berjalanlah di 
bumi2245 dan lihatlah, dbagai-
mana Dia memulai penciptaan 
makhluk, kemudian Allah akan 
menghidupkan mereka kembali 
sesudah mati.” Sesungguhnya 
Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu.

َکۡیَف  فَانُۡظُرۡوا  الۡاَۡرِض  فِي  ِسیُۡرۡوا  قُۡل 

ِخَرۃَ ؕ 
ٰ

الۡا َۃ 
َ
ۡشا

َّ الن یُۡنِشٔيُ  ُہ 
اللّٰ ثُّمَ  َق 

ۡ
خَل

ۡ
ال بََداَ 

 ﴾۲۱ۚ ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿
َ

ّلِ ش
ُ
َہ َعلٰي ک

ِاّنَ اللّٰ

kepada mereka (masyarakat), bahwa mereka (gembong-gembong kekufuran itu) 
akan menanggung segala kerugian yang akan dialami mereka itu sebagai akibat 
mengikuti kepemimpinan mereka dan menolak agama hakiki yang baru itu.

2243. Di sini usia Nabi Nuh As telah disebut 950 tahun. Bibel mengatakan 
952 tahun. Sukar sekali menetapkan tanggal yang pasti untuk mengetahui 
kapan dan berapa lama hidup nabi-nabi zaman purba, seperti Nabi Nuh As, 
Nabi Hud As, Nabi Saleh As, dan nabi-nabi lainnya. “(sekarang) tidak ada 
yang mengetahui mereka kecuali Allah,” kata Al-Qur’an (QS.14: 10). Masa 
sembilan ratus lima puluh, agaknya bukan jangka waktu hidup Nabi Nuh 

a22 : 72.  b16 : 36;  24 : 55;  36 : 18.  c10 : 35; 21 : 105; 27 : 65; 30 : 12, 28. d10 : 5; 30 : 28.
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22. aDia mengazab siapa yang 
Dia kehendaki dan Dia mengasihi 
siapa yang Dia kehendaki;2245A    
dan kepada-Nya kamu akan di-
kembalikan.

 ۚ ُء  يََّشٓا َمۡن  یَۡرَحُم  َو  ُء  يََّشٓا َمۡن  ُب  ِ
ّ

یَُعذ  

َو  ِالَۡیِہ تُۡقلَُبۡوَن ﴿۲۲﴾ 

23. bDan kamu tidak dapat 
menggagalkan2246 rencana Allah 
di bumi dan tidak pula di langit, 
dan tidak ada bagimu seorang 
kawan pun dan tidak pula seorang 
penolong selain Allah.

فِي  لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  بُِمۡعِجِزیَۡن  اَنۡتُۡم   
ۤ
َما َو 

ِمۡن   ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ لَُکۡم  َما  َمٓاِءَ۪و  الّسَ

لِّيٍ  ّوَ لَا  نَِصیٍۡر ﴿٪۲۳﴾  ّوَ 

24. cDan orang-orang yang 
mengingkari tanda-tanda Allah 
dan pertemuan dengan-Nya, 
mereka itulah yang telah putus 
asa dari  rahmat-Ku. Dan bagi 
mereka itulah azab yang pedih.

ِٰٓئَک  اُول لَِقٓائِٖہۤ  َو  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

اٌب  
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ِٰٓئَک  اُول َو  ۡحَمِتۡي  ّرَ ِمۡن  یَِئُسۡوا 

اَلِۡیٌم ﴿۲۴﴾ 

As dalam jasad pribadinya. Agaknya masa itu masa berlaku syariatnya. Oleh 
karena itu, agaknya masa itu menjangkau pertama-tama sampai masa kenabian 
Nabi Ibrahim As, sebab Nabi Ibrahim As “adalah dari antara golongannya” 
(QS.37: 84) dan kemudian menjangkau sampai masa Nabi Yusuf As dan 
bahkan kemudian menurun sampai masa Nabi Musa As. Sungguh, pada 
hakikatnya rentang usia seorang nabi adalah selama masa berlaku syariat dan 
ajarannya. Dalam menggambarkan batas usia Nabi Nuh As, dua patah kata, 
Sanah dan ‘Ām, yang dipergunakan. Kalau arti akar kata Sanah mengandung 
pengertian buruk, maka arti akar kata ‘Ām mempunyai pengertian baik. 
Agaknya lima puluh tahun permulaan usia Nabi Nuh As merupakan tahun-
tahun kemajuan dan peningkatan kehidupan rohani kaum, dan sesudah itu 
datanglah masa kemerosotan dan kemunduran akhlak, dan kaumnya lambat-
laun menjadi rusak akhlaknya, sehingga kemunduran mereka menjadi genap 
dalam sembilan ratus tahun.

2244. Ayat ini berarti, bahwa hukum Ilahi berkenaan dengan penciptaan 
dan perkembangbiakan akan bekerja dengan cara demikian, yaitu, melalui 
Rasulullah Saw, Allah akan menciptakan umat manusia baru dan tertib baru 
di atas puing-puing tertib lama.

2245. Ungkapan itu dipergunakan pada beberapa tempat dalam Al-
Qur’an (QS.6: 2; 12: 110; 30: 10; 35: 45; 40: 83), dan hampir di mana-mana 
disusul dengan sebuah kalimat yang menunjuk kepada kebinasaan suatu 
bangsa dan kemunculan bangsa lain yang menggantikan tempat mereka. Ayat 
ini tidak menunjuk kepada kebangkitan kembali sesudah mati, melainkan 
hanya kepada gejala bangkit dan jatuhnya bangsa-bangsa.

2245A. Sebagaimana dinyatakan pada beberapa tempat dalam Al-Qur’an, 

a3 : 129; 5 : 41; 17 : 55.  b10 : 54; 11 : 34; 42 : 32.  c18 : 106; 30 : 17; 32 : 11.
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25. Dan tiada jawaban dari 
kaumnya melainkan mereka ber-
kata, a“Bunuhlah ia atau bakarlah 
ia.” Tetapi Allah menyelamat-
kannya dari api. Sesungguhnya 
dalam hal itu ada tanda-tanda 
bagi kaum yang beriman.2247

اۡقُتُلۡوُہ   قَالُوا  اَۡن  اۤ  
َّ ِال قَۡوِمٖہۤ   َجَواَب  اَن 

َ
ک مَا 

َ
ف  

اِر ؕ ِاّنَ  فِۡي  ُہ ِمَن الّنَ
ٰجىُہ اللّٰ

ۡ
ن

َ
قُۡوُہ  فَا اَۡو َحّرِ

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۲۵﴾  لَِّقۡوٍم  ٰیٍت 
ٰ

لَا ٰذلَِک 

26. Dan ia, Ibrahim, berkata, 
“Sesungguhnya kamu telah 
mengambil berhala-berhala seba-
gai sembahan selain Allah atas 
kecintaan satu sama lain diantara 
kamu2248 dalam kehidupan du-
nia ini. Kemudian pada Hari 
Kiamat bsebagian dari kamu akan 
mengingkari sebagian yang lain. 
Dan sebagian kamu melaknat 
sebagian yang lain. Dan tempat 
tinggalmu adalah Api; dan 
tidak akan ada bagimu seorang 
penolong pun.”

 � اَۡوثَانًا  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ تُۡم 

ۡ
خَذ

َّ
ات َما 

ِانَّ قَاَل  َو 

یَۡوَم  ثُّمَ   ۚ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  ۡم 
ُ

بَۡیِنک َۃ  َوّدَ ّمَ

َعُن 
ۡ
یَل ّوَ  بَِبۡعٍض  ۡم 

ُ
بَۡعُضک ُر 

ُ
ف

ۡ
یَک الِۡقٰیَمِۃ 

َما  َو  اُر  الّنَ ُم 
ُ

ٰوىک
ۡ
َما بَۡعًضاّ۪وَ  ۡم 

ُ
بَۡعُضک

 ﴾۲۶۪ ِصِریَۡن ﴿
ۡن  نّٰ لَُکۡم ّمِ

27. Dan Luth beriman kepada-
nya, dan ia, Ibrahim berkata, 
c“Sesungguhnya aku berhijrah 
kepada Tuhan-ku. Sesungguhnya 
Dia-lah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.”

ِالٰي  ُمَہاِجٌر   ِۡي 
ّ

ِان قَاَل   َو    ۘ  
ٌ

لُۡوط لَٗہ   َمَن  ٰ
فَا

حَِکۡیُم ﴿۲۷﴾ 
ۡ

ٗہ  ُہَو  الۡعَِزیُۡز  ال
َربِّۡي ؕ ِانَّ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب 40
وقف لازم

Tuhan tidak menghukum secara serampangan, akan tetapi hanya sesudah hukuman 
itu benar-benar layak dikenakan. Ayat ini hanya menekankan pada kenyataan ini.

2246. Orang-orang ingkar diperingatkan dengan keras, bahwa mereka tidak 
dapat menggagalkan rencana Tuhan dan menghindari nasib malang yang tersedia 
bagi mereka, sebab takdir Ilahi telah menetapkan terlebih dahulu, bahwa Islam 
akan maju terus dan kepentingan yang diperjuangkannya pasti akan menang.

2247. Riwayat Nabi Ibrahim As dimulai dari ayat ke-17, dan dalam ayat 
ke-18 ia memberikan dalil-dalil yang kuat dalam membatalkan syirik. Dari 
ayat ke-19 sampai ayat ke-24 selaras dengan gaya dan cara pemakaian Al-
Qur’an yang lebih menonjol keindahan dan kecantikannya – tersisip suatu 
penyimpangan dari pokok, dan suatu asas besar keagamaan berhubungan 
dengan pribadi Rasulullah Saw dibahas secara ringkas. Asas yang dibahas 

a21 : 69; 37 : 98.   b16 : 87.   c19 : 49.
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28. aDan Kami anugerahkan 
kepadanya Ishak dan Yakub, 
dan Kami berikan kenabian dan 
al-kitab kepada keturunannya 
Ibrahim, dan bKami berikan ke-
padanya ganjarannya di dunia; 
dan sesungguhnya ia di akhirat 
termasuk di antara orang-orang 
saleh.2248A

َنا 
ۡ
َجَعل َو   یَۡعُقۡوَب  َو   ِاۡسٰحَق    

ۤ
لَٗہ َوَہۡبَنا  َو 

تَۡیٰنُہ  
ٰ
ا َو  الِۡکٰتَب  َو  َۃ   ُبّوَ الّنُ یَِّتِہ  ُذّرِ فِۡي  

لَِمَن  ِخَرِۃ  
ٰ

الۡا فِي  ٗہ 
ِانَّ َو   ۚ نَۡیا  الّدُ فِي  اَۡجَرٗہ  

ِلِحیَۡن ﴿۲۸﴾  الّصٰ

29. Dan ingatlah kepada 
Luth, ketika ia berkata kepada 
kaumnya, c“Sesungguhnya kamu 
melakukan kekejian yang tidak 
pernah dilakukan oleh seseorang 
dari umat manusia sebelum kamu.

تُۡوَن 
ۡ
لََتا ۡم 

ُ
ک

ِانَّ لَِقۡوِمٖہۤ  قَاَل  ِاۡذ  لُۡوًطا  َو 
َن  ۡم  بَِہا ِمۡن اََحٍد ّمِ

ُ
 ۪ َما َسَبَقک

َ
الَۡفاِحَشۃ

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۲۹﴾ 
30. d“Apakah kamu mendatangi 

laki-laki dengan syahwat dan 
menyamun di jalan?2249 Dan kamu 
melakukan kemungkaran dalam 
pertemuan-pertemuanmu?2250 
Maka tidak ada jawaban dari 
kaumnya melainkan mereka ber-
kata, “Datangkanlah azab Allah 
kepada kami, jika engkau ter-
masuk orang-orang yang benar.”

تَۡقَطُعۡوَن  َو  الّرَِجاَل  تُۡوَن 
ۡ
لََتا ۡم 

ُ
ک اَئِّنَ

 ؕ َر 
َ

الُۡمۡنک ُم 
ُ

نَاِدیۡک فِۡي  تُۡوَن 
ۡ
تَا َو   ۬ۙ ِبۡیَل  الّسَ

ائِۡتَنا  قَالُوا  اَۡن  اۤ 
َّ ِال قَۡوِمٖہۤ  َجَواَب  اَن 

َ
ک مَا 

َ
ف

 ﴾۳۰﴿ ِدِقیَۡن  الّصٰ ِمَن  ۡنَت 
ُ
ک ِاۡن   ِہ 

اللّٰ اِب 
َ

بَِعذ

itu ialah, bahwa bila suatu bangsa mengalami kehancuran dan kemunduran 
sebagai akibat penolakan mereka terhadap amanat Tuhan, maka bangsa lain 
akan menggantikannya. Dengan ayat ini dimulai lagi kisah Nabi Ibrahim As.

2248. Ungkapan, Mawaddata bainikum, dapat diartikan: (1) Hubungan 
kemasyarakatan atau keinginan untuk memperoleh cinta setiap orang lain 
adalah landasan cita-cita dan perbuatan-perbuatan musyrikmu. (2) Kami telah 
membuat kepercayaan-kepercayaan dan perbuatan-perbuatan musyrikmu 
menjadi dasar kecintaan kamu antara satu sama lain; yakni, kamu telah 
membuat ciri kepercayaan-kepercayaan musyrikmu menjadi sarana untuk 
memelihara keutuhan masyarakatmu.

2248A. Ayat ini juga salah satu artinya ialah pada akhir zaman orang-
orang Muslim, Yahudi, dan Nasrani akan menghormati Nabi Ibrahim As.

2249. Karena Qata‘a al-Tarīqa berarti, ia membuat jalan itu berbahaya 
bagi orang-orang musafir, dan melarang mereka mempergunakannya; 

a19 : 50; 21 : 73; 37 : 113.  b2 : 131; 16 : 123.  c7 : 81; 11 : 79.  d7 : 82; 11 : 79; 26 : 166.
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31. Ia Luth berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! aTolonglah aku terha-
dap kaum yang berbuat kerusakan 
itu!

 ﴾٪۳۱﴿ الُۡمۡفِسِدیَۡن  الَۡقۡوِم  َعلَي  انُۡصۡرنِۡي  َرّبِ  قَاَل   

32. bDan tatkala utusan-utusan 
Kami datang kepada Ibrahim 
membawa khabar suka, mereka 
berkata, “Kami akan membinasa-
kan penduduk kota ini, karena 
sesungguhnya penduduknya adalah 
orang-orang aniaya.”*

 � بِالُۡبۡشٰري  ِابٰۡرِہۡیَم   
ۤ
ُرُسلَُنا َجٓاَءۡت  ا  لَّمَ َو 

ا اَۡہِل ٰہِذِہ  الَۡقۡریَِۃ ۚ ِاّنَ   ا ُمۡہلُِکۡوۤ
ا ِانَّ قَالُۡوۤ

 ﴾۳۲ۚ انُۡوا ٰظلِِمیَۡن ﴿
َ
اَۡہلََہا ک

33. Ia Ibrahim, berkata, “Tetapi 
Luth ada di dalamnya.” Mereka 
berkata, “Kami lebih mengetahui 
siapa yang ada di dalamnya. 
cSesungguhnya kami akan menye-
lamatkan ia dan keluarganya, 
dkecuali istrinya, yang termasuk 
orang-orang tertinggal di belakang.”

بَِمۡن  اَۡعلَُم  ۡحُن 
َ

ن قَالُۡوا   ؕ لُۡوًطا  ِفۡیَہا  ِاّنَ  قَاَل 

انَۡت 
َ
ک اۡمَراَتَٗہ  ا 

َّ ِال   
ۤ
ٗہ

َ
اَۡہل َو  ٗہ   ّجَِیّنَ

َ
لَُنن  ۪ ِفۡیَہا 

ِمَن  الٰۡغِبِریَۡن ﴿۳۳﴾ 

34. Dan ketika utusan-utusan 
Kami datang kepada Luth, eia 
merasa susah hati atas khabar 
mereka, dan hatinya menjadi 
sempit2251 mengenai mereka itu. 
Dan mereka itu berkata, “Jangan-
lah engkau takut, dan jangan pula 
bersedih; dan kami telah diserahi 
tugas menyampaikan amanat Ilahi. 
f’Kami pasti akan menyelamatkan 
engkau dan keluarga engkau 
kecuali istri engkau, yang termasuk 
orang-orang tertinggal di belakang.

َو  بِہِۡم  ِسۡيَٓء  لُۡوًطا  ُرُسلَُنا  َجٓاَءۡت  اَۡن   
ۤ
ا لَّمَ َو 

  ؕ ۡحَزۡن 
َ
ت لَا  َو  خَۡف 

َ
ت لَا  قَالُۡوا  ّوَ  َذۡرًعا  بِہِۡم  َضاَق 

ِمَن   انَۡت  
َ
ک اۡمَراَتََک   ا 

َّ ِال اَۡہلََک   َو  ّجُۡوَک 
َ

ُمن ا 
ِانَّ

الٰۡغِبِریَۡن ﴿۳۴﴾ 

ungkapan Al-Qur’an itu berarti: (a) Kamu merampok di jalan raya (kaum Nabi 
Luth As telah biasa mencari nafkah dengan merampok di jalan); (b) Kamu 
melanggar hukum-hukum Ilahi yang telah ditetapkan mengenai hubungan 
kelamin dan melakukan pelanggaran-pelanggaran secara tidak wajar.

a26 : 170.  b11 : 70 - 71.  c15 : 60; 51 : 36.  d7 : 84; 15 : 61; 26 : 172; 27 : 58. e11 : 78.  f7 : 84; 27 : 58.

* Malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Nabi Luth As, sebelumnya telah turun 
kepada Nabi Ibrahim As. Oleh karena Nabi Ibrahim As seorang yang santun, beliau berulang-
ulang memohon kepada Allah Swt supaya memaafkan mereka. 

R. 4
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a27 : 59.  b15 : 76; 51 : 38.  c7 : 86; 11 : 85.  d7 : 92; 11 : 95; 26 : 190.  e9 : 70.

35. “Sesungguhnya akan aKami 
turunkan azab dari langit atas 
penduduk kota ini, disebabkan 
mereka telah melakukan ke-
durhakaan.”

ِرۡجًزا  الَۡقۡریَِۃ  ٰہِذِہ   اَۡہِل  ٰۤي  َعل ِزلُۡوَن 
ۡ
ُمن ا 

ِانَّ

انُۡوا یَۡفُسُقۡوَن ﴿۳۵﴾ 
َ
َمٓاِء بَِما ک َن الّسَ ّمِ

36. bDan sesungguhnya telah 
Kami tinggalkan darinya suatu 
tanda yang nyata bagi kaum yang 
mempergunakan akal.

لَِّقۡوٍم   
ً

َنۃ بَّیِ  ۭ  
ً

یَۃ
ٰ
ا  

ۤ
ِمۡنَہا َنا 

ۡ
َرک

َّ ت لََقۡد  َو 

 ﴾۳۶﴿ َن  یَّۡعِقُلۡو
37. cDan kepada kaum Madyan 

Kami utus saudara mereka 
Syu’aib, maka ia berkata, “Hai 
kaumku, sembahlah Allah, dan 
ingatlah akan hari akhir dan 
janganlah kamu berkeliaran di 
bumi sambil berbuat kerusakan.”

ٰیَقۡوِم  فََقاَل   � ُشَعۡیًبا  ۡم 
ُ
اََخاہ َمۡدیََن  ِالٰي  َو 

لَا  َو  ِخَر 
ٰ

الۡا الَۡیۡوَم  اۡرُجوا  َو  َہ 
اللّٰ اۡعُبُدوا 

 ﴾۳۷۪ تَۡعَثۡوا فِي الۡاَۡرِض ُمۡفِسِدیَۡن ﴿

38. Maka mereka mendustakan-
nya, dkemudian mereka disergap 
gempa yang dahsyat, lalu mereka 
jatuh bergelimpangan di dalam 
rumah mereka.

فِۡي   ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا  

ُ
ۡجَفۃ الّرَ ُم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا بُۡوُہ  

َّ
ذ

َ
فَک

 ﴾۳۸ۙ َداِرہِۡم  ٰجِثِمیَۡن ﴿

39. Dan Kami binasakan e’Ad 
dan Tsamud, dan telah nyata bagi 
kamu tempat kediaman mereka. 
Dan setan menampakkan indah 
bagi mereka amal mereka, dan 
menghalangi mereka dari jalan 
Allah, padahal mereka itu orang-
orang cerdik-pandai.2252

ۡن  ّمِ لَُکۡم  َن 
َبیَّ

َّ ت قَۡد  َو  ثَُمۡوَد۠ا  ّوَ  َعاًدا  َو 

ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ ۡیٰطُن 

َ
الّش ُم 

ُ
لَہ َزیََّن  ٰسِکِنہِۡم َؕو  ّمَ

 ﴾۳۹ۙ ﴿ ُمۡسَتۡبِصِریَۡن  انُۡوا 
َ
ک َو  ِبۡیِل  الّسَ َعِن  مۡ 

ُ
ہ فََصّدَ

2250. Tiga macam dosa telah dituduhkan kepada kaum Luth As di 
dalam ayat ini; (1) dosa yang tidak wajar; (2) perampokan di jalan raya; (3) 
melakukan keburukan-keburukan secara terbuka tanpa malu-malu di dalam 
pertemuan-pertemuan mereka.

2251. Dāqa bihī Dzar‘an berarti, ia kekurangan tenaga atau kemampuan 
atau kekuatan untuk melakukan hal itu (Lane). Siapa utusan-utusan tersebut 
dalam ayat ini, apa tugas mereka, telah diterangkan dalam QS.11: 70- 71 dan 
QS.15: 68- 72. Kunjungan mereka menyusahkan dan membuat sedih hati Nabi 
Luth As, sebab kaumnya  – karena mengambil perampokan di jalan sebagai 
mata pencaharian mereka –  tidak suka kalau orang-orang asing berkunjung 
ke kota mereka dan oleh karena itu mereka telah melarang Nabi Luth As 
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40. Dan Kami binasakan pula 
Karun, Fir‘aun dan Haman. Dan 
aSesungguhnya Musa telah datang 
kepada mereka dengan tanda-
tanda yang nyata, maka mereka 
berlaku takabur di bumi dan 
mereka tidak dapat melepaskan 
diri dari Azab Kami. 

ۡم  
ُ
قَاُرۡوَن َو ِفۡرَعۡوَن َو َہاٰمَن ؕ َو لََقۡد َجٓاَءہ َو 

الۡاَۡرِض  فِي  بَُرۡوا 
ۡ

فَاۡسَتک ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡوٰسي  ّمُ

 ﴾۴۰ۚ انُۡوا ٰسِبِقیَۡن ﴿
َ
َو َما ک

41. Maka tiap-tiap orang dari 
mereka Kami tangkap karena 
dosa-nya, di antara mereka 
ada yang Kami kirimkan topan 
kerikil kepadanya, dan di antara 
mereka ada yang disambar oleh 
suara ledakan yang menggelegar, 
dan di antara mereka ada byang 
Kami benamkan di bumi, dan di 
antara mereka ada yang Kami 
tenggelamkan,2253 cdan Allah 
tidak berlaku aniaya terhadap 
mereka, tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri.*

َعلَۡیِہ  َنا 
ۡ
اَۡرَسل ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
مِۡنہ

َ
ِۢۡبٖہ�ف ن

َ
بِذ نَا 

ۡ
اََخذ ا 

ًّ ل
ُ
فَک

 ۚ 
ُ

ۡيحَۃ لّصَ ا تُۡہ 
َ

اََخذ ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
ِمۡنہ ِصًباَۚو  َحا

ۡم 
ُ
ِمۡنہ َو   ۚ الۡاَۡرَض  بِِہ  َخَسۡفَنا  ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو 

َو  ۡم  
ُ
لَِیۡظلَِمہ ُہ  

اللّٰ اَن 
َ
ک َما  َو   ۚ اَۡغَرۡقَنا  ۡن   ّمَ

ۡم  یَۡظلُِمۡوَن ﴿۴۱﴾ 
ُ
ا  اَنُۡفَسہ انُۡوۤ

َ
لِٰکۡن  ک

42. Perumpamaan orang-orang 
yang mengambil sahabat-sahabat 
sebagai penolong selain Allah 
seperti laba-laba yang membuat 
rumah. Dan sesungguhnya se-
lemah-lemah2254 rumah ialah ru-
mah laba-laba, seandainya mereka 
itu mengetahui.

اَۡولَِیٓاَء  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال َمَثُل 

ۡت بَۡیًتاَؕو ِاّنَ  
َ

خَذ
َّ
ُبۡوِت ۚ ِات

َ
َمَثِل الَۡعۡنک

َ
ک

ُبۡوِتۘلَۡو  
َ

الَۡعۡنک لََبۡیُت  الُۡبُیۡوِت  اَۡوَہَن 

انُۡوا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۲﴾ 
َ
ک

وقف 
لازم

menerima orang-orang luar. Ia takut kalau-kalau kaumnya akan merendahkan 
martabatnya di muka tamu-tamu beliau.

2252. Ungkapan Al-Qur’an itu berarti: (1) Mereka melihat dengan jelas, 
bahwa jalan yang telah mereka tempuh itu salah. (2) Mereka dengan sengaja 
memilih suatu jalan, sambil mengetahui sepenuhnya apa yang akan menjadi 

a28 : 37.  b28 : 82.  c16 : 34; 30 : 10.

* Ayat ini menerangkan tentang hukuman yang diterima oleh kaum yang menentang para nabi, 
dan dengan cara-cara apa saja mereka dihancurkan. Sebagian ada yang ditimpa angin topan yang 
berkerikil sehingga mereka hancur, sebagian ditimpa suara yang sangat menakutkan, sebagian 
dengan gempa sehingga mereka terkubur di dalam bumi, dan sebagian ditenggelamkan. 
Umumnya empat cara ini yang digunakan untuk menghancurkan para penentang nabi. 
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43. Sesungguhnya Allah me-
ngetahui apa saja yang mereka 
seru selain Dia; dan Dia Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ِمۡن  ُدۡونِٖہ  ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  َما  یَۡعلَُم  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

حَِکۡیُم ﴿۴۳﴾ 
ۡ

ۡيٍء ؕ َو  ُہَو  الۡعَِزیُۡز  ال
َ

ش
44. Dan aitulah perumpamaan-

perumpamaan yang Kami ke-
mukakan bagi manusia, tetapi 
tidak ada yang memahaminya 
kecuali orang-orang yang berilmu.

َما  َو   ۚ اِس  لِلّنَ نَۡضِربَُہا  الۡاَۡمَثاُل  َک 
ۡ
تِل َو 

ا  الٰۡعلُِمۡوَن ﴿۴۴﴾ 
َّ   ِال

ۤ
یَۡعِقلَُہا

45. bAllah menciptakan seluruh 
langit dan bumi sesuai dengan 
hak.2255 Sesungguhnya dalam yang 
demikian itu ada tanda yang besar 
bagi  orang-orang yang beriman.

ِاّنَ    ؕ حَّقِ 
ۡ

بِال الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُہ  
اللّٰ َخلََق   

ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿٪۴۵﴾�  
ۡ
  لِّل

ً
یَۃ

ٰ
فِۡي  ٰذلَِک لَا 

JUZ XXI

kesudahannya.
2253. Al-Qur’an telah mempergunakan berbagai kata dan ungkapan untuk 

hukuman yang ditimpakan lawan-lawan berbagai nabi pada zamannya masing-
masing azab yang melanda kaum ‘Ad digambarkan sebagai angin topan (QS.41: 
17; 54: 20; dan QS.69: 7); yang menimpa kaum Tsamud sebagai gempa bumi 
(QS.7: 79); ledakan (QS.11: 68; 54: 32), halilintar (QS.41: 18), dan ledakan 
dahsyat (QS.69: 6); azab yang menghancurkan umat Nabi Luth As sebagai 
batu-batu tanah (QS.11: 83; 15: 75); badai batu (QS.54 ; 35); dan azab yang 
menimpa Midian, kaum Nabi Syu’aib As sebagai gempa bumi (QS.7: 92; 29:38); 
ledakan (QS.11: 95); dan azab pada hari siksaan yang mendatang (QS.26: 190). 
Terakhir dari semua itu ialah azab Ilahi yang menimpa Fir‘aun dan lasykarnya 
serta pembesar-pembesarnya yang gagah-perkasa, Haman dan Karun (Korah), 
dan membinasakan mereka sampai hancur-luluh, telah digambarkan dengan 
ungkapan, “Kami ........ menenggelamkan kaum Fir‘aun” (QS.2: 51; 7: 137; 
dan QS.17: 104), dan “Kami menyebabkan bumi menelannya” (QS.28: 82).

2254. Masalah keesaan Tuhan, yang menjadi pembahasan terutama 
Surah ini, disudahi dalam ayat ini dengan sebuah tamsil yang indah sekali, 
dan menjelaskan kepada kaum musryik kebodohan, kesia-siaan, dan kepalsuan 
kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan syirik mereka. Mereka itu 
rapuh bagaikan sarang laba-laba dan tidak dapat bertahan terhadap kecaman 
akal sehat.

2255. Ungkapan bil-Haqqi berarti, bahwa ada bukti yang jelas tentang 

a13 : 18;  14 : 26.  b6 : 74;  16 : 4; 39 : 6.
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46. aBacakanlah2256 apa yang 
diwahyukan kepada engkau dari 
Kitab Al-Quran ini dan dirikanlah 
shalat. Sesungguhya shalat men-
cegah dari kekejian dan kemun-
karan; dan sesungguhnya meng-
ingat Allah itu adalah kebaikan 
yang paling besar. Dan, Allah 
mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.2256A

اَِقِم  َو  الِۡکٰتِب  ِمَن  ِالَۡیَک  اُۡوِحَي     
ۤ
َما اُتُۡل 

ٰلوَۃ  تَۡنٰہي َعِن الَۡفۡحَشٓاِء   ٰلوَۃ ؕ ِاّنَ الّصَ الّصَ

ُہ 
اللّٰ َو   ؕ اَۡکبَُر  ِہ 

اللّٰ ُر 
ۡ

لَِذک َو   ؕ ِر 
َ

الُۡمۡنک َو 

یَۡعلَُم َما تَۡصَنُعۡوَن ﴿۴۶﴾ 

الجزء 
21

47. Dan janganlah kamu ber-
bantah bdengan Ahlikitab kecuali 
dengan dalil-dalil yang paling 
baik, tetapi jangan berbantah 
dengan orang-orang yang aniaya 
dari antara mereka. Dan kata-
kanlah kepada mereka, “Kami 
beriman kepada apa pun yang 
telah diturunkan kepada kami dan 
yang diturunkan kepada kamu; 
Tuhan kami dan Tuhan kamu itu 
Esa,2257 dan kepada-Nya kami 
berserah diri.”

ِہَي  ِتۡي 
َّ بِال ا 

َّ ِال الِۡکٰتِب  اَۡہَل  ا  جَاِدلُۡوۤ
ُ
ت لَا  َو 

ا  قُۡولُۡوۤ َو  ۡم 
ُ
ِمۡنہ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ اَۡحَسُن ِۖال

ۡم 
ُ

ِالَۡیک اُنِۡزَل  َو  ِالَۡیَنا  اُنِۡزَل   ِذۡيۤ 
َّ بِال ا  َمّنَ

ٰ
ا

لَٗہ   ۡحُن 
َ

ن ّوَ  َواِحٌد  ۡم 
ُ

ِالٰـُہک َو  ِالٰـُہَنا  َو 

ُمۡسلُِمۡوَن ﴿۴۷﴾ 

الحزب
41

rencana dan maksud, yang memuaskan alam pikiran, dalam penciptaan 
seluruh langit dan bumi, dan bahwa suatu rencana yang mendalam lagi 
lengkap bekerja di dalam segala benda langit dan bumi.

2256. Utlu berarti, mengumumkan; menablighkan; membaca; 
membacakan; memperdengarkan, mengikuti (Lane).

2256A. Tiga hal telah disebut dalam ayat ini, yaitu, menablighkan dan 
membacakan Al-Qur’an, mendirikan shalat, dan zikir Ilahi. Tujuan ketiga 
hal itu ialah menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa dan membantu 
manusia untuk bangkit dan membuat kemajuan dalam akhlak dan kerohanian. 
Keimanan yang hidup kepada Dzat yang Mahaluhur adalah, asas pokok 
bagi semua agama yang diwahyukan, sebab keimanan inilah yang dapat 
memegang peranan sebagai suatu penghalang yang kuat lagi ampuh terhadap 
kecenderungan-kecenderungan dan perbuatan-perbuatan buruk manusia. 
Itulah sebabnya mengapa Al-Qur’an berulang kali kembali kepada masalah 
adanya Tuhan, dan membicarakan kekuasaan, keagungan, dan kecintaan-Nya 
yang besar, lalu memberi tekanan keras pada kepentingan zikir Ilahi dalam 

a18 : 28.  b16 : 126; 23 : 97; 41 : 35.

R. 5



AL-‘ANKABŪT Surah 29Juz 21

1393

48. Dan, demikianlah Kami 
turunkan kepada engkau Kitab 
yang Sempurna. aAdapun orang-
orang yang telah Kami berikan 
Kitab Taurat kepada mereka, 
mereka pun beriman kepadanya 
Al-Qur’an; dan dari antara ahli-
kitab sebagian mereka beriman 
kepadanya. Dan tidak ada yang 
menolak ayat-ayat Kami me-
lainkan orang-orang kafir.

ِذیَۡن 
َّ الِۡکٰتَب ؕفَال ِالَۡیَک    

ۤ
اَنَۡزلَۡنا لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو   

ِمۡن  بِٖہَۚو  یُۡؤِمنُۡوَن  الِۡکٰتَب  ُم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا

ا 
َّ ِال   

ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا َيۡجَحُد   َما  بِٖہَؕو  یُّۡؤِمُن  َمۡن  ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ

الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۴۸﴾ 

49. bDan tidak pernah engkau 
bacakan sebelum Al-Qur’an ini 
satu kitab pun, dan tidak pernah 
engkau menuliskannya dengan 
tangan kanan engkau, sekiranya 
demikian, tentu orang-orang yang 
mendustakan menjadi ragu me-
ngenaimu.2258 

لَا  ّوَ  کِٰتٍب  ِمۡن  قَۡبِلٖہ  ِمۡن  تَۡتُلۡوا  ُکۡنَت  َما  َو 

 ﴾۴۹﴿ الُۡمۡبِطُلۡوَن  اۡرتَاَب 
َّ ل ِاًذا   بَِیِمۡیِنَک  ٗہ  

ُ
خُّط

َ
ت

50. Bahkan, Al-Qur’an itu 
adalah kumpulan tanda-tanda 
yang nyata di dalam dada orang-
orang yang diberi ilmu.2259 Dan 
tiada yang akan menolak tanda-
tanda Kami melainkan orang-
orang aniya.

اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال ُصُدۡوِر  فِۡي  ٰنٌت  بَّیِ  ۭ ٰیٌت  

ٰ
ا ُہَو  بَۡل 

 ﴾۵۰﴿ لُِمۡوَن 
ٰ

الّظ ا 
َّ ِال   

ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا َيۡجَحُد  َما  َو  َمؕ 

ۡ
الِۡعل

bentuk shalat secara Islam yang, bila dikerjakan dengan memenuhi segala 
syarat yang diperlukan, maka kebersihan pikiran dan perbuatan, merupakan 
hasilnya yang pasti.

2257. Ayat ini meletakkan asas yang sangat sehat sekali guna membimbing 
kita ketika menablighkan itikad kepada orang lain. Kita hendaknya memulai 
bertabligh dengan menekankan pada asas-asas kepercayaan dan asas-asas 
keagamaan yang sama antara kita dan lawan bicara kita. Sebagai misal, 
ditetapkan kepada kita bahwa sementara kita berbicara kepada ahlikitab, 
kita hendaknya memulai dengan kedua asas keagamaan yang pokok tentang 
Keesaan Tuhan dan wahyu Ilahi.

2258. Kenyataan bahwa orang yang tidak dapat membaca maupun 
menulis, karena dilahirkan di sebuah negeri, serta tinggal di tengah-tengah 
masyarakat yang terputus dari segala hubungan dengan masyarakat beradab, 
dapat dianggap tidak mempunyai ilmu tentang kitab-kitab wahyu lainnya, 
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51. Dan mereka berkata, a“Me-
ngapa tidak diturunkan ke-
padanya tanda-tanda dari Tuhan-
nya?” Katakanlah, “Tanda-tanda 
itu hanya pada Allah, dan se-
sungguhnya aku hanya bpemberi 
peringatan yang nyata.”

بِّٖہؕ  ّرَ ۡن  ّمِ ٰیٌت 
ٰ
ا َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  لَاۤ  لَۡو  قَالُۡوا  َو 

نَِذیٌۡر   اَنَا�    
ۤ
َما

ِانَّ ِہَؕو 
اللّٰ ِعۡنَد  ٰیُت 

ٰ
الۡا َما 

ِانَّ قُۡل  

ِبیٌۡن ﴿۵۱﴾  ّمُ

52. Apakah tidak cukup bagi 
mereka satu tanda bahwa Kami 
telah menurunkan kepada engkau 
Kitab yang sempurna yang di-
bacakan kepada mereka? Sesung-
guhnya, dalam hal yang demikian 
itu ada rahmat dan peringatan 
bagi kaum yang beriman.2260

الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  اَنَۡزلَۡنا   
ۤ
ا

اَنَّ ِفہِۡم  
ۡ

یَک لَۡم  اََو 

ٰري  
ۡ

  ّوَ ِذک
ً

َرۡحَمۃ
َ

یُۡتلٰي َعلَۡیہِۡم ِؕاّنَ  فِۡي ٰذلَِک ل

لَِقۡوٍم  یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿٪۵۲﴾  

53. Katakanlah, c“Cukuplah 
Allah sebagai Saksi antara aku 
dan kamu. Dia mengetahui apa 
yang ada di seluruh langit dan 
bumi. Dan orang-orang yang per-
caya kepada yang batil dan ingkar 
kepada Allah, mereka itulah orang-
orang yang rugi.

 ۚ َشِہۡیًدا  ۡم 
ُ

بَۡیَنک َو  بَۡیِنۡي  ِہ 
بِاللّٰ ي 

ٰ
ف

َ
ک قُۡل 

ِذیَۡن 
َّ ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضَؕو ال یَۡعلَُم َما فِي الّسَ

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول ِہ 

بِاللّٰ ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک َو  بِالَۡباِطِل  َمنُۡوا 

ٰ
ا

ٰخِسُرۡوَن ﴿۵۳﴾ 
ۡ

ال

mampu menghasilkan sebuah kitab, yang tidak saja mengandung segala 
sesuatu yang bernilai abadi dan terdapat di dalam kitab-kitab suci, tetapi juga 
merupakan ikhtisar dari semua ajaran universal, yang dimaksudkan untuk 
memenuhi hasrat-hasrat dan keperluan-keperluan akhlak dan kerohanian 
manusia untuk segala zaman dan masa, merupakan suatu bukti yang tidak 
dapat dibantah, bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang diwahyukan dan 
Rasulullah Saw adalah guru jagat yang diutus oleh Tuhan.

2259. Kalau ayat sebelumnya merujuk kepada kesaksian lahiriah untuk 
menunjang kebenaran Al-Qur’an sebagai kalam Ilahi, maka ayat sekarang 
ini memberikan kesaksian batiniah, yaitu bahwa dari hati mereka yang telah 
dilimpahi ilmu Al-Qur’an membersit sumber cahaya Ilahi.

2260. Ayat ini memberi jawaban yang penuh simpati terhadap tuntutan 
orang-orang ingkar akan suatu tanda azab (lihat ayat sebelumnya). Ayat 
bertanya ini kepada mereka, mengapa mereka menuntut tanda azab, bila 
Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanda kasih sayang dalam bentuk 

a6 : 38; 13 : 28.  b22 : 50; 26 : 116; 51 : 51; 67 : 27. c4 : 167; 6 : 20; 13 : 44; 48 : 29.
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54. Dan amereka minta kepada 
engkau supaya disegerakan azab; 
Dan sekiranya tidak ada waktu 
yang telah ditentukan, tentu 
azab itu telah datang kepada me-
reka. Dan pasti azab itu datang 
kepada mereka dengan tiba-
tiba,2261 sedang mereka tidak 
menyadarinya.

اََجٌل  لَاۤ  لَۡو  اِبَؕو 
َ

بِالَۡعذ يَۡسَتۡعِجُلۡونََک  َو 

  
ً

بَۡغَتۃ ۡم  
ُ
ہ تَِیّنَ

ۡ
َو لََیا اُب ؕ 

َ
ُم  الَۡعذ

ُ
جَٓاَءہ

َّ
ي ل َسّمً ّمُ

ۡم  لَا  يَۡشعُُرۡوَن ﴿۵۴﴾ 
ُ
ّوَ  ہ

55. Mereka meminta kepada 
engkau supaya azab2261A disegera-
kan. Dan sesungguhnya bJahanam 
pasti akan mengepung orang-
orang ingkar.

َم 
َ َجَہنّ ِاّنَ  َو  اِبؕ 

َ
بِالَۡعذ يَۡسَتۡعِجُلۡونََک 

 ﴾۵۵ۙ  ۭ بِالٰۡکفِرِیَۡن ﴿
ٌ

َُمِحۡیَطۃ ل

56. cPada Hari azab itu akan 
meliputi mereka dari atas mereka 
dan dari bawah kaki mereka2262 
dan Dia Allah akan berfirman, 
“Rasakanlah buah dari apa yang 
telah kamu kerjakan.”

ِمۡن  َو  فَۡوِقہِۡم  ِمۡن  اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
یَۡغٰشہ یَۡوَم 

ُکۡنتُۡم   َما  ُذۡوقُۡوا  یَُقۡوُل  َو  اَۡرُجلِہِۡم  ۡحِت 
َ
ت

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۵۶﴾ 

57. Wahai hamba-hamba-Ku 
yang beriman! Sesungguhnya 
bumi-Ku sangat luas, maka hanya 
kepada Aku saja hendaknya kamu 
menyembah.

  
ٌ

َواِسَعۃ اَۡرِضۡي  ِاّنَ  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ٰیِعَباِدَي 

فَِایَّاَي  فَاۡعُبُدۡوِن ﴿۵۷﴾ 

Al-Qur’an, yang dengan mengamalkannya mereka dapat memperoleh 
kemuliaan dan menjadi bangsa terhormat dan disegani di dunia.

2261. Ayat ini memberikan jawaban langsung kepada tuntutan orang-
orang ingkar akan tanda azab dan mengatakan, bahwa daripada memanfaatkan 
tanda kasih-sayang yang telah diberikan kepada mereka dalam bentuk Al-
Qur’an, orang-orang yang malang nasibnya itu, gigih dalam tuntutan mereka 
akan hukuman. Maka mereka akan memperoleh tanda itu dan hukuman akan 
menimpa mereka dengan sekonyong-konyong dan dari segala penjuru di luar 
dugaan mereka. Akan tetapi mereka harus menunggu waktu yang ditetapkan 
dan telah ditentukan untuk itu.

2261A. Hukuman yang diisyaratkan dalam ayat sebelumnya adalah 
hukuman yang dijanjikan kepada orang-orang ingkar di dunia ini. Hukuman 
yang termaktub dalam ayat ini adalah hukuman yang dijanjikan kepada 
mereka di akhirat.

a22 : 48; 26 : 205; 27 : 72 - 73; 37 : 177 - 178. b9 : 49; 13 : 36; 17 : 9.  c6 : 9.
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58. aSetiap jiwa akan merasakan 
maut, kemudian kepada Kami-lah 
kamu akan dikembalikan.

 الَۡمۡوِتؕثُّمَ ِالَۡیَنا تُۡرَجُعۡوَن ﴿۵۸﴾ 
ُ

 نَۡفٍس َذٓائَِقۃ
ُ

ّل
ُ
ک

59. Dan, orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh, Kami 
pasti akan bmenempatkan mereka 
di surga pada tempat-tempat 
yang tinggi,2263 yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai, mereka 
akan kekal di dalamnya. Sebaik-
baik ganjaran bagi orang-orang 
yang beramal.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 
ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ُغَرفًا  ِۃ  جَّنَ

ۡ
ال َن  ّمِ ۡم 

ُ
ہ ئَّنَ لَُنَبّوِ

اَۡجُر   نِۡعَم    ؕ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت

 ﴾۵۹ۖ الٰۡعِملِیَۡن ﴿

60. cOrang-orang yang bersabar 
dan kepada Tuhannya, mereka 
bertawakal.

 ﴾۶۰﴿ ُلۡوَن 
َّ
یََتَوک َربِّہِۡم  َعلٰي  َو  َصبَُرۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال  

61. Dan alangkah banyaknya 
hewan-hewan yang tidak mem-
bawa rezekinya, dAllah yang 
memberi rezeki kepadanya dan 
kepada kamu,2264 dan Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

ُہ  
ِرۡزقََہاۖاَللّٰ ۡحِمُل 

َ
ت ا 

َّ ل َدٓابٍَّۃ  ۡن  ّمِ اَیِّۡن 
َ
ک َو 

ِمۡیُع   لّسَ ا ُہَو  ُکۡم َۖو  یَّا ِا َو  قَُہا  یَۡرُز

الَۡعلِۡیُم ﴿۶۱﴾ 

62. Dan jika engkau bertanya 
kepada mereka, “Siapakah yang 
telah menciptakan seluruh langit 
dan bumi dan emenundukkan 
matahari serta bulan untuk ber-
khidmat?”2265 Mereka pasti akan 
menjawab, “Allah!” Lalu ke-
manakah mereka akan dipaling-
kan dari kebenaran?

َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
لَۡتہ

َ
َسا لَِئۡن  َو 

ۡمَس َو الَۡقَمَر لََیُقۡولُّنَ  
َ

َر الّش
َ
الۡاَۡرَض َو َسّخ

ۡوَن ﴿۶۲﴾ 
ُ

ي  یُۡؤفَک
ّٰ

ن
َ
ُہ ؕ فَا

اللّٰ

2262. Ketika azab Ilahi datang, maka datangnya tiba-tiba dan cepat, dan 
bagaikan air terjun menimpa dan meliputi orang-orang ingkar dari segala 
jurusan. 

2263. Kepada orang-orang yang beriman dijanjikan dengan kata-kata yang 
jelas dan tidak meragukan di sini, bahwa mereka yang meninggalkan kampung 
halaman di jalan Allah, dan kemudian  tetap teguh dalam keimanan mereka, 
serta mengerjakan amal-amal saleh, maka ganjaran yang mereka peroleh jauh 
melebihi segala yang lepas dari tangan mereka demi kepentingan Allah Swt.

a3 : 186; 21 : 36.  b25 : 76; 34 : 38.  c16 : 43. d11 : 7.  e7 : 55; 13 : 3; 31 : 30; 35 : 14; 39 : 6.
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63. aAllah melapangkan rezeki  
bagi siapa yang Dia kehendaki 
dari antara hamba-hamba-Nya, 
dan menyempitkan baginya. Se-
sungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui segala sesuatu.

ُہ یَبُۡسُط الّرِۡزَق لَِمۡن يََّشٓاُء ِمۡن ِعَباِدٖہ  
 اَللّٰ

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۶۳﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َہ  بِک

َو یَۡقِدُر  لَٗہ  ؕ ِاّنَ  اللّٰ

64. Dan jika engkau bertanya 
kepada mereka, “Siapakah yang 
menurunkan air dari langit, lalu 
dengannya menghidupkan bumi 
setelah matinya?” Mereka tentu 
akan menjawab, “Allah!” Kata-
kanlah, “Segala puji bagi Allah”. 
Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengerti.

َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن  َل  ّزَ
َ نّ ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
لَۡتہ

َ
َسا لَِئۡن  َو 

لََیُقۡولُّنَ  َمۡوتَِہا  بَۡعِد   ۭ ِمۡن   الۡاَۡرَض  بِِہ  ۡحَیا 
َ
فَا

لَا   ۡم 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث بَۡل  ِہؕ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

ال قُِل   � ُہ 
اللّٰ

یَۡعِقُلۡوَن ﴿٪۶۴﴾  

65. bDan kehidupan dunia ini 
hanyalah pengisi waktu dan per-
mainan, dan sesungguhnya rumah 
akhirat itulah kehidupan yang 
hakiki, seandainya mereka me-
ngetahui.2266

 ؕ لَِعٌب  ّوَ  ۡہٌو 
َ
ل ا 

َّ ِال   
ۤ
نَۡیا الّدُ حَٰیوُۃ  

ۡ
ال ٰہِذِہ   َما  َو 

انُۡوا 
َ
ک لَۡو    ۘ حََیَواُن 

ۡ
ال لَِہَي  ِخَرَۃ  

ٰ
الۡا اَر  الّدَ ِاّنَ  َو 

یَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۵﴾ 

وقف 
لازم

66. cMaka apabila mereka me-
naiki bahtera, mereka berdoa 
kepada Allah dengan setulus 
ketaatan kepada-Nya. Tetapi bila 
Dia telah menyelamatkan mereka 
sampai ke darat tiba-tiba mereka 
mempersekutukan-Nya lagi, 

ُمۡخلِِصیَۡن  َہ 
اللّٰ َدَعُوا  ِک 

ۡ
الُۡفل فِي  َرکُِبۡوا  فَِاَذا   

ۡم  
ُ
ہ ِاَذا  الۡبَّرِ   ي 

َ
ِال ۡم  

ُ
ہ ّجٰ

َ
ن ا  فَلَّمَ  ۬ۚ یَۡن  الّدِ لَُہ 

 ﴾۶۶ۙ ۡوَن ﴿
ُ
یُۡشِرک

2264. Kalau sekalipun binatang-binatang di tanah dan di udara tidak 
dibiarkan hidup tanpa jaminan makanan, maka tidaklah masuk akal, bahwa 
manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dan merupakan puncak 
segala kejadian makhluk harus mengalami kelaparan.

2265. Tuhan adalah Khalik dan Sumber bagi segala kehidupan, dan 
untuk pemeliharaannya Dia telah menetapkan semua kekuatan alam untuk 
mengkhidmati manusia.

2266. Hidup tanpa menanggung jerih payah dan kesusahan demi suatu 
tujuan agung, dan tanpa pengorbanan-pengorbanan sebagai bakti kepada 

a13 : 27; 30 : 38; 34 : 37; 39 : 53;  42 : 13.  b6 : 33; 47 : 37; 57 : 21. c10 : 23; 31 : 33.
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67. aSupaya mereka meng-
ingkari apa-apa yang telah Kami 
berikan kepada mereka, agar 
mereka dapat bersenang-senang 
sementara waktu. Maka mereka 
segera akan mengetahui akibat 
buruk dari amalnya.

ُعۡواؕفََسۡوَف  لَِیَتَمّتَ َو   � ۡم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا   

ۤ
بَِما ُرۡوا 

ُ
ف

ۡ
لَِیک

یَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۷﴾ 

68. Apakah mereka tidak mem-
perhatikan bahwa Kami telah 
menjadikan tanah suci Mekah 
aman bagi mereka, dan manusia 
dibawa secara paksa dari se-
keliling mereka di luar Mekah?2267 

bMaka apakah mereka akan ber-
iman kepada yang batil dan akan 
ingkar kepada nikmat Allah? 

ُف 
َ

خَّط
َ

ِمًنا ّوَ یُت
ٰ
َنا َحَرًما ا

ۡ
ا َجَعل

اََو لَۡم یََرۡوا اَنَّ

یُۡؤِمنُۡوَن  اَفَِبالَۡباِطِل   ؕ َحۡولِہِۡم  ِمۡن  اُس  الّنَ

ُرۡوَن ﴿۶۸﴾ 
ُ
ف

ۡ
ِہ یَک

َو بِِنۡعَمِۃ اللّٰ

69. cDan siapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang mengada-
adakan dusta terhadap Allah, atau 
mendustakan kebenaran ketika 
datang kepadanya? dBukankah 
dalam Jahanam ada tempat ting-
gal bagi orang-orang kafir?

اَۡو  ِذبًا 
َ
ک ِہ  

اللّٰ َعلَي  ٰري 
َ
ت

ۡ
اف ِممَِّن  اَۡظلَُم   َمۡن  َو 

َم 
َ َجَہنّ فِۡي  اَلَيَۡس   ؕ َجٓاَءٗہ  ا  لَّمَ حَّقِ  

ۡ
بِال َب 

َّ
ذ

َ
ک

ٰکفِرِیَۡن ﴿۶۹﴾ 
ۡ
َمۡثًوي  لِّل

70. Dan orang-orang yang ber-
juang2268 untuk berjumpa dengan 
Kami,  pasti Kami akan memberi 
petunjuk kepada mereka pada 
jalan-jalan Kami. Dan sesungguh-
nya Allah beserta orang-orang 
yang berbuat kebajikan.

ُسُبلََناؕ  ۡم 
ُ
ہ لََنۡہِدیَّنَ ِفۡیَنا  َجاَہُدۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َہ  لََمَع الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿٪۷۰﴾
َو ِاّنَ اللّٰ 

a16 : 56; 30 : 35.  b16 : 73. c6 : 22; 10 : 18; 39 : 33. d18 : 103; 33 : 9; 48 : 14.

Tuhan, adalah “hanya pengisi waktu dan permainan”; suatu keadaan yang 
tidak berguna dan tidak bertujuan. Kehidupan yang padat tujuan ialah yang 
ditempuh demi mencapai tujuan agung serta mulia, dan untuk mengadakan 
persiapan guna kehidupan yang kekal abadi, yang untuk kehidupan itu Tuhan 
telah menciptakan manusia.

2267. Ayat ini merupakan kesaksian yang kekal mengenai Ka’bah, 
sebagai rumah suci kepunyaan Tuhan Sendiri. Semenjak Islam lahir, ketika 
dinyatakan oleh Tuhan, bahwa Ka’bah menjadi kiblat yang kekal bagi umat 
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manusia, dan bahkan di zaman jahiliah ketika orang-orang Arab waktu itu 
tidak mempunyai rasa hormat terhadap jiwa manusia, wilayah itu disebut 
Harām (suci) — daerah sekitar Ka’bah tetap merupakan tempat yang 
aman sentosa. Kalau di lingkungan luar Ka’bah tidak ada keamanan, maka 
kesamaan dan kedamaian sempurna bertakhta di dalamnya. 

2268. Jihād sebagaimana diperintahkan oleh Islam, tidak berarti harus 
membunuh atau menjadi kurban pembunuhan, melainkan harus berjuang 
keras guna memperoleh keridaan Ilahi, sebab kata Fīnā berarti “untuk 
menjumpai Kami.”
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Surah 30
AL-RŪM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 61, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Mekah, akan tetapi, sulit menetapkan waktu 
diwahyukannya secara tepat. Meskipun demikian, sumber-sumber yang 
paling dapat dipercaya menempatkannya pada tahun keenam atau ketujuh 
Nabawi, sebab pada tahun itu gelombang-pasang serbuan kerajaan 
Persia – yang kepadanya surah ini mengisyaratkan dengan jelas – sedang 
mencapai puncaknya. Lasykar kerajaan Persia sedang mengetuk-ngetuk 
pintu gerbang kerajaan Romawi, dan kehinaan serta kemunduran kerajaan 
Romawi telah sampai ke jurang sedalam-dalamnya. Pada bagian akhir 
surah sebelumnya dinyatakan, bahwa “kehidupan sekarang ini hanya 
berupa hiburan dan permainan,” jika tidak diisi usaha mencapai tujuan 
luhur, dan bahwa kehidupan hakiki dan kekal adalah kehidupan yang 
dijalani oleh seorang musafir kerohanian dengan berjuang sekuat tenaga 
untuk memperoleh keridaan Ilahi. Surah ini dimulai dengan kata-kata 
yang mengandung kabar gaib, bahwa orang-orang mukmin akan berhasil 
mengatasi ujian cobaan dan kemalangan yang harus dilalui mereka, 
dan sebagai ganjaran atas pengorbanan serta penderitaan mereka, pintu 
rahmat dan kasih Tuhan akan terbuka bagi mereka.

Ikhtisar Surah 
Pokok masalah utama surah ini ialah kekalahan kekuatan kekafiran 

dan kegelapan, dan kebangkitan serta kemenangan Islam. Surah ini 
mengatakan dengan tegas dan dengan keyakinan yang melenyapkan 
segala keraguan, bahwa tatanan lama nyaris mati, sedang tatanan baru 
yang lebih baik, akan muncul dari reruntuhan tatanan lama itu.

Surah ini dimulai dengan pernyataan mengenai suatu kabar gaib 
tentang kemenangan kerajaan Romawi atas kerajaan Persia pada 
akhirnya. Kabar gaib dinyatakan pada saat gelombang-pasang serbuan 
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kerajaan Persia menyapu bersih segala sesuatu di hadapan gempurannya 
yang tidak tertahankan itu, dan kemerosotan serta kerendahan derajat 
orang-orang Romawi telah tenggelam sampai ke dasarnya. Pada 
saat itu jauh sekali pengetahuan dan kecerdasan otak manusia untuk 
meramalkan, bahwa dalam jangka waktu yang berkisar tiga sampai 
sembilan tahun, nasib orang-orang Persia akan menjadi terbalik sama 
sekali dan mereka yang pernah ditaklukkannya akan muncul menjadi 
pemenang. Nubuatan itu secara harfiah telah menjadi sempurna dengan 
cara sangat luar-biasa dan dalam keadaan tak terduga. Sempurnanya 
nubuatan menerangkan nubuatan lain yang lebih besar, yaitu bahwa 
kekuatan kafir – yang pada waktu itu terlalu kuat serta perkasa untuk 
dibendung oleh kaum Muslimin yang miskin dan lemah – akan dihancur-
luluhkan, dan agama Islam akan berderap maju dengan kejayaan serta 
akan memperoleh kekuatan yang terus meningkat. Kemudian surah ini 
merujuk pada kekuatan Mahabesar Tuhan yang terjelma dalam kejadian 
seluruh langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, dalam 
rencana dan tertib sempurna yang terdapat pada alam semesta, serta 
pada (proses) kelahiran manusia dari asal permulaannya yang sangat 
tidak berarti. Kesemuanya itu menjurus kepada kesimpulan pasti dan  
tak terelakkan, bahwa sesungguhnya Tuhan yang mempunyai kekuasaan 
yang begitu luas dan tidak terbatas itu mempunyai kekuasaan juga untuk 
membuat Islam tumbuh dari sebutir benih kecil menjadi pohon perkasa, 
yang pada suatu saat di bawah naungannya akan berteduh seluruh umat 
manusia. Islam pasti berhasil, sebab Islam itu Dīnul-Fitrah, yaitu, agama 
yang sesuai dengan fitrat manusia dan agama menghimbau kesadaran, 
akal, dan pikiran sehat manusia. Kemenangannya akan terwujud melalui 
suatu revolusi besar dan menakjubkan, yang akan terjadi di tanah Arab. 
Suatu bangsa yang ditilik dari segi akhlak tak ubahnya seperti mati, akan 
dibangkitkan dari tidur lelapnya yang telah berlangsung berabad-abad, 
dan – dengan minum sepuas-puasnya dari sumber air rohani yang terus 
mengalir berkat wujud agung Rasulullah Saw – akan menjadi Pembina 
dan pembawa obor cahaya kerohanian, serta akan menyampaikan seruan 
Islam ke seluruh  penjuru dunia. Surah ini berakhir dengan catatan bahwa 
perlawanan terhadap Islam tidak dapat menghambat dan memperlambat 
kemajuannya. Kebenaran (al-Haq) akhirnya menang dan tumbuh dengan 
suburnya, sedang kebatilan dikalahkan dan mendapat kehinaan. Gejala 
ini telah terjadi di zaman setiap nabi dan akan terjadi lagi di zaman 
Rasulullah Saw. Maka beliau dianjurkan agar memikul dengan sabar 
dan tawakal segala keaniayaan dan penistaan yang sedang dilancarkan 
terhadap beliau, sebab kemenangan akan segera jatuh ke tangan beliau.
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1. aAku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Mim.2269
 ﴾۲﴿ۚ ـّمٓ  

ٓ
ال

3. Bangsa Romawi telah di-
kalahkan,

 ﴾۳﴿ۙ ۡوُم  ُغلَِبِت  الّرُ
4. Di negeri yang dekat,2269A 

dan sesudah mereka dikalahkan, 
mereka akan memperoleh ke-
menangan.

َغلَِبہِۡم  ۭ  بَۡعِد  ۡن ّمِ ۡم 
ُ
ہ َو  الۡاَۡرِض  ي 

َ
اَۡدن   ۤ فِۡي

 ﴾۴﴿ۙ َسَیۡغلُِبۡوَن 

5. Dalam beberapa tahun.2270 

cKepunyaan Allah kedaulatan 
sebelum dan sesudahnya. Dan 
pada hari itu orang-orang mukmin 
akan bergembira dalam kemen-
angannya,2271

ِہ الۡاَۡمرُ ِمۡن قَۡبُل َو  ِمْن ۭ بَۡعُد ؕ 
فِۡي بِۡضِع ِسِنیَۡن ؕ۬لِلّٰ

 ﴾۵ۙ َرُح  الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿
ۡ
َو  یَۡوَمِئٍذ  یَّف

2269. Lihat catatan no. 16. 
2269A. Palestina.
2270. Bid‘ menyatakan berbagai bilangan seperti lima, tujuh, sepuluh, 

dan sebagainya, tetapi umumnya dimafhumkan untuk menyatakan bilangan-
bilangan tiga sampai sembilan (Lane).

2271. Agar dapat memahami sepenuhnya arti ayat ini dan dua ayat 
sebelumnya, maka perlu kita meninjau selayang pandang keadaan politik yang 
berlaku di kedua kerajaan besar itu, yang letaknya berbatasan dengan tanah 
Arab, yaitu kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi, tak lama sebelum Rasulullah 
Saw diutus. Kedua kerajaan itu sedang berada dalam kancah peperangan 
satu sama lain. Babak pertama telah dimenangkan oleh bangsa Persia, yang 
gelombang serangannya mulai pada tahun 602 Masehi, ketika Kisra II mulai 
melancarkan perang terhadap Romawi dengan maksud membalas dendam atas 
kematian Maurice, pelindung dan orang yang berjasa  kepadanya, di tangan 
Phocas. Selama dua puluh tahun, kerajaan Romawi digilas oleh lasykar-
lasykar Persia, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-
orang Persia menghancurluluhkan Siria dan Asia Kecil, dan dalam tahun 608 
Masehi bergerak ke Chalcedon. Damsyik diduduki pada tahun 613. Daerah 
sekelilingnya, yang tiada seorang pun bangsa Persia sebelumnya pernah 
menginjakkan kakinya di situ semenjak kerajaan itu didirikan, sama sekali 
dihancurleburkan. Dalam bulan Juni 614 Yerusalem juga direbut. Seluruh dunia 
Kristen gempar oleh berita itu bahwa bersama-sama dengan leluhur mereka 

a1 : 1.  b29 : 2.  c3 : 155;  13 : 32.
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“Salib Nabi Isa As” telah dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang Persia. 
Agama Kristen telah direndahkan dan dihinakan. Topan penyerbuan orang-
orang Persia tidak berhenti dengan direbutnya Yerusalem. Mesir kemudian 
ditaklukkan, Asia Kecil digilas juga, dan lasykar-lasykar Persia malahan 
mengetuk-ngetuk pintu gerbang Konstantinopel (Istanbul). Orang-orang 
Romawi tidak dapat memberikan perlawanan banyak, karena mereka terpecah 
belah akibat perselisihan dalam negeri. Penghinaan terhadap Heraclius begitu 
lengkap, sehingga Kisra ingin melihat dia dibawa dalam keadaan terbelenggu 
ke hadapan singgasananya dan tidak bersedia melepaskannya lagi sebelum ia 
bersumpah meninggalkan “Tuhannya” yang pernah disalib itu untuk selama-
lamanya dan memeluk agama majusi atau penyembah matahari. (Historians’ 
History of the World, jilid 7 hlm. 159, jilid 8 hlm. 94-95 & Enc. Brit. pada 
“Chosrus II” dan “Heraclius”). Keadaan ini sangat menyedihkan orang-orang 
Muslim, sebab mereka banyak mempunyai persamaan dengan orang-orang 
Romawi, yang adalah ahlikitab. Tetapi orang-orang Quraisy Mekah, yang sama 
seperti keadaan orang-orang Persia adalah penyembah berhala, sangat girang, 
karena melihat dalam kekalahan lasykar-lasykar Kristen itu, suatu pertanda 
baik akan keruntuhan dan kehancuran agama Islam.

Tidak lama sesudah kehancuran total lasykar-lasykar Romawi itu, 
maka dalam tahun 616 Masehi turunlah wahyu kepada Rasulullah Saw, 
yang merupakan pokok pembahasan ayat yang sedang ditafsirkan dan dua 
ayat sebelumnya. Ayat-ayat itu mempunyai arti berganda. Ayat-ayat tersebut 
mengabarkan jauh sebelumnya dalam suasana yang pada waktu itu sukar 
dapat dibayangkan, bahwa seluruh keadaan akan sama sekali terbalik dalam 
jangka waktu pendek, yang meliputi delapan atau sembilan tahun saja (Bid‘ 
artinya tiga sampai sembilan tahun — Lane), dan lasykar-lasykar Persia yang 
dahulu menang itu akan menderita kekalahan pahit di tangan orang-orang 
Romawi, yang tadinya sama sekali kalah, bertekuk lutut dan dinistakan. Makna 
khabar gaib itu terkandung dalam kenyataan, bahwa dalam jangka waktu yang 
sependek itu landasan untuk kemenangan Islam pada akhirnya dan landasan 
untuk kekalahan dan patahnya kekuatan-kekuatan kekufuran serta kegelapan, 
akan diletakkan juga dengan kokoh kuat. Khabar gaib itu sempurna dalam 
suasana yang jauh berada di luar perhitungan dan jangkauan akal manusia. “Di 
tengah kemenangan demi kemenangan orang-orang Persia, beliau (Rasulullah 
Saw) dengan pasti meramalkan bahwa sebelum beberapa tahun berlalu, 
kemenangan akan kembali kepada pihak orang-orang Romawi .... Pada saat 
ramalan itu diucapkan, tidak ada nubuatan yang lebih jauh dari kemungkinan 
penggenapannya; sejak dua belas tahun pertama Heraclius mengabarkan makin 
mendekatnya kehancuran kerajaan itu” (Rise, Decline and Fall of the Roman 
Empire, oleh Gibbon, jilid 5 hlm. 74). Sesudah beberapa tahun berusaha bangkit 

6. Dengan pertolongan Allah. 
Dia menolong siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Dia Maha-
perkasa, Maha Penyayang,

الۡعَِزیُۡز   ُہَو  يََّشٓاُء َؕو  َمۡن  ِہؕیَۡنُصُر 
اللّٰ بَِنۡصِر 

ِحۡیُم ﴿۶﴾  الّرَ
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kembali, akhirnya Heraclius mampu tampil ke medan perang melawan orang-
orang Persia pada tahun 622, yaitu, tahun ketika Rasulullah Saw berhijrah 
ke Medinah. Pada tahun 624 ia bergerak ke bagian utara Media; di sana ia 
menghancurkan candi-perapian Gaoudzak (Gazaca) yang besar itu dan dengan 
demikian terbalaslah kehancuran kota Yerusalem. Peristiwa itu terjadi tepat 
dalam tempo sembilan tahun, jangka waktu yang dikhabarkan dalam ayat ini; 
dan untuk menambah kepentingan dan semarak arti itu maka peristiwa itu 
terjadi dalam tahun ketika kekuasaan kaum Quraisy juga menderita kekalahan 
hebat sekali dalam Pertempuran Badar, yang mengingatkan kepada nubuatan 
dalam Bibel, dan mengabarkan pudarnya kemuliaan Kedar (Yesaya 21: 16, 17).

Pada tahun 627 Heraclius mengalahkan laskar-laskar Persia di Nineva 
dan bergerak ke arah Ctesiphon. Kisra melarikan diri dari istana tercintanya di 
Dastgerd (dekat Baghdad), dan setelah menderita nasib yang sangat memilukan 
ia dibunuh oleh anaknya sendiri – Sirus – pada tanggal 19 Februari 628 M. 
dan dengan demikian kerajaan Persia, dari kebesaran yang telah dicapainya 
beberapa tahun sebelum itu, akhirnya tenggelam ke dalam kekacauan 
pemerintahan yang parah sama sekali (Enc. Brit.). Penggenapan nubuatan 
itu begitu luar biasa dan tak terduga-duga, sehingga para penulis Kristen 
yang berburuk sangka, merasa sulit mengelakkan kenyataan itu. Rodwell 
mengatakan, bahwa tanda baca huruf hidup pada ungkapan bahasa Arab yang 
dipergunakan dalam ayat ini dibiarkan tidak pasti, sehingga bacaan ayat itu 
akan berbunyi Sayaghlibūn, artinya “mereka akan menang” atau Sayughlabūn 
artinya “mereka akan dikalahkan,” bahkan ia menambahkan bahwa adanya dua 
mafhum itu dibuat dengan sengaja. Tuan yang terhormat itu berpura-pura tidak 
memahami kenyataan yang sederhana, bahwa huruf hidup sesuatu ungkapan 

7. Ingatlah janji Allah2272 
yang telah Dia buat. aAllah tidak 
mengingkari janji-Nya, akan 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.*

لِٰکّنَ   َو  َوۡعَدٗہ  ُہ  
اللّٰ ُيۡخلُِف  ِہؕلَا 

اللّٰ َوۡعَد 

اِس لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۷﴾  َر  الّنَ
َ
اَۡکث

8. Mereka mengetahui yang 
zahir dari kehidupan2273 dunia 
ini, sedangkan mengenai akhirat 
mereka lalai.

ۡم 
ُ
ہ َو   ۖ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ  

ۡ
ال َن   ّمِ َظاِہًرا  یَۡعلَُمۡوَن 

ۡم  ٰغِفُلۡوَن ﴿۸﴾ 
ُ
ِخَرِۃ  ہ

ٰ
َعِن الۡا

a3 : 195;  39 : 21.

* Ayat 3-7 : Ayat yang ada di awal Surah al-Rum yang berbunyi ‘Roma telah dikalahkan’ maksudnya 
kerajaan Roma – yang berperang dengan Kisra penyembah api di negeri yang dekat –  mengalami 
kekalahan. Tapi bersamaan dengan itu pun ada nubuatan, bahwa kelak mereka (Roma) akan dianugerahi 
kemenangan kembali atas Kisra. Kejadian itu akan sempurna dalam waktu 9 tahun. Inipun merupakan 
dalil agung akan kebenaran Rasulullah Saw bahwa pasti Dzat yang Maha Mengetahui Yang Ghaib-lah 
yang telah memberi tahu beliau Saw. Di dalam ayat-ayat inipun ada nubuatan tentang kemenangan 
orang-orang Islam yang pada akhirnya akan terjadi dengan sangat gemilang. Kemenangan ini pun 
dalam waktu ‘Bidh‘i Siniin’ yaitu akan dianugerahkan pada peristiwa perang Badar. 
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9. aApakah  mereka itu tidak 
merenungkan tentang diri mereka 
sendiri, Allah tidak  menciptakan 
seluruh langit dan bumi dan apa-
apa di antara keduanya, melainkan 
dengan hak,2274 dan untuk masa 
yang telah ditentukan? bDan 
sesungguhnya kebanyakan man-
usia benar-benar ingkar mengenai 
pertemuan dengan Tuhan mereka.

ُہ  
اللّٰ َخلََق  َما   ؕ اَنُۡفِسہِۡم  فِۡيۤ   ُرۡوا 

َّ
یََتَفک لَۡم   اََو 

حَّقِ 
ۡ

ا بِال
َّ   ِال

ۤ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض َو َما بَۡیَنُہَما الّسَ

اِس  الّنَ َن  ّمِ ِثیًۡرا 
َ
ک ِاّنَ  يَؕو  َسّمً ّمُ اََجٍل  َو 

بِلَِقٓاِئ َربِّہِۡم لَٰکفُِرۡوَن ﴿۹﴾ 

10. cApakah mereka tidak ber-
jalan di bumi ini supaya mereka 
dapat melihat bagaimana akibat 
buruk   orang-orang sebelum me-
reka? Mereka itu lebih unggul 
dalam kekuatan daripada mereka, 
mereka mengolah tanah dan 
menghuninya lebih banyak dari 
yang mereka huni. Dan telah 
datang kepada mereka rasul-rasul 
dengan tanda-tanda yang nyata. 
dDan Allah tidak akan berbuat 
aniaya terhadap mereka, akan 
tetapi mereka sendirilah yang 
telah berbuat aniaya terhadap diri 
mereka sendiri. 

اََو لَۡم يَِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض فََیۡنُظُرۡوا َکۡیَف 

اََشّدَ  ا  انُۡوۤ
َ
ک  ؕ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال   
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

 
ۤ
ًۃ  ّوَ اَثَاُروا الۡاَۡرَض َو َعَمُرۡوَہا ۡم  قُّوَ

ُ
ِمۡنہ

ۡم 
ُ
ُرُسلُہ ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡہ َو  َعَمُرۡوَہا  ِممَّا  َر 

َ
اَۡکث

ۡم َو لِٰکۡن  
ُ
ُہ  لَِیۡظلَِمہ

اَن اللّٰ
َ
مَا ک

َ
ٰنِت ؕ ف بِالَۡبّیِ

 ﴾۱۰ؕ ۡم  یَۡظلُِمۡوَن ﴿
ُ
ا  اَنُۡفَسہ انُۡوۤ

َ
ک

yang telah dibaca ratusan kali dalam shalat tiap-tiap hari dan dalam cara lain, 
sukar dibiarkan tidak pasti. Tuan Wherry telah maju selangkah lagi. Ia berkata, 
“Surat-surat kabar harian kita dengan tetap meramalkan kejadian-kejadian 
politik semacam ini.” Terhadap usaha sia-sia dari tuan Wherry yang ingin 
mengelakkan dan memperkecil pentingnya nubuatan itu, kiranya perkataan 
Gibbon yang dinukil di atas memberikan jawaban yang mematahkan.

2272. Janji itu disinggung dalam QS.8: 43.
2273. Ilmu orang-orang kafir terbatas pada pengertian tentang sebab-

sebab lahiriah kejadian-kejadian, namun sebab-sebab kekalahan orang-orang 
Persia dan kekalahan kaum Quraisy itu lebih mendalam dan lebih bersifat 
kerohanian daripada sifat madiah (kebendaan) atau lahiriah (jasmani).

2274. Seandainya orang-orang ingkar merenungkan daya-daya dan 

a7 : 186.  b10 : 46; 29 : 24; 32 : 11.  c12 : 110; 22 : 47; 35 : 45; 47 : 11. d4 : 41; 10 : 45.
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11. Kemudian orang-orang 
yang berbuat buruk, balasannya 
sangatlah buruk karena mereka 
mendustakan tanda-tanda Allah 
dan mereka memperolok-olok-
kannya. 

ي 
ٰۤ
ۡوٓا الّسُ اََسٓاُءوا  ِذیَۡن 

َّ ال  
َ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک ثُّمَ 

بَِہا   ا  نُۡو ا
َ
ک َو  ِہ 

للّٰ ا ٰیِت 
ٰ
بِا ا  بُۡو

َّ
ذ

َ
ک اَۡن 

 ﴾٪۱۱﴿ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن   

12. aAllah memulai penciptaan 
makhluk, lalu Dia mengulanginya; 
kemudian kepada-Nya kamu 
akan dikembalikan.

ِالَۡیِہ   ثُّمَ  یُِعۡیُدٗہ   ثُّمَ  َق 
ۡ
خَل

ۡ
ال یَۡبَدُؤا  ُہ 

اَللّٰ

تُۡرَجُعۡوَن ﴿۱۲﴾ 

13. Pada hari ketika Sa’at itu  
tiba, orang-orang berdosa bakan 
berputus-asa.

  یُۡبلُِس الُۡمۡجِرُمۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُ

اَعۃ تَُقۡوُم الّسَ َو یَۡوَم 

14. Dan tidak ada bagi mereka 
dari antara sekutu-sekutunya yang 
akan memberi syafaat kecuali 
Allah, dan cmereka akan meng-
ingkari sekutu-sekutu mereka.

انُۡوا 
َ
ک َو  ُؤا  ُشَفعٰٓ ٓائِہِۡم 

َ
ُشَرک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ہ

َّ ل ۡن 
ُ

یَک لَۡم  َو 

فِرِیَۡن ﴿۱۴﴾ 
ٰ

ٓائِہِۡم ک
َ
بُِشَرک

15. Dan, pada  hari ketika Sa’at 
itu tiba, pada hari itu mereka akan 
terpisah satu sama lain.

 ﴾۱۵﴿ ّرَقُۡوَن 
َ
یََّتف یَۡوَمِئٍذ    

ُ
اَعۃ الّسَ تَُقۡوُم  یَۡوَم  َو 

16. Adapun dorang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, maka 
mereka di dalam taman2275 akan 
diberikan kegembiraan,

ۡم  
ُ
ِلٰحِت فَہ َعِمُلوا  الّصٰ َو  َمنُۡوا 

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ا ال ّمَ
َ
فَا

ۡحبَُرۡوَن ﴿۱۶﴾ 
ُ
ّي َرۡوَضٍۃ   فِۡي 

17. Tetapi eorang-orang yang 
ingkar dan mendustakan tanda-
tanda Kami dan pertemuan di 
akhirat, mereka akan dihadapkan 
kepada azab.

لَِقٓاِئ  َو  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ َو 

 ﴾۱۷﴿ ُمۡحَضُرۡوَن  اِب 
َ

الَۡعذ فِي  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ِخَرِۃ  

ٰ
الۡا

kemampuan-kemampuan besar yang telah dianugerahkan kepada manusia, 
dan juga seandainya amat terbatasnya jangka waktu mereka di dunia ini, 
niscaya mereka akan menginsyafi, bahwasanya kehidupan manusia di muka 
bumi ini bukanlah tujuan mutlak dan bukan pula akhir bagi kejadian manusia 
dan bahwa ada kehidupan yang lebih sempurna dan lebih baik di seberang 

a29 : 20.  b6 : 45.  c10 : 29.  d4 : 176; 13 : 30; 14 : 24; 22 : 57; 42 : 23; 68 : 35.
e2 : 40 : 7 : 37; 57 : 20; 64 : 11; 78 : 22 - 29.
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18. aMaha Suci Allah, maka 
bertasbihlah kamu di waktu 
petang dan di waktu pagi.

ِحیَۡن  َو  َن  تُۡمُسۡو ِحیَۡن  ِہ 
للّٰ ا فَُسۡبٰحَن 

 ﴾۱۸﴿ تُۡصِبحُۡوَن 
19. Dan, Bagi-Nya segala puji 

di seluruh langit dan bumi,2276 dan 
bertasbihlah pada waktu malam 
dan pada waktu siang. 

ا  َعِشّیً َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  حَۡمُد 
ۡ

ال لَُہ  َو 

ّوَ  ِحیَۡن  تُۡظِہُرۡوَن ﴿۱۹﴾ 

20. bDia mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati, dan Dia 
mengeluarkan yang mati dari 
yang hidup, dan Dia meng-
hidupkan bumi setelah matinya. 
Dan demikian pula kamu akan 
dibangkitkan.

َت ِمَن  ِت َو ُيۡخِرُج الَۡمّیِ ُيۡخِرُج  الَۡحّيَ ِمَن الَۡمّیِ

لَِک  
ٰ

ذ
َ
ک َو   ؕ َمۡوتَِہا  بَۡعَد  الۡاَۡرَض  یُۡحِي  َو  الَۡحّيِ  

ۡخَرُجۡوَن ﴿٪۲۰﴾ 
ُ
ت 

21. Dan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah bahwa Dia men-
ciptakanmu dari tanah kemudian 
kamu tiba-tiba menjadi manusia 
yang bertebaran2277 di muka bumi.

  ۤ ِاَذا ثُّمَ  تَُراٍب  ۡن  ّمِ ۡم  
ُ

َخلََقک اَۡن  ٰیِتٖہۤ  
ٰ
ا ِمۡن  َو 

اَنۡتُۡم  بََشٌر  تَۡنَتِشُرۡوَن ﴿۲۱﴾ 

kubur, yakni, sesudah mati, tempat kemajuan rohani manusia yang tiada batas 
dan hingganya, dan mereka akan menyadari bahwa kehidupan sekarang ini 
hanya merupakan persiapan belaka bagi kehidupan di akhirat.

2275. Betapa bangsa Arab zaman dahulu dengan perantaraan Islam 
bangkit dari lembah kemunduran yang sedalam-dalamnya ke puncak 
tertinggi, kejayaan dan keluhuran kerohanian serta kebendaan itu, termaktub 
dengan jelas di dalam lembaran sejarah.

2276. Bila kita merenungkan tujuan agung penciptaan manusia dan betapa 
suatu bangsa yang tadinya tenggelam dalam kerusakan akhlak kemudian 
bangkit kembali dan maju kepada kejayaan kerohanian, sebagaimana terjadi 
pada bangsa Arab dahulu karena mengikuti jejak Rasulullah Saw, maka kita 
niscaya dengan serta-merta akan berseru, “Segala puji kepunyaan Allah, 
Pencipta agung seluruh langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya.”

2277. Jika dalam ayat sekarang ini kita membaca, “Dia menciptakan kamu 
dari tanah (Turāb), maka di tempat lain manusia dikatakan telah diciptakan dari 
Tīn, yakni tanah liat (QS.6:3; 17:62; 23:13; 32:8; 37:12; 38:72). Kejadian manusia 
dari debu atau tanah kering mengisyaratkan kepada tingkat kejadiannya, yang 
mendahului pembentukannya dari tanah liat, mengisyaratkan kepada makanan 

a17 : 79; 20 : 131; 50 : 40.  b10 : 32.
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22. Dan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah bahwa aDia telah 
menciptakan bagimu jodoh-jodoh 
dari jenismu sendiri, supaya 
kamu memperoleh ketentraman 
darinya, dan Dia telah menjadikan 
di antara kamu kecintaan dan 
kasih-sayang.2278 Sesungguhnya 
di dalam yang demikian itu ada 
tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.

ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک ۡن  ّمِ لَُکۡم  َخلََق  اَۡن  ٰیِتٖہۤ  
ٰ
ا ِمۡن  َو 

ۡم  
ُ

بَۡیَنک َجَعَل  َو  ِالَۡیَہا  ا  ُنۡوۤ
ُ

لِّتَۡسک اَۡزَواًجا 

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت  
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ    ؕ  
ً

َرۡحَمۃ ّوَ  ًۃ   َوّدَ ّمَ

ُرۡوَن  ﴿۲۲﴾ 
َّ

یََّتَفک

23. bDan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah penciptaan se-
luruh langit dan bumi, perbedaan 
bahasa dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya dalam yang demi-
kian itu ada tanda-tanda bagi 
mereka yang berilmu.2279*

َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُق 
ۡ
َخل ٰیِتٖہ 

ٰ
ا ِمۡن  َو 

فِۡي  ِاّنَ   ؕ ۡم 
ُ

اَلَۡوانِک َو  ۡم 
ُ

اَلِۡسَنِتک اۡخِتلَاُف 

ٰعلِِمیَۡن ﴿۲۳﴾ 
ۡ
ٰیٍت  لِّل

ٰ
ٰذلَِک  لَا

manusia yang berasal dari tanah dan darinya tubuh manusia memperoleh 
jaminan hidupnya. Ayat ini memberikan tiga dalil untuk membuktikan adanya 
Tuhan: (a) Tuhan telah menciptakan manusia dari debu yang nampaknya tidak 
mempunyai hubungan dengan kehidupan dan tidak mempunyai sifat untuk 
memberikan kehidupan; (b) Dia telah menganugerahinya perasaan yang sangat 
halus dan telah menanamkan dalam fitratnya suatu hasrat dan kedambaan untuk 
mencapai kemajuan dan telah menganugerahkan kepadanya kecenderungan 
serta kemampuan-kemampuan mencapai tujuan yang diinginkannya; (c) Dia 
telah meletakkan dalam diri manusia keinginan untuk menyebar dan menguasai 
dunia dan telah memberikan kepadanya daya kekuatan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan besar itu.

2278. Kecintaan di antara pria dan wanita menjurus kepada pembiakan dan 
kelanjutan hidup makhluk manusia di permukaan bumi. Hal itu menunjukkan 
adanya suatu perencanaan dan suatu tujuan tertentu di balik perencanaan itu 
dan adanya Sang Perencana dan juga adanya kehidupan yang lebih baik dan 
lebih sempurna sesudah kehidupan di dunia ini.

2279. Kemajuan manusia sangat erat hubungannya dengan adanya 
perbedaan-perbedaan dalam bahasa dan warna kulit. Perbedaan-perbedaan itu 

a4 : 2;  7 : 190;  16 : 73;  39 : 7.   b42 : 30;

* Di ayat ini pun terdapat isyarat kepada hal ini, bahwa pada awalnya hanya ada satu bahasa 
yang diwahyukan. Kemudian dengan menyebarnya manusia ke berbagai tempat, bahasa pun 
berubah sesuai dengan perubahan tempat. Begitu juga pada awalnya warna kulit manusia itu 
sama. Kemudian mengalami perubahan karena pengaruh cuaca dan tempat.



AL-RŪM Surah 30Juz 21

1409

24. aDan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah tidurmu pada 
malam hari dan siang hari, 
serta kamu mencari karunia-
Nya. Sesungguhnya dalam yang 
demikian itu ada tanda bagi kaum 
yang mau mendengar. 

َہاِر  الّنَ َو  ۡیِل 
َّ بِال ۡم 

ُ
َمَناُمک ٰیِتٖہ 

ٰ
ا ِمۡن  َو 

ٰیٍت 
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  فَۡضِلٖہِؕاّنَ  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ابِۡتَغٓاُؤک َو 

 ﴾۲۴﴿ يَّۡسَمُعۡوَن  لَِّقۡوٍم  

25. Dan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah bDia memper-
lihatkan kepadamu kilat yang 
menimbulkan ketakutan dan 
harapan,2280 dan cDia menurunkan 
air dari awan dan dengan air itu 
Dia menghidupkan bumi sesudah 
matinya. Sesungguhnya dalam 
hal yang demikian itu ada tanda-
tanda bagi kaum yang berakal.

ُم الۡبَۡرَق َخۡوفًا ّوَ َطَمًعا 
ُ

ٰیِتٖہ  یُِریۡک
ٰ
َو ِمۡن  ا

َمٓاِء  َمٓاًء  فَُیۡحٖي بِِہ الۡاَۡرَض  ُل ِمَن الّسَ ّزِ
َ
ّوَ  یُن

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت 
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  َمۡوتَِہاِؕاّنَ  بَۡعَد 

یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۲۵﴾ 

26. dDan dari antara tanda-
tanda-Nya ialah bahwa langit dan 
bumi berdiri kokoh atas perintah-
Nya.2281 Kemudian ketika Dia 
memanggilmu dengan satu pang-
gilan saja untuk keluar dari bumi, 
tiba-tiba kamu akan keluar.

الۡاَۡرُض  َو  َمٓاُء  الّسَ تَُقۡوَم  اَۡن   ٰیِتٖہۤ  
ٰ
ا ِمۡن  َو 

َن  الۡاَۡرِض   ۡمِرٖہؕثُّمَ ِاَذا َدَعاُکۡم َدۡعَوًۃ ّۖمِ
َ
بِا

ۡخُرُجۡوَن ﴿۲۶﴾ 
َ
ۤ  اَنۡتُۡم ت ِاَذا

mengisyaratkan kepada adanya suatu perencanaan dan seorang Perencana. Sang 
Perencana itu ialah Sang Pencipta seluruh langit dan bumi. Di balik perbedaan 
bahasa dan warna kulit, yang mengakibatkan bercorak-ragamnya peradaban 
dan kebudayaan ada kesatuan-kesatuan umat manusia. Kesatuan umat manusia 
itu menjurus kepada kesimpulan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu, keesaan 
Sang Pencipta-nya.

2280. Selain menandai hujan akan turun, yang akan membawa kesuburan 
dan kemakmuran di belakangnya, kilat membunuh berbagai penyakit dan 
membinasakan ulat-ulat yang menghancurkan tanam-tanaman. Dengan 
demikian, di samping menyebabkan ketakutan, kilat merupakan sumber yang 
banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Tiap-tiap unsur alam memainkan 
peranannya masing-masing dalam terlaksananya Rencana Ilahi mengenai 
segala sesuatu, dengan demikian mengandung kesaksian akan adanya Dzat 
Ilahi dan hikmah kebijaksanaan dan kekuasaan-Nya yang Mahaagung.

2281. Berabad-abad lamanya masa telah lewat sejak tata surya terwujud, 

a10 : 68;  27 : 87;  28 : 74.  b13 : 13.  c40 : 14;  42 : 29.  d35 : 42.
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27. aDan kepunyaan Dia-lah 
siapa pun yang ada di seluruh 
langit  dan bumi. Semuanya patuh 
kepada-Nya.2282

ٗہ  
َ ّ ل  

ٌ
ّل

ُ
ک الۡاَۡرِضؕ  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َمۡن  لَٗہ  َو 

ِنُتۡوَن ﴿۲۷﴾ 
ٰ
ق

28. bDan Dia-lah Yang me-
mulai penciptaan, kemudian Dia 
mengulanginya dan hal itu sangat 
mudah baginya. Dan kepunyaan 
Dia-lah kedudukan yang tertinggi 
di seluruh langit dan bumi, 
dan Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

ُہَو  َو  یُِعۡیُدٗہ  ثُّمَ  َق 
ۡ
خَل

ۡ
ال یَۡبَدُؤا  ِذۡي 

َّ ال ُہَو  َو 

ٰمٰوِت  اَۡہَوُن َعلَۡیِہَؕو لَُہ الَۡمَثُل  الۡاَۡعلٰي فِي الّسَ

حَِکۡیُم ﴿٪۲۸﴾ 
ۡ

َو الۡاَۡرِضَۚو ُہَو الۡعَِزیُۡز  ال 

29. Dia mengemukakan bagimu 
perumpamaan mengenai dirimu 
sendiri. Adakah dari orang-orang 
yang dimiliki tangan kananmu 
menjadi sekutu di dalam hal yang 
telah Kami rezekikan kepadamu, 
dan kamu di dalamnya memiliki 
bagian yang sama,2283 dan kamu 
takut kepada mereka seperti ke-
takutanmu kepada diri sendiri? 
Demikianlah Kami jelaskan tanda-
tanda itu bagi kaum yang berakal.

ۡم َؕہۡل لَُّکۡم 
ُ

ۡن اَنُۡفِسک َثلًا ِمّ َضَرَب لَُکۡم ّمَ

فِۡي  ٓاَء 
َ
ُشَرک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
اَیَۡمانُک َملََکۡت  ا  ّمَ ۡن  ّمِ

ۡم 
ُ
خَافُۡونَہ

َ
ت َسَوٓاٌء  ِفۡیِہ  نۡتُۡم 

َ
فَا ۡم 

ُ
َرَزۡقٰنک َما 

ٰیِت  
ٰ

ُل  الۡا لَِک نَُفّصِ
ٰ

ذ
َ
ۡم ؕ ک

ُ
ۡم اَنُۡفَسک

ُ
ِخۡیَفِتک

َ
ک

لَِقۡوٍم  یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۲۹﴾ 

namun tak ada sesuatu menjadi kacau. Demikianlah karya Tuhan, bintang-bintang 
tetap ada pada perputarannya tanpa sesuatu penunjang apa pun yang nampak.

2282. Dugaan kapan jagat raya ini terwujud, adalah di luar jangkauan 
pengertian manusia. Dari zaman dahulu yang tak diketahui dan tak tertelusuri 
lagi, matahari dengan semua planet dan benda langit lainnya telah beredar 
pada orbitnya yang telah ditetapkan dengan teratur dan keseragaman tanpa 
kekeliruan dan kesalahan. Terdapat berjuta-juta banyaknya satelit namun 
benda-benda langit itu tidak pernah bertabrakan; demikian sempurna dan 
lengkapnya hukum dan peraturan yang meliputi alam semesta itu. Itulah arti 
kata-kata “semuanya patuh kepada-Nya.”

2283. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa apabila seorang majikan 
dan seorang hamba sahaya tidak sama kedudukannya, walaupun mereka 
kedua-duanya sama-sama manusia, dan bila sang majikan tidak akan 
mengajak hambanya menikmati kekayaan dan hartanya, betapa Tuhan, satu-

a16 : 53;  20 : 7;  21 : 20;  22 : 65.   b10 : 35;  27 : 65;  29 : 20.
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a7 : 187;  13 : 34;  39 : 37;  40 : 34.   b10 : 106;  30 : 44.   c98 : 6.

30. Bahkan, orang-orang yang 
aniaya itu menuruti hawa nafsu-
nya tanpa ilmu. Kemudian asiapa-
kah yang dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang telah dibiarkan 
sesat oleh Allah? Dan, bagi me-
reka tidak ada penolong-penolong.

ٍمۚ 
ۡ
ِعل بَِغیِۡر  ۡم 

ُ
اَۡہَوٓاَءہ ا  َظلَُمۡوۤ ِذیَۡن 

َّ ال َبَع 
َّ ات بَِل 

ۡن   ۡم  ّمِ
ُ
ُہؕ  َو  َما لَہ

  اللّٰ
َ

مَۡن  یَّۡہِدۡي َمۡن  اََضّل
َ

ف
ِصِریَۡن  ﴿۳۰﴾ 

نّٰ

31. bMaka hadapkanlah wajah-
mu kepada Allah untuk meng-
khidmati agama yang lurus. 
Turutilah fitrat Allah,2284 yang 
dengannya Dia menciptakan ma-
nusia. Tiada perubahan dalam 
penciptaan Allah. Itulah agama 
yang benar, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.*

ِہ  
اللّٰ ِفۡطَرَت   ؕ َحِنۡیًفا  یِۡن  لِلّدِ َوۡجَہَک  ِقۡم  

َ
فَا

ِق 
ۡ
اَس َعلَۡیَہا ؕ لَا تَۡبِدیَۡل  ِلخَل ِتۡي فََطَر  الّنَ

َّ ال

َر 
َ
اَۡکث لِٰکّنَ   َو   � الَۡقّیُِم  یُۡن  الّدِ ٰذلَِک   ؕ ِہ 

اللّٰ

 ﴾۳۱ۙ اِس لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿ الّنَ

32. Maka tunduklah kepada-
Nya dengan bertobat dan ber-
takwalah kepada-Nya, dan diri-
kanlah shalat,2285 dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang 
musyrik terhadap Allah,

ٰلوَۃ   ُقۡوُہ َو اَِقۡیُموا الّصَ
َّ ُمِنۡیِبیَۡن ِالَۡیِہ َو ات

 ﴾۳۲ۙ ۡونُۡوا ِمَن الُۡمۡشِرکِیَۡن ﴿
ُ

َو لَا تَک

نصف 
الحزب

41

satunya Pencipta dan Penguasa segala sesuatu, dapat dianggap ikut bersama-
sama menguasai alam semesta dengan wujud lain?

2284. Tuhan adalah Esa dan kemanusiaan adalah satu. Inilah Fitrat Allāh 
atau Dīn al-Fitrah — satu agama yang berakar dalam fitrat manusia — dan 
terhadapnya manusia menyesuaikan diri dan berlaku secara naluri. Di dalam 
agama inilah seorang bayi dilahirkan, akan tetapi lingkungannya, cita-cita 
dan kepercayaan-kepercayaan orang tuanya, serta didikan dan ajaran yang 
diperolehnya dari mereka itu, kemudian membuat ia menjadi Yahudi, Majusi 
atau Kristen (Bukhari). 

2285. Hanya semata-mata percaya kepada Kekuasaan mutlak dan 
Keesaan Tuhan, sesungguhnya ini merupakan asas pokok agama yang hakiki, 
adalah tidak cukup. Suatu agama yang benar harus memiliki peraturan-

* Yakni Allah Swt menjadikan manusia berdasarkan fitrat. Setiap manusia diciptakan di atas 
satu Agama ini yaitu dalam fitrat suci dan bersih. Kemudian akibat berbagai pengaruh sesudah 
dewasa mereka itu jadi menyimpang. Berdasarkan ayat ini semua anak, baik anak orang Hindu, 
Kristen, Yahudi atau orang musyrik lahir dalam keadaan suci.
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33. aYaitu orang-orang yang 
memecah-belah agama mereka 
dan mereka menjadi golongan-
golongan.2286 Tiap-tiap golongan 
bangga dengan apa yang ada pada 
mereka.

 ؕ ِشَیًعا  انُۡوا 
َ
ک َو  ۡم  

ُ
ِدیَۡنہ قُۡوا  فَّرَ ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن 

  ِحۡزٍب ۭ بَِما لََدیۡہِۡم فَِرُحۡوَن ﴿۳۳﴾ 
ُ

ّل
ُ
ک

34. bDan apabila suatu ke-
susahan menimpa manusia, me-
reka berseru kepada Tuhan 
mereka, seraya tunduk kepada-
Nya, kemudian apabila dirasakan 
kepada mereka rahmat dari-Nya, 
tiba-tiba segolongan dari mereka 
mempersekutukan Tuhannya.

ِنۡیِبیَۡن   ۡم ّمُ
ُ
اَس ُضّرٌ َدَعۡوا َربَّہ َو ِاَذا َمّسَ الّنَ

 ِاَذا فَِریٌۡق 
ً

ۡنُہ َرۡحَمۃ ۡم  ّمِ
ُ
ۤ  اََذاقَہ ِالَۡیِہ ثُّمَ  ِاَذا

 ﴾۳۴ۙ ۡوَن ﴿
ُ
ۡم بَِربِّہِۡم یُۡشِرک

ُ
ۡنہ ّمِ

35. cAkibatnya mereka mulai 
mengingkari apa yang telah Kami 
berikan kepada mereka. Maka 
bersenang-senanglah kamu se-
jenak kemudian segera kamu 
akan mengetahui. 

ُعۡواؕفََسۡوَف  فََتَمّتَ  ؕ ۡم 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا   

ۤ
بَِما ُرۡوا 

ُ
ف

ۡ
لَِیک

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۵﴾ 

36. Apakah Kami menurunkan 
kepada mereka suatu dalil ke-
musyrikan, lalu dalil itu mem-
bicarakan tentang apa yang 
mereka persekutukan dengan-
Nya?2287

بَِما   ُم 
َّ ل

َ
یََتک فَُہَو  ٰطًنا 

ۡ
ُسل َعلَۡیہِۡم  اَنَۡزلَۡنا  اَۡم 

ۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ
انُۡوا بِٖہ  یُۡشِرک

َ
ک

peraturan dan perintah-perintah tertentu. Dari semua peraturan dan perintah 
itu shalatlah yang harus mendapat prioritas utama.

2286. Penyimpangan dari agama sejati menjuruskan umat di zaman 
lampau kepada perpecahan dalam bentuk aliran-aliran yang saling memerangi 
dan menyebabkan sengketa di antara mereka.

2287. Setelah dalam beberapa ayat sebelumnya diisyaratkan mengenai 
Keesaan Tuhan, sebagai asas pokok semua agama, ayat ini dan tiga ayat 
berikutnya membahas syirik, yakni penyekutuan tuhan-tuhan palsu terhadap 
Allah. Orang-orang musyrik bagaimana juga tidak mempunyai dalil apa pun 
untuk mendukung kepercayaan mereka yang palsu. Fitrat, akal, dan pikiran 
sehat manusia, semuanya menolak keras kemusyrikan.

a6 : 160.   b10 : 13;  39 : 9, 50.   c16 : 56;  29 : 67.
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37. aDan apabila Kami mem-
buat manusia merasakan rahmat, 
mereka bergembira dengannya. 
Dan jika suatu keburukan me-
nimpa mereka disebabkan apa 
yang diperbuat tangan mereka 
sendiri, tiba-tiba mereka menjadi 
putus-asa.

  ؕ بَِہا  فَِرُحۡوا    
ً

َرۡحَمۃ اَس  الّنَ اََذۡقَنا  ِاَذاۤ   َو 

اَیِۡدیۡہِۡم   َمۡت  قَّدَ  ۭ بَِما 
ٌ

َئۃ َسّیِ ۡم 
ُ
تُِصۡبہ ِاۡن  َو 

ۡم  یَۡقَنُطۡوَن ﴿۳۷﴾ 
ُ
ِاَذا  ہ

38. Apakah mereka tidak me-
lihat, bahwa bAllah melapangkan 
rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki dan menyempitkannya 
bagi siapa yang Dia kehendaki? 
Sesungguhnya dalam hal yang 
demikian itu ada tanda-tanda bagi 
kaum yang beriman.

لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َہ 
اللّٰ اَّنَ  یََرۡوا  لَۡم  اََو 

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت 
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي   ِاّنَ    ؕ یَۡقِدُر  َو  يََّشٓاُء  

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿۳۸﴾ 

39. cMaka berikanlah kepada 
kaum kerabat haknya2288 dan 
orang-orang miskin serta orang-
orang musafir. Yang demikian itu 
lebih baik bagi orang-orang yang 
menginginkan keridhaan Allah, 
dan mereka itulah orang-orang 
yang berbahagia.

َو  لِۡمۡسِکیَۡن  ا َو  ٗہ 
َ
َحّق لُۡقۡربٰي  ا َذا ِت 

ٰ
فَا

یُِریُۡدۡوَن  ِذیَۡن 
َّ لِّل َخیٌۡر  ٰذلَِک   ؕ ِبۡیِل  ابَۡنالّسَ

الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۳۹﴾  ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول ِہَ۪و 

اللّٰ َوۡجَہ 

2288. Kata “haknya” mengandung suatu asas yang halus, yakni 
bahwa bantuan keuangan yang diberikan orang-orang kaya kepada 
saudara-saudaranya yang miskin dalam bentuk zakat, merupakan hak dan 
milik saudara-saudaranya yang miskin itu, sebab mereka memberikan 
sumbangan yang penting kepada usaha orang-orang kaya dalam memperoleh 
kekayaannya, berupa jerih payah kerja mereka (QS.51:20). Manakala Al-
Qur’an memerintahkan orang-orang mukmin untuk memberikan bantuan 
keuangan kepada orang-orang fakir dan miskin, maka Al-Qur’an tetap 
mempergunakan kata Āti dan bukan I‘ti. Dengan demikian Al-Qur’an 
berusaha melindungi rasa hargadiri orang-orang miskin yang menerima 
sedekah, sebab di mana kata I‘ti menyatakan pengertian memberi, maka kata 
Āti menyatakan pengertian menghadiahkan (Kasysyāf).

a10 : 22;  41 : 51 - 52;  42 : 49.   b29 : 63.   c16 : 91;  17 : 27.
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40. aDan apa yang kamu beri-
kan untuk memperoleh riba, 
supaya bertambah banyak pada 
harta manusia, padahal harta itu 
tidak bertambah banyak di sisi 
Allah, tetapi apa-apa yang kamu 
berikan sebagai zakat dengan 
menginginkan keridhaan Allah, 
maka mereka itulah orang-orang 
yang akan bertambah hartanya 
berlipat ganda.2289

اَۡمَواِل  فِۡيۤ  لِّیَۡربَُو۠ا  بًا  ّرِ ۡن  ّمِ تَۡیتُۡم 
ٰ
ا  

ۤ
َما َو 

تَۡیتُۡم  
ٰ
  ا

ۤ
ِہ ۚ َو َما

اِس فَلَا یَۡربُۡوا ِعۡنَد اللّٰ الّنَ

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک   ول

ُ
فَا ِہ 

اللّٰ َوۡجَہ  تُِریُۡدۡوَن  وٍۃ  
ٰ

َزک ۡن  ّمِ

 ﴾۴۰﴿ الُۡمۡضِعُفۡوَن 

41. Allah yang telah men-
ciptakan kamu, memberi rezeki 
kepada kamu, bDia mematikan 
kamu, kemudian Dia akan meng-
hidupkan kamu.2290 Adakah dari 
antara tuhan-tuhan sekutumu itu, 
yang dapat berbuat sesuatu dari 
hal itu? Mahasuci Dia dan 
Mahatinggi dari apa yang mereka 
sekutukan dengan-Nya.

ۡم 
ُ

ۡم ثُّمَ یُِمۡیُتک
ُ

ۡم ثُّمَ َرَزقَک
ُ

ِذۡي َخلََقک
َّ ُہ ال

اَللّٰ

یَّۡفَعُل  ۡن  ۡم   ّمَ
ُ

ٓائِک
َ
ُشَرک ِمۡن  ۡم َؕہۡل 

ُ
ُيۡحِیۡیک ثُّمَ 

َعمَّا  تَٰعلٰي  َو  ُسۡبٰحَنٗہ    ؕ ۡيٍء 
َ

ش ۡن  ّمِ ٰذلُِکۡم   ِمۡن 

ۡوَن ﴿٪۴۱﴾ 
ُ
یُۡشِرک 

2289. Ayat ini mengadakan perbedaan yang tajam antara zakat dan riba. 
Sementara dengan jalan zakat itu Islam berusaha mengadakan perbaikan 
nasib buruk orang-orang miskin, maka seketika itu melindungi kehormatan 
dan rasa harga diri mereka. Pengadaan riba bukan hanya tidak memperbaiki 
keadaan ekonomi orang-orang miskin, malahan sebenarnya cenderung 
membuat yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah miskin 
lagi. Perbedaan yang besar di antara berbagai golongan masyarakat, yang 
mengakibatkan sebagian besar merangkak-rangkak dalam kemelaratan dan 
kekurangan, sedang sebagian kecil berkecimpung dalam kekayaan yang 
berlimpah-limpah, tidak ayal lagi disebabkan berjalannya sistem uang bunga. 
Ayat ini secara khusus melarang penggunaan peraturan mengenakan bunga 
atas pinjaman uang kepada bank atau perseroan dan sebagainya.

2290. Tuhan adalah Al-Khaliq (Maha Pencipta) kita. Dia adalah Ar-
Razaq (Maha Pemberi rezeki) dan Al-Muqaddim (Maha Pemberi kemajuan) 
kepada kita; dan Dia memegang kekuasaan sepenuhnya atas hidup dan mati 
— ketiga sifat sangat penting yang harus dan memang dimiliki oleh Dzat 
yang Mahatinggi, yang memerintah dan menuntut bakti kita.

a2 : 276 - 277.   b2 : 29;  22 : 67;  40 : 69;  45 : 27.
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42. Kerusakan telah meluas di 
daratan dan di lautan, disebabkan 
perbuatan tangan manusia,2291 
supaya Dia membuat mereka 
merasakan akibat sebagian 
perbuatan yang mereka lakukan, 
supaya mereka kembali dari 
keburukannya.

َکَسَبۡت  بَِما  َو الَۡبۡحِر  َظَہَر الَۡفَساُد فِي الۡبَّرِ 

ِذۡي 
َّ ال بَۡعَض  ۡم 

ُ
لُِیِذیَۡقہ اِس  الّنَ اَیِۡدي 

ۡم یَۡرِجُعۡوَن ﴿۴۲﴾ 
ُ
ہ

َّ َعِمُلۡوا لََعل

43. Katakanlah, a“Berjalanlah 
di bumi kemudian lihatlah betapa 
buruknya akibat bagi orang-orang 
sebelum kamu ini. Kebanyakan 
mereka itu orang-orang musyrik”.

قُۡل ِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض فَانُۡظُرۡوا َکۡیَف 

ۡم  
ُ
ُرہ

َ
اَن اَۡکث

َ
ِذیَۡن ِمۡن قَۡبُل ؕک

َّ  ال
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ک

ۡشِرکِیَۡن ﴿۴۳﴾  ّمُ
44. bMaka hadapkanlah wajah-

mu kepada agama yang benar, 
sebelum datang hari yang tidak 
dapat dihindarkan dari Allah, pada 
hari itu orang-orang mukmin dan  
orang-orang kafir akan terpisah 
satu sama lain.

قَۡبِل  ِمۡن  الَۡقّیِِم  یِۡن  لِلّدِ َوۡجَہَک  ِقۡم 
َ
فَا

یَۡوَمِئٍذ   ِہ 
اللّٰ ِمَن  لَٗہ  مََرّدَ  ا 

َّ ل یَۡوٌم  تَِي 
ۡ
یَّا اَۡن 

ُعۡوَن ﴿۴۴﴾  ّدَ یَّّصَ

2291. Masalah pokok dalam ayat-ayat sebelumnya berkisar dalam 
menimbulkan dan meresapkan pada manusia, keimanan kepada Tuhan yang 
Mahakuasa dan Mahaperkasa, yang menciptakan, mengatur, dan mem-
bimbing segala kehidupan. Dalam ayat sekarang ini kita diberi tahu, bahwa 
bila kegelapan menyelimuti muka bumi dan manusia melupakan Tuhan dan 
menaklukkan diri sendiri kepada penyembahan tuhan-tuhan yang dikhayalkan 
dan diciptakan oleh mereka sendiri, maka Tuhan membangkitkan seorang 
nabi untuk mengembalikan gembalaan yang tersesat keharibaan Majikan-
nya.

Permulaan abad ketujuh adalah masa kekacauan nasional dan sosial, dan 
agama sebagai kekuatan akhlak, telah lenyap dan telah jatuh, menjadi hanya 
semata-mata tatacara dan upacara adat belaka; dan agama-agama besar di 
dunia sudah tidak lagi berpengaruh sehat pada kehidupan para penganutnya. 
Api suci yang dinyalakan oleh Zoroaster, Nabi Musa dan Nabi Isa As di dalam 
aliran darah manusia telah padam. Dalam abad kelima dan keenam, dunia 
beradab berada di tepi jurang kekacauan. Agaknya peradaban besar yang telah 
memerlukan waktu empat ribu tahun lamanya untuk menegakkannya telah 
berada di tepi jurang ........ Peradaban laksana pohon besar yang daun-daunnya 

a16 : 37;  27 : 70;  40 : 83.   b10 : 106;  30 : 31.

R. 5
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45. Barangsiapa yang kafir maka 
ia menanggung kekafiran-nya, dan 
barangsiapa beramal saleh, maka 
mereka menyediakan kebaikan 
untuk dirinya sendiri. 

َصاِلحًا   َعِمَل  َمۡن  َو   ۚ ُرٗہ 
ۡ
ف

ُ
ک فََعلَۡیِہ  َر 

َ
ف

َ
ک َمۡن 

 ﴾۴۵ۙ فَلِاَنُۡفِسہِۡم  یَۡمَہُدۡوَن ﴿

46. aSupaya Dia memberi pa-
hala kepada orang-orang yang 
beriman dan  beramal saleh dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia 
tidak mencintai orang-orang kafir.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال لَِيۡجِزَي 

ٗہ  لَا ُيِحّبُ الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۴۶﴾ 
ِمۡن فَۡضِلٖہ ؕ  ِانَّ

47. Dan dari antara tanda-tanda-
Nya ialah, bahwa Dia meng-
irimkan angin  sebagai pembawa 
kabar suka,2292 dan  supaya Dia 
membuatmu merasakan sebagian 
rahmat-Nya, dan supaya bbahtera-
bahtera melaju atas perintah-Nya, 
dan supaya kamu mencari karunia-
Nya, dan supaya kamu bersyukur.

ّوَ   ٰرٍت  ُمَبّشِ الّرِیَاَح  یُّۡرِسَل  اَۡن  ٰیِتٖہۤ 
ٰ
ا ِمۡن  َو 

ُک 
ۡ
ۡجِرَي الُۡفل

َ
ۡحَمِتٖہ  َو لِت ۡن  ّرَ ۡم  ّمِ

ُ
لُِیِذیَۡقک

ُکۡم  
َّ لََعل َو  فَۡضِلٖہ  ِمۡن  لَِتۡبَتُغۡوا  َو  ۡمِرٖہ 

َ
بِا

ُرۡوَن ﴿۴۷﴾ 
ُ

تَۡشک

telah menaungi dunia dan dahan-dahannya telah menghasilkan buah-buahan 
emas dalam kesenian, keilmuan, kesusatraan, sudah goyah, batangnya tidak 
hidup lagi dengan mengalirkan sari pengabdian dan pembaktian, tetapi telah 
busuk hingga terasnya (“Emotion as the Basis of Civilization” dan “Spirit of 
Islam”).

Demikianlah keadaan umat manusia pada waktu Rasulullah Saw, guru 
umat manusia terbesar, muncul pada pentas dunia, dan tatkala syariat yang 
paling sempurna dan terakhir diturunkan dalam bentuk Al-Qur’an; sebab, 
syariat yang sempurna hanya dapat diturunkan bila semua atau kebanyakan 
keburukan, teristimewa yang dikenal sebagai akar keburukan, menampakkan 
diri telah menjadi mapan.

Kata-kata “di daratan dan di lautan” dapat diartikan: (a) bangsa-bangsa 
yang kebudayaan dan peradabannya hanya semata-mata berdasar pada akal 
serta pengalaman manusia, dan bangsa-bangsa yang kebudayaannya serta 
peradabannya didasari oleh wahyu Ilahi; (b) orang-orang yang hidup di 
benua-benua dan orang-orang yang hidup di pulau-pulau. Ayat ini berarti, 
bahwa semua bangsa di dunia telah menjadi rusak sampai kepada intinya, 
baik secara politis, sosial maupun akhlaki.

2292. Kata-kata itu merujuk kepada hukum Ilahi yang bekerja dengan 

a10 : 5;  34 : 5.   b17 : 67;  31 : 32;  45 : 13.
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48. Dan sesungguhnya Kami 
telah mengutus rasul-rasul se-
belummu kepada kaum mereka, 
lalu mereka  itu membawa ke-
pada mereka tanda-tanda yang 
nyata, kemudian Kami membalas 
orang-orang yang berbuat dosa. 
aDan telah menjadi kewajiban 
bagi Kami menolong orang-orang 
mukmin.

قَۡوِمہِۡم  ِالٰي  ُرُسلًا  قَۡبلَِک  ِمۡن  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

ِذیَۡن 
َّ ال ِمَن  فَانَۡتَقۡمَنا  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم 

ُ
جَٓاُءۡوہ

َ
ف

اَ۪علَۡیَنا نَۡصُر الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۴۸﴾ 
ً
اَن َحّق

َ
اَۡجَرُمۡواَؕو ک

49. bAllah Yang mengirimkan 
angin supaya mengangkat uap 
berupa awan. Kemudian Dia 
menyebarkan awan itu di langit 
sebagaimana Dia kehendaki, dan 
Dia menjadikan awan itu tersebar 
bergumpal-gumpal, dan engkau 
melihat hujan keluar dari tengah 
awan itu. Lalu, apabila Dia me-
nurunkan hujan itu kepada siapa 
yang Dia kehendaki di antara 
hamba-hamba-Nya, tiba-tiba me-
reka bergembira. 

َسحَابًا  فَُتِثیُۡر   �َ لّرِٰي ا یُۡرِسُل  ِذۡي 
َّ ال ُہ 

اَللّٰ

ٗہ 
ُ
َيۡجَعل َو  يََشٓاُء  ۡیَف 

َ
ک َمٓاِء  الّسَ فِي  فََیبُۡسُطٗہ 

  ۤ فَِاَذا  ۚ ِخٰللِٖہ  ِمۡن  َيۡخُرُج  الَۡوۡدَق  َري 
َ
فَت کَِسًفا 

ۡم  
ُ
ہ ِاَذا  ِعَباِدٖہۤ  ِمۡن  يََّشٓاُء  َمۡن  بِٖہ  اََصاَب 

 ﴾۴۹ۚ يَۡسَتۡبِشُرۡوَن ﴿

50. Walaupun sebelum hujan 
itu diturunkan kepada mereka, 
mereka benar-benar telah ber-
putus asa.

ۡن   ّمِ َعلَۡیہِۡم  َل  ّزَ
َ
یُّن اَۡن  قَۡبِل  ِمۡن  انُۡوا 

َ
ک ِاۡن  َو 

 ﴾۵۰ۚ قَۡبِلٖہ لَُمۡبلِِسیَۡن ﴿

51. Kemudian perhatikanlah 
tanda-tanda rahmat Allah, bagai-
mana cDia menghidupkan bumi 
sesudah matinya. Sesungguhnya 
Dia menghidupkan yang telah 
mati,2293 karena Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu.*

الۡاَۡرَض  یُۡحِي  ۡیَف 
َ
ک ِہ 

اللّٰ َرۡحَمِت  ثِٰر 
ٰ
ا ٰۤي  ِال فَانُۡظۡر 

َعلٰي  ُہَو   َو   ۚ ي 
ٰ

الَۡمۡوت لَُمۡحِي   ٰذلَِک  َمۡوتَِہاِؕاّنَ  بَۡعَد 

 ﴾۵۱﴿ یٌۡر  قَِد ٍء   ۡي
َ

ش ّلِ  
ُ
ک

memberikan sebanyak pengaruhnya di dalam alam kebendaan, seperti juga di 
dalam alam kerohanian. Seperti halnya angin mendahului dan mengalamatkan 

a10 : 104;  40 : 52;  58 : 22.   b28 : 44. c16 : 66;  22 : 6;   39 : 22;  45 : 6. 

*Ayat 49-51 : Di ayat ini diterangkan, bahwa air bersih dari lautan menguap naik ke atas 
gunung yang tinggi, kemudian berkumpul dan jatuh ke Bumi sebagai air hujan yang bersih. 
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52. Dan sekiranya Kami me-
ngirimkan angin dan amereka 
melihat ladang-ladang mereka 
telah menguning, sesudah itu 
mereka pasti mengingkari 
karunia-karunia Kami.

ۡوا 
ُ

َظّل
َّ ل ا  ّرً

َ
ُمۡصف فََراَۡوُہ   ِرۡيحًا  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لَِئۡن   َو 

ُرۡوَن ﴿۵۲﴾ 
ُ
ف

ۡ
ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہ  یَک

53. Maka sesungguhnya eng-
kau tidak dapat membuat orang-
orang yang telah mati mendengar, 
dan btidak pula dapat membuat 
orang-orang tuli mendengar se-
ruan, apabila mereka berpaling 
sambil membalikkan punggung 
mereka.

ّمَ   الّصُ تُۡسِمُع  لَا  َو  ي 
ٰ

الَۡمۡوت تُۡسِمُع  لَا  َک 
فَِانَّ

ۡوا  ُمۡدبِِریَۡن ﴿۵۳﴾ 
َّ َعٓاَء  ِاَذا  َول الّدُ

54. cDan engkau tidak dapat 
memberi petunjuk kepada orang-
orang buta supaya keluar dari 
kesesatan mereka. Engkau tidak 
dapat membuat mereka men-
dengar, kecuali mereka yang 
beriman kepada tanda-tanda Kami 
lalu mereka berserah diri.2294

 اَنَۡت بِٰہِد الُۡعۡمِي َعۡن َضلٰلَِتہِۡم ؕ ِاۡن تُۡسِمُع 
ۤ
َو َما

ۡسلُِمۡوَن ﴿٪۵۴﴾  ۡم ّمُ
ُ
ٰیِتَنا فَہ

ٰ
ا َمۡن یُّۡؤِمُن بِا

َّ ِال 

kedatangan hujan, demikian pula sebelum kedatangan seorang Mushlih 
atau Pembaharu, timbul keadaan-keadaan yang menguntungkan untuk 
penyebaran ajaran-ajarannya dan muncullah orang-orang baik dan muttaqi, 
yang mempersiapkan landasan dan “membuat jalan-jalannya lurus baginya.”

2293. Sesudah perhatian kita ditarik dua ayat sebelumnya kepada gejala 
alam, bila setelah mengalami masa kekeringan yang hebat, datanglah hujan 
yang dinanti-nantikan, dan bumi yang kering gersang mendapatkan kehidupan 
baru, maka dalam ayat sekarang ini kita diberitahu, bahwa rumus seperti itu 
bekerja dalam kebangkitan rohani suatu kaum yang akhlaknya sudah rusak. 
Suatu kaum, yang pada hakikatnya telah mati, mendapat kehidupan baru 
dengan perantaraan seorang nabi Allah.

2294. Manusia sendiri membuat atau menodai nasibnya sendiri. Tiada 

a56 : 66;  57 : 21.   b10 : 43;  21 : 46;  27 : 81. c10 : 44;   27 : 82.

yang karenanya bumi menjadi hidup. Kalau Allah Swt. tidak menjalankan hukum ini, maka 
tidak mungkin di bumi ditemukan tanda-tanda kehidupan. 
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55. aAllah Yang menciptakan 
kamu dalam keadaan lemah,2295 
kemudian Dia  menjadikan kamu 
setelah lemah, kuat,  kemudian 
setelah kuat Dia menjadikanmu 
lemah dan tua. Dia menciptakan 
apa yang Dia kehendaki, dan Dia 
Maha Mengetahui, Mahakuasa.

َجَعَل  ثُّمَ  ۡعٍف  ُضؔ ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

َخلََقک ِذۡي 
َّ ال ُہ 

اَللّٰ

بَۡعِد   ۭ ِمۡن   َجَعَل  ثُّمَ  ًۃ   قُّوَ ۡعٍف  ُضؔ بَۡعِد   ۭ ِمۡن  

 ؕ َيۡخلُُق َما يََشٓاُء ۚ َو ُہَو  
ً

ۡعًفا ّوَ َشۡیَبۃ ٍۃ  ُضؔ قُّوَ

الَۡعلِۡیُم  الَۡقِدیُۡر ﴿۵۵﴾ 

56. Dan pada hari ketika datang 
Sa’at2296 yang telah ditetapkan, 
orang-orang yang berdosa akan 
bersumpah, bahwa bmereka tidak 
tinggal di dunia kecuali sesaat. 
Demikianlah mereka telah di-
palingkan dari jalan yang lurus.

الُۡمۡجِرُمۡوَنۙ۬  یُۡقِسُم    
ُ

اَعۃ الّسَ تَُقۡوُم  یَۡوَم  َو 

ۡوَن ﴿۵۶﴾ 
ُ

انُۡوا  یُۡؤفَک
َ
لَِک ک

ٰ
ذ

َ
َما لَِبُثۡوا َغیَۡر َساَعٍۃؕ  ک

57. Dan orang-orang yang di-
beri ilmu dan iman berkata, 
“Sesungguhnya kamu telah ting-
gal menurut Kitab Allah sampai 
Hari Kebangkitan Dan inilah Hari 
Kebangkitan itu,2297 akan tetapi 
kamu tidak berusaha menge-
tahuinya.”

لََقۡد  الِۡایَۡماَن  َو  َم 
ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

الَۡبۡعِث۪  یَۡوِم  ِالٰي  ِہ 
اللّٰ کِٰتِب  فِۡي  لَِبۡثتُۡم 

لَا  ۡنتُۡم 
ُ
ک ۡم 

ُ
ک لِٰکّنَ َو  الَۡبۡعِث  یَۡوُم  ا 

َ
فَٰہذ

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۷﴾ 

a40 : 68.   b10 : 46;  46 : 36.

nabi atau wahyu Ilahi dapat mengarahkannya kepada Tuhan, seandainya ia 
tidak mempunyai keinginan mendengar suara kebenaran. Prakarsa harus 
datang mula-mula dari manusia sendiri, kemudian akibatnya akan menyusul 
dari Tuhan.

2295. Kata Du‘f (kelemahan) telah disebut tiga kali dalam ayat ini dan 
menggambarkan tiga kelemahan insani – keadaan janin (mudigah, embrio), 
keadaan kanak-kanak dan keadaan tua usia.

2296. Saat kedatangan Islam.
2297. Ungkapan “Hari Kebangkitan” di sini tidak merujuk kepada 

kebangkitan sesudah mati melainkan kepada kedatangan seorang mujaddid 
di waktu manusia dibangkitkan untuk menjalani kehidupan rohani yang baru.

R. 6
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58. Maka apada hari itu tidak 
akan bermanfaat bagi orang-
orang yang aniaya alasan mereka  
dan mereka tidak akan dikabulkan 
tobatnya.2298 

ۡم
ُ
َمۡعِذَرتُہ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال یَۡنَفُع  ا 
َّ ل فََیۡوَمِئٍذ 

ۡم  يُۡسَتۡعَتُبۡوَن ﴿۵۸﴾ 
ُ
 َو لَا ہ

59. Dan sesungguhnya bKami 
telah jelaskan kepada manusia 
dalam Al-Quran ini segala macam 
perumpamaan;2299 dan apabila 
engkau membawa kepada mereka 
suatu tanda tentu orang-orang 
yang ingkar akan berkata, “Kamu 
tidak lain hanyalah penipu!”

ِمۡن  ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ فِۡي  اِس  لِلّنَ َضَربَۡنا  لََقۡد  َو 

َیُقۡولَّنَ  
َّ ل یٍَۃ 

ٰ
بِا ۡم 

ُ
ِجۡئَتہ لَِئۡن  َو   ؕ َمَثٍل  ّلِ 

ُ
ک

 ﴾۵۹﴿ ُمۡبِطُلۡوَن  ا 
َّ ِال اَنۡتُۡم   ِاۡن   ا 

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

60. cDemikianlah Allah me-
meterai atas hati orang-orang 
yang tidak mau memahami.2300

لَا   ِذیَۡن 
َّ ال قُُلۡوِب  َعلٰي  ُہ 

اللّٰ یَۡطَبُع  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

یَۡعلَُمۡوَن  ﴿۶۰﴾ 
61. Maka bersabarlah sesung-

guhnya janji Allah itu benar, dan 
janganlah orang-orang yang tidak 
mempunyai keyakinan membuat 
engkau lemah.

َک   ّنَ
َ
ِخّف

َ
يَۡست لَا  ّوَ   

ٌ
َحّق ِہ  

اللّٰ َوۡعَد  ِاّنَ  فَاۡصِبۡر  

ِذیَۡن  لَا یُۡوِقُنۡوَن ﴿٪۶۱﴾
َّ ال 

a16 : 85;  41 : 25;  45 : 36.   b17 : 90;  39 : 28.   c9 : 93;  16 : 109;  47 : 17.

2298. Ungkapan bahasa Arab dalam ayat ini berarti: (a) Mereka tidak 
akan diperkenankan mendekati ambang pintu Ilahi; (b) Mereka tidak akan 
diperkenankan memperbaiki dosa-dosa yang mungkin telah mereka lakukan: 
(c) Tidak ada dalih dalam pembelaan diri akan diterima dari mereka; (d) 
Mereka tidak akan dibawa ke dalam naungan ridha Ilahi (Lane). Semua arti 
ini ada terkandung dalam akar kata ‘Ataba.

2299. Matsal berarti gambaran; dalil; perbincangan; pelajaran; 
peribahasa; tanda; tamsil atau ibarat (Lane).

2300. Hanya hati mereka yang “dimeterai,” yaitu orang-orang yang 
menolak makrifat Ilahi yang datang kepada mereka dengan perantaraan 
seorang mushlih (reformer, pembaharu). “Pemeteraian” hati orang-orang 
kafir adalah akibat yang tidak terelakkan dari penolakan mereka sendiri untuk 
menerima makrifat Ilahi.
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Surah 31
LUQMĀN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 35, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan, Nama, dan Hubungan dengan Surah-surah 
Lainnya

Menurut kesepakatan para alim-ulama, surah ini dianggap telah 
diturunkan di Mekah, menjelang pertengahan periode Mekah, atau 
– sebagaimana dikatakan oleh beberapa di antaranya – dalam tahun 
keenam atau ketujuh tahun Nabawi. Surah sebelumnya, yaitu Al-
Rum, berakhir dengan keterangan, bahwa Al-Qur’an menerangkan 
sepenuhnya semua ajaran yang berkenaan dengan perkembangan dan 
kemajuan rohani manusia. Akan tetapi, orang-orang kafir tak punya 
mata untuk melihat kebenaran karena hati mereka telah termaterai 
(terkunci-peny.). Mereka melihat tanda demi tanda, namun mereka 
terus saja menyanyikan lagu lama, bahwa Rasulullah Saw itu seorang 
pendusta dan pemalsu.

Surah sekarang ini mulai dengan penegasan penting bahwa 
Rasulullah Saw bukanlah seorang pemalsu dan pendusta, dan kitab 
ini, yakni Al-Qur’an, telah diturunkan kepada beliau oleh Tuhan Yang 
Mahabijaksana dan Mahatahu. Kitab ini penuh dengan hikmah, dan 
membimbing setiap pencari kebenaran yang tulus-ikhlas ke jalan 
yang benar. Dikatakan dalam surah sebelumnya, bahwa  perjuangan 
dan cita-cita Islam akan terus tumbuh dan berjaya, sedang orang-
orang kafir akan menemui kekalahan, kenistaan, dan kehinaan. Dalam 
surah ini diterangkan sedikit tentang asas-asas kesusilaan luhur, yang 
dengan mengamalkannya bangsa-bangsa dan individu-individu dapat 
mencapai keberhasilan dan kesejahteraan, dan dapat menjangkau 
kebesaran serta kemuliaan.

Ikhtisar Surah 
Pada permulaan surah ini disebutkan persyaratan mutlak untuk 
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mencapai keberhasilan, yaitu, iman yang sejati dan amal saleh; lalu 
dibahasnya beberapa asas kesusilaan universal yang terujar dari mulut 
Luqman, seorang orang kudus yang bukan berbangsa Arab. Asas pokok 
yang menempati kedudukan kedua dalam hal kepentingannya setelah 
Tauhid Ilahi, adalah yang berkaitan dengan kewajiban manusia terhadap 
manusia, dan yang paling penting di antaranya ialah kewajiban terhadap 
orangtua. Namun, di antara kedua perintah pokok ini, orang Muslim 
diajarkan untuk membaktikan segala kesetiaannya kepada Tuhan, 
dan tidak boleh membiarkan kesetiaan lainnya – sekalipun kesetiaan 
terhadap orangtuanya – bertentangan atau berlanggaran dengan 
kesetiaannya terhadap Sang Maha Pencipta-nya. Namun demikian, 
dalam kondisi bagaimanapun, samasekali tidak boleh berhenti berbuat 
baik serta memperlihatkan penuh perhatian dan penghormatan terhadap 
kedua orangtua. Kemudian dinyatakan bahwa kewajiban manusia 
terhadap Tuhan mengambil bentuk amal nyata dalam mendirikan salat 
dan menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap sesama manusia 
dalam rangka berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. 

Surah ini mengatakan bahwa manakala seorang mukmin 
sejati melaksanakan tugasnya yang mulia tetapi berat itu, yaitu, 
menyampaikan kebenaran dan menganjurkan manusia supaya hidup 
bertakwa, maka kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan pun 
akan menghambat langkahnya dan ia harus sanggup menerima 
semua perlawanan, penghinaan, dan keaniayaan itu. Ia dianjurkan 
agar menanggung segala perlawanan dan penentangan dengan sabar 
dan tabah. Jika ia tidak gentar atau gundah oleh perlawanan dan 
penentangan yang dihadapkan kepadanya dalam menunaikan tugasnya 
yang besar lagi mulia itu, kemenangan akan menyongsongnya dan 
orang akan berbondong-bondong menggabungkan diri dengannya. 
(Lalu) manakala ia mendapat sambutan hangat dengan sorak gembira 
dari masyarakat, hendaknya ia jangan lupa daratan, dan terutama sekali 
ia harus berjaga-jaga terhadap sikap pongah dan sombong. Surah 
ini kemudian menyebutkan hukum-hukum alam dalam arti bahwa 
hukum-hukum ini bekerja untuk kepentingan Islam. Surah ini berakhir 
dengan peringatan kepada orang-orang kafir, bahwa “Yaumul-Hisāb” 
(hari perhitungan) bagi mereka – ketika harta kekayaan, pengaruh, 
kekuasaan, dan kewibawaan mereka akan ternyata sia-sia belaka – kian 
mendekati mereka dengan cepatnya. Bahkan anak-anak mereka akan 
menerima Islam dan membelanjakan harta kekayaan mereka untuk 
memajukan misi Islam.



LUQMĀN Surah 31Juz 21

1423

1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Laam Miim.  ﴾۲﴿ؕ ـّمٓ 
ٓ

 ال
3. cInilah ayat-ayat Kitab yang 

sempurna, penuh kebijaksana-
an.2301 

 ﴾۳﴿ۙ حَِکۡیِم 
ۡ

ٰیُت الِۡکٰتِب  ال
ٰ
َک ا

ۡ
 تِل

4. dSebagai petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang 
berbuat kebajikan.

 ﴾۴﴿ۙ ُمۡحِسِنیَۡن 
ۡ
  لِّل

ً
 ُہًدي  ّوَ  َرۡحَمۃ

5. eMereka yang mendirikan 
shalat, membayar zakat dan yakin 
kepada Hari Akhir.

وَۃ 
ٰ

ٰلوَۃ  َو یُۡؤتُۡوَن الّزَک ِذیَۡن  یُِقۡیُمۡوَن  الّصَ
َّ ال

 ﴾۵﴿ؕ ۡم یُۡوِقُنۡوَن 
ُ
ِخَرِۃ ہ

ٰ
ۡم بِالۡا

ُ
َوہ

6. fMereka itulah yang meng-
ikuti petunjuk dari Tuhan mereka, 
dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung.

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول َو  بِّہِۡم  ّرَ ۡن  ّمِ ُہًدي  َعلٰي  ِٰٓئَک  اُول

الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۶﴾ 

7. Dan di antara manusia ada 
orang yang mengambil cerita-
cerita kosong2302 sebagai peng-
ganti dari petunjuk supaya me-
nyesatkan orang-orang dari jalan 
Allah tanpa ilmu, dan men-
jadikannya sebagai perolokan. 
Mereka itulah yang baginya ada 
azab yang meng-hinakan.

حَِدیِۡث 
ۡ

ال ۡہَو 
َ
ل ِرۡي 

َ
يَّۡشت َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

َہا 
َ

ِخذ
َّ

ٍمّۖوَ یَت
ۡ
ِہ بَِغیِۡر ِعل

 َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ
َ

لُِیِضّل

ِہیٌۡن ﴿۷﴾  اٌب  ّمُ
َ

ۡم َعذ
ُ
ِٰٓئَک لَہ ُہُزًوا ؕ اُول

2301. Al-Qur’an sungguh merupakan sebuah kitab ajaib, karena tidak 
ada sebuah pun kebenaran-kebenarannya, asas-asasnya, serta cita-citanya 
yang diuraikan dan dikumandangkan, pernah ditentang atau dianggap palsu 
oleh ajaran atau ilmu pengetahuan kuno, atau oleh hasil-hasil penyelidikan 
dan penemuan-penemuan modern. Al-Qur’an telah mempertahankan 
kedudukannya yang tinggi itu dan membuktikan dirinya serasi dengan segala 
tuntutan zaman di dalam segala abad dan masa.

2302. Kehidupan merupakan sesuatu yang sungguh amat serius. Manusia 
telah diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan yang sangat mulia lagi agung. 

a1 : 1.  b30 : 2.  c10 : 2.  d16 : 90; 27 : 3.  e2 : 4; 5 : 56; 9 : 71; 27 : 4.  f2 : 6.
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Akan tetapi orang-orang yang dangkal pikirannya memboroskan waktu dan 
tenaga mereka yang berharga dalam pengejaran-pengejaran keinginan yang 
sia-sia dan kesenangan-kesenangan yang tak berarti (QS.23: 116).

2303. Di tempat lain (QS.13:4) Al-Qur’an telah mempergunakan kata 
Ja‘ala (Dia telah membuat), guna menyatakan pengertian Alqā (Dia telah 
menempatkan), yang menunjukkan bahwa gunung-gunung merupakan 
bagian bumi dan bukanlah diletakkan di atasnya dari luar.

8. Dan apabila dibacakan ke-
padanya ayat-ayat Kami, ber-
palinglah ia dengan sombong, 
seolah-olah tidak mendengarnya, 
seakan-akan pada kedua telinga-
nya ada tutupan, maka berilah 
ia kabar suka tentang azab yang 
pedih.

ۡن  
َ
ا

َ
ک ِبًرا 

ۡ
ُمۡسَتک ي 

ّٰ
َول ٰیُتَنا 

ٰ
ا َعلَۡیِہ  تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

ۡرُہ   فََبّشِ  ۚ َوۡقًرا  اُُذنَۡیِہ   فِۡيۤ   ّنَ 
َ
ا

َ
ک يَۡسَمۡعَہا  ۡم 

َّ ل

اٍب اَلِۡیٍم ﴿۸﴾ 
َ

بَِعذ

9. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
bagi mereka ada kebun-kebun 
kenikmatan,

ۡم  
ُ
لَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۹﴿ۙ ِعۡیِم  ُت  الّنَ َجّنٰ

10. Mereka akan menetap di 
dalamnya. Janji Allah itu benar. 
Dan Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

اؕ  َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  
ً
ِہ َحّق

َوۡعَد اللّٰ ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاؕ 

حَِکۡیُم ﴿۱۰﴾ 
ۡ

ال

11. aDia telah menciptakan 
seluruh langit tanpa tiang yang 
kamu dapat lihat, dan bDia telah 
menempatkan2303 di bumi gunung-
gunung, supaya bumi ini tidak 
bergoncang bersamamu, dan Dia 
telah mengembangbiakkan di 
dalamnya segala macam binatang, 
dan Kami menurunkan air dari 
awan, maka Kami cmenumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan di dalamnya 
dari segala jenis yang baik.

فِي  ي 
ٰ
اَلۡق َو  تََرۡونََہا  َعَمٍد  بَِغیِۡر  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق   

 ِفۡیَہا 
َ

بَّث َو  ۡم 
ُ

بِک تَِمۡیَد  الۡاَۡرِض َرَواِسَي  اَۡن 

َمٓاًء   َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزلَۡنا  َدٓابٍَّۃَؕو  ّلِ 
ُ
ک ِمۡن 

ِریٍۡم ﴿۱۱﴾ 
َ
ّلِ  َزۡوٍج  ک

ُ
َۢۡبۡتَنا ِفۡیَہا ِمۡن  ک ن

َ
فَا

a13 : 3.  b13 : 4;  15 : 20;  16 : 16;  77 : 28. c27 : 61;  50 : 8.
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2304. Luqman nampaknya bukan orang Arab dan sangat mungkin 
seorang bangsa Ethiopia. Konon dikatakan juga, bahwa ia berasal dari Mesir 
atau Nubia. Oleh beberapa sumber, ia telah dikenal sebagai orang Yunani 
bernama “Aesop.” Dilihat dari ajaran-ajaran moralnya yang indah, yang ia 
berikan kepada putranya yang terkandung dalam ayat ini dan beberapa ayat 
selanjutnya, nampak Luqman itu seorang nabi Allah.

2305. Asas yang pertama dan pokok semua ajaran agama, yaitu bahwa 
keyakinan bahwa Tuhan itu Tunggal. Semua cita-cita dan asas mulia, 
bersemi dari paham itu. Dengan menyembah sesuatu benda atau wujud di 
samping Allah, manusia menurunkan derajatnya sendiri serta merintangi, 
memadamkan, dan meniadakan nilai kepribadiannya.

12. Inilah ciptaan Allah, maka 
perlihatkanlah kepadaku apa 
yang telah diciptakan oleh yang 
lain selain Dia. Tidak, bahkan 
sebenarnya orang-orang yang 
aniaya itu dalam kesesatan yang 
nyata.

ِذیَۡن  ِمۡن 
َّ ال َخلََق  َماَذا  ُرۡونِۡي 

َ
فَا ِہ 

اللّٰ ُق 
ۡ
َخل ا 

َ
ٰہذ

 ﴾٪۱۲﴿ ِبیٍۡن  ّمُ َضلٍٰل  فِۡي  لُِمۡوَن 
ٰ

الّظ ُدۡونِٖہؕبَِل  

13. Dan sesungguhnya Kami 
telah menganugerahkan kepada 
Luqman kebijaksanaan, dan 
ia berkata, “Bersyukurlah ke-
pada Allah”, dan barangsiapa 
bersyukur, maka sesungguhnya ia 
bersyukur untuk kebaikan dirinya, 
dan barangsiapa tidak bersyukur 
maka sesungguhnya Allah itu 
Mahakaya, Maha Terpuji.

 ؕ ِہ 
لِلّٰ ۡر 

ُ
اۡشک اَِن   

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
ال لُۡقٰمَن  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

َر 
َ
ف

َ
ُر لَِنۡفِسٖہ ۚ َو َمۡن ک

ُ
َما يَۡشک

ۡر فَِانَّ
ُ

َو َمۡن يَّۡشک

َہ َغِنّيٌ َحِمۡیٌد ﴿۱۳﴾ 
فَِاّنَ اللّٰ

14. Dan ingatlah tatkala 
Luqman2304 berkata kepada 
anaknya dan ia memberi nasihat 
kepadanya, “Wahai anakku!” 
Janganlah kamu berbuat syirik 
kepada Allah. Sesungguhnya 
syirik itu benar-benar keaniayaan 
yang besar.”2305

لَا  ٰیُبَنّيَ  یَِعُظٗہ  ُہَو  َو  لِابِۡنٖہ  لُۡقٰمُن  قَاَل  ِاۡذ  َو 

ٌم  َعِظۡیٌم ﴿۱۴﴾ 
ۡ
ۡرَک لَُظل ِہ ؕ ِاّنَ الّشِ

تُۡشِرۡک بِاللّٰ

R. 2
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15. aDan Kami telah me-
nasehatkan kepada manusia 
supaya berbuat baik kepada ibu-
bapaknya,2306 ibunya telah me-
ngandungnya dalam kelemahan di 
atas kelemahan, lalu menyapihnya 
dalam dua tahun,2306A supaya 
bersyukur kepada-Ku dan kepada 
kedua orangtuamu. Kepada Aku-
lah tempat kembali.

ٗہ   ۡیَنا  الِۡانَۡساَن بَِوالَِدیِۡہۚ َحَملَۡتُہ  اُّمُ  َو َوّصَ

ۡر 
ُ

ٗہ  فِۡي َعاَمیِۡن  اَِن اۡشک
ُ
َوۡہًنا َعلٰي َوۡہٍن ّوَ ِفٰصل

ّيَ  الَۡمِصیُۡر ﴿۱۵﴾ 
َ

لِۡي َو لَِوالَِدیَۡک ؕ ِال

16. Dan apabila keduanya 
memaksamu supaya engkau 
mempersekutukan Aku, yang 
mengenai itu engkau tidak 
mempunyai pengetahuan, maka 
janganlah menaati keduanya, 
tetapi bergaullah dengan keduanya 
secara baik dalam urusan dunia,2307 
dan ikutilah jalan orang yang 
tunduk kepada-Ku, kemudian 
kepada-Ku tempat kembalimu, 
maka aku akan memberitahukan 
kepadamu tentang apa yang 
pernah kamu kerjakan;

لَيَۡس  َما  بِۡي  تُۡشِرَک  اَۡن  ٰۤي  َعل َجاَہٰدَک  ِاۡن  َو 

َصاِحۡبُہَما  َو  تُِطۡعُہَما  فَلَا  ٌم 
ۡ
ِعل بِٖہ  لََک 

َمۡن  َسِبۡیَل  ِبۡع 
َّ ات ّوَ   ؕ َمۡعُرۡوفًا  نَۡیا  الّدُ فِي 

بَِما  ۡم 
ُ

ُئک نَّبِ
ُ
فَا ۡم 

ُ
مَۡرِجُعک ّيَ 

َ
ِال ثُّمَ    ۚ ّيَ 

َ
ِال اَنَاَب 

ۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۶﴾ 
ُ
ک

2306. Ayat ini dan ayat berikutnya merupakan anak-kalimat sisipan dan 
mengisyaratkan kepada kewajiban manusia yang kedua dan yang paling 
penting sesudah kewajibannya terhadap Tuhan, yaitu, kewajiban-kewajiban 
terhadap sesama manusia yang dimulai dengan kewajiban-kewajibannya 
kepada orangtua.

2306A. Pertentangan yang nampak ada di antara ayat ini dengan 
QS.46:16 agaknya adalah bahwa karena beberapa anak dilahirkan lebih cepat 
dari yang lain, dan karena lebih lemah keadaan fisiknya, mereka memerlukan 
waktu lebih lama untuk disapih (dihentikan menyusuinya).

2307. Jika kewajiban manusia terhadap orangtua nampaknya berlanggaran 
dan bertentangan dengan kewajiban terhadap Tuhan, maka kesetiaannya yang 
pertama harus ditujukan kepada Khalik-nya. Akan tetapi, dalam mengabaikan 
salah satu dari keinginan-keinginan atau perintah-perintah orangtuanya yang 
bertentangan dengan kesetiaannya terhadap Tuhan, hendaknya ia jangan 

a6 : 152;  29 : 9;  46 : 16.
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17. Luqman berkata, “Wahai 
anakku, sekali pun amal itu 
sebesar biji sawi, dan sekalipun 
amal itu tersembunyi di dalam 
batu karang, atau di seluruh 
langit atau di bumi, niscaya 
Allah akan mengeluarkannya.2308 
Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui rahasia-rahasia 
yang paling tersembunyi, Maha- 
waspada.

َخۡرَدٍل  ۡن  ّمِ ٍۃ  َحّبَ ِمۡثَقاَل  تَُک  ِاۡن   
ۤ
َہا

ِانَّ ٰیُبَنّيَ 

ٰمٰوِت اَۡو فِي الۡاَۡرِض  ۡن فِۡي َصۡخَرٍۃ  اَۡو فِي الّسَ
ُ

فََتک

َہ  لَِطۡیٌف َخِبیٌۡر ﴿۱۷﴾ 
ُہ ِؕاّنَ اللّٰ

ِت بَِہا اللّٰ
ۡ
یَا

18. Wahai anakku, dirikanlah 
shalat, suruhlah orang berbuat 
baik dan cegahlah dari berbuat 
munkar, dan sabarlah atas 
musibah  yang menimpamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu 
merupakan perkara-perkara yang 
memerlukan tekad yang kuat. 

انَۡہ   َو  بِالَۡمۡعُرۡوِف  اۡمُۡر  َو  ٰلوَۃ   الّصَ اَِقِم  ٰیُبَنّيَ  

ِاّنَ    ؕ اََصابََک   
ۤ
َما َعلٰي  اۡصِبۡر  َو  ِر 

َ
الُۡمۡنک َعِن 

 ﴾۱۸ۚ ٰذلَِک ِمۡن َعۡزِم  الۡاُُمۡوِر ﴿

19. Dan janganlah engkau 
memalingkan mukamu dari 
manusia dengan angkuh,2309 dan 
ajanganlah berjalan di bumi 
dengan sombong. Sesungguhnya 
Allah tidak mencintai setiap 
orang yang sombong dan mem-
banggakan diri.

فِي  تَۡمِش  لَا   َو  اِس  لِلّنَ َک   َخّدَ تَُصّعِۡر   لَا  َو 

 ُمۡخَتاٍل  
َ

ّل
ُ
َہ  لَا  ُيِحّبُ  ک

الۡاَۡرِض مََرًحاؕ  ِاّنَ  اللّٰ

 ﴾۱۹ۚ خُۡوٍر ﴿
َ
ف

memperlihatkan sikap sombong atau lancang terhadap mereka; melainkan 
harus terus memperlihatkan kesantunan, kecintaan, dan kasih sayang yang 
tetap kepada mereka.

2308. Tiada tingkah laku yang baik maupun yang buruk, menjadi hilang 
sirna. Tingkah laku itu meninggalkan bekas yang kekal. Kebenaran yang 
agung ini telah diisyaratkan juga oleh ayat dalam QS.50: 19.

2309. Sa‘ara Khaddahū berarti, ia memalingkan pipinya dari orang-
orang, disebabkan oleh kesombongan atau kebencian (Lane).

a17 : 38;  25 : 64.
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20. Dan hendaklah bersikap 
biasa ketika engkau berjalan, 
dan rendahkanlah suaramu. Se-
sungguhnya suara yang paling 
buruk adalah suara keledai.

 َو اۡقِصۡد فِۡي  َمۡشِیَک َو اۡغُضۡض ِمۡن َصۡوتَِک ؕ 

حَِمیِۡر ﴿٪۲۰﴾ 
ۡ

َر  الۡاَۡصَواِت لََصۡوُت ال
َ

ِاّنَ  اَنۡک 

21. Apakah kamu tidak melihat 
bahwa Allah telah menundukkan 
bagimu apa yang ada di seluruh 
langit dan apa yang ada di bumi, 
dan Dia telah menyempurnakan 
bagimu nikmat-nikmat-Nya, 
baik yang nampak maupun 
yang tersembunyi?2310 Dan di 
antara manusia ada orang yang 
aberbantah mengenai Allah tanpa 
ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa 
Kitab yang menerangi.2311 

ٰمٰوِت  الّسَ فِي  ا  ّمَ لَُکۡم  َر 
َ
َسّخ َہ 

اللّٰ اَّنَ  تََرۡوا  اَلَۡم 

ۡم نَِعَمٗہ  َظاِہَرًۃ  
ُ

َو َما فِي الۡاَۡرِض َو اَۡسَبَغ َعلَۡیک

ِہ  
اللّٰ فِي  جَاِدُل 

ُ
ّي َمۡن  اِس  الّنَ ِمَن  َو   ؕ  

ً
بَاِطَنۃ ّوَ 

ِنیٍۡر ﴿۲۱﴾  ٍم ّوَ لَا ُہًدي ّوَ لَا ِکٰتٍب ّمُ
ۡ
بَِغیِۡر ِعل

22. Dan apabila dikatakan ke-
pada mereka, “Ikutilah apa yang 
Allah telah turunkan,” bmereka 
menjawab, “Tidak, tetapi kami 
hanya mengikuti kebiasaan yang 
kami dapati dari bapak-bapak 
kami.2312 Apakah mereka akan 
berbuat demikian walaupun setan 
mengajak mereka kepada azab 
yang menyala-nyala?

بَۡل  قَالُۡوا  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل    

ۤ
َما ِبُعۡوا 

َّ ات ُم 
ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو   

اَن 
َ
ک لَۡو  اََو   ؕ بَٓاَءنَا 

ٰ
ا َعلَۡیِہ  َوَجۡدنَا  َما  ِبُع  نَّتَ

ِعیِۡر ﴿۲۲﴾  اِب  الّسَ
َ

ۡم  ِالٰي  َعذ
ُ
ۡیٰطُن یَۡدُعۡوہ

َ
الّش

الحزب
46

2310. Kata-kata itu dapat mengandung arti semua keperluan manusia 
– baik jasmani maupun ruhaninya, yang bersifat kebendaan maupun akal-
pikiran, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

2311. Seluruh kesaksian akal dan pikiran sehat manusia, kesaksian 
berdasarkan pengamatan dan pengalaman, dan kesaksian wahyu Ilahi, 
semuanya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sejumlah banyak 
tuhan, adalah suatu kepercayaan yang palsu dan dungu. Inilah kandungan arti 
dari kata-kata, tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa Kitab yang menerangi.

2312. Manusia itu terbentuk demikian rupa sehingga ia tidak mudah 
dibujuk untuk meninggalkan paham-paham dan kepercayaan-kepercayaannya 

a13 : 14;  22 : 4, 9.   b5 : 105;  10 : 79;  21 : 54.
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23. aDan barangsiapa yang 
mengarahkan perhatian sepenuh-
nya kepada Allah dan ia adalah 
seorang yang baik, maka sungguh 
ia telah berpegang kepada pe-
gangan yang kuat. Dan kepada 
Allah-lah kesudahan segala per-
kara.2313

ُمۡحِسٌن  ُہَو  َو  ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال   

ۤ
َوۡجَہٗہ يُّۡسلِۡم  َمۡن  َو   

ِہ  
اللّٰ ي 

َ
ِال َو    ؕ ي 

ٰ
الُۡوثۡق بِالۡعُۡرَوِۃ  اۡسَتۡمَسَک  فََقِد 

  الۡاُُمۡوِر ﴿۲۳﴾ 
ُ

َعاِقَبۃ

24. Dan bbarangsiapa kafir, 
maka janganlah kekufurannya 
membuat engkau sedih. Kepada 
Kami-lah tempat mereka kembali 
dan Kami akan memberitahukan 
kepada mereka apa yang telah 
mereka kerjakan. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui yang 
ada dalam dada.

ۡم 
ُ
مَۡرِجُعہ ِالَۡیَنا   ؕ ُرٗہ 

ۡ
ف

ُ
ک َيۡحُزنَۡک  فَلَا  َر 

َ
ف

َ
ک َمۡن  َو 

اِت  
َ

َہ  َعلِۡیٌم ۭ بِذ
ۡم بَِما َعِمُلۡواؕ  ِاّنَ اللّٰ

ُ
ُئہ فَُنَنّبِ

ُدۡوِر ﴿۲۴﴾  الّصُ

25. Kami akan memberikan 
sedikit kesenangan kepada 
mereka; kemudian Kami akan 
memaksa mereka kepada azab 
yang keras.

اٍب  
َ

َعذ ِالٰي  ۡم  
ُ
ہ نَۡضَطّرُ ثُّمَ  قَلِۡیلًا  ۡم 

ُ
ُعہ نَُمّتِ

َغلِۡیٍظ ﴿۲۵﴾ 

26. cDan sekiranya engkau 
bertanya kepada mereka, “Siapa-
kah yang telah menciptakan 
seluruh langit dan bumi?”  mereka 
pasti akan menjawab, “Allah”2314 
Katakanlah, “Segala puji bagi 
Allah.” Tetapi kebanyakan me-
reka tidak mengetahui.

الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ۡن  ّمَ ۡم 
ُ
لَۡتہ

َ
َسا لَِئۡن  َو 

ۡم  
ُ
ُرہ

َ
ِہ ؕ بَۡل  اَۡکث

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

ُہ ؕ قُِل  ال
لََیُقۡولُّنَ اللّٰ

لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۶﴾ 

yang lama. Satu-satunya rintangan, yang senantiasa harus dihadapi oleh para 
nabi dari orang-orang yang tidak percaya adalah, bahwa orang-orang yang 
tidak percaya itu tidak mau meninggalkan cara-cara hidup dan kepercayaan-
kepercayaan lama yang mereka anut turun-temurun dari bapak-bapak mereka. 
Takhayul lama sungguh sukar dilenyapkan.

2313. Allah Swt sendirilah menyebabkan semua perbuatan mendatangkan 
segala akibatnya.

2314. Suatu pengkajian dengan akal yang tajam terhadap kejadian alam 

a2 : 113.   b3 : 177.   c29 : 62;  39 : 39.
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27. aKepunyaan Allah apa yang 
ada di seluruh langit dan bumi. 
Sesungguhnya Allah Dia-lah 
Yang Mahakaya, Mahaterpuji.

ُہَو   َہ 
اللّٰ ِاّنَ    ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت   الّسَ فِي  َما  ِہ 

لِلّٰ  

حَِمۡیُد ﴿۲۷﴾ 
ۡ

الَۡغِنّيُ  ال

28. bDan seandainya semua 
pohon yang ada di bumi ini 
menjadi pena dan laut menjadi 
tinta ditambah tujuh2315 laut lagi,  
niscaya kalimat Allah tidak akan 
habis. Sesungguhnya Allah Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ّوَ   اَۡقلَاٌم   جََرٍۃ  
َ

ش ِمۡن  الۡاَۡرِض  فِي  َما  اَّنَ  لَۡو  َو   

ا نَِفَدۡت     اَۡبحٍُر  ّمَ
ُ

ٗہ  ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہ َسۡبَعۃ الَۡبۡحُر  یَُمّدُ

َہ  َعِزیٌۡز  َحِکۡیٌم ﴿۲۸﴾ 
ِہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

لِٰمُت اللّٰ
َ
ک

29. Tidaklah penciptaanmu dan 
kebangkitanmu hanyalah seperti 
penciptaan dan kebangkitan suatu 
jiwa.2315A Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat. 

اِحَدٍۃؕ   ّوَ َنۡفٍس 
َ
ک ا 

َّ ِال ۡم  
ُ

بَۡعُثک لَا  َو  ۡم 
ُ

ُقک
ۡ
َخل َما 

َہ  َسِمۡیٌع    ۭ بَِصیٌۡر ﴿۲۹﴾ 
ِاّنَ  اللّٰ

30. Apakah engkau tidak me-
lihat bahwa cAllah memasukkan 
malam ke dalam2316 siang, dan 
memasukkan siang ke dalam 
malam, dan dDia menundukkan 
matahari dan bulan, masing-
masing beredar sampai masa yang 
ditentukan, dan sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan?

َہاِر َو یُۡولُِج  ۡیَل فِي الّنَ
َّ َہ یُۡولُِج ال

اَلَۡم تََر اَّنَ اللّٰ

 
ٌ

ّل
ُ
ۡمَس َو الَۡقَمَر ۪ ک

َ
َر الّش

َ
ۡیِل َو َسّخ

َّ َہاَر فِي ال الّنَ

َہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن 
ي ّوَ اَّنَ اللّٰ َسّمً ٰۤي اََجٍل ّمُ ۡجِرۡيۤ ِال

َ
ّي

َخِبیٌۡر ﴿۳۰﴾ 

semesta dan terhadap rencana dan tata tertib sempurna yang meresapi dan 
melingkupinya, membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dihindari, 
bahwa haruslah ada Pencipta bagi alam semesta ini. Ungkapan Layaqūlunna 
mengandung arti, bahwa bagi orang-orang kafir tiada pilihan lain melainkan 
mengakui, bahwa Allah-lah yang menciptakan alam-semesta ini.

2315. Bilangan “tujuh” dan “tujuh puluh” digunakan dalam bahasa Arab 
adalah menyatakan jumlah besar, dan bukan benar-benar “tujuh” dan “tujuh 
puluh” sebagai angka-angka bilangan lazim.

2315A. Ayat ini mengandung arti bahwa seluruh umat manusia tunduk 
kepada hukum-hukum alam yang sama. Ayat ini menunjuk pula kepada 
kenyataan, bahwa kebangkitan atau keruntuhan bangsa dan masyarakat adalah 

a2 : 285;  10 : 56;  24 : 65.  b18 : 110.  c22 : 62; 35 : 14; 57 : 7. d7 : 55; 13 : 3; 35 : 14; 39 : 6.
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31. Hal demikian itu karena 
sesungguhnya Allah Dia-lah 
Yang Hak dan sungguh apa yang 
mereka seru selain Dia adalah 
batil, dan sesungguhnya Allah-
lah Yang Mahatinggi, Mahabesar.

یَۡدُعۡوَن َما  اَّنَ  َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال ُہَو  َہ 
اللّٰ ّنَ 

َ
بِا ٰذلَِک 

الَۡعلِّيُ   ُہَو  َہ 
اللّٰ اَّنَ  َو   � الَۡباِطُل  ُدۡونِِہ   ِمۡن 

الَۡکِبیُۡر ﴿٪۳۱﴾ 



32. Apakah engkau tidak 
memperhatikan bahwa abahtera-
bahtera itu berlayar di lautan 
dengan nikmat Allah,2317 supaya 
Dia memperlihatkan kepadamu 
sebagian tanda-tanda-Nya? Sung-
guh dalam hal itu ada tanda-tanda 
bagi setiap orang-orang yang 
sabar dan bersyukur,

بِِنۡعَمِت  الَۡبۡحِر  فِي  ۡجِرۡي 
َ
ت َک 

ۡ
الُۡفل اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

ٰیٍت  
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ   ؕ ٰیِتٖہ 
ٰ
ا ۡن   ّمِ ۡم 

ُ
لِیُِریَک ِہ  

اللّٰ

ۡوٍر ﴿۳۲﴾ 
ُ

اٍر  َشک ّلِ  َصّبَ
ُ
لِّک

33. Dan apabila ombak me-
liputi mereka seperti naungan, 
bmereka berseru kepada Allah 
dengan setulus ketaatan kepada-
Nya,  tetapi apabila cDia telah me-
nyelamatkan mereka ke daratan, 
kemudian sebagian dari mereka 
menempuh jalan pertengahan.2318 
Dan tiada yang menolak tanda-
tanda Kami kecuali setiap orang 
yang berkhianat lagi tidak ber-
syukur. *

َہ 
اللّٰ َدَعُوا  لَِل 

ُ
الّظ

َ
ک ۡوٌج  ّمَ ۡم 

ُ
َغِشَیہ ِاَذا  َو 

الۡبَّرِ  ي 
َ

ِال ۡم 
ُ
ہ ّجٰ

َ
ن ا  فَلَّمَ  ۬ۚ یَۡن  الّدِ لَُہ  ُمۡخلِِصیَۡن 

  
ُ

ّل
ُ
ک ا 

َّ ِال   
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا َيۡجَحُد  َما  َو   ؕ ۡقَتِصٌد  ّمُ ۡم 

ُ
مِۡنہ

َ
ف

ُفۡوٍر ﴿۳۳﴾ 
َ
اٍر  ک َخّتَ

tunduk kepada hukum-hukum alam yang sama, seperti halnya kemajuan atau 
kemunduran individu-individu.

2316. Hukum alam mengenai pergantian antara siang dan malam, dan 
sebaliknya, bekerja dengan kekuatan yang sama berkenaan dengan nasib 
bangsa-bangsa maupun perorangan-perorangan.

2317. Berlayarnya kapal-kapal sungguh merupakan anugerah besar 

a17 : 67; 30 : 47; 45 : 13.  b10 : 23; 17 : 68; 29 : 66.  c10 : 24; 17 : 68.

* Di dalam ayat ini diterangkan tentang satu segi dari kejiwaan manusia yang sangat 
penting, bahwa ketika manusia terperangkap dalam badai topan di lautan, maka baik orang 
Atheis maupun orang musyrik akan menyeru hanya kepada Allah Swt, dan ketika Allah 
telah menyelamatkan mereka, mereka akan kembali kepada kepercayaan semula. Di antara 
orang-orang yang terperangkap di dalam badai topan ada kekecualian yaitu orang-orang yang 
menempuh jalan lurus. Ketika sampai di pantai pun mereka tetap tidak melupakan Allah Swt.

R. 4
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34. Wahai sekalian manusia! 
Bertakwalah kepada Tuhan-mu 
dan takutlah akan ahari apabila 
seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya dan tidak pula 
seorang anak dapat menolong 
bapaknya. Sesungguhnya janji 
Allah itu benar, maka janganlah 
kehidupan dunia sampai mem-
perdayakanmu, dan janganlah pe-
nipu dapat menipumu mengenai 
Allah.

ا 
َّ ۡم  َو اۡخَشۡوا یَۡوًما  ل

ُ
ُقۡوا َربَّک

َّ اُس ات یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

لَِدٖہ ۪ َو لَا َمۡولُۡوٌد  ُہَو  َجاٍز  َيۡجِزۡي َوالٌِد َعۡن ّوَ

 فَلَا 
ٌ

ِہ َحّق
الِِدٖہ َشۡیًئا ؕ ِاّنَ َوۡعَد اللّٰ َعۡن ّوَ

ِہ 
ۡم  بِاللّٰ

ُ
ک

ّرَنَّ
ُ
نَۡیا ؕ َو لَا یَغ حَٰیوُۃ الّدُ

ۡ
ُم ال

ُ
ک

ّرَنَّ
ُ
تَغ

ُرۡوُر ﴿۳۴﴾ 
َ
الۡغ

35. Sesungguhnya hanya di 
sisi Allah ilmu tentang Hari 
Kiamat, bdan Dia menurunkan 
hujan dan Dia mengetahui apa 
yang ada di dalam rahim-rahim. 
Dan tidak ada seorang pun yang 
dapat mengetahui apa yang akan 
diusahakannya esok hari. Dan 
tidak ada seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi mana ia akan 
mati. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, Mahawaspada.2319

ُل الَۡغۡیَث ۚ  ّزِ
َ
اَعِۃۚ  َو  یُن ُم  الّسَ

ۡ
َہ ِعۡنَدٗہ  ِعل

ِاّنَ اللّٰ

اَذا  َو یَۡعلَُم َما فِي الۡاَۡرَحاِمَؕو َما تَۡدِرۡي نَۡفٌس ّمَ

ّيِ اَۡرٍض 
َ
ِسُب َغًدا ؕ َو َما تَۡدِرۡي نَۡفٌس ۭ بِا

ۡ
تَک

َہ َعلِۡیٌم َخِبیٌۡر ﴿٪۳۵﴾
تَُمۡوُت ِؕاّنَ اللّٰ 

dari Allah Swt. Banyak kesejahteraan umat manusia bergantung pada hal 
itu. Negeri yang memiliki kekuatan armada laut terbesar, pada umumnya 
merupakan negeri terkaya dan paling gagah perkasa di dunia.

2318. Ayat ini mengisyaratkan kepada ciri khas yang sangat umum 
tentang seorang musyrik. Ia lemah dalam keimanannya dan sangat percaya 
kepada takhayul. Kemalangan kecil sekalipun sudah cukup menakutkan 
dan menggelisahkannya; sebab, keimanannya hanya merupakan paduan 
kepercayaan-kepercayaan yang dibuat-buat dan menurut kata orang dan 
takhayul-takhayul.

2319. Surah ini berakhir dengan mengulangi lagi pembahasannya yang 
pokok – kemenangan Islam kelak; dan menyebut beberapa kenyataan penting 
mengenai itu: (1) hanya pada Tuhan Sendiri adanya pengetahuan tentang saat 
keruntuhan terakhir kekafiran dan kemenangan bagi Islam. (2) Hanya Dia 
Sendiri yang mengetahui, bilamana keadaan suatu kaum memerlukan wahyu 

a2 : 124; 82 : 20.  b30 : 25;  42 : 29.
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Ilahi turun, maka karena itu Dia telah menurunkan Al-Qur’an tepat pada 
waktunya. (3) Hanya pada Dia saja ada pengetahuan apakah generasi-generasi 
yang masih belum dilahirkan akan menerima Islam atau akan bertahan dalam 
kekafiran, yaitu, apakah anak cucu para pemimpin kaum kafir, yang kini 
memerangi Islam mati-matian, akan masuk Islam dan akan secara sukarela 
menyerahkan hidup mereka untuk mempertahankan agama Islam dan 
melanjutkan perjuangannya. (4) Orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa 
semua sepak terjang mereka dalam melawan Islam akan menjadi sia-sia dan 
gagal belaka. (5) Para pemimpin kekafiran, yang telah mengusir Rasulullah 
Saw dan orang-orang Muslim dari kampung halamannya, mereka sendirilah 
yang akan menemui ajal mereka, di tempat yang jauh dari kampung halaman 
mereka.
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Surah 32
AL-SAJDAH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 31, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Mekah. Surah sebelumnya berakhir dengan 
pernyataan bahwa hanya Tuhan Sendiri yang mengetahui, bila suatu 
kaum atau bangsa tertentu akan bangkit atau jatuh dan bahwa hanya 
Dia Sendiri yang menyediakan jaminan bagi keperluan-keperluan 
jasmani manusia dan bagi kebutuhan-kebutuhan akhlak dan ruhaninya.

Surah ini dimulai dengan pernyataan bahwa karena Allah itu 
Tuhan sekalian alam, maka di tangan-Nya-lah terletak semua sarana, 
yang pada sarana-sarana itu bergantung kemajuan dan kesejahteraan 
bangsa-bangsa serta perorangan-perorangan, dan Dia Sendiri 
yang mengendalikan hukum sebab-sebab yang membawa kepada 
kemunduran dan keruntuhan mereka.

Ikhtisar Surah
Tema pokok pada akhir surah ini ialah kemenangan Islam. Surah 

ini dimulai dengan suatu sanggahan yang keras terhadap tuduhan orang-
orang kafir bahwa Al-Qur’an merupakan karya tiruan, dan Rasulullah 
Saw itu seorang pendusta. Surah ini mengatakan bahwa Rasulullah Saw 
bukan pendusta, sebab pendusta-pendusta tidak pernah berhasil dalam 
usaha mencapai tujuan mereka, sedangkan perjuangan Rasulullah Saw 
maju dengan cepat dari hari ke sehari. Begitu pula Al-Qur’an bukanlah 
hasil karya tiruan, karena kitab itu diturunkan tepat pada waktunya dan 
sesuai dengan tuntutan kebenaran dan keadilan, serta memenuhi segala 
kepentingan dan keperluan akhlak dan keruhanian manusia, dan juga 
karena seluruh alam semesta bekerja untuk mendukung dan  memajukan 
Amanat Al-Qur’an. Surah ini kemudian mengadakan sedikit pergeseran 
dari pokok bahasan dan mengemukakan kabar gaib, bahwa sesudah 
kemajuan yang menakjubkan pada awalnya, Islam akan mengalami 
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kemunduran untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, gerhana 
nisbi yang meliputi jangka waktu seribu tahun akan diikuti oleh suatu 
kebangkitan untuk kedua kali yang akan menyebabkan Islam mencapai 
kembali kebesarannya seperti semula, dan selanjutnya akan berderap 
maju pada jalan kemenangan dengan terus-menerus. Lebih lanjut 
surah ini memberikan gambaran yang indah sekali, betapa Islam yang 
pada awalnya tidak berarti samasekali, akan tumbuh kekuatannya, 
berkembang, dan meluas, lalu akan menjadi suatu kekuatan yang 
dahsyat. Gambaran ini ditamsilkan dari kelahiran manusia yang tidak 
berarti, karena berasal dari tanah liat belaka. Menjelang akhir, surah ini 
menyimpulkan saripati temanya dan menambahkan bahwa kedatangan 
Rasulullah Saw bukanlah sesuatu yang baru. Seperti halnya dalam 
alam kebendaan, ketika tanah menjadi kering dan gersang, Tuhan 
mengirimkan hujan dan tanah itu mulai menggeliat dengan kehidupan 
baru, demikian pula halnya dalam alam keruhanian, manakala manusia 
meraba-raba dan merangkak dalam kegelapan rohani maka seorang 
rasul Tuhan diturunkan sehingga manusia yang telah mati ruhaninya 
memperoleh kehidupan baru dengan perantaraan rasul itu.



AL-SAJDAH Surah 32Juz 21

1436

1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bAlif Lam Miim.  ﴾۲﴿ؕ ـّمٓ 
ٓ

 ال
3. cTurunnya Kitab ini, tidak 

ada keraguan di dalamnya dari 
Tuhan sekalian alam.

ّبِ  ّرَ ِمۡن  ِفۡیِہ  َریَۡب  لَا  الِۡکٰتِب  ِزیُۡل 
ۡ
تَن

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۳﴾ؕ  
4. Apakah mereka berkata, 

“Ia Muhammad telah mengada-
adakannya?” Tidak, bahkan  Kitab 
ini kebenaran dari Tuhan engkau, 
dsupaya engkau memperingatkan 
kaum yang tidak pernah datang 
kepada mereka seorang pemberi 
peringatan sebelum engkau, agar 
mereka mendapat petunjuk.2320

بَِّک   ِمۡن ّرَ
ُ

حَّق
ۡ

ٰرىُہ ۚ بَۡل ُہَو  ال
َ
ت

ۡ
اَۡم  یَُقۡولُۡوَن اف

قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ ِذیٍۡر 
نَّ ۡن  ّمِ ۡم  

ُ
اَٰتہ   

ۤ
ا ّمَ قَۡوًما  لُِتۡنِذَر 

ۡم  یَۡہَتُدۡوَن ﴿۴﴾ 
ُ
ہ

َّ لََعل

5. eAllah Yang telah men-
ciptakan seluruh langit dan  
bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dalam enam masa;2321 
kemudian Dia bersemayam di 
atas ‘Arasy.2322 Tidak ada bagimu 
seorang penolong dan pemberi 
syafa’at selain Dia. Apakah kamu 
tidak merenungkannya?

َما  َو  الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال ُہ 

اَللّٰ

ِۃ اَیَّاٍم ثُّمَ اۡسَتٰوي َعلَي الۡعَۡرِشؕ  بَۡیَنُہَما فِۡي ِسّتَ

َشِفۡیٍعؕ  لَا  ّوَ  لِّيٍ   ّوَ ِمۡن  ُدۡونِٖہ  ۡن  ّمِ لَُکۡم  َما 

ُرۡوَن ﴿۵﴾ 
َّ
ک

َ
اَفَلَا تََتذ

2320. Surah ini merupakan yang terakhir dari kelompok Alif Lam Mim, 
Tema inti keempat surah ini (29-32) adalah kebangkitan kembali suatu kaum, 
yang telah tenggelam di dalam rawa-rawa kerendahan akhlak yang sekarang 
akan diangkat ke puncak kejayaan rohani dengan perantaraan Baginda Nabi 
Besar Muhammad Saw. Kebangkitan yang menuju kepada kehidupan baru, 
yang dialami oleh kaum yang telah mati akhlaknya telah dikemukakan 
sebagai dalil untuk mendukung adanya hari kiamat dan akhirat. Dalam 
surah ini semua masalah tersebut telah dikemukakan dengan menyebutkan 
penciptaan alam semesta.

2321. Lihat catatan no. 894.

a1 : 1.  b30 : 2.  c20 : 5; 40 : 3; 46 : 3. d28 : 47; 36 : 7.  e7 : 55; 11 : 8; 25 : 60.
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2322. Lihat catatan no. 54.
2323. Ayat ini merujuk kepada suatu pancaroba sangat hebat, yang 

ditakdirkan akan menimpa Islam dalam perkembangannya yang penuh dengan 
perubahan itu. Islam akan melalui suatu masa kemajuan dan kesejahteraan 
yang mantap selama tiga abad pertama kehidupannya. Rasulullah Saw 
diriwayatkan pernah menyinggung secara jitu mengenai kenyataan itu dalam 
sabda beliau, “Abad terbaik ialah abad di kala aku hidup, kemudian abad 
berikutnya, kemudian abad sesudah itu” (Tirmidzi dan Bukhari, Kitab al-
Syahādat). Islam mulai mundur sesudah tiga abad pertama masa keunggulan 
dan kemenangan yang tiada henti-hentinya. Peristiwa kemunduran dan 
kemerosotannya berlangsung dalam masa seribu tahun berikutnya. Kepada 
masa seribu tahun kemunduran inilah, yang diisyaratkan dengan kata-kata, 
“kemudian peraturan itu akan naik kepada-Nya dalam satu hari, yang lama 
hitungannya seribu tahun.” Dalam hadis lain Rasulullah Saw diriwayatkan 
pernah bersabda, bahwa iman akan terbang ke Bintang Suraya dan seseorang 
dari keturunan Parsi akan mengembalikannya ke bumi (Bukhari, Kitab al-
Tafsīr). Dengan kedatangan Hadhrat Masih Mau’ud As dalam abad ke-14 
sesudah Hijrah, laju kemerosotannya telah terhenti dan kebangkitan Islam 
kembali mulai berlaku.

6. Dia akan mengatur per-
aturan-Nya dari langit sampai 
bumi, kemudian peraturan itu 
akan naik kepada-Nya dalam 
satu hari, yang  lama hitungannya 
seribu tahun dari apa yang kamu 
hitung.2323

ثُّمَ  الۡاَۡرِض  ي 
َ

ِال َمٓاِء  الّسَ ِمَن  الۡاَۡمَر  یَُدبُِّر 

اَلَۡف   
ۤ
ِمۡقَداُرٗہ اَن 

َ
ک یَۡوٍم  فِۡي  ِالَۡیِہ   یَۡعُرُج  

ۡوَن ﴿۶﴾  مَّا تَُعّدُ َسَنٍۃ  ّمِ

7. aDemikianlah Dia me-
ngetahui segala yang gaib dan 
yang nampak, Mahaperkasa, 
Maha Penyayang.

 ﴾۷﴿ۙ ِحۡیُم  َہاَدِۃ الۡعَِزیُۡز الّرَ
َ

ٰذلَِک ٰعلُِم الَۡغۡیِب َو الّش

8. Yang telah menjadikan sem-
purna segala sesuatu yang telah 
Dia ciptakan, bdan Dia memulai 
penciptaan manusia dari tanah 
liat.

َق 
ۡ
َخل بََداَ  َو  َخلََقٗہ   ۡيٍء 

َ
ش  

َ
ّل

ُ
ک اَۡحَسَن  ِذۡيۤ  

َّ ال

الِۡانَۡساِن ِمۡن ِطیٍۡن ﴿۸﴾ 

9. Kemudian Dia menjadikan 
keturunannya dari sari ccairan 
nuthfah yang hina,

 ﴾۹﴿ۚ ِہیٍۡن  ّمَ ٓاٍء  ّمَ ۡن  ّمِ ُسلٰلٍَۃ  ِمۡن  ٗہ  
َ
نَۡسل َجَعَل  ثُّمَ   

a34 : 4;  59 : 23.   b6 : 3;  15 : 27;  37 : 12.   c77 : 21.
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2324. Karena Rūh berarti jiwa manusia dan juga wahyu Ilahi (Lane), 
maka ayat ini berarti, bahwa sesudah perkembangan-jasmani mudghah 
(janin) di dalam rahim ibu menjadi sempurna, mudghah itu mulai bernyawa; 
atau berarti juga bahwa sesudah perkembangan rohani manusia menjadi 
sempurna, ia menerima wahyu Ilahi.

10. aKemudian Dia menyem-
purnakannya dengan kemampuan-
kemampuan  yang sempurna dan 
Dia meniupkan roh-Nya ke 
dalamnya,2324 dan Dia telah men-
jadikan bagimu telinga, mata dan 
hati. Sedikit sekali kamu ber-
syukur.

َجَعَل  َو  ۡوِحٖہ  ّرُ ِمۡن  ِفۡیِہ  نََفَخ  َو  ىُہ   َسّوٰ ثُّمَ 

ـَِٕدَۃ ؕ قَلِۡیلًا  
ۡ
ۡمَع َو الۡاَبَۡصاَر َو الۡاَف لَُکُم الّسَ

ُرۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ُ

ا  تَۡشک ّمَ

11. Mereka berkata, “Apakah 
jika kami telah hilang di bumi, 
apakah kami akan benar-benar 
dibangkitkan dalam ciptaan 
baru?” bBahkan mereka ingkar 
dengan pertemuan Tuhan mereka.  

لَِفۡي  ا 
ِانَّ َء  الۡاَۡرِض  فِي  َنا 

ۡ
َضلَل ِاَذا  َء  ا  قَالُۡوۤ َو   

فُِرۡوَن ﴿۱۱﴾ 
ٰ

ۡم بِلَِقٓاِئ َربِّہِۡم ک
ُ
ٍق َجِدیٍۡد ؕ۬ بَۡل ہ

ۡ
َخل

ربع 
الحزب

46

12. Katakanlah, “Malaikat maut 
yang telah ditugaskan kepadamu 
akan mematikanmu, kemudian 
kepada Tuhanmu kamu akan 
dikembalikan.

َِل 
ّ
ُوک ِذۡي 

َّ ال الَۡمۡوِت  لَُک  ّمَ ۡم 
ُ

ىک
یََتَوفّٰ قُۡل 

ۡم تُۡرَجُعۡوَن ﴿٪۱۲﴾ 
ُ

ۡم  ثُّمَ  ِالٰي َربِّک
ُ

بِک 

13. Dan sekiranya engkau 
melihat ketika orang-orang yang 
berdosa akan menundukkan kepala 
mereka di hadapan Tuhannya dan 
berkata, “Wahai Tuhan kami! 
Kami telah melihat dan kami telah 
mendengar, maka ckembalikanlah 
kami supaya kami dapat berbuat 
amal saleh, sesungguhnya kami 
telah yakin.”

ا  ِکُسۡو نَا َن  ُمۡو لُۡمۡجِر ا ِذ  ِا ي  تَرٰۤ لَۡو  َو 

َسِمۡعَنا  َو  اَبَۡصۡرنَا    
ۤ
َربََّنا  ؕ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  ُرُءۡوِسہِۡم 

 ﴾۱۳﴿ ُمۡوِقُنۡوَن  ا 
ِانَّ َصاِلحًا  نَۡعَمۡل  فَاۡرِجۡعَنا 

a15 : 30;  38 : 73.   b18 : 106;  29 : 24;  30 : 17.   c23 : 100, 101;

35 : 38;  39 : 59.
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14. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, tentu Kami dapat mem-
berikan kepada setiap jiwa pe-
tunjuknya, akan tetapi perkataan 
dari-Ku telah nyata benar, a”Pasti 
akan Aku penuhi neraka Jahanam 
dengan jin dan manusia semua.”2325

 نَۡفٍس ُہٰدىَہا َو لِٰکۡن 
َ

ّل
ُ
تَۡیَنا  ک

ٰ
َو لَۡو  ِشۡئَنا  لَا

ِۃ   ِجّنَ
ۡ

ال ِمَن  َم 
َ َجَہنّ لَاَۡملَـَّٔنَ  ۡي  ِمّنِ الَۡقۡوُل   

َ
َحّق

اِس اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۴﴾  َو الّنَ

15. Maka rasakanlah azab 
disebabkan kamu melupakan per-
temuan dengan harimu ini, 
sesungguhnya Kami pun telah 
melupakan kamu, maka rasakanlah 
olehmu azab yang kekal, di-
sebabkan apa yang dahulu pernah 
kamu lakukan.

 ۚ ا 
َ

ٰہذ ۡم 
ُ

یَۡوِمک لَِقٓاَء  نَِسۡیتُۡم  بَِما  ۡوقُۡوا 
ُ

فَذ

بَِما  ِد 
ۡ
خُل

ۡ
ال اَب 

َ
َعذ ُذۡوقُۡوا  َو  ۡم 

ُ
نَِسۡیٰنک ا 

ِانَّ

ۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ُ
ک

16. Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami adalah, orang-orang yang 
apabila mereka diperingatkan 
dengannya, mereka bmenjatuhkan 
diri bersujud dan bertasbih dengan 
memuji Tuhan mereka, dan 
mereka tidak menyombongkan 
diri.

بَِہا  ا  ۡو ُر
ّ
کِ ُذ ِاَذا  ِذیَۡن 

َّ ال ٰیِتَنا 
ٰ
بِا یُۡؤِمُن  َما 

ِانَّ

لَا   ۡم 
ُ
ہ َو  َربِّہِۡم  ِبحَۡمِد  حُۡوا 

َ
َسّب ّوَ  ُسّجًَدا  ۡوا   َخّرُ

۩   ﴾۱۶ٛ ِبُرۡوَن ﴿
ۡ

يَۡسَتک َسْجَدۃ

17. Lambung mereka terpisah 
jauh dari tempat tidur, cmereka 
berseru kepada Tuhannya dengan 
rasa takut dan penuh harap, dan 
mereka menginfakkan sebagian 
dari apa yang telah Kami 
rezekikan kepada mereka.

یَۡدُعۡوَن  الَۡمَضاِجِع  َعِن  ۡم 
ُ
ُجُنۡوبُہ ي 

ٰ
جَاف

َ
تَت

ۡم  
ُ
ۡقٰنہ َز َر ِممَّا  َطَمًعاّ۪وَ  ّوَ  فًا  َخۡو ۡم 

ُ
بَّہ َر

یُۡنِفُقۡوَن ﴿۱۷﴾ 

2325. Penunjukan dalam kata-kata ini ialah kepada QS.15: 43-44; di 
sana dinyatakan, “kecuali yang mengikuti engkau di antara orang-orang. Dan 
sesungguhnya Jahannam adalah tempat yang telah dijanjikan bagi mereka 
semua,” yang dengan itu berarti, bahwa hanya “mereka yang tersesat” akan 
dilemparkan ke dalam Jahanam. 

a11 : 120;  15 : 44;  38 : 86.   b17 : 108, 110;  19 : 59.  c21 : 91.
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18. Maka tiada suatu jiwa 
mengetahui, apa yang tersem-
bunyi bagi mereka dari penyejuk 
mata sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerja-
kan.2326

ِۃ  قُّرَ ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
لَہ اُۡخِفَي   

ۤ
ا ّمَ نَۡفٌس  تَۡعلَُم  فَلَا 

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۸﴾ 
َ
  بَِما  ک

ۢ
اَۡعیٍُن ۚ َجَزٓاًء

19. Maka apakah seorang yang 
beriman asama seperti orang yang 
durhaka? Mereka tidak akan 
sama.

لَا    ؕؔ فَاِسًقا  اَن 
َ
ک َکَمۡن  ُمۡؤِمًنا  اَن 

َ
ک مَۡن 

َ
اَف

يَۡسَتٗوَن ﴿۱۹﴾ 

20. Ada pun orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh maka 
bagi mereka ada kebun-kebun 
sebagai tempat tinggal abadi, 
sebagai jamuan untuk apa yang 
telah mereka kerjakan.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ

انُۡوا 
َ
ک ٰوي۪نُُزلًا ۭ بَِما 

ۡ
الَۡما ُت  َجّنٰ ۡم 

ُ
فَلَہ

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۰﴾ 

21. Dan bmengenai orang-orang 
yang durhaka, tempat tinggal 
mereka adalah api. Setiap kali 
mereka hendak keluar darinya, 
mereka akan dikembalikan lagi 
ke dalamnya, dan akan dikatakan 
kepada mereka, “Rasakanlah 
azab api yang dahulu kamu 
mendustakannya!”

  
ۤ
َما

َّ ل
ُ
ک اُر  الّنَ ُم 

ُ
ٰوىہ

ۡ
مَا

َ
ف فََسُقۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ َو 

ِفۡیَہا  اُِعۡیُدۡوا   
ۤ
ِمۡنَہا ۡخُرُجۡوا 

َ
ّي اَۡن  ا 

ۤ
اََراُدۡو

ِذۡي  
َّ ال اِر  الّنَ اَب 

َ
َعذ ُذۡوقُۡوا  ۡم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  َو 

بُۡوَن ﴿۲۱﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ۡنتُۡم بِٖہ تُک
ُ
ک

2326. Sewaktu Rasulullah Saw menggambarkan bentuk dan sifat nikmat 
dan kesenangan surga, beliau diriwayatkan bersabda, “Tidak ada mata 
yang pernah melihatnya (nikmat surga itu) dan tidak ada pula telinga yang 
pernah mendengarnya, tidak pula pikiran manusia dapat membayangkannya” 
(Bukhari, Kitab Bad’al-Khalq). Hadis itu menunjukkan bahwa nikmat 
kehidupan ukhrawi tidak akan bersifat kebendaan. Nikmat-nikmat itu akan 
merupakan penjelmaan-keruhanian perbuatan dan tingkah-laku baik yang 
telah dikerjakan orang-orang muttaqi di alam dunia ini. Kata-kata yang 
dipergunakan untuk menggambarkan nikmat-nikmat itu, dalam Al-Qur’an 
telah dipakai hanya dalam arti kiasan. Ayat yang sekarang pun dapat berarti 
bahwa karunia dan nikmat Ilahi yang akan dilimpahkan kepada orang-orang 
mukmin yang bertakwa di alam akhirat bahkan jauh lebih baik dan jauh lebih 
berlimpah-limpah dari yang dikhayalkan atau dibayangkan. Nikmat-nikmat 
itu akan berada jauh di luar batas jangkauan daya cipta manusia.

a40 : 59.   b30 : 16;  35 : 8;  42 : 23;  45 : 31.   c5 : 38;  22 : 23.
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22. Dan pasti akami akan mem-
buat mereka merasakan azab 
yang lebih ringan sebelum azab 
yang lebih besar,2327 supaya me-
reka kembali dengan bertobat.

ُدۡوَن  الۡاَۡدنٰي  اِب 
َ

الَۡعذ َن  ِمّ ۡم 
ُ
ہ لَُنِذیَۡقّنَ َو 

ۡم  یَۡرِجُعۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ُ
ہ

َّ اِب  الۡاَۡکبَِر  لََعل
َ

الَۡعذ

23. Dan siapakah yang lebih 
aniaya dari orang yang diperi-
ngatkan akan tanda-tanda  Tuhan-
nya kemudian berpaling darinya? 
Sesungguhnya Kami akan meng-
hukum orang-orang yang berdosa.

اَۡعَرَض  ثُّمَ  َربِّٖہ  ٰیِت 
ٰ
بِا َر 

ّ
ُذکِ ِممَّۡن  اَۡظلَُم  َمۡن  َو 

ا ِمَن الُۡمۡجِرِمیَۡن ُمۡنَتِقُمۡوَن ﴿٪۲۳﴾ 
َعۡنَہاِؕانَّ 

24. bDan sesungguhnya Kami 
telah memberi Kitab kepada 
Musa, maka janganlah engkau 
ragu tentang pertemuan dengan-
Nya, dan Kami telah men-
jadikannya kitab petunjuk bagi 
Bani Israil.*

ۡن 
ُ

تَک فَلَا  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

لَِّبِنۡيۤ   ُہًدي   ٰنُہ 
ۡ
َجَعل َو  لَِّقٓائِٖہ  ۡن  ّمِ ِمۡریٍَۃ   فِۡي 

 ﴾۲۴ۚ ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿

25. cDan Kami telah men-
jadikan dari antara mereka imam-
imam yang memberi petunjuk 
atas perintah Kami, sebab mereka 
sabar dan mereka memiliki 
keyakinan kuat pada ayat-ayat 
Kami.

ا  لَّمَ ۡمِرنَا 
َ
بِا یَّۡہُدۡوَن     

ً
ۃ اَئِّمَ ۡم  

ُ
ِمۡنہ َنا 

ۡ
َجَعل َو 

ٰیِتَنا یُۡوِقُنۡوَن ﴿۲۵﴾ 
ٰ
انُۡوا بِا

َ
َصبَُرۡواؕ َو ک

26. Sesungguhnya, Tuhan eng-
kau, Dia-lah yang dakan mengadili 
di antara mereka pada Hari 
Kiamat mengenai apa yang 
senantiasa di dalamnya mereka 
berselisih.

ِفۡيمَا   الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ یَۡفِصُل  ُہَو  َربََّک  ِاّنَ  

انُۡوا ِفۡیِہ َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۲۶﴾ 
َ
ک

2327. “Azab yang lebih ringan” dan “azab yang lebih besar,” masing-
masing dapat diartikan: (1) penderitaan-penderitaan dalam kehidupan 
sekarang dan di akhirat; (2) kekalahan kaum Quraisy pada Pertempuran 
Badar dan kejatuhan Mekah; (3) kemalangan dan malapetaka lebih kecil 

a52 : 48.   b2 : 88;  17 : 3;  23 : 50.   c21 : 74.  d4 : 142;  22 : 70;  39 : 4.

* Salah satu arti ayat ini, bahwa jangan meragukan tentang perjumpaan Musa As dengan Allah. 
Kira-kira mengisyaratkan kepada peristiwa Mi’raj, ketika Rasulullah Saw berjumpa dengan 
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27. Apakah tidak menjadi 
petunjuk bagi mereka, berapa 
banyak generasi Kami binasakan 
sebelum mereka, sedang mereka 
berjalan-jalan  di tempat tinggal 
mereka itu? Sesungguhnya dalam 
yang demikian itu ada tanda-
tanda. Apakah mereka tidak mau 
mendengar?

قَۡبلِہِۡم ِمۡن  اَۡہلَۡکَنا  ۡم 
َ
ک ۡم 

ُ
لَہ یَۡہِد  لَۡم  اََو 

فِۡي  ِاّنَ   ؕ َمٰسِکِنہِۡم  فِۡي  یَۡمُشۡوَن  الُۡقُرۡوِن  َن   ّمِ

ٰیٍت ؕ اَفَلَا يَۡسَمُعۡوَن ﴿۲۷﴾ 
ٰ

ٰذلَِک لَا

28. Apakah mereka tidak 
memperhatikan, bahwa Kami 
mengarahkan air ke bumi yang 
tandus dan Kami mengeluarkan 
dengan air itu atumbuh-
tumbuhan, yang darinya binatang 
ternak mereka dan diri mereka 
makan?  Apakah mereka tidak 
melihat?

الۡاَۡرِض  ي 
َ

ِال الَۡمٓاَء  نَُسۡوُق  ا 
اَنَّ یََرۡوا  لَۡم  اََو 

ۡم 
ُ
اَنَۡعاُمہ ِمۡنُہ   ُل 

ُ
ک

ۡ
تَا َزۡرًعا  بِٖہ  ۡخِرُج  

ُ
فَن جُُرِز 

ۡ
ال

ۡم ؕ اَفَلَا یُۡبِصُرۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ُ
َو اَنُۡفُسہ

29. Dan mereka berkata, 
“Kapankah kemenangan itu akan 
datang jika kamu orang-orang 
yang benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ۡن  ِا لَۡفۡتُح  ا ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  َن  یَُقۡولُۡو َو 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۲۹﴾ 
30. Katakanlah, “Pada Hari 

kemenangan itu,2328 bagi orang-
orang ingkar tidak bermanfaat 
iman mereka dan tidak pula 
mereka diberi tangguh.”

ا 
ۤ
ۡو ُر

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ل ا یَۡنَفُع  لَا  لَۡفۡتِح  ا یَۡوَم  قُۡل 

ۡم  یُۡنَظُرۡوَن ﴿۳۰﴾ 
ُ
ۡم  َو لَا  ہ

ُ
ِایَۡمانُہ

31. Maka berpalinglah dari 
mereka dan tunggulah akibat 
mereka sesungguhnya mereka 
pun sedang menunggu.

﴾٪۳۱﴿ ۡنَتِظُرۡوَن  ۡم ّمُ
ُ
ہ

ۡم َو انَۡتِظۡر  ِانَّ
ُ
ۡعِرۡض َعۡنہ

َ
فَا 

yang menimpa orang-orang kafir sebagai peringatan, sebelum mereka pada 
akhirnya dibinasakan.

2328. Hari Pertempuran Badar yang juga disebut Hari Pemisahan 
(QS.8:42).

a10 : 25;  20 : 55;  25 : 50.

Nabi Musa As, dan kemudian mendapat kesempatan berjumpa secara berulang-ulang. Alasan 
mengapa di sini diterangkan tentang perjumpaan Nabi Musa As dengan Allah Swt, adalah 
karena Rasulullah Saw mendapat karunia untuk melihat Allah Swt jauh melebihi Nabi Musa 
As yang hanya mendapat karunia berjumpa dengan Allah Swt di gunung Thur.
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Surah 33
AL-AHZĀB

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 74, dengan basmalah

Rukuknya : 9

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Medinah antara tahun ke-5 dan ke-7 Hijrah, 
bahkan mungkin sampai tahun ke-8 dan ke-9. Cukup banyak pembuktian 
terdapat dalam surah ini sendiri guna mendukung pendapat ini. Pada 
beberapa surah yang terdahulu secara berulang-ulang dan dengan tegas 
dikemukakan kabar gaib bahwa Islam akan terus menerus maju dan 
menghimpun kekuatan hingga seluruh bumi Arabia akan menerima 
ajarannya dan bahwa kemusyrikan akan lenyap dari negeri itu dan tidak 
akan muncul kembali. Dalam surah yang langsung mendahuluinya, Al-
Sajdah, dinyatakan bahwa kaum Muslimin akan dikaruniai serbaneka 
kenikmatan duniawi dan kesejahteraan kebendaan. Menjelang penutup, 
disebutkan bahwa orang-orang kafir telah bertanya dengan nada 
mencemooh, kapan kabar gaib mengenai kemenangan Islam serta 
penyebaran dan pengembangannya yang meluas itu akan terpenuhi. 
Pertanyaan itu telah mendapat jawaban tegas dalam surah ini. Dinyatakan 
di dalamnya bahwa kabar gaib mengenai kebangkitan dan kemajuan 
Islam telah sempurna dan Islam sudah menjadi suatu kekuatan raksasa.
Ikhtisar Surah 

Dengan kekuatan dan gengsi besar dalam politik yang diraih oleh 
Islam dan dengan kemunculannya sebagai negara yang benar-benar telah 
dewasa, hukum-hukum syariat mulai diturunkan berturut-turut dengan 
deras untuk membimbing kaum muslimin dalam urusan-urusan politik 
dan sosial. Surah ini merangkum berbagai hukum semacam itu. Sebagai 
langkah permulaannya ia menghapuskan kebiasaan yang sudah berakar 
di kalangan kaum Arab, yaitu mengambil anak orang lain sebagai anak 
sendiri. Kemudian surah ini menyebutkan hubungan keruhanian sangat 
mendalam lagi hakiki yang terjalin antara Rasulullah Saw dan kaum 
Muslimin. Dalam kedudukan sebagai bapak rohani, hubungan beliau 
dengan mereka lebih dekat daripada dengan ayah-ayah mereka sendiri, 
sedangkan istri-istri beliau adalah ibu mereka. Surah ini lebih lanjut 
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memberikan gambaran yang agak terperinci mengenai Perang Khandak 
(Pertempuran Parit) yang merupakan pertempuran paling sengit, yang 
sampai pada saat itu pernah dihadapi orang-orang Muslim. Seluruh 
bangsa Arab telah bersatu-padu melawan Islam, dan suatu laskar yang 
bersenjata lengkap berjumlah 10.000 sampai 20.000 orang telah berderap 
maju menuju Medinah. Kaum Muslimin pada waktu itu hanya berjumlah 
1.200 orang saja, walaupun menurut sejumlah penulis jumlah mereka 
seluruhnya yang dipekerjakan dalam penggalian parit itu – termasuk anak-
anak dan kaum wanita – ada sekitar 3.000 orang. Pertempuran itu sangat 
tidak seimbang. Kaum Muslimin pada waktu itu berada dalam kedudukan 
yang sangat sulit. Akan tetapi Allah Swt mengirimkan balatentara-Nya, 
dan musuh yang gagah perkasa itu dibuat kacau dan dicerai-beraikan. 
Pada beberapa ayat selanjutnya surah ini menyatakan bahwa meskipun 
di dalam suatu jamaah (kaum) tidak kurang pengikut-pengikut yang tulus 
ikhlas lagi setia, terdapat juga di tengah jajarannya orang-orang munafik 
dan mereka yang lemah iman. Orang-orang munafik ini dengan suara 
nyaring mengaku pengikut-pengikut sejati, akan tetapi manakala di 
masa Rasulullah Saw Kota Medinah diserang oleh kekuatan yang besar, 
mereka minta agar dibebaskan dari kewajiban berperang di pihak kaum 
Muslimin dengan alasan-alasan yang lemah. Mereka telah melanggar 
sumpah mereka. Kabilah Banu Quraizah adalah kaum yang mula-mula 
mengkhianati sumpah mereka dan meninggalkan kaum Muslimin dalam 
kesulitan, yakni ketika orang-orang Muslim sedang dikepung dari segala 
penjuru dan nasib Islam sendiri terombang ambing. Setelah persekutuan 
itu bubar, Rasulullah Saw bertindak terhadap mereka dan merekapun itu 
menerima hukuman yang setimpal.

Sebagai akibat Perang Khandak dan kemudian pengasingan kabilah 
Banu Quraizah, timbunan ghanimah (harta rampasan perang) jatuh ke 
tangan kaum Muslimin. Dari keadaan semula suatu golongan kecil yang 
teraniaya dan juga lemah secara ekonomi, mereka telah tumbuh menjadi 
suatu negara kaya, kuat, dan makmur sentosa. 

Harta kekayaan materi melahirkan kecenderungan kepada keduniaan, 
kedambaan akan kesenangan dan kemewahan, serta sikap masabodoh 
terhadap panggilan untuk berdarma bakti dan berkorban. Terhadap gejala 
semacam itulah seorang pembaharu harus secara khusus berjaga-jaga. 
Kecintaan akan kesenangan dan kemewahan pada umumnya mula-mula 
menampakkan diri dalam lingkungan rumah tangga, dan karena para 
anggota keluarga Rasulullah Saw harus menjadi teladan dalam perilaku 
sosial, maka layaklah jika mereka diminta agar memberikan contoh dalam 
gaya hidup tidak mementingkan diri sendiri. Istri-istri Rasulullah Saw 
diminta memilih antara kehidupan mewah dan makmur atau kehidupan 
serba sederhana dan fakir bersama Rasulullah Saw, dan merekapun 
tidak membuang waktu lagi dalam menetapkan pilihan mereka. Mereka 
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memilih hidup bersama Rasulullah Saw. Istri-istri Rasulullah Saw 
secara khusus diperintahkan memberikan contoh dalam kesalehan dan 
ketakwaan yang cocok dengan kepribadian istri seorang nabi Allah yang 
terbesar, dalam memelihara wibawa dan tatakrama dalam kedudukan 
yang terhormat dan mulia, dan dalam mengajarkan petunjuk-petunjuk 
dan perintah-perintah agama kepada kaum Muslimin. Kemudian 
surah ini menyebutkan pernikahan Siti Zainab dan Zaid r.a. Kegagalan 
pernikahan itu – yang kemudian diikuti pernikahan Siti Zainab dengan 
Rasulullah Saw – memenuhi tujuan ganda. Dengan menikahkan Zainab 
– saudara sepupu Rasulullah Saw sendiri yang merupakan seorang 
wanita bangsawan Arab tulen, yang sangat bangga akan leluhurnya dan 
kedudukannya yang tinggi dalam masyarakat – kepada seorang bekas 
budak belian, Rasulullah Saw telah berikhtiar melenyapkan semua 
perbedaan dan penggolongan kelas yang menyakiti hati, yang karenanya 
masyarakat Arab telah menderita. Karena menurut Islam semua manusia 
adalah bebas dan setaraf martabatnya dalam pandangan Allah Swt.

Lebih lanjut surah ini menyingkirkan kekeliruan paham yang 
mungkin timbul dengan berlakunya penghapusan adat kebiasaan adopsi 
(mengangkat anak), yakni, bahwa tanpa adanya anak lelaki sejati, 
Rasulullah Saw akan wafat tanpa berketurunan, dan jamaah beliau 
akan layu dan lama-kelamaan mati disebabkan miskin ahliwaris. Surah 
ini mengatakan, bahwa memang merupakan rencana Tuhan Sendiri, 
bahwa Rasulullah Saw harus wafat tanpa meninggalkan seorang anak 
lelakipun; namun, hal demikian itu tidaklah berarti bahwa beliau menjadi 
tidak berketurunan (abtar), karena beliau adalah bapak rohani seluruh 
umat manusia. Sebagai bukti praktis bagi pendakwaan ini, beliau akan 
mewujudkan suatu jamaah yang terdiri dari anak-anak rohani yang takwa 
dan sangat setia. Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa oleh karena 
Rasulullah Saw itu bapak rohani bagi orang-orang mukmin, maka istri-
istri beliau merupakan ibu-ibu rohani, dan oleh karena itu menikahi salah 
seorang dari mereka ketika Rasulullah Saw telah wafat adalah dosa besar. 
Rasulullah Saw sendiri diperintah agar jangan menceraikan seorangpun 
dari istri-istri beliau yang masih hidup; begitu pula jangan menambah lagi 
istri. Sedang istri-istri beliau dianjurkan agar, sesuai dengan kehormatan 
sebagai Umul Mukminin, menaati peraturan-peraturan tertentu berkenaan 
dengan pakaian dan sebagainya, apabila keluar dari rumah. Perintah yang 
menganjurkan hidup sederhana dan bersopan santun ini berlaku juga bagi 
semua wanita Muslimah lainnya. Menjelang akhir, surah ini menyebutkan 
tujuan hidup yang sangat tinggi bagi manusia dan tanggungjawabnya 
yang berat selaku mahkota bagi seluruh makhluk Tuhan. Ia telah 
dianugerahi kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan besar yang 
tidak diberikan kepada wujud-wujud lain, dan oleh karena itu hanya 
dia sendirilah dari antara semua makhluk yang dapat meresapkan dan 
mencerminkan sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Wahai Nabi!2329 carilah per-
lindungan kepada Allah dan 
janganlah  mengikuti orang-orang 
ingkar dan orang-orang munafik. 
Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

الٰۡکفِرِیَۡن  تُِطِع  لَا  َو  َہ 
اللّٰ ِق 

َّ ات ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۲﴿ۙ اَن َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا 
َ
َہ ک

َو الُۡمٰنِفِقیَۡن ؕ ِاّنَ اللّٰ

3. bDan ikutilah apa yang 
diwahyukan kepada engkau dari 
Tuhan engkau. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ بَِّک  ّرَ ِمۡن  ِالَۡیَک  ي  یُۡوحٰۤ َما  ِبۡع 

َّ ات ّوَ 

 ﴾۳ۙ اَن بَِما تَۡعَمُلۡوَن َخِبیًۡرا ﴿
َ
ک

4. cDan bertawakkallah ke-
pada Allah, dan cukuplah Allah 
sebagai Pemelihara.

ِہ َوکِۡیلًا ﴿۴﴾ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ِہ ؕ َو ک

ۡل َعلَي اللّٰ
َّ
ّوَ تََوک

5. Allah tidak menjadikan 
bagi seseorang dua hati dalam 
dadanya, dan Dia tidak pula 
menjadikan istri-istri kamu — 
yang kamu menjauhi mereka 
dengan menyebut mereka ibu2330 
— menjadi  ibu-ibu yang hakiki, 
dan Dia tidak menjadikan anak-
anak angkatmu2331 sebagai anak-
anakmu yang hakiki. Hal itu 
hanyalah ucapan kamu dengan 
mulutmu, sedangkan Allah me-
ngatakan yang benar, dan Dia 
memberi petunjuk kepada jalan 
yang lurus.

 ۚ َجۡوِفٖہ  فِۡي  َبیِۡن 
ۡ
قَل ۡن  ّمِ لَِرُجٍل  ُہ  

اللّٰ َجَعَل  َما   

ِئْى  تُٰظِہُرۡوَن ِمۡنُہّنَ 
ّٰٓ ُم ال

ُ
َو َما َجَعَل  اَۡزَواَجک

ۡمؕ 
ُ
ۡم  اَبَۡنٓاَءک

ُ
ۡم ۚ َو َما َجَعَل  اَۡدِعَیٓاَءک

ُ
ٰہِتک اُّمَ

یَُقۡوُل  ُہ 
اللّٰ َؕو  ۡم 

ُ
َواِہک

ۡ
ف

َ
بِا قَۡولُُکۡم  ٰذلُِکۡم 

ِبۡیَل ﴿۵﴾    َو ُہَو  یَۡہِدي  الّسَ
َ

حَّق
ۡ

ال

2329. Rasulullah Saw telah dipanggil dengan gelar Al-Nabi (Nabi itu) 
dalam ayat ini dan pada berbagai tempat lain dalam Al-Qur’an. Tiada nabi lain 
yang dipanggil demikian, baik dalam kitab suci mana pun, maupun dalam Al-
Qur’an. Semua nabi lain telah dipanggil dengan nama aslinya. Keistimewaan 
julukan ini menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw adalah Al-Nabi, yakni nabi 
yang paripurna. Atau julukan ini dapat juga mengisyaratkan kepada sebuah 

a1 : 1.   b10 : 110.   c3 : 160;  26 : 218.
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nubuatan dalam Bibel yang meramalkan kedatangan “nabi itu” (Yahya 1:24, 
25).

2330. Zihār atau Muzāharah berarti, memisahkan diri sendiri dari 
istrinya sendiri dengan memanggilnya ibu (Lane).

2331. Ad ‘iyā’ adalah bentuk jamak dari Da‘iyy dan berarti, seorang yang 
diaku anak oleh orang lain yang bukan bapaknya sendiri, anak angkat; orang 
yang asal-usulnya atau silsilah keturunannya atau orangtuanya diragukan; 
seseorang yang mengaitkan silsilah keturunannya kepada orang-orang yang 
bukan bapaknya sendiri yang sejati (Lane). Ayat ini berikhtiar menghapuskan 
dua macam adat-kebiasaan yang mendarah daging dan yang tersebar luas 
di kalangan bangsa Arab di zaman Rasulullah Saw yang paling buruk dari 
antara kedua macam adat-kebiasaan itu ialah Zihār. Seorang suami dalam 
keadaan naik darah, biasa menyebut ibu kepada istrinya. Wanita yang malang 
itu dimahrumkan dari hak-haknya sebagai istri, namun demikian ia tetap 
terikat kepada suami tanpa mempunyai hak menikah dengan orang lain 
untuk jadi suaminya. Adat-kebiasaan yang lain ialah kebiasaan mengangkat 
anak orang lain sebagai anak sendiri. Kebiasaan ini kecuali dikhawatirkan 
menyebabkan kekalutan dalam hubungan darah, juga merupakan suatu 
kebiasaan kekanak-kanakan dan dungu. Alasan bagi penghapusan kedua 
kebiasaan itu dirangkum dalam kata-kata, Allah tidak menjadikan bagi 
seseorang dua hati dalam rongga dadanya. Hati manusia dipahami sebagai 
tempat bersemayam keharuan-keharuan dan perasaan-perasaan. Hati hanya 
dapat melayani satu macam keharuan pada suatu saat tertentu. Keharuan-
keharuan yang bertentangan tidak mungkin dilayani oleh hati secara serentak 
pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, hubungan-hubungan manusiawi 
yang berbedaan memancing keharuan yang berlain-lainan. Hanya semata-
mata memanggil istrinya ibu sendiri atau memanggil seorang asing anaknya 
tidak dapat memancing keharuan yang serasi di dalam hati. Istri seseorang 

6. Panggillah mereka, yakni 
anak-anak angkat, dengan nama 
bapak mereka, itulah yang lebih 
adil di sisi Allah, lalu jika kamu 
tidak mengetahui  bapak mereka 
maka mereka adalah saudara-
saudaramu dalam agama dan 
sahabat-sahabatmu. Dan tidak 
ada dosa atas kamu tentang 
kesalahan yang telah kamu 
kerjakan dalam urusan ini, tetapi 
kamu akan diminta pertanggung-
jawaban atas apa yang disengaja 
oleh hatimu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ِہ ۚ فَِاۡن 
بَٓائِہِۡم ُہَو  اَۡقَسُط ِعۡنَد اللّٰ

ٰ
ۡم لِا

ُ
 اُۡدُعۡوہ

یِۡن  الّدِ فِي  ۡم 
ُ

فَِاۡخَوانُک ۡم 
ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ا ا  تَۡعلَُمۡوۤ ۡم 

َّ ل

  
ۤ
ِفۡيمَا ُجَناٌح  ۡم 

ُ
َعلَۡیک لَيَۡس  َؕو  ۡم 

ُ
َمَوالِۡیک َو 

 ؕ ۡم 
ُ

قُُلۡوبُک َدۡت  تََعّمَ ا  ّمَ لِٰکۡن  َو  بِٖہ  تُۡم 
ۡ
اَۡخَطا

ِحۡيمًا ﴿۶﴾  ُہ  َغُفۡوًرا  ّرَ
اَن اللّٰ

َ
َو  ک
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tidak mungkin menjadi ibunya dan begitu pula seorang orang asing tidak 
mungkin menjadi anak kandungnya. Kata-kata yang keluar dari mulut 
semata-mata, tidaklah dapat mengubah keadaan hati si pengucap kata-kata 
itu, begitu pula kata-kata itu tidaklah dapat mengubah kenyataan-kenyataan 
yang tidak dapat disembunyikan, mengenai hubungan jasmani.

2332. Ayat ini menghindarkan kemungkinan timbulnya dua macam 
tanggapan dari penyalahartian perintah yang terkandung dalam ayat 
ke-6 di atas. Sementara dalam ayat itu orang-orang mukmin dianjurkan 
supaya memanggil mereka dengan nama bapak mereka, maka dalam ayat 
ini Rasulullah Saw dengan sendirinya telah disebut bapak orang-orang 
mukmin. Ayat sebelumnya membicarakan hubungan darah, tetapi ayat 
yang sedang dibahas ini, membicarakan hubungan rohani yang ada antara 
Rasulullah Saw dan orang-orang mukmin.

2333. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam yang 
telah menjelma melalui kebapakruhanian Rasulullah Saw mungkin telah 
menjuruskan orang-orang kepada salah pengertian, bahwa Kaum Muslimin 
dapat saling mewarisi harta kekayaan masing-masing. Ayat ini berikhtiar 
menghilangkan salah pengertian itu dengan menetapkan, bahwa hanya 
keluarga yang ada hubungan darah sajalah yang dapat mewarisi satu sama 
lain dan bahwa dari keluarga sedarah pun hanya yang mukmin saja yang 
dapat mewarisi satu sama lain, sedang orang-orang yang ingkar telah 
dicegah dari mewarisi harta keluarga mereka yang mukmin. Ayat ini pun 
melenyapkan bentuk persaudaraan yang diadakan antara kaum Muhajirin 
dan kaum Anshar, waktu kaum Muhajirin sampai di Medinah, yang menurut 
perjanjian persaudaraan itu bahkan seorang Muhajir akan mewarisi juga 
harta yang ditinggalkan seorang Anshar. Persaudaraan, yang tadinya hanya 
merupakan tindakan sementara dan diambil guna memulihkan kembali 

7. Nabi itu lebih dekat kepada 
orang-orang mukmin daripada 
kepada diri mereka sendiri, dan 
istri-istrinya adalah ibu-ibu2332 
rohani mereka. aDan menurut 
Kitab Allah orang-orang yang 
mempunyai hubungan darah 
lebih dekat satu sama lain 
daripada orang-orang  mukmin 
dan orang-orang yang berhijrah, 
kecuali jika kamu berbuat baik 
terhadap sahabatmu.2333 Yang 
demikian itu telah tertulis di 
dalam Kitab Al-Qur’an.

اَنُۡفِسہِۡم  ِمۡن  بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن  اَۡولٰي  ِبّيُ  اَلّنَ

ۡم 
ُ
ۡمؕ  َو اُولُوا الۡاَۡرَحاِم بَۡعُضہ

ُ
ٰہُتہ   اُّمَ

ۤ
َو اَۡزَواُجٗہ

الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِمَن  ِہ 
اللّٰ کِٰتِب  فِۡي  بَِبۡعٍض  اَۡولٰي 

ۡم 
ُ

ِئک اَۡولِیٰٓ ٰۤي  ِال ا  تَۡفَعُلۡوۤ اَۡن   ۤ ا
َّ ِال الُۡمٰہِجِریَۡن  َو 

اَن ٰذلَِک فِي الِۡکٰتِب َمۡسُطۡوًرا ﴿۷﴾ 
َ
ۡعُرۡوفًاؕک ّمَ

a8 : 76.
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8. Dan ingatlah aketika Kami 
mengambil janji mereka dari    
nabi-nabi mereka dan dari eng-
kau, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan 
Isa ibnu Maryam, sedangkan 
Kami telah mengambil janji yang 
kuat dari mereka itu.2334

ِمۡنَک  َو  ۡم 
ُ
ِمۡیَثاقَہ َن  ٖ

ِبیّ الّنَ ِمَن  نَا 
ۡ

اََخذ ِاۡذ  َو 
ابِۡن  ِعۡیَسي  َو  ُمۡوٰسي  َو  ِابٰۡرِہۡیَم  ّوَ  ۡوٍح 

نُّ ِمۡن  َو 

 ﴾۸ۙ ۡیَثاقًا َغلِۡیًظا ﴿ ۡم ّمِ
ُ
نَا ِمۡنہ

ۡ
مَۡریََم ۪ َو اََخذ

9. Supaya Allah dapat ber-
tanya kepada orang-orang yang 
benar tentang kebenaran mereka, 
bdan Dia telah menyediakan bagi 
orang-orang yang ingkar azab 
yang  pedih.

ِدِقیَۡن َعۡن ِصۡدِقہِۡم ۚ َو اََعّدَ   لِّيَۡسـََٔل الّصٰ

 ﴾۹﴿٪ ابًا  اَلِۡيمًا 
َ

ٰکفِرِیَۡن َعذ
ۡ
لِل 

10. Hai orang-orang yang ber-
iman! Ingatlah nikmat Allah atas 
kamu ketika laskar-laskar per-
sekutuan datang menyerangmu2335 
maka Kami pun mengirimkan 
kepada mereka angin taufan dan 
laskar-laskar Kami2336 yang kamu 
tidak melihatnya. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.

ِہ 
اللّٰ  

َ
نِۡعَمۃ ُرۡوا 

ُ
اۡذک َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َنا 
ۡ
ۡرَسل

َ
فَا ُجُنۡوٌد   ۡم 

ُ
َجٓاَءتۡک ِاۡذ  ۡم  

ُ
َعلَۡیک

ُہ 
اللّٰ اَن 

َ
ک َو   ؕ تََرۡوَہا  ۡم 

َّ ل ُجُنۡوًدا  ّوَ  ِرۡيحًا  َعلَۡیہِۡم 

 ﴾۱۰ۚ بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیًۡرا ﴿

keadaan kaum Muhajirin itu, sekarang ditiadakan dan hanya hubungan 
darah — dan bukan hubungan atas dasar keimanan semata — menjadi 
faktor penentu dalam menetapkan pembagian warisan dan dalam urusan-
urusan kekeluargaan lainnya. Akan tetapi Ukhuwah Islamiyah yang lebih 
luas berlanjut terus, dan orang-orang Muslim diharapkan memperlakukan 
satu sama lain seperti saudara.

2334. Empat orang nabi — Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa 
As, dan Nabi Isa As — telah disebut-sebut secara khusus dalam ayat ini, 
oleh karena mereka itu menempati kedudukan lain daripada yang lain 
dalam silsilah kenabian sebelum Islam. Nabi Nuh As adalah nabi pertama 
yang membawa syariat dalam arti kata sebenarnya, sedang dalam diri Nabi 
Ibrahim As terpusat kedua syariat — syariat Nabi Musa As dan syariat 
Islam, dan Nabi Musa As adalah sebagai rekan Nabi Muhammad Saw, 
sedang Nabi Isa As adalah nabi terakhir dalam silsilah kenabian kaum 
Bani Israil, dan sebagai perintis bagi kedatangan Nabi Muhammad Saw. 
Kata-kata, “janji mereka,” berarti janji yang diambil dari mereka atau 

a3 : 82.   b18 : 103;  48 : 14;  76 : 5.
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11. Ketika mereka datang me-
nyerangmu dari atasmu dan dari 
bawahmu,2337 dan ketika peng-
lihatanmu melantur dan hatimu 
sampai tenggorokan, dan kamu 
menyangka terhadap Allah ber-
macam-macam sangkaan,

ۡم  
ُ

ۡم  َو ِمۡن اَۡسَفَل ِمۡنک
ُ

ۡن فَۡوِقک ۡم  ّمِ
ُ
ِاۡذ  َجٓاُءۡوک

حََناِجَر 
ۡ

َو ِاۡذ َزاَغِت الۡاَبَۡصاُر َو بَلََغِت الُۡقُلۡوُب ال

 ﴾۱۱ؕ ُنۡونَا ﴿
ُ

ِہ الّظ
ۡوَن بِاللّٰ َو تَُظّنُ

yang cocok dengan kehormatan dan kedudukan mulia mereka, dan selaras 
dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

2335. Dengan ayat ini cerita dimulai tentang Pertempuran Khandak 
(Pertempuran Parit), yang terjadi dalam tahun ke-5 Hijrah dan merupakan 
pertarungan paling sengit di antara semua pertarungan yang sampai saat itu 
dihadapi kaum Muslimin. Seluruh bangsa Arab bersatu padu melawan Islam. 
Kabilah Quraisy di Mekah, sekutu-sekutu mereka, kabilah-kabilah Ghathfan, 
Asyja’, Murrah, Fararah, Sulaim, Banu Sa’ad, dan Banu Asad, kabilah-
kabilah penghuni padang pasir Arabia Tengah, dibantu dan dihasut oleh 
pengkhianat-pengkhianat — orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik — 
dari Medinah, bergabung dalam suatu persekutuan besar melawan Rasulullah 
Saw. Suatu kekuatan raksasa dengan tenaga berjumlah sekitar sepuluh sampai 
dua puluh ribu orang dipasang menghadapi 1.200 orang Muslim (menurut 
beberapa penulis ada 3.000 orang muslim, termasuk wanita dan anak-anak 
dipekerjakan menggali parit), dengan perlengkapan dan perbekalan serba 
darurat. Pengepungan kota Medinah itu berlangsung selama lima belas hari 
sampai empat minggu. Islam muncul dari kesulitan yang hebat ini menjadi 
lebih kuat dan orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mampu lagi berderap 
maju melawan Islam.

2336. Tenaga-tenaga alam — angin, hujan, dan dingin — membuat 
orang-orang kafir kesulitan dan kehilangan semangat. Kata-kata itu dapat juga 
merujuk kepada laskar malaikat yang memasukkan rasa takut ke dalam hati 
orang-orang kafir dan menguatkan hati serta menambah keberanian orang-
orang Muslim. William Muir berkata, “perbekalan diperoleh dengan susah-
payah; perbekalan makin berkurang, dan unta serta kuda setiap hari mati 
dalam jumlah besar; kelelahan dan kehilangan semangat; dalam keadaan 
demikian malam pun datang, dingin dan angin berhembus bagai taufan serta 
hujan menggasak tanpa ampun perkemahan-perkemahan tak terlindung. 
Badai berubah menjadi taufan samun. Api-api unggun padam, tenda-tenda 
tertiup hingga roboh, alat-alat masak-memasak dan perkakas lainnya 
berantakan” (Life of Mohammad).

2337. Orang-orang kafir menyergap orang-orang Muslim dari setiap 
penjuru — dari tempat-tempat ketinggian Medinah dan begitu juga dari 
dataran-dataran rendah. Isyarat dalam kata-kata, “dan kamu menyangka 
terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan,” ditujukan kepada kaum 
munafikin dan bukan kepada orang-orang Muslim yang tulus dan sabar.
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12. Di sanalah orang-orang muk-
min diuji adan mereka digoncang-
kan dengan suatu goncangan yang 
sangat keras.

َزالًا  
ۡ

ِزل زِلُۡوا 
ۡ

ُزل َو  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  ابُۡتلَِي  ُہَنالَِک 

َشِدیًۡدا ﴿۱۲﴾ 

13. bDan ketika orang-orang 
munafik dan orang-orang yang 
di dalam hatinya ada penyakit 
berkata, “Tidaklah Allah dan 
Rasul-Nya menjanjikan kepada 
kami kecuali tipu-daya belaka!”

قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 
َّ ال َو  الُۡمٰنِفُقۡوَن  یَُقۡوُل  ِاۡذ  َو 

ا  ُغُرۡوًرا ﴿۱۳﴾ 
َّ   ِال

ۤ
ُہ َو َرُسۡولُٗہ

ا َوَعَدنَا اللّٰ َرٌض ّمَ
َ
ّم

14. Dan ketika segolongan dari 
mereka yang munafik berkata, 
“Wahai orang-orang Yatsrib!2337A 
Kamu tidak akan dapat bertahan 
terhadap serangan musuh, maka 
kembalilah kamu!”2338 Dan se-
golongan dari mereka meminta 
izin kepada Nabi seraya berkata,  
“Sesungguhnya rumah kami ter-
buka,” padahal rumah mereka 
tidak terbuka, tidak lain yang  
mereka  inginkan  hanyalah me-
larikan diri.*

لَا   ِرَب 
ۡ
یَث ۡہَل  

َ
یٰۤا ۡم  

ُ
ۡنہ ّمِ   

ٌ
ٓائَِفۃ

َ
ّط قَالَۡت  ِاۡذ   َو 

فَِریٌۡق  ِذُن 
ۡ
يَۡسَتا فَاۡرِجُعۡواَۚو  لَُکۡم  ُمَقاَم 

 ؕ َعۡوَرٌۃ  بُُیۡوتََنا  ِاّنَ  یَُقۡولُۡوَن  ِبّيَ  الّنَ ُم 
ُ
ۡنہ ّمِ

ا ِفَراًرا  ﴿۱۴﴾ 
َّ ِال بَِعۡوَرۃٍِؕاۡن  یُِّریُۡدۡوَن   ِہَي  َو َما 

15. Dan seandainya musuh me-
masuki kota Medinah dari seluruh  
penjurunya kemudian mereka di-
minta bergabung dalam kerusuhan 
melawan kaum Muslimin niscaya 
mereka akan melakukannya, dan 
mereka tidak akan tinggal di 
Medinah kecuali sebentar saja.2339

ثُّمَ  اَۡقَطاِرَہا  ۡن  ّمِ َعلَۡیہِۡم  ُدِخلَۡت  لَۡو  َو 

  
ۤ
ُثۡوا بَِہا تَۡوَہا َو َما تَلَّبَ

ٰ
  لَا

َ
ُسِئُلوا الِۡفۡتَنۃ

ا  يَِسیًۡرا ﴿۱۵﴾ 
َّ ِال

2337A. Inilah nama kota Medinah sebelum Hijrah.
2338. Kata-kata itu berarti, “kembalilah kepada kepercayaanmu yang 

semula,” atau, “pulanglah ke rumah kalian.”
2339. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa andaikata ada musuh masuk 

ke Medinah dari arah lain dan orang-orang munafik diajak kerjasama dengan 

a8 : 18.  b8 : 50.

* Lihatlah Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an dibawah kata ‘‘aurat’.
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16. Dan sungguh, mereka  se-
belumnya telah mengikat janji 
dengan Allah,2340 mereka tidak 
akan memalingkan punggung 
mereka. Dan perjanjian mereka 
dengan Allah pasti akan diminta 
pertanggungjawaban. 

ۡوَن 
ُّ َہ ِمۡن قَۡبُل لَا یَُول

انُۡوا َعاَہُدوا اللّٰ
َ
 َو لََقۡد ک

ِہ َمۡسـُۡٔولًا ﴿۱۶﴾ 
اَن َعۡہُد اللّٰ

َ
الۡاَۡدبَاَر ؕ َو ک

17. Katakanlah, a”Lari sekali-
kali tidak akan bermanfaat bagi 
kamu jika kamu melarikan diri 
dari kematian atau pembunuhan,  
dan jika demikian kamu tidak 
akan diberi kesenangan kecuali 
sedikit.”

َن  ّمِ فََرۡرتُۡم  ِاۡن   الۡفَِراُر  ُم 
ُ

یَّۡنَفَعک ۡن 
َّ ل قُۡل   

ا  
َّ ِال ُعۡوَن   تَُمّتَ ا 

َّ ل ِاًذا  َو  الَۡقۡتِل  اَِو  الَۡمۡوِت 

قَلِۡیلًا ﴿۱۷﴾ 

18. Katakanlah, b”Siapakah 
yang dapat menyelamatkan kamu 
dari Allah jika Dia berkehendak 
menimpakan keburukan kepada 
kamu, atau jika Dia berkehendak 
memberi rahmat kepada kamu?” 
Dan mereka tidak akan men-
dapatkan bagi mereka pelindung  
dan tidak pula penolong selain 
Allah.

ِاۡن  ِہ  
اللّٰ َن  ّمِ ۡم 

ُ
یَۡعِصُمک ِذۡي 

َّ ال َذا  َمۡن  قُۡل   

 ؕ  
ً

َرۡحَمۃ ۡم 
ُ

بِک اََراَد  اَۡو  ُسۡوًٓءا  ۡم 
ُ

بِک اََراَد 

لَا   ّوَ  ا   َولِّیً ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ َيِجُدۡوَن  لَا   َو 

 ﴾۱۸﴿ نَِصیًۡرا 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   46

19. Sungguh Allah mengetahui 
orang-orang yang menghalang-
halangi dari antara kamu dan 
yang berkata kepada saudara-
saudara mereka, “Datanglah ke-
pada kami”, dan mereka tidak 
datang untuk berperang kecuali 
sebentar.

ۡم َو الَۡقٓائِلِیَۡن 
ُ

ِقیَۡن ِمۡنک ُہ الُۡمَعّوِ
قَۡد یَۡعلَُم اللّٰ

ا  
َّ َس  ِال

ۡ
تُۡوَن الَۡبا

ۡ
لِِاۡخَوانِہِۡم َہلُّمَ  ِالَۡیَناۚ  َو لَا  یَا

 ﴾۱۹ۙ قَلِۡیلًا ﴿

dia melawan orang-orang Muslim, niscaya mereka dengan senang hati dan 
dengan segala suka hati melakukannya.

2340. Kata-kata itu merujuk kepada perjanjian yang telah diadakan 
orang-orang Yahudi di Medinah dengan Rasulullah Saw bahwa mereka akan 
bertempur di pihak beliau untuk melawan musuh mana pun yang menyerang 
Medinah.

a4 : 79;  62 : 9.   b39 : 39.
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20. Mereka kikir terhadapmu, 
lalu apabila datang bahaya, 
engkau melihat mereka meman-
dang kepada engkau dengan mata 
yang terbalik-balik seperti orang 
pingsan karena dihampiri kemati-
an. Tetapi apabila bahaya telah 
hilang mereka menyerang engkau 
dengan lidah yang tajam karena 
mereka  tamak terhadap  kebaikan 
yakni harta yang datang kepada 
engkau.2341 Mereka itu tidak 
pernah beriman, maka Allah meng-
hapuskan amal mereka, dan yang 
demikian itu sangat mudah bagi 
Allah.

ۡم 
ُ
َراَیَۡتہ خَۡوُف 

ۡ
ال َجٓاَء  ۡم ۖفَِاَذا 

ُ
َعلَۡیک  

ً
اَِشّحَۃ

یُۡغٰشي  ِذۡي 
َّ ال

َ
ک ۡم 

ُ
اَۡعُیُنہ تَُدۡوُر  ِالَۡیَک  یَۡنُظُرۡوَن 

ۡم 
ُ
خَۡوُف َسلَُقۡوک

ۡ
َعلَۡیِہ ِمَن الَۡمۡوِتۚ  فَِاَذا  َذَہَب ال

ِٰٓئَک لَۡم  خَیِۡرؕ  اُول
ۡ

 َعلَي ال
ً

لِۡسَنٍۃ ِحَداٍد  اَِشّحَۃ
َ
بِا

اَن ٰذلَِک َعلَي 
َ
ۡم ؕ َو ک

ُ
ُہ  اَۡعمَالَہ

ۡحَبَط اللّٰ
َ
یُۡؤِمنُۡوا فَا

ِہ  يَِسیًۡرا ﴿۲۰﴾ 
اللّٰ

21. Mereka mengira laskar-
laskar persekutuan itu belum 
pergi, dan jika laskar-laskar per-
sekutuan itu datang lagi mereka   
menginginkan seandainya mereka 
berada di antara orang-orang 
Arab penghuni gurun pasir sambil 
menanyakan berita tentang kamu. 
Dan seandainya mereka berada di 
antara kamu mereka sama sekali 
tidak akan ikut berperang kecuali 
sebentar.2342

ِت 
ۡ
یَّا ِاۡن  َہُبۡواَۚو 

ۡ
یَذ لَۡم  الۡاَۡحَزاَب  َيۡحَسُبۡوَن 

الۡاَۡعَراِب  فِي  بَاُدۡوَن  ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  ۡوا  یََوّدُ الۡاَۡحَزاُب 

ا  ۡم ّمَ
ُ

انُۡوا ِفۡیک
َ
ۡمؕ  َو لَۡو ک

ُ
َۢۡبٓائِک لُۡوَن َعۡن اَن

َ
يَۡسا

ا  قَلِۡیلًا ﴿٪۲۱﴾ 
َّ ا  ِال َتُلۡوۤ

ٰ
ق 

2341. Syuh berarti kebakhilan dan ketamakan; ungkapan itu berarti; (a) 
orang-orang munafik sangat bakhil dalam memberikan bantuan kepada orang-
orang Muslim; (b) mereka sangat tamak mendapatkan uang, dan memaki-
maki orang-orang Muslim bila ketamakan mereka tidak terpenuhi.

2342. Dengan ayat ke-13 gambaran tentang alam pikiran orang-orang 
munafik, pada khususnya ketika mereka berhadapan dengan bahaya, telah 
mulai diberikan. Gambaran itu telah menjadi lengkap dengan ayat ini. Orang-
orang munafik itu pengecut dan mudah putus asa. Mereka pembohong dan 
tidak mempunyai rasa hormat terhadap kekhidmatan janji yang diucapkan 
mereka. Mereka khianat, tak setia, dan bermuka-dua. Mereka bakhil dan 
tamak. Pendek kata, mereka benar-benar bertolak belakang dengan orang-
orang mukmin sejati dalam watak mereka.
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22. Sungguh bagi kamu dalam 
diri Rasulullah terdapat asuri 
teladan yang terbaik2343 untuk 
orang yang mengharapkan ber-
temu dengan Allah dan Hari 
Akhir, dan yang banyak meng-
ingat Allah.

  
ٌ

ِہ  اُۡسَوٌۃ َحَسَنۃ
اَن لَُکۡم  فِۡي َرُسۡوِل اللّٰ

َ
 لََقۡد ک

َر  
َ
َذک َو  ِخَر  

ٰ
الۡا الَۡیۡوَم  َو  َہ 

اللّٰ یَۡرُجوا  اَن 
َ
ک لَِّمۡن 

 ﴾۲۲ؕ ِثیًۡرا ﴿
َ
َہ  ک

اللّٰ

2343. Pertempuran Khandak mungkin merupakan cobaan paling pahit 
di dalam seluruh jenjang kehidupan Rasulullah Saw, dan beliau keluar dari 
ujian yang paling berat itu dengan keadaan akhlak dan wibawa yang lebih 
tinggi lagi. Sesungguhnya, pada saat yang sangat berbahayalah, yakni, ketika 
di sekitar gelap gulita, atau dalam waktu mengenyam sukses dan kemenangan, 
yakni, ketika musuh bertekuk lutut di hadapannya, watak dan perangai 
seseorang yang sesungguhnya diuji; dan sejarah memberi kesaksian yang jelas 
kepada kenyataan bahwa Rasulullah Saw baik dalam keadaan dukacita karena 
dirundung kesengsaraan dan pada saat sukacita karena meraih kemenangan 
— tetap menunjukkan kepribadian agung lagi mulia. Pertempuran Khandak, 
Uhud, dan Hunain menjelaskan dengan seterang-seterangnya satu watak beliau 
yang indah, dan Fatah Mekah (Kemenangan atas Mekah) memperlihatkan 
watak beliau lainnya. Mara bahaya tidak mengurangi semangat beliau 
atau mengecutkan hati beliau; begitu pula kemenangan dan sukses tidak 
merusak watak beliau. Ketika beliau ditinggalkan hampir seorang diri pada 
hari Pertempuran Hunain, sedang nasib Islam berada di antara hidup dan 
mati, beliau tanpa gentar sedikit pun dan seorang diri belaka maju ke tengah 
barisan musuh seraya berseru dengan kata-kata yang patut dikenang selama-
lamanya, “Aku nabi Allah dan aku bukan pendusta. Aku keturunan Abdul 
Muthalib.” Dan tatkala Mekah jatuh dan seluruh tanah Arab bertekuk lutut 
maka kekuasaan yang mutlak dan tak tersaingi itu tidak kuasa merusak beliau. 
Beliau menunjukkan keluhuran budi yang tiada taranya terhadap musuh-
musuh beliau.

Kesaksian lebih besar mana lagi yang mungkin ada terhadap keagungan 
watak Rasulullah Saw selain kenyataan bahwa pribadi-pribadi yang paling 
akrab dengan beliau dan yang paling mengenal beliau, mereka itulah yang 
paling mencintai beliau dan merupakan yang pertama-tama percaya akan 
misi beliau, yakni, istri beliau yang tercinta, Siti Khadijah r.a.; sahabat beliau 
sepanjang hayat, Abu Bakar r.a.; saudara sepupu yang juga menantu beliau, Ali 
r.a., dan bekas budak beliau yang telah dimerdekakan, Zaid r.a. Rasulullah Saw 
merupakan contoh kemanusiaan yang paling mulia dan model yang paling 
sempurna dalam keindahan dan kebajikan. Dalam segala segi kehidupan dan 
watak beliau yang beraneka ragam, tidak ada duanya dan merupakan contoh 
yang tiada bandingannya bagi umat manusia untuk ditiru dan diikuti. Seluruh 
kehidupan beliau nampak dengan jelas dan nyata dalam cahaya lampu-

a3 : 32.
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23. Dan tatkala orang-orang 
mukmin melihat laskar-laskar 
persekutuan, mereka berkata, 
“Inilah apa yang telah dijanjikan 
Allah dan Rasul-Nya kepada 
kami,2344 dan benarlah Allah 
dan Rasul-Nya.” Dan hal itu 
tidak menambah mereka kecuali 
keimanan dan kepatuhan.

ا 
َ

ٰہذ قَالُۡوا   � الۡاَۡحَزاَب  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َراَ   ا  لَّمَ َو   

َو  ُہ 
اللّٰ َصَدَق  َو  َرُسۡولُٗہ  َو  ُہ 

اللّٰ َوَعَدنَا  َما 

 ﴾۲۳ؕ اۤ ِایَۡمانًا  ّوَ  تَۡسلِۡيمًا ﴿
َّ ۡم  ِال

ُ
َرُسۡولُٗہ ۪ َو َما َزاَدہ

sorot sejarah. Beliau mengawali kehidupan beliau sebagai anak yatim dan 
mengakhirinya dengan berperan sebagai wasit yang menentukan nasib seluruh 
bangsa. Sebagai kanak-kanak beliau penyabar lagi gagah, dan di ambang pintu 
usia remaja, beliau tetap merupakan contoh yang sempurna dalam akhlak, 
ketakwaan, dan kesabaran. Pada usia setengah-baya beliau mendapat julukan 
Al-Amīn (si Jujur dan setia kepada amanat) dan selaku seorang niagawan 
beliau terbukti paling jujur dan cermat. Beliau menikah dengan wanita-wanita, 
yang di antaranya ada yang jauh lebih tua daripada beliau sendiri dan ada juga 
yang jauh lebih muda, namun semua bersedia memberi kesaksian dengan 
mengangkat sumpah mengenai kesetiaan, kecintaan, dan kekudusan beliau. 
Sebagai ayah beliau penuh dengan kasih sayang, dan sebagai sahabat beliau 
sangat setia dan murah hati. Ketika beliau diamanati tugas yang amat besar dan 
berat dalam usaha memperbaiki suatu masyarakat yang sudah rusak, beliau 
menjadi sasaran derita aniaya dan pembuangan, namun beliau memikul semua 
penderitaan itu dengan sikap agung dan budi luhur. Beliau bertempur sebagai 
prajurit gagah-berani dan memimpin pasukan-pasukan. Beliau menghadapi 
kekalahan dan beliau memperoleh kemenangan-kemenangan. Beliau 
menghakimi dan mengambil serta menjatuhkan keputusan dalam berbagai 
perkara. Beliau adalah seorang negarawan, seorang pendidik, dan seorang 
pemimpin.

“Kepala negara merangkap Penghulu Agama, beliau adalah Kaisar 
dan Paus sekaligus. Tetapi beliau adalah Paus yang tidak berlaga Paus, dan 
Kaisar tanpa pasukan-pasukan yang megah. Tanpa balatentara tetap, tanpa 
pengawal, tanpa istana yang megah, tanpa pungutan pajak tetap dan tertentu, 
sehingga jika ada orang berhak mengatakan bahwa ia memerintah dengan hak 
ketuhanan, maka orang itu hanyalah Muhammad, sebab beliau mempunyai 
kekuasaan tanpa alat-alat kekuasaan dan tanpa bantuan kekuasaan. Beliau 
biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan tangan beliau sendiri, biasa 
tidur di atas sehelai tikar kulit, dan makanan beliau terdiri dari kurma dan air 
putih atau roti jawawut, dan setelah melakukan bermacam-macam tugas sehari 
penuh, beliau biasa melewatkan malam hari dengan mendirikan shalat dan 
doa-doa hingga kedua belah kaki beliau bengkak-bengkak. Tiada orang yang 
dalam keadaan dan suasana yang begitu banyak berubah, telah berubah begitu 
sedikitnya” (Muhammad and Muhammadanism karya Bosworth Smith).

2344. Isyarat ini ditujukan kepada khabar gaib tentang kekalahan laskar 
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24. Di antara orang-orang 
yang beriman ada orang-orang 
yang telah menepati apa yang 
mereka janjikan kepada Allah,2345 
maka sebagian dari mereka 
telah  memenuhi nadzarnya, mati 
syahid, dan di antara mereka 
ada yang masih menunggu, dan 
mereka tidak merubah janjinya 
sedikit pun.

َعاَہُدوا  َما  َصَدقُۡوا  ِرَجاٌل  ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن   

ۡم 
ُ
ۡحَبٗہ � َو ِمۡنہ

َ
ۡن قَٰضي ن ۡم ّمَ

ُ
مِۡنہ

َ
َہ َعلَۡیِہ ۚ ف

اللّٰ

 ﴾۲۴ۙ لُۡوا تَۡبِدیۡلًا ﴿ ۡن یَّۡنَتِظُر ۖ َو َما بَّدَ ّمَ

25. aSupaya Allah  memberikan 
balasan orang-orang yang benar 
karena kebenaran mereka dan 
menghukum orang-orang mu-
nafik, jika Dia menghendaki, 
atau memberi ampunan kepada 
mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

َب  ِ
ّ

یَُعذ َو  بِِصۡدِقہِۡم  ِدِقیَۡن  الّصٰ ُہ 
اللّٰ لَِّيۡجِزَي 

الُۡمٰنِفِقیَۡن  ِاۡن َشٓاَء  اَۡو یَُتۡوَب َعلَۡیہِۡم ؕ ِاّنَ 

 ﴾۲۵ۚ ِحۡيمًا ﴿ ّرَ َغُفۡوًرا  اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ

26. Dan Allah telah mengem-
balikan orang-orang yang ingkar 
dalam kemarahan mereka2346 dan 
mereka tidak memperoleh ke-
baikan apa pun. Dan Allah 
mencukupi orang-orang mukmin 
dalam perang itu. Dan Allah 
Mahakuat, Mahaperkasa.

یََنالُۡوا  لَۡم  بَِغۡیِظہِۡم  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ُہ 
اللّٰ َرّدَ  َو 

الِۡقَتاَل ؕ  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ُہ 
اللّٰ ي 

َ
ف

َ
ک َخیًۡراَؕو 

 ﴾۲۶ۚ ُہ  قَِویًّا َعِزیًۡزا ﴿
اَن  اللّٰ

َ
َو ک

kafir dan kemenangan Islam (QS.38:12 dan QS.54:46).
2345. Ayat ini merupakan kenang-kenangan besar terhadap kesetiaan, 

keikhlasan dan kegigihan dalam iman para pengikut Rasulullah Saw. Tak 
pernah para pengikut nabi yang mana jua pun menerima dari Tuhan surat 
keterangan bukti kelakukan baik dan kesetiaan seperti itu. Seperti halnya wujud 
junjungan mereka tidak ada tara bandingannya di antara nabi-nabi Allah dalam 
menunaikan tugas beliau sebagai nabi, begitu pula para sahabat beliau tiada 
bandingannya dalam memenuhi peranan yang diserahkan kepada mereka.

2346. Allah menangkis serangan-serangan laskar persekutuan orang-
orang Arab. Mereka terpaksa membatalkan pengepungan dan, dengan hati 
kesal dan marah atas kegagalan mutlak dalam usaha mereka yang rendah dan 

a48 : 6, 7.
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27. Dan Dia telah menurunkan 
orang-orang yang menolong 
mereka dari antara Ahli kitab 
adari benteng-benteng mereka, 
dan memasukkan rasa takut ke 
dalam hati mereka, sebagian dari 
mereka kamu bunuh dan sebagian 
kamu tawan.2347*

ۡن اَۡہِل الِۡکٰتِب  ۡم ّمِ
ُ
ِذیَۡن َظاَہُرۡوہ

َّ  َو اَنَۡزَل ال

ۡعَب  الّرُ قُُلۡوبِہُِم  فِۡي  َف 
َ

قَذ َو  َصَیاِصۡیہِۡم  ِمۡن 

 ﴾۲۷ۚ ِسُرۡوَن فَِریًۡقا  ﴿
ۡ
فَِریًۡقا تَۡقُتُلۡوَن َو تَا

28. Dan Dia mewariskan kepada 
kamu tanah-tanah, rumah-rumah 
dan harta mereka serta suatu tanah 
yang kamu belum menginjak-
nya.2348 Dan Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu.**

َو  ۡم 
ُ
اَۡمَوالَہ َو  ۡم 

ُ
ِدیَاَرہ َو  ۡم 

ُ
اَۡرَضہ ۡم  

ُ
اَۡوَرثَک َو 

ۡيٍء  
َ

ّلِ  ش
ُ
ُہ  َعلٰي  ک

اَن اللّٰ
َ
ۡم تََطـُۡٔوَہا ؕ َو ک

َّ اَۡرًضا ل

قَِدیًۡرا ﴿٪۲۸﴾  

buruk itu, pulanglah mereka ke rumah mereka, dan tidak pernah mempunyai 
kemampuan lagi menyerang Medinah. Semenjak itu inisiatif beralih ke tangan 
Kaum Muslimin. Pertempuran Khandak menandai titik-balik dalam sejarah 
Islam. Dari suatu golongan yang tadinya sangat kecil lagi lemah, pula terus 
menerus diganggu dan dianiaya, Islam telah menjadi suatu kekuatan raksasa 
di tanah Arab.

2347. Banu Quraizhah yang berwatak buruk telah mengadakan perjanjian 
resmi dengan Rasulullah Saw bahwa mereka akan membantu Kaum Muslimin 
jika musuh menyerang Medinah. Akan tetapi, pada saat terjadi Pertempuran 
Khandak mereka itu terbujuk oleh Huyay, pemimpin kaum Banu Nadhir, untuk 
melanggar ikrar janji mereka dan menggabungkan diri dengan persekutuan 
orang-orang Arab yang besar itu untuk bersama-sama melawan Islam. Ketika 
serangan mereka menemui kegagalan mutlak, Rasulullah Saw bergerak 
menghantam mereka dan mengepung mereka dalam kubu pertahanan mereka. 
Pengepungan itu berlangsung kira-kira 25 hari dan sesudah itu mereka setuju 
meletakkan senjata dan lebih menyukai keputusan Sa’d bin Maadz, kepala 
suku Aus, daripada keputusan Rasulullah Saw. Sa’d memutuskan perkara itu 
menurut hukum syariat nabi Musa As (Ulangan 20:10-15).

2348 . Yang diisyaratkan di sini mungkin tanah Khaibar atau mungkin juga 

a59 : 3.

* Di ayat ini di terangkan mengenai pengkhianatan orang Yahudi dalam perang Ahzab. 
Walaupun mereka telah membuat benteng pertahanan yang sangat kokoh, tapi ketika Allah 
Swt telah memutuskan kemenangan orang-orang Islam di atas mereka, benteng itu sama sekali 
tidak ada gunanya, bahkan mereka meruntuhkannya dengan tangan mereka sendiri.
** Di dalam ayat ini ada nubuatan tentang kemenangan atas daerah-daerah yang orang-
orang Islam tidak pernah berkesempatan menginjaknya. Sungguh di dalamnya ada nubuatan-
nubuatan yang akan sempurna dalam rentang waktu yang lama.
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29. Hai Nabi, katakanlah ke-
pada istri-istri engkau, “Jika 
kamu menghendaki kehidupan 
dunia ini dan perhiasannya, maka 
marilah  akan aku berikan kepada 
kamu dan akan menceraikan 
kamu dengan cara yang baik.2349

تُِرۡدَن   ّنَ 
ُ
ۡنـت

ُ
ک ِاۡن  لِّاَۡزَواِجَک  قُۡل  ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

ّنَ 
ُ

ۡعک نَۡیا َو ِزیَۡنَتَہا فََتَعالَیَۡن اَُمّتِ حَٰیوَۃ  الّدُ
ۡ

ال

ّنَ َسَراًحا َجِمۡیلًا ﴿۲۹﴾ 
ُ

ۡحک َو اَُسّرِ

30. Tetapi, jika kamu meng-
hendaki Allah dan Rasul-Nya dan 
rumah akhirat maka sesungguhnya 
Allah telah menyediakan pahala 
yang besar bagi mereka di antara 
kamu yang berbuat kebajikan.

اَر  الّدَ َو  َرُسۡولَٗہ  َو  َہ  
اللّٰ تُِرۡدَن  ّنَ 

ُ
ۡنـت

ُ
ک ِاۡن  َو   

ّنَ  
ُ

ُمۡحِسٰنِت ِمۡنک
ۡ
َہ  اََعّدَ لِل

ِخَرَۃ  فَِاّنَ اللّٰ
ٰ

الۡا

اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿۳۰﴾ 

31. Wahai istri-istri Nabi! Ba-
rangsiapa di antara kamu berbuat  
kekejian yang nyata, 2349A akan 
dilipat-gandakan2350 azab baginya 
dua kali lipat. Dan hal itu mudah 
bagi Allah.

بَِفاِحَشٍۃ   ّنَ 
ُ

ِمۡنک ِت 
ۡ
یَّا َمۡن  ِبّيِ  الّنَ ٰیِنَسٓاَء 

 ؕ ِضۡعَفیِۡن  اُب 
َ

الَۡعذ َہا 
َ
ل یُّٰضَعۡف  َنٍۃ  َبّیِ ّمُ

ِہ  يَِسیًۡرا ﴿۳۱﴾�  
اَن ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

َ
َو ک

kemenangan atas kerajaan Persia dan Romawi dan negeri-negeri yang lebih 
jauh letaknya, yang sampai saat itu orang-orang Muslim belum menginjakkan 
kaki mereka.

2349. Oleh karena istri-istri Rasulullah Saw harus menjadi contoh dalam 
perilaku sosial, maka seyogianya mereka telah diminta supaya memperlihatkan 
suri teladan dalam sikap melupakan kepentingan diri sendiri. Bukanlah 
karena penggunaan uang dan kenikmatan hidup itu sama sekali terlarang 
bagi mereka, akan tetapi yang pasti mereka diharapkan memperlihatkan 
sikap melupakan diri sendiri bertaraf tinggi sekali. Kepada taraf pengorbanan 
yang tinggi bertalian dengan faedah kebendaan dan kehidupan mewah serta 
serba ada inilah yang dimaksudkan ayat ini dan beberapa ayat berikutnya. 
Kedudukan menjadi teman-hidup Rasulullah Saw menghendaki pengorbanan 
ini, dan kepada istri-istri beliau dikatakan supaya memilih, apakah mau 
kehidupan mewah ataukah menjadi teman-hidup beliau.

2349A. Perilaku yang tidak selaras dengan taraf keimanan yang tertinggi.
2350. Bila mereka (istri-istri Nabi) lebih menyukai kesenangan-

kesenangan duniawi — itulah arti kata Fāhisyah (Lane) yang dipergunakan 
dalam ayat ini — niscaya mereka akan memperlihatkan contoh yang sangat 
buruk dan sebagai istri-istri Rasulullah Saw yang amal-perbuatannya harus 
ditiru oleh wanita-wanita lainnya, niscaya mereka harus memikul tanggung-

R. 4
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a19 : 56;  20 : 133.

JUZ XXII

32. Dan barangsiapa2351 dari 
antara kamu patuh kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan beramal saleh 
Kami akan memberi kepadanya 
ganjaran dua kali lipat, dan Kami 
telah menyediakan baginya rezeki 
yang mulia.

تَۡعَمۡل  َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 
لِلّٰ ّنَ 

ُ
ِمۡنک یَّۡقُنۡت  َمۡن  َو 

َہا  
َ
  اَۡجَرَہا مَّرَتَیِۡن � َو  اَۡعَتۡدنَا  ل

ۤ
ۡؤتَِہا

َصاِلحًا نُّ

ِرۡزقًا َکِریًۡما ﴿۳۲﴾ 

الجزء  16
الحزب 43

33. Wahai istri-istri Nabi!  Kamu 
tidak seperti salah seorang dari 
wanita lain jika kamu bertakwa. 
Maka janganlah kamu lembut 
dalam bertutur kata2352 sehingga 
orang yang dalam hatinya ada 
penyakit berkeinginan buruk 
(merasa tergoda), dan ucapkanlah 
perkataan yang baik.

ِاِن  َسٓاِء   ِ
ّ الن َن  ّمِ َحٍد 

َ
ا

َ
ک ّنَ 

ُ
لَۡست ِبّيِ  الّنَ ٰیِنَسٓاَء  

ِذۡي  
َّ ال فََیۡطَمَع   بِالَۡقۡوِل  ۡخَضۡعَن 

َ
ت فَلَا  ّنَ 

ُ
َقۡیت

َّ ات

 ﴾۳۳ۚ ۡعُرۡوفًا ﴿ َن  قَۡولًا  ّمَ
ۡ
ِبٖہ مََرٌض ّوَ  قُل

ۡ
فِۡي قَل

34. Dan tinggallah2353 di rumah-
rumahmu dengan terhormat, dan 
janganlah memamerkan kecan-
tikan seperti cara pamer jahiliyah 
dahulu, dan adirikanlah shalat dan 
bayarlah zakat, dan taatilah Allah 
beserta Rasul-Nya. Sesungguhnya 
Allah menghendaki supaya Dia 
menghilangkan segala kekotoran 
dari dirimu, hai ahlul-bait, dan 
Dia menyucikanmu sesuci-
sucinya.

َج  تَبَّرُ ۡجَن  تَبَّرَ لَا  َو  ّنَ 
ُ

بُُیۡوتِک فِۡي  قَۡرَن  َو 

تِیَۡن 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ اَقِمَۡن  َو  الۡاُۡولٰي  ِۃ   جَاِہلِّیَ

ۡ
ال

یُِریُۡد  َما 
ِانَّ  ؕ َرُسۡولَٗہ  َو   َہ  

اللّٰ اَِطۡعَن  َو   وَۃ  
ٰ

ک الّزَ

ُم الّرِۡجَس اَۡہَل الَۡبۡیِت 
ُ

ِہَب َعۡنک
ۡ

ُہ  لُِیذ
اللّٰ

 ﴾۳۴ۚ ۡم  تَۡطِہیًۡرا ﴿
ُ
َرک َو یَُطِہّ

jawab yang berat dan oleh karena itu akan pantas menerima hukuman 
sebanyak dua kali lipat. Kebalikannya, bila mereka patuh kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan memperlihatkan contoh yang mulia dalam sikap melupakan 
diri sendiri, agar ditiru oleh orang-orang lain, maka ganjaran mereka pun 
akan sebanyak dua kali lipat.

2351. Bentuk muzakkar (maskulin) pada katakerja Yaqnut digunakan 
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35. Dan ingatlah apa yang di-
bacakan dalam rumah-rumahmu 
dari ayat-ayat Allah dan hikmah.2354 
Sesungguhnya Allah Mahahalus, 
Maha Mengetahui.

ِہ  
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا ِمۡن  ّنَ  

ُ
بُُیۡوتِک فِۡي   یُۡتلٰي  َما  ۡرَن 

ُ
اۡذک َو   

اَن لَِطۡیًفا َخِبیًۡرا ﴿٪۳۵﴾ 
َ
َہ  ک

َمِۃ ؕ ِاّنَ اللّٰ
ۡ

ِحک
ۡ

َو ال 

oleh karena subyek (pokok kalimat) Man yang selamanya diikuti oleh 
katakerja berbentuk muzakkar.

2352. Istri-istri Rasulullah Saw diperintahkan untuk memelihara martabat 
mereka yang sangat tinggi dan supaya bertingkah laku yang sopan santun dan 
tatakrama yang semestinya dalam bercakap-cakap dengan kaum pria. Semua 
wanita Muslim pun tercakup dalam perintah ini.

2353. Kata-kata ini menunjukkan bahwa, lapangan utama bagi kegiatan 
wanita adalah rumahnya, tetapi bukan dalam arti, bahwa ia tidak boleh 
meninggalkan batas-batas dinding halaman rumahnya. Ia boleh keluar 
rumah sebanyak dianggap perlu untuk melaksanakan tugas yang sah dan 
menyempurnakan keperluan yang sah. Akan tetapi, untuk bergerak kian 
kemari dalam lingkungan masyarakat yang berbaur antara laki-laki dan 
perempuan, dan mengambil bagian dalam segala peranan dan pekerjaan bahu 
membahu dengan kaum pria, dan dengan berbuat demikian akan melalaikan 
dan merugikan kewajiban khusus rumah tangga selaku ibu rumah tangga, 
adalah bukan konsep Islam mengenai kewanitaan yang ideal. Istri-istri 
Rasulullah Saw secara khusus diminta supaya “tinggal di rumah,” sebab 
kemuliaan martabat tinggi mereka sebagai ummul mukminin menghendaki 
demikian, dan juga sebab orang-orang Muslim sering berkunjung kepada 
mereka untuk berziarah dan memohon petunjuk dari mereka mengenai hal-
hal keagamaan yang penting. Perintah itu berlaku sama bagi semua wanita 
Muslim. Merupakan gaya bahasa Al-Qur’an bahwa di mana nampak seruan 
itu seolah-olah khusus ditujukan kepada Rasulullah Saw, seruan itu ditujukan 
juga kepada semua orang Muslim; begitu pula perintah yang ditujukan kepada 
istri-istri Rasulullah Saw itu berlaku juga bagi semua wanita Muslim.

Ungkapan, Ahl al-Bait, pada pokoknya dan terutama dikenakan kepada 
istri-istri Rasulullah Saw. Hal ini jelas sekali dari konteksnya dan dari 
ayat-ayat dalam QS.11:74 dan QS.28:13. Akan tetapi, dalam arti yang luas 
ungkapan itu meliputi juga semua anggota keluarga yang membentuk rumah 
tangga seseorang, bahkan anak-anaknya dan cucu-cucunya juga. Ungkapan 
itu dipergunakan juga oleh Rasulullah Saw untuk beberapa sahabat beliau 
yang terpilih. “Salman adalah anggota keluarga kami,” demikian suatu 
sabda Rasulullah Saw yang termasyhur (Saghīr). 

2354. Istri-istri Rasulullah Saw yang mulia itu tidak hanya diminta 
berperan sebagai contoh kebajikan, kesalehan, dan ketakwaan bagi orang-
orang mukmin, melainkan harus mengajar mereka asas-asas dan ajaran-
ajaran Islam yang telah diterima mereka dari Rasulullah Saw.
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36. aSesungguhnya laki-laki 
dan perempuan yang berserah 
diri, laki-laki dan perempuan 
yang beriman, laki-laki dan 
perempuan yang patuh, laki-laki 
dan perempuan yang benar, laki-
laki dan perempuan yang sabar, 
laki-laki dan perempuan yang 
merendahkan diri, laki-laki dan 
perempuan yang bersedekah, 
laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan 
yang menjaga kesuciannya, serta 
laki-laki dan perempuan yang 
banyak mengingat Allah, Allah 
menyediakan bagi mereka semua  
ampunan dan ganjaran yang 
besar.2355

الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َو  الُۡمۡسلِٰمِت  َو  الُۡمۡسلِِمیَۡن  ِاّنَ 

َو  الٰۡقِنٰتِت  َو  الٰۡقِنِتیَۡن  َو  الُۡمۡؤِمٰنِت  َو 

ِبٰرِت  الّصٰ َو  ِبِریَۡن  الّصٰ َو  ِت 
ٰ
ِدق الّصٰ َو  ِدِقیَۡن  الّصٰ

َو  ِقیَۡن  الُۡمَتَصّدِ َو  ٰخِشٰعِت 
ۡ

ال َو  ٰخِشِعیَۡن 
ۡ

ال َو 

َو  ِئٰمِت  الّصٰٓ َو  ٓائِِمیَۡن  الّصَ َو  ِت 
ٰ
ق الُۡمَتَصّدِ

کِِریَۡن 
ّٰ

الذ َو  ٰحِفٰظِت 
ۡ

ال َو  ۡم 
ُ
فُُرۡوَجہ ٰحِفِظیَۡن 

ۡ
ال

ۡغفَِرًۃ  ّمَ ۡم  
ُ
لَہ ُہ 

اللّٰ اََعّدَ  کِٰرِت 
ّٰ

الذ ّوَ  ِثیًۡرا 
َ
ک َہ 

اللّٰ

ّوَ اَۡجًرا  َعِظۡيمًا  ﴿۳۶﴾ 

37. Dan tidaklah pantas bagi 
seorang laki-laki yang beriman 
begitu juga seorang perempuan 
yang beriman bapabila Allah dan 
Rasul-Nya telah memutuskan 
suatu perkara, lalu mereka me-
nentukan pilihan sendiri dalam 
perkara mereka.2356

ُہ  
اَن  لُِمۡؤِمٍن ّوَ لَا ُمۡؤِمَنٍۃ  ِاَذا قََضي اللّٰ

َ
 َو َما ک

ِمۡن  ِخیََرُۃ  
ۡ

ال ُم 
ُ
لَہ ۡوَن  

ُ
یَّک اَۡن   اَۡمًرا    

ۤ
َرُسۡولُٗہ َو 

  
َ

َہ  َو َرُسۡولَٗہ  فََقۡد  َضّل
اَۡمِرہِۡم ؕ َو َمۡن یَّۡعِص اللّٰ

﴾۳۷ؕ ﴿ ِبۡیًنا  ّمُ َضلٰلًا 

2355. Ayat ini mengandung sangkalan yang paling jitu terhadap 
tuduhan, bahwa Islam memberi kedudukan yang rendah terhadap kaum 
wanita. Menurut Al-Qur’an, kaum wanita berdiri sejajar dengan kaum pria 
dan mereka dapat mencapai ketinggian-ketinggian rohani yang dapat dicapai 
kaum pria, dan menikmati semua hak politik dan sosial yang dinikmati kaum 
pria. Hanya, karena lapangan kegiatan mereka berbeda, maka kewajiban-
kewajiban mereka lain. Perbedaan dalam tugas kedua golongan jenis kelamin 
inilah, yang dengan keliru atau mungkin dengan sengaja, telah disalahartikan 
oleh pengecam-pengecam yang tidak bersahabat terhadap Islam, seolah-olah 
memberikan kedudukan lebih rendah kepada kaum wanita.

2356. Kejadian yang langsung berkaitan dengan turunnya ayat ini 
mungkin terjadi karena keraguan Siti Zainab r.a. menuruti keinginan yang 
sangat diidam-idamkan oleh Rasulullah Saw agar Siti Zainab r.a. menikah 

a9 : 112; b4 : 66.

R. 5



AL-AHZĀB Surah 33Juz 22

1462

Dan barangsiapa durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka 
sungguh telah tersesat dalam 
kesesatan yang nyata.

 

38. Dan, Wahai Nabi ingatlah 
ketika engkau berkata kepada 
orang yang Allah dan engkau telah 
memberi nikmat kepadanya,2357 
“Tahanlah istrimu pada dirimu 
sendiri dan bertakwallah ke-
pada Allah,” sedang engkau 
menyembunyikan dalam hati 
engkau apa yang Allah hendak 
menampakkannya, dan engkau 
takut kepada manusia padahal 
Allah lebih berhak agar engkau 
takut kepada-Nya. Maka tatkala 
Zaid menyempurnakan keinginan 
bercerai dari istri-nya2357A Kami 
menikahkannya dengan engkau, 
supaya tidak akan ada keberatan 
bagi orang-orang beriman untuk 
menikahi bekas istri anak-
anak angkat mereka, apabila 
mereka telah menyempurnakan 
keinginannya mengenai istri-istri 
mereka. Dan keputusan Allah 
pasti akan terlaksana. 2357B

ُہ  َعلَۡیِہ َو اَنَۡعۡمَت 
ِذۡيۤ  اَنَۡعَم اللّٰ

َّ  َو ِاۡذ تَُقۡوُل لِل

َہ  
اللّٰ ِق 

َّ ات َو  َزۡوَجَک  َعلَۡیَک  اَۡمِسۡک  َعلَۡیِہ 

ۡخَشي 
َ
ت َو  ُمۡبِدیِۡہ   ُہ 

اللّٰ َما  نَۡفِسَک  فِۡي  ۡخِفۡي 
ُ
ت َو 

ا  فَلَّمَ  ؕ ۡخٰشُہ 
َ
ت اَۡن    

ُ
اََحّق ُہ 

اللّٰ َو  اَس ۚ  الّنَ

لَِکۡي  َہا  
َ

ۡجٰنک َزّوَ َوَطًرا  ۡنَہا  ّمِ َزیٌۡد  قَٰضي 

اَۡزَواِج  فِۡيۤ   َحَرٌج   الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َعلَي   ۡوَن 
ُ

یَک لَا 

اَن  
َ
اَۡدِعَیٓائِہِۡم  ِاَذا  قََضۡوا  ِمۡنُہّنَ  َوَطًرا ؕ َو ک

ِہ  َمۡفُعۡولًا ﴿۳۸﴾ 
اَۡمُر  اللّٰ

dengan Zaid r.a., budak beliau yang telah dimerdekakan. Kita patut memuji 
Siti Zainab r.a., karena menghormati kehendak Rasulullah Saw, beliau setuju 
menikah dengan Zaid, walau bertentangan dengan kecenderungan hati beliau 
pribadi. Rasulullah Saw tidak memaksa Siti Zainab r.a. menerima Zaid r.a. 
sebagai suami. Siti Zainab r.a. hanyalah menghormati keinginan Rasulullah Saw.

2357. Zaid ibnu Harits r.a. seorang pemuda yang dimerdekakan oleh 
Rasulullah Saw, yang diambil beliau sebagai anak angkat beliau, sebelum 
pengangkatan itu dinyatakan tidak sah dalam Islam.

2357A. Telah menceraikan istrinya; Watar berarti, kepentingan; 
keperluan, hal yang diperlukan (Lane).

2357B. Siti Zainab r.a. itu anak bibi Rasulullah Saw; oleh karena itu 
ia seorang bangsawati Arab tulen, sangat bangga akan leluhur beliau dan 
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akan kedudukan mulia dalam masyarakat. Islam menganggap dan telah 
memberi kepada dunia – peradaban dan kebudayaan yang di dalamnya tiada 
pembagian kelas, tiada kebangsawanan warisan, tiada hak-hak istimewa. 
Semua manusia bebas dan setara dalam pandangan Ilahi. Rasulullah Saw 
menghendaki agar pelaksanaan cita-cita luhur agama Islam ini dimulai oleh 
keluarga beliau sendiri. Beliau ingin agar Siti Zainab r.a. menikah dengan 
Zaid r.a., yang kendatipun telah dimerdekakan oleh Rasulullah Saw, sayang 
sekali ia masih tetap dianggap budak oleh sebagian orang. Justru cap 
perbudakan itulah, pemisah antara “orang merdeka” dan “orang belian,” yang 
diikhtiarkan oleh Rasulullah Saw menghilangkannya melalui pernikahan Siti 
Zainab r.a. dengan Zaid r.a. Karena menjunjung tinggi keinginan Rasulullah 
Saw maka Siti Zainab r.a. menyetujui usul itu. Maksud Rasulullah Saw telah 
tercapai. Pernikahan itu meniadakan perbedaan dan pembagian kelas. Hal 
itu merupakan peragaan amaliah akan cita-cita luhur agama Islam. Akan 
tetapi, malang sekali pernikahan itu berakhir dengan kegagalan, bukan 
disebabkan oleh perbedaan kedudukan sosial antara Siti Zainab r.a. dan Zaid 
r.a., melainkan karena tidak ada persesuaian dalam pembawaan dan perangai 
mereka, dan juga oleh sebab perasaan rendah diri yang diderita Zaid r.a. 
sendiri. Tentu saja kegagalan pernikahan itu membuat hati Rasulullah Saw 
sedih. Tetapi kejadian itu pun memenuhi suatu maksud yang sangat berguna. 
Sesuai dengan perintah Ilahi, sebagaimana disebutkan pada bagian akhir ayat 
ini, Rasulullah Saw sendiri menikahi Siti Zainab r.a., yang dengan demikian 
membongkar sampai ke akar-akarnya kebiasaan yang telah mendarah-daging 
pada orang-orang Arab zaman jahiliah, bahwa merupakan pantangan bagi 
seseorang mengawini bekas istri anak angkatnya. Kebiasaan mengangkat 
anak dihapuskan dan dengan itu anggapan keliru itu ditiadakan. Oleh karena 
itu pernikahan Siti Zainab r.a. dengan Zaid r.a. memenuhi suatu tujuan luhur 
lainnya.

Kata-kata, “bertakwalah kepada Allah,” mengandung arti bahwa Zaid 
r.a. ingin menceraikan Siti Zainab r.a. dan karena perceraian itu, menurut 
Islam, sangat tidak diridai dalam pandangan Tuhan, maka Rasulullah Saw 
menganjurkan kepadanya agar tidak berbuat demikian. Anak kalimat, “...
tahanlah isterimu pada dirimu sendiri,” dapat dikenakan baik kepada Zaid 
r.a. maupun kepada Rasulullah Saw Kalau dikenakan kepada Zaid r.a., maka 
kalimat itu akan berarti, bahwa Zaid r.a. tidak suka kalau akibat perceraian 
dengan Siti Zainab r.a. akan nampak, barangkali karena sebagaimana 
ternyata dari kata-kata, “bertakwalah kepada Allah,” titik berat kesalahan 
terletak lebih banyak pada diri beliau, daripada pada diri Siti Zainab r.a. 
Tetapi, kalau dikenakan kepada Rasulullah Saw maka kata-kata itu akan 
berarti bahwa sebab pernikahan antara Zaid r.a. dan Siti Zainab r.a. itu telah 
diatur atas permintaan dan kehendak beliau, maka dengan sendirinya beliau 
tidak suka kalau pernikahan itu pecah. Anak kalimat itu pun menunjukkan, 
bahwa Rasulullah Saw khawatir kalau-kalau putusnya pernikahan yang telah 
mengakibatkan suatu hal yang nampaknya merupakan kegagalan dalam 
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39. Tidak ada suatu keberatan 
atas Nabi tentang apa yang Allah 
telah wajibkan kepadanya.2358 
Inilah sunnah Allah yang Dia 
tetapkan terhadap orang-orang 
yang telah berlalu sebelumnya. 
Dan perintah Allah adalah suatu 
keputusan yang telah ditetapkan.

ُہ  
اللّٰ فََرَض  ِفۡيمَا  َحَرٍج  ِمۡن  ِبّيِ  الّنَ َعلَي  اَن 

َ
ک َما 

 ؕ قَۡبُل  ِمۡن  َخَلۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال فِي  ِہ  

اللّٰ  
َ

ۃ ُسّنَ  ؕ لَٗہ 

 ﴾۳۹ۙ ۡقُدۡوَرا ﴿ ِہ  قََدًرا ّمَ
اَن  اَۡمُر  اللّٰ

َ
َو ک

rangka cobaan bagi Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan menurut Islam 
akan menyebabkan tumbuhnya beberapa kecaman dan kegelisahan dalam 
pikiran orang-orang yang lemah iman. Inilah kekhawatiran yang menekan 
sekali perasaan Rasulullah Saw Kata-kata, “engkau takut kepada manusia,” 
agaknya merujuk kepada kekhawatiran beliau ini.

Beberapa kiritikus lawan Islam dari kalangan Kristen berlagak telah 
menemukan suatu dasar dalam pernikahan Rasulullah Saw dengan Siti Zainab 
r.a. untuk melakukan serangan keji terhadap beliau. Telah dinyatakan oleh 
mereka, bahwa karena secara kebetulan Rasulullah Saw melihat Siti Zainab 
r.a., beliau jatuh cinta karena terpesona oleh kecantikannya, dan karena Zaid 
r.a. telah mengetahui hasrat Rasulullah Saw untuk memperistrikan Zainab 
r.a., lalu berusaha menceraikan istrinya. Kenyataan bahwa musuh-musuh pun 
yang menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata mereka sendiri, tidak 
berani mengaitkan dasar pikiran (motif) rendah seperti kini dikaitkan kepada 
beliau oleh kritikus-kritikus yang hidup sesudah lewat beberapa abad itu, 
sama sekali melenyapkan tuduhan keji dan sungguh tak berdasar itu, sampai 
ke akar-akarnya. Siti Zainab r.a. adalah saudara sepupu beliau dan karena 
demikian dekatnya hubungan kekeluargaan beliau maka Rasulullah Saw 
pasti telah melihat beliau acapkali sebelum “pardah” diperintahkan. Kecuali 
itu, karena menghormati keinginan Rasulullah Saw yang terus menerus 
dikemukakan itulah, maka Siti Zainab r.a. telah menyetujui dengan rasa 
enggan untuk menikah dengan Zaid. Tersurat di dalam riwayat bahwa sebelum 
ia menikah dengan Zaid r.a., Siti Zainab r.a. dan kakaknya telah mempunyai 
minat untuk dinikahi oleh Rasulullah Saw sendiri. Apakah kiranya yang 
menghalangi Rasulullah Saw untuk memperistri nya ketika ia masih gadis 
dan ia sendiri mengharapkan dinikahi oleh Rasulullah Saw. Seluruh peristiwa 
itu agaknya jelas merupakan rekaan “yang kaya” daya cipta para kritikus 
yang tidak bersahabat terhadap Rasulullah Saw, dan mempercayai hal itu 
merupakan suatu penghinaan terhadap akal sehat manusia.

2358 . Yang diisyaratkan dalam kata-kata itu ialah pernikahan Rasulullah 
Saw dengan Siti Zainab r.a. Kata-kata itu menunjukkan bahwa pernikahan 
beliau terjadi dalam menaati suatu peraturan Ilahi yang khusus sifatnya.
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40. Yaitu orang-orang yang me-
nyampaikan pesan-pesan Allah 
dan atakut kepada-Nya, dan me-
reka tidak takut kepada siapa pun 
selain kepada Allah. Dan cukup-
lah Allah sebagai Penghisab.

َيۡخَشۡونَٗہ   َو  ِہ 
اللّٰ ِرٰسلِٰت  ُِغۡوَن 

ّ یَُبل ِذیَۡن 
َّ ا�ل

ِہ  
بِاللّٰ ي  

ٰ
ف

َ
ک َو   ؕ َہ 

اللّٰ ا 
َّ ِال اََحًدا   َيۡخَشۡوَن   لَا  َو 

َحِسۡیًبا ﴿۴۰﴾ 

41. Muhammad bukan bapak 
salah seorang laki-laki di 
antaramu, akan tetapi ia adalah 
Rasul Allah dan Khaataman 
Nabiyyin,2359 dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.

َجالُِکۡم َو لِٰکۡن  ۡن ّرِ  اََحٍد ّمِ
ۤ
ٌد اَبَا اَن ُمحَّمَ

َ
َما ک

ّلِ 
ُ
ُہ بِک

اَن اللّٰ
َ
َنؕ  َو  ک ٖ

ِبیّ ِہ َو َخاتََم  الّنَ
ُسۡوَل اللّٰ ّرَ

ۡيٍء َعلِۡيمًا ﴿٪۴۱﴾ 
َ

ش 

2359. Khātam berasal dari kata Khatama yang berarti: ia mematerai, 
mencap, mensahkan atau mencetakkan pada barang itu. Inilah arti-pokok 
kata itu. Adapun arti kedua ialah: ia mencapai ujung benda itu; atau menutupi 
benda itu, atau melindungi apa yang tertera dalam tulisan dengan memberi 
tanda atau mencapkan secercah tanah liat di atasnya, atau dengan sebuah 
meterai jenis apa pun. Khātam berarti juga sebentuk cincin stempel; sebuah 
segel, atau materai dan sebuah tanda; ujung atau bagian terakhir dan hasil 
atau anak (cabang) suatu benda. Kata itu pun berarti hiasan atau perhiasan; 
terbaik atau paling sempurna. Kata-kata Khātim, Khatm dan Khātam hampir 
sama artinya (Lane, Mufradāt, Fath, dan Zurqāni). Maka kata Khātam al-
Nabiyyīn akan berarti meterai para nabi; yang terbaik dan paling sempurna 
dari antara nabi-nabi; hiasan dan perhiasan nabi-nabi. Arti kedua ialah nabi 
terakhir.

Di Mekah pada waktu semua putra Rasulullah Saw telah meninggal 
dunia semasa masih kanak-kanak, musuh-musuh beliau mengejek beliau 
seorang Abtar (yang tidak mempunyai anak laki-laki), yang berarti karena 
ketidakadaan ahliwaris lelaki itu untuk menggantikan beliau, jemaat beliau 
cepat atau lambat akan menemui kesudahan (Muhith). Sebagai jawaban 
terhadap ejekan orang-orang kafir, secara tegas dinyatakan dalam Surah al-
Kautsar, bahwa bukan Rasulullah Saw melainkan musuh-musuh beliaulah 
yang tidak akan berketurunan. Sesudah Surah al-Kautsar diturunkan, tentu 
saja terdapat anggapan di kalangan kaum Muslimin di zaman permulaan 
bahwa Rasulullah Saw akan dianugerahi anak-anak lelaki yang akan hidup 
sampai dewasa. Ayat yang sedang dibahas ini menghilangkan salah paham 
itu, sebab ayat ini menyatakan bahwa Rasulullah Saw, baik sekarang maupun 
dahulu ataupun di masa yang akan datang bukan atau tidak pernah akan 
menjadi bapak seorang orang lelaki dewasa (Rijāl berarti pemuda). 

Dalam pada itu ayat ini nampaknya bertentangan dengan Surah al-Kautsar, 
yang di dalamnya bukan Rasulullah Saw, melainkan musuh-musuh beliau 

a67 : 13.
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yang diancam dengan tidak akan berketurunan, tetapi sebenarnya berusaha 
menghilangkan keragu-raguan dan prasangka-prasangka terhadap timbulnya 
arti yang kelihatannya bertentangan itu. Ayat ini mengatakan bahwa Baginda 
Nabi Besar Muhammad Saw adalah rasul Allah, yang mengandung arti bahwa 
beliau adalah bapak rohani seluruh umat manusia dan beliau juga Khataman 
Nabiyyin, yang maksudnya bahwa beliau adalah bapak rohani seluruh nabi. 
Maka bila beliau bapak rohani semua orang mukmin dan semua nabi, betapa 
beliau dapat disebut abtar atau tak berketurunan. Bila ungkapan ini diambil 
dalam arti bahwa beliau itu nabi yang terakhir, dan bahwa tiada nabi akan 
datang sesudah beliau, maka ayat ini akan nampak sumbang bunyinya dan 
tidak mempunyai pertautan dengan konteks ayat, dan daripada menyanggah 
ejekan orang-orang kafir bahwa Rasulullah Saw tidak berketurunan, malahan 
mendukung dan menguatkannya. Pendek kata, menurut arti yang tersimpul 
dalam kata Khātam seperti dikatakan di atas, maka ungkapan Khātam al-
Nabiyyīn dapat mempunyai kemungkinan empat macam arti: (1) Rasulullah 
Saw adalah meterai para nabi, yakni, tiada nabi dapat dianggap benar, kalau 
kenabiannya tidak bermeteraikan Rasulullah. Kenabian semua nabi yang 
sudah lampau harus dikuatkan dan disahkan oleh Rasulullah Saw dan juga 
tiada seorang pun yang dapat mencapai tingkat kenabian sesudah beliau, 
kecuali dengan menjadi pengikut beliau. (2) Rasulullah Saw adalah yang 
terbaik, termulia, dan paling sempurna dari antara semua nabi dan juga 
beliau adalah sumber hiasan bagi mereka (Zurqani, Syarah Muwahib al-
Laduniyyah). (3) Rasulullah Saw adalah yang terakhir di antara para nabi 
pembawa syari’at. Penafsiran ini telah diterima oleh para ulama terkemuka, 
orang-orang suci dan waliullah seperti Ibn ‘Arabi, Syah Waliullah, Imam ‘Ali 
Qari, Mujaddid Alf Tsani, dan lain-lain. Menurut ulama-ulama besar dan para 
waliullah itu, tiada nabi dapat datang sesudah Rasulullah Saw yang dapat 
memansukhkan (membatalkan) Millah beliau atau yang akan datang dari 
luar umat beliau (Futūhāt, Tafhīmāt, Maktūbāt, dan Yawaqit wa al-Jawāhir). 
Siti Aisyah r.a. istri Rasulullah Saw yang amat berbakat, menurut riwayat 
pernah mengatakan, “Katakanlah bahwa beliau (Rasulullah Saw) adalah 
Khataman Nabiyyin, tetapi janganlah mengatakan tidak akan ada nabi lagi 
sesudah beliau” (Mantsūr). (4) Rasulullah Saw adalah nabi yang terakhir 
(Akhirul Anbiya) hanya dalam arti kata bahwa semua nilai dan sifat kenabian 
terjelma dengan sesempurna-sempurnanya dan selengkap-lengkapnya dalam 
diri beliau: Khātam dalam arti sebutan terakhir untuk menggambarkan 
kebagusan dan kesempurnaan, adalah sudah lazim dipakai. Lebih-lebih Al-
Qur’an dengan jelas mengatakan tentang bakal diutusnya nabi-nabi sesudah 
Rasulullah Saw wafat (QS.7:36). Rasulullah Saw sendiri jelas mempunyai 
tanggapan tentang berlanjutnya kenabian sesudah beliau. Menurut riwayat, 
beliau pernah bersabda, “Sekiranya Ibrahim (putra beliau) masih hidup, 
niscaya ia akan menjadi nabi” (Majah, Kitab al-Janā’iz) dan, “Abu Bakar 
adalah sebaik-baik orang sesudahku, kecuali jika ada nabi” (Kanz).
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42. Wahai orang-orang yang 
beriman, ingatlah kepada Allah, 
asebanyak-banyaknya.

ًرا 
ۡ

ِذک َہ 
اللّٰ ُروا 

ُ
اۡذک َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ یَُّہاال
َ
یٰۤا

 ﴾۴۲ۙ ِثیًۡرا﴿
َ
ک

43. bDan bertasbihlah kepada-
Nya pada waktu pagi dan petang.

َرًۃ  ّوَ  اَِصۡیلًا ﴿۴۳﴾ 
ۡ

حُۡوُہ  بُک  ّوَ َسّبِ
44. Dia-lah Yang menganu-

gerahkan rahmat-Nya kepadamu 
dan para malaikat pun berdoa 
bagimu2359A supaya Dia menge-
luarkanmu dari kegelapan ke-
pada ccahaya. Dan Dia Maha 
Penyayang terhadap orang-orang 
yang beriman.

ۡم 
ُ

ُتٗہ لُِيۡخِرَجک
َ

ِٰٓئک ۡم َو َمل
ُ

ِذۡي یَُصلِّۡي َعلَۡیک
َّ ُہَو ال

اَن بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن 
َ
ۡوِرؕ  َو ک ي الّنُ

َ
لُٰمِت ِال

ُ
َن الّظ ّمِ

َرِحۡيمًا ﴿۴۴﴾ 

45. dUcapan penghormatan 
kepada mereka pada hari bertemu 
dengan-Nya ialah Selamat sejah-
tera, dan Dia menyediakan bagi 
mereka ganjaran yang mulia.

ۡم  
ُ
لَہ اََعّدَ  َو   ۖۚ َسلٌٰم  َقۡونَٗہ 

ۡ
یَل یَۡوَم  ۡم 

ُ
ُتہ ِحّیَ

َ
ت  

اَۡجًرا َکِریًۡما ﴿۴۵﴾ 

46. Wahai Nabi! Sesungguhnya 
Kami telah mengutus engkau 
sebagai saksi dan pembawa kabar 
gembira serta pemberi peringatan.

ًرا  ُمَبّشِ ّوَ  َشاِہًدا  ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
ا

َ ِانّ ِبّيُ   الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا  

 ﴾۴۶ۙ ّوَ  نَِذیًۡرا ﴿

47. eDan sebagai penyeru ke-
pada Allah dengan perintah-
Nya, dan sebagai matahari yang 
memancarkan cahaya.2360

 ﴾۴۷﴿ ِنیًۡرا  ّمُ ِسَراًجا  َو  بِِاۡذنِٖہ  ِہ  
اللّٰ ي 

َ
ِال َداِعًیا  ّوَ 

2359A. Kata Yusallī berarti, mengirim selawat dan doa.
2360. Sebagaimana matahari merupakan titik-pusat alam semesta 

lahiriah, begitulah pribadi Rasulullah Saw pun merupakan titik-pusat 
alam kerohanian. Beliau merupakan matahari dalam jumantara nabi-nabi 
dan mujaddid-mujaddid, yang seperti sekalian banyak bintang dan bulan 
berkeliling di sekitar beliau dan meminjam cahaya dari beliau. Beliau 
diriwayatkan pernah bersabda, “Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-
bintang yang begitu banyak; siapa pun di antara mereka kamu ikut, kamu 
akan mendapat petunjuk” (Saghīr).

a4 : 104;  8 : 46;  62 : 11.   b3 : 42;  19 : 12.   c2 : 258; 14 : 6; 57 : 10; 65 : 12.
d10 : 11; 36 : 59.  e25 : 57; 35 : 25;  48 : 9.
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48. Dan berilah kabar suka 
kepada orang-orang mukmin 
bahwasanya bagi mereka ada 
karunia yang besar dari Allah.

فَۡضلًا  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ ّنَ 

َ
بِا الُۡمۡؤِمِنیَۡن  ِر  بَّشِ َو   

ِبیًۡرا ﴿۴۸﴾ 
َ
ک

49. aDan janganlah menaati 
orang-orang kafir dan munafik, 
dan jangan menghiraukan gang-
guan mereka, dan bertawakkallah 
kepada Allah. Dan cukuplah 
Allah sebagai Pelindung. 

َدۡع   َو  الُۡمٰنِفِقیَۡن  َو  الٰۡکفِرِیَۡن  تُِطِع  لَا  َو 

ِہ  َوکِۡیلًا ﴿۴۹﴾ 
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ِہَؕو ک

ۡل  َعلَي اللّٰ
َّ
ۡم   َو  تََوک

ُ
اَٰذىہ

50. Hai orang-orang yang ber-
iman! Apabila kamu menikahi 
wanita-wanita yang beriman  
kemudian kamu memberi talak 
kepada mereka bsebelum kamu 
menyentuh mereka, maka kamu 
tidak berhak menghitung masa 
‘iddah berkenaan dengan mereka, 
maka bekalilah mereka dan 
lepaskanlah mereka dengan cara 
yang sebaik-baiknya.2361

الُۡمۡؤِمٰنِت  ۡحتُُم 
َ

نَک ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡوُہّنَ  تََمّسُ اَۡن  قَۡبِل  ِمۡن  ۡقُتُمۡوُہّنَ 
َّ َطل ثُّمَ 

 ۚ ۡونََہا  تَۡعَتّدُ ٍۃ  ِعّدَ ِمۡن  َعلَۡیِہّنَ  لَُکۡم  مَا 
َ

ف

ُحۡوُہّنَ  َسَراًحا َجِمۡیلًا ﴿۵۰﴾  ُعۡوُہّنَ َو َسّرِ مَّتِ
َ

ف

51. Wahai Nabi! Sesungguhnya 
Kami telah menghalalkan bagi 
engkau istri-istri engkau yang 
telah engkau lunasi maharnya, 
dan perempuan-perempuan yang 
dimiliki tangan kanan engkau 
dari antara mereka yang telah 
Allah berikan kepada engkau 
sebagai tawanan perang, dan 
demikian pula anak-anak pe-
rempuan saudara-saudara lelaki 
bapak engkau, anak-anak perem-
puan saudara-saudara perempuan 
bapak engkau, dan  anak-anak 
perempuan saudara-saudara lela-
ki ibu engkau, dan anak-anak pe-
rempuan saudara-saudara perem-
puan ibu engkau,  

ِتۡيۤ  
ّٰ ال اَۡزَواَجَک  لََک  َنا 

ۡ
اَۡحلَل   

ۤ
ا

َ ِانّ ِبّيُ   الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

  
ۤ
تَۡیَت اُُجۡوَرُہّنَ َو َما َملََکۡت یَِمۡیُنَک ِممَّا

ٰ
ا

ِتَک  َک َو بَٰنِت َعّمٰ ُہ  َعلَۡیَک َو بَٰنِت َعّمِ
اَفَٓاَء اللّٰ

َہاَجۡرَن  ِتۡي 
ّٰ ال ٰخلِٰتَک  بَٰنِت  َو  َخالَِک   بَٰنِت  َو 

نَۡفَسَہا  َہَبۡت  ّوَ ِاۡن     
ً

ۡؤِمَنۃ ّمُ اۡمَراًَۃ   َو   ؕ َمَعَک 

٭  يَّۡسَتۡنِکَحَہا  اَۡن  ِبّيُ  الّنَ اََراَد  ِاۡن  ِبّيِ  لِلّنَ

قَۡد  الُۡمۡؤِمِنیَۡن ؕ  ُدۡوِن  ِمۡن  َک 
َّ ل  

ً
َخالَِصۃ

اَۡزَواِجہِۡم فِۡيۤ  َعلَۡیہِۡم  فََرۡضَنا  َما  َعلِۡمَنا 

a18 : 29;  25 : 53.  b2 : 237.
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dan anak-anak perempuan 
saudara-saudara perempuan ibu 
engkau yang telah berhijrah 
bersama engkau, dan perempuan-
perempuan mukmin yang lain 
jika ia menawarkan dirinya 
kepada Nabi untuk dinikahi jika 
Nabi sendiri ingin menikahinya; 
perintah ini hanya khusus bagi 
engkau, bukan untuk orang-orang 
mukmin lainnya.  Sesungguhnya 
Kami telah memberitahukan 
kepada mereka mengenai istri-istri 
mereka dan yang dimiliki tangan 
kanan mereka, supaya jangan 
sampai ada suatu kesukaran 
bagi engkau dalam menjelaskan 
syariat kepada mereka. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.2362

ۡوَن َعلَۡیَک 
ُ

ۡم لَِکۡیلَا یَک
ُ
َو َما َملََکۡت اَیَۡمانُہ

ِحۡيمًا  ﴿۵۱﴾  ُہ  َغُفۡوًرا ّرَ
اَن اللّٰ

َ
َحَرٌج ؕ َو ک

2361. Kata-kata, “dan lepaskanlah mereka pergi dengan cara yang sebaik-
baiknya,” mengandung arti: (1) bahwa janganlah ada anggapan terhadap 
wanita yang diceraikan itu aib atau hina; (2) bahwa wanita yang diceraikan itu 
hendaknya dibayar lebih dari maskawin yang telah ditentukan, dan (3) bahwa 
sesudah bercerai kebebasan berbuat sesuka hatinya berkenaan dengan dirinya, 
tidak boleh diganggu-gugat.

2362. Ayat ini harus dibaca bersama-sama dengan ayat-ayat 29 dan 30 di 
atas yang di dalamnya istri-istri Rasulullah Saw dipersilakan memilih antara 
menjadi teman hidup Rasulullah Saw dan faedah-faedah serta kesenangan-
kesenangan hidup duniawi; namun mereka memilih jadi teman hidup 
Rasulullah Saw. Ayat ini dengan sendirinya mengisyaratkan kepada jawaban 
istri-istri Rasulullah Saw yang tercantum di dalam buku-buku sejarah, akan 
tetapi dengan sengaja tidak disebut dalam Al-Qur’an. Hingga mereka memberi 
jawaban, hubungan jasmani antara mereka dengan Rasulullah Saw seakan-akan 
masih dalam keadaan terkatung. Sementara istri-istri Rasulullah Saw memilih 
jadi teman hidup beliau daripada harta benda dan kesenangan duniawi, beliau 
pun mempunyai tenggang rasa besar terhadap perasaan istri-istri beliau, dan 
sungguh pun beliau diberi kebebasan memilih tetap mempertahankan hanya 
istri-istri yang disukai beliau (ayat 52), beliau tidak menggunakan hak pilih itu 
dan mempertahankan istri-istri beliau semuanya.

Pernikahan Rasulullah Saw didorong oleh pertimbangan-pertimbangan 
sangat mulia dan bukan oleh niat-niat seperti dituduhkan kepada beliau oleh para 
pengkritik beliau yang bodoh dan keji. Dengan hanya satu pengecualian, yakni 
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pernikahan beliau dengan Siti Aisyah r.a., yang keadaan-keadaan di kemudian 
hari membenarkan sepenuhnya pilihan beliau itu, beliau hanya memperistri 
janda-janda yang ditinggal wafat atau diceraikan oleh suami. Beliau menikahi 
Siti Hafsah r.a., yang suaminya syahid dalam Pertempuran Badar; Siti Zainab 
binti Khuzaimah r.a., yang suaminya syahid dalam Pertempuran Uhud; Siti 
Umm Salmah r.a . Yang suaminya meninggal pada tahun ke-4 sesudah Hijrah; 
Siti Umm Habibah r.a., putri Abu Sufyan, yang menjadi janda pada tahun ke-5 
atau ke-6 sesudah Hijrah (dalam pembuangan di Abesinia). Beliau menikah 
dengan Siti Juwairiyah dan Siti Shafiyah r.a., keduanya janda, masing-masing 
tahun ke-5 atau ke-7 sesudah Hijrah, dalam rangka mengusahakan persatuan 
dan perdamaian dengan kabilah-kabilah kedua istri beliau itu. Baik dicatat 
di sini, bahwa seratus keluarga Bani Mushthaliq dimerdekakan oleh Kaum 
Muslimin, ketika Rasulullah Saw menikah dengan Juwairiyah. Siti Maimunah 
r.a., janda lainnya lagi, konon menawarkan diri diperistri oleh Rasulullah 
Saw, yang berkenan menerima tawaran itu untuk kepentingan pengajaran dan 
pendidikan kaum wanita Islam. Beliau menikah dengan Siti Zainab r.a. pada 
tahun ke-5 Hijrah, guna menghabisi suatu kebiasaan dungu yang meluas di 
kalangan orang-orang jahiliah dan juga untuk menenteramkan perasaannya 
yang sudah terluka, sebab bangsawati itu telah merasa sangat direndahkan 
akibat diceraikan oleh Zaid r.a. itu. Beiau menikah dengan Siti Mariah r.a. pada 
tahun ke-7 sesudah Hijrah, dan oleh karena itu menaikkan martabat seorang 
perempuan bekas budak yang telah dimerdekakan kepada martabat kerohanian 
yang sangat tinggi sebagai Ummul Mukminin, beliau memberikan pukulan 
maut kepada praktek perbudakan.

Demikianlah niat-niat yang tulus dan saleh junjungan kita dalam memperistri 
janda-janda yang ditinggalkan wafat atau diceraikan oleh suami-suami mereka 
dan sekali-kali bukan karena tertarik oleh usia muda dan kerupawanan mereka. 
Dengan sengaja para pengeritik beliau mengabaikan kenyataan yang terang, 
bahwa sampai 25 tahun beliau menjalani hidup membujang tanpa meninggalkan 
bekas noda. Kemudian di dalam usia remaja beliau menikah dengan seorang 
wanita yang beberapa tahun lebih tua daripada beliau sendiri dan hidup bersama 
istri beliau itu dengan bahagia sampai beliau menjadi orang tua berumur lima 
puluh tahun, sedang istri beliau berusia enam puluh lima tahun. Sesudah istri 
beliau wafat, beliau menikah dengan Siti Saudah r.a., wanita lainnya lagi yang 
berusia lanjut. Beliau menikahi semua istri beliau lainnya – yang mengenainya 
telah dicela oleh orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, lagi 
pula mereka itu jahat pikirannya – di masa antara tahun ke-2 dan ke-7 Hijrah, 
satu jangka waktu tatkala beliau terus menerus sibuk menghadapi peperangan, 
dan hidup beliau senantiasa ada dalam marabahaya dan nasib Islam sendiri 
terkatung-katung. Dapatkah seseorang yang waras otaknya, di dalam keadaan 
bahaya dan tidak menentu serupa itu, memikirkan kawin terus menerus dengan 
niat-niat buruk seperti apa yang dituduhkan kepada Rasulullah Saw oleh para 
pengeritik beliau yang buruk sangka itu? Sesudah itu beliau hidup kira-kira 
tiga tahun sebagai kepala pemerintahan seluruh tanah Arab, ketika segala 
kenikmatan dan kesenangan hidup ada di tangan beliau, namun beliau tidak 
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52. Engkau boleh melepaskan 
siapa yang engkau kehendaki 
di antara mereka, dan menahan 
siapa yang engkau kehendaki, 
dan siapa yang engkau inginkan 
kembali dari perempuan yang 
telah engkau lepaskan, maka 
tiada dosa atas engkau. Itu  lebih 
dekat untuk menyejukkan mata 
mereka, dan mereka tidak akan 
berduka cita dan mereka semua 
rela dengan apa yang telah engkau 
berikan2363 kepada mereka. Dan 
Allah  mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Maha Penyantun.

َمۡن  ِالَۡیَک  تُــِۡٔوۡيۤ   َو  ِمۡنُہّنَ  تََشٓاُء  َمۡن  تُۡرِجۡي 

تََشٓاُء َؕو َمِن ابَۡتَغۡیَت ِممَّۡن َعَزلَۡت فَلَا ُجَناَح 

لَا  َو  اَۡعُیُنُہّنَ  تََقّرَ  اَۡن  ٰۤي   اَۡدن ٰذلَِک   ؕ َعلَۡیَک 

 ؕ ُہّنَ 
ُّ ل

ُ
ک تَۡیَتُہّنَ 

ٰ
ا  

ۤ
بَِما یَۡرَضیَۡن  َو  َيۡحَزّنَ 

ُہ َعلِۡيمًا 
اَن اللّٰ

َ
ۡمؕ  َو ک

ُ
ُہ یَۡعلَُم َما فِۡي قُُلۡوبِک

َو اللّٰ

َحلِۡيمًا ﴿۵۲﴾ 

ربع 
الحزب

43

pernah menikah lagi. Tidakkah kenyataan itu sendiri membuktikan kejujuran 
dan keikhlasan niat-niat Rasulullah Saw dalam melangsungkan pernikahan 
beliau?

Kata-kata, “jika ia menawarkan dirinya kepada Nabi” telah dianggap 
khusus merujuk kepada Siti Maimunah r.a., yang menurut riwayat telah 
menawarkan diri beliau untuk diperistri oleh Rasulullah Saw Akan kalimat, 
“perintah ini hanya khusus bagi engkau, bukan bagi orang-orang mukmin 
lainnya,” berarti, bahwa hal itu adalah hak istimewa Rasulullah Saw dan 
disebabkan oleh sifat tugas beliau yang khas sebagai nabi Allah. Anak kalimat 
itu pun merujuk kepada izin khusus yang diberikan kepada Rasulullah Saw 
untuk mempertahankan semua istri beliau sesudah perintah yang tercantum 
dalam QS.4:4 diturunkan, yang membatasi jumlah empat istri yang diizinkan 
kepada orang-orang Muslim pada satu waktu. Kata-kata, “Kami mengetahui 
apa yang telah Kami wajibkan atas mereka mengenai istri-istri mereka,” 
merujuk kepada perintah yang terkandung dalam QS.4: 4, yang menurut firman 
itu hanya empat istri paling banyak pada satu waktu diizinkan kepada seorang 
Muslim. Akan tetapi, mengingat martabat rohani Rasulullah Saw sendiri dan 
mengingat martabat rohani istri-istri beliau yang sangat tinggi dan adanya 
pertimbangan dari segi rohani serta pertimbangan dari segi akhlak lainnya, 
maka diadakanlah pengecualian berkenaan dengan Rasulullah Saw pada 
pembukaan ayat ini. 

2363. Sedangkan, di satu pihak, istri-istri Rasulullah Saw diberi kebebasan 
memilih antara menjadi teman-hidup beliau dan [atau] menikmati hidup 
mewah dan kekayaan duniawi (QS.33: 29-30), di pihak lain Rasulullah Saw 
juga diberi hak memilih mempertahankan atau berpisah dari istri-istri beliau 
yang mana pun. Semua istri beliau tidak membuang waktu untuk menyatakan 
pilihan mereka. Mereka memilih menyerahkan nasib kepada Rasulullah Saw 
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53. Tidak halal bagi engkau 
menikahi perempuan-perempuan 
lain sesudah itu, dan tidak 
pula halal mengganti mereka 
dengan istri-istri yang lain,2364 
walaupun kecantikan mereka itu 
mengagumkan engkau, kecuali 
apa yang telah dimiliki oleh 
tangan kanan engkau, Dan Allah 
Pengawas atas segala sesuatu.

َل   تََبّدَ اَۡن  لَاۤ   َو  ِمۡن ۭ بَۡعُد  َسٓاُء   ِ
ّ الن لََک    

ُ
َيِحّل لَا 

ا 
َّ جََبَک ُحۡسُنُہّنَ  ِال

ۡ
بِِہّنَ ِمۡن  اَۡزَواٍج ّوَ لَۡو  اَع

ّلِ  
ُ
ک َعلٰي  ُہ  

اللّٰ اَن 
َ
ک َو   ؕ یَِمۡیُنَک  َملََکۡت  َما 

ِقۡیًبا ﴿٪۵۳﴾  ۡيٍء  ّرَ
َ

ش 

54. Wahai orang-orang yang 
beriman! Janganlah memasuki 
rumah-rumah Nabi, kecuali jika 
diizinkan kepadamu untuk makan, 
tanpa menunggu makanannya 
matang,2364A tetapi apabila kamu 
dipanggil maka masuklah, lalu 
apabila kamu telah selesai makan 
maka pergilah dan jangan kamu 
terus duduk mengobrol.2365 Se-
sungguhnya itu akan menyusahkan 
Nabi dan ia merasa malu untuk 
meminta kamu pergi kepada kamu, 
tetapi Allah tidak merasa malu 
untuk menyatakan yang benar. 
Dan apabila kamu meminta 
sesuatu dari mereka, yakni istri-
istri Nabi, maka mintalah kepada 
mereka2366 dari belakang tirai. Hal 
itu lebih suci bagi hati kamu dan 
juga bagi hati mereka. Dan 
tidaklah pantas bagimu untuk 
menyusahkan Rasulullah, dan 
janganlah kamu menikahi istri-
istrinya sepeninggalnya untuk 
selama-lamanya. Sesungguhnya 
hal itu suatu keburukan yang 
sangat besar di sisi Allah.2367

بُُیۡوَت  تَۡدُخُلۡوا  لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َغیَۡر  َطَعاٍم  ِالٰي  لَُکۡم   یُّۡؤَذَن  اَۡن  اۤ 
َّ ِال ِبّيِ   الّنَ

ٰنِظِریَۡن  ِاٰنىُہ َو لِٰکۡن  ِاَذا ُدِعۡیتُۡم فَاۡدُخُلۡوا 

نِِسیَۡن 
ۡ
ُمۡسَتا لَا  َو  فَانَۡتِشُرۡوا  َطِعۡمتُۡم  فَِاَذا 

ِبّيَ  الّنَ یُۡؤِذي  اَن 
َ
ک ٰذلُِکۡم  ِاّنَ   ؕ ِلحَِدیٍۡث 

ِمَن  يَۡسَتۡحٖي  لَا  ُہ  
اللّٰ َو   ۪ ۡم 

ُ
ِمۡنک فَيَۡسَتۡحٖي 

فَۡسـَُٔلۡوُہّنَ  َمَتاًعا  لُۡتُمۡوُہّنَ 
َ
َسا ِاَذا  َو   ؕ حَّقِ 

ۡ
ال

ۡم  
ُ

َرٓاِء  ِحجَاٍب ؕ ٰذلُِکۡم  اَۡطَہُر  لُِقُلۡوبِک ِمۡن ّوَ

تُۡؤُذۡوا  اَۡن  لَُکۡم  اَن 
َ
ک َما  َو   ؕ قُُلۡوبِِہّنَ  َو 

اَۡزَواَجٗہ  ا  تَۡنِکُحۡوۤ اَۡن  لَاۤ  َو  ِہ 
اللّٰ َرُسۡوَل 

ِہ  
اَن ِعۡنَد اللّٰ

َ
ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہۤ  اَبًَدا ؕ ِاّنَ ٰذلُِکۡم  ک

َعِظۡيمًا ﴿۵۴﴾ 

Di pihak Rasulullah Saw, beliau pun menenggang perasaan istri-istri beliau. 
Beliau memberitahukan kehendak beliau untuk mempertahankan istri-istri 
beliau semuanya. Keputusan Rasulullah Saw ini sangat menyenangkan hati 
mereka. Inilah arti kata-kata, “mereka semua rela dengan apa yang telah 

R. 7
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55. Jika kamu menampakkan 
sesuatu atau pun kamu menyem-
bunyikannya maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.

اَن 
َ
ک َہ 

اللّٰ فَِاّنَ  ۡخُفۡوُہ 
ُ
ت اَۡو  َشۡیًئا  تُۡبُدۡوا  ِاۡن 

ۡيٍء َعلِۡيمًا ﴿۵۵﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
بِک

56. Tiada dosa atas mereka me-
ngenai hal itu berkenaan dengan 
bapak-bapak mereka atau anak-
anak lelaki mereka atau saudara-
saudara lelaki mereka atau anak-
anak lelaki saudara-saudara lelaki 
mereka atau anak-anak lelaki 
saudara-saudara perempuan 
mereka atau kaum perempuan 
mereka atau yang dimiliki tangan 
kanan mereka, dan bertakwalah 
kepada Allah, Wahai istri-istri 
Nabi. Sesungguhnya Allah men-
jadi Saksi atas segala sesuatu.

اَبَۡنٓائِِہّنَ    ۤ لَا َو  بَٓائِِہّنَ 
ٰ
ا فِۡيۤ   َعلَۡیِہّنَ  ُجَناَح  لَا 

َو  ِاۡخَوانِِہّنَ  اَبَۡنٓاِء  لَاۤ  َو  ِاۡخَوانِِہّنَ  لَاۤ  َو 

َما  لَا  َو  نَِسٓائِِہّنَ  لَا  َو  اََخٰوتِِہّنَ  اَبَۡنٓاِء  لَاۤ 

َہ 
َہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

ِقیَۡن اللّٰ
َّ َملََکۡت اَیَۡمانُُہّنَ ۚ َو ات

ۡيٍء  َشِہۡیًدا ﴿۵۶﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
اَن َعلٰي ک

َ
ک

engkau berikan kepada mereka.”
2364. Ayat ini diturunkan pada tahun ke-7 sesudah Hijrah, dan sesudah itu 

Rasulullah Saw tidak lagi menikah. Beliau pun tidak diperkenankan memberi 
talak kepada salah seorang pun dari istri-istri beliau yang ada, mungkin karena 
menghormati kedudukan mulia mereka sebagai “Ummul-Mukminin” dan 
barangkali juga sebab mereka telah lebih menyukai cara hidup berumah tangga 
Rasulullah Saw yang ketat lagi keras daripada kesenangan-kesenangan duniawi. 
Tuhan menghargai pengorbanan mereka dan melarang Rasulullah Saw untuk 
menikah lagi atau menceraikan salah seorang dari istri-istri beliau yang ada.

2364A. Sampai makanan siap.
2365. Kita hendaknya jangan memasuki sebuah rumah tanpa diundang, 

dan bila kita diundang, kita harus datang tepat pada waktunya. Sangatlah buruk 
untuk tiba sebelum atau terlambat dari waktunya. Sesudah makan kita harus 
minta diri, jangan menyia-nyiakan waktu kita dan waktu orang lain dengan 
obrolan tak berujung pangkal yang biasa dilakukan orang sehabis makan.

2366. Perintah itu dimaksudkan untuk mencegah agar jangan terlalu 
banyak keakraban di antara kedua jenis kelamin, kata pengganti Hunna 
(mereka) dengan sendirinya berarti berlaku untuk semua wanita.

2367. Mengawini janda-janda Rasulullah Saw telah dinyatakan dosa 
besar dalam ayat ini. Dalam kapasitasnya sebagai “Ibu orang-orang mukmin” 

a3 : 30;  4 : 150.
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a9 : 61.   b4 : 113;  24 : 24.

57. Sesungguhnya Allah dan 
para malaikat-Nya bershalawat 
untuk Nabi. Wahai orang-orang 
beriman bershalawatlah untuknya 
dan sampaikanlah salam kese-
lamatan kepadanya.*

 ؕ ِبِيّ  الّنَ َعلَي  ۡوَن 
ُ

یَُصّل َتٗہ  
َ

ِٰٓئک َمل َو  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

ُِمۡوا  
ّ َسل َو  َعلَۡیِہ   ۡوا 

ُ
َصّل َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

تَۡسلِۡيمًا ﴿۵۷﴾ 
58. Sesungguhnya, aorang-

orang yang menyakiti Allah dan 
Rasul-Nya,2368 Allah mengutuk 
mereka di dunia dan di akhirat, 
dan Dia menyediakan bagi 
mereka azab yang menghinakan.

ُم  
ُ
لََعَنہ َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 

اللّٰ یُۡؤُذۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

ابًا 
َ

َعذ ۡم  
ُ
لَہ اََعّدَ  َو  ِخَرِۃ  

ٰ
الۡا َو  نَۡیا  الّدُ فِي  ُہ 

اللّٰ

ِہۡیًنا ﴿۵۸﴾  ّمُ
59. bDan orang-orang yang me-

nyakiti laki-laki dan perempuan 
yang beriman tanpa ada kesalahan 
yang mereka perbuat, maka sung-
guh, mereka menanggung akibat 
fitnah dan dosa yang nyata.

الُۡمۡؤِمٰنِت  َو  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  یُۡؤُذۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

بُۡہَتانًا  اۡحَتَمُلۡوا  فََقِد  اۡکتََسُبۡوا  َما  بَِغیِۡر 

ِبۡیًنا ﴿٪۵۹﴾  ّوَ  ِاثًۡما ّمُ 

60. Wahai  Nabi! Katakanlah ke-
pada istri-istri engkau dan anak-
anak perempuan engkau serta istri-
istri orang mukmin, hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya 
dari atas kepala mereka sampai 
menutupi dadanya.2369 Hal itu lebih 
memudahkan mereka agar dapat 
dikenal dengan demikian mereka 
tidak diganggu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.**

َو  بَٰنِتَک  َو  لِّاَۡزَواِجَک  قُۡل  ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِمۡن  َعلَۡیِہّنَ  یُۡدنِیَۡن  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  نَِسٓاِء 

فَلَا   َن 
ۡ
یُّۡعَرف اَۡن  ٰۤي  اَۡدن َجلَابِۡیِبِہّنَ ٰؕذلَِک 

ِحۡيمًا ﴿۶۰﴾  ُہ َغُفۡوًرا ّرَ
اَن اللّٰ

َ
یُۡؤَذیَۡن ؕ َو ک

* Hadhrat Masih Mau’ud As bersabda tentang ayat ini: “Dari ayat ini jelas, bahwa amalan 
Rasulullah Saw sedemikian rupa sehingga untuk memujinya Allah Swt tidak membatasi dengan 
kata-kata yang khusus. Kata tersebut bisa ditemukan, tapi tidak digunakan yakni pujian atas 
amal sholeh beliau Saw jauh di luar jangkauan. Ayat seperti ini tidak pernah digunakan untuk 
mengagungkan seorang nabi pun. Di dalam roh beliau Saw ada kebenaran dan kesetiaan 
dan di pandangan Allah Swt amalan beliau begitu disenangi sehingga Allah Swt selalu 
memerintahkan, bahwa manusia harus selalu menyampaikan shalawat untuk mengungkapkan 
rasa syukur.” (Malfuzat Hadhrat Masih Mau’ud As Jld. 1, Hlm.24, Cet. Rabwah)
** Pada ayat ini peraturan tentang jilbab diberikan, yang darinya dapat diketahui, bahwa 

(Ummul-Mukminin) tidaklah sesuai dengan kemuliaan rohani mereka untuk 
dinikahi salah seorang dari “anak-anak rohani” mereka.

R. 8
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61. Jika orang-orang munafik 
dan orang-orang yang di dalam 
hatinya ada penyakit serta 
orang-orang yang menimbulkan 
keresahan di dalam kota tidak 
berhenti menyebarluaskan desas-
desus palsu, niscaya Kami akan 
mendorong engkau untuk terus 
melawan mereka,2370 kemudian 
mereka tidak akan tinggal ber-
tetangga dengan engkau di 
dalamnya kecuali sebentar.

فِۡي  ِذیَۡن 
َّ ال َو  الُۡمٰنِفُقۡوَن  یَۡنَتِہ  ۡم 

َّ ل لَِئۡن 

الَۡمِدیَۡنِۃ   فِي  الُۡمۡرِجُفۡوَن  ّوَ  َرٌض 
َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  

ا  
َّ ِال   

ۤ
ِفۡیَہا ُيجَاِوُرۡونََک   لَا  ثُّمَ  بِہِۡم  َک  ِریَّنَ

ۡ
لَُنغ

قَلِۡیلًا ﴿۶۱﴾ 

نصف 
الحزب

46

62. Mereka itu dikutuk, di mana 
saja mereka dijumpai, mereka 
ditangkap dan sungguh-sungguh 
dibunuh.2371* 

ُلۡوا   قُّتِ َو  ۡوا 
ُ

اُِخذ ا  ثُِقُفۡوۤ ُعۡونِیَۡن ۪اَیَۡنمَا 
ۡ
ل ّمَ

تَۡقِتۡیلًا  ﴿۶۲﴾ 
63. aDemikianlah sunnah Allah 

berkenaan dengan orang-orang 
yang telah berlalu sebelum kamu, 
dan engkau tidak akan pernah 
mendapatkan perubahan dalam 
sunnah  Allah.

لَۡن   َو   ۚ قَۡبُل  ِمۡن  َخَلۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال فِي  ِہ  

اللّٰ  
َ

ۃ ُسّنَ

ِہ تَۡبِدیۡلًا ﴿۶۳﴾ 
ِۃ  اللّٰ ِجَد لُِسّنَ

َ
ت

64. bOrang-orang bertanya 
kepada engkau mengenai Saat 
penghabisan. Katakanlah, “Ilmu 
mengenai hal itu di sisi Allah 
semata.” Dan apakah yang dapat 
membuat engkau tahu bahwa Saat 
itu mungkin telah dekat?

َما 
ِانَّ اَعِۃؕقُۡل  الّسَ َعِن  اُس  الّنَ يَۡسـَٔلَُک 

  
َ

اَعۃ   الّسَ
َ

ِہَؕو َما یُۡدِریَۡک لََعّل
ُمَہا ِعۡنَد اللّٰ

ۡ
ِعل

ۡوُن  قَِریًۡبا ﴿۶۴﴾ 
ُ

تَک

2368. Dengan kata-kata, “menyakiti Allah,” dimaksudkan, ‘berusaha 
meletakkan penghalang-penghalang di jalan kebenaran” dan dengan “menyakiti 
Rasul-Nya” dimaksudkan, “berusaha mengumpat dan memfitnah beliau.”

a17 : 78;  35 : 44;  48 : 24.   b7 : 188;  78 : 3.

melalui peraturan ini dapat dibedakan mana wanita muslim dan mana yang bukan. Kalau tidak, 
Yahudi dengan niat jahil dapat mengatakan, ‘Kami tidak tahu, apakah ia ini wanita muslim 
atau bukan karena itu kami mempermainkannya’. 
* Ayat 61-62: Dalam ayat-ayat ini diterangkan tentang penyebar fitnah dari orang-orang 
munafik dan Yahudi yang menyebarkan fitnah di Madinah untuk menentang orang-orang Islam. 
Allah Swt telah berjanji kepada Rasulullah Saw, bahwa engkau akan menang atas mereka dan 
mereka akan meninggalkan kota engkau. Waktu itu mereka akan ada di bawah laknat Allah 
Swt dan akan terjadi seperti ini, bahwa mereka boleh dijerat hukum dan boleh dibunuh.
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65. Sesungguhnya, aAllah me-
ngutuk orang-orang kafir, dan 
menyediakan bagi mereka api 
yang menyala-nyala.

 ﴾۶۵ۙ ﴿ َسِعیًۡرا  ۡم 
ُ
لَہ اََعّدَ  َو  الٰۡکفِرِیَۡن  لََعَن  َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

66. Mereka akan tinggal lama 
di dalamnya, mereka tidak akan 
mendapatkan sahabat dan tidak 
pula penolong.

لَا   ّوَ  ا  َولِّیً َيِجُدۡوَن  لَا   ۚ اَبًَدا    
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن 

 ﴾۶۶ۚ نَِصیًۡرا ﴿
67. Pada hari ketika wajah 

mereka akan dibolak-balikkan di 
atas api, mereka akan berkata, 
b”Alangkah baiknya sekiranya 
kami dahulu taat kepada Allah 
dan Rasul”.

یَُقۡولُۡوَن  اِر  الّنَ فِي  ۡم 
ُ
ُوُجۡوُہہ ُب 

َّ تَُقل یَۡوَم 

ُسۡولَا ﴿۶۷﴾  َہ  َو اََطۡعَنا الّرَ
  اََطۡعَنا اللّٰ

ۤ
ٰیلَۡیَتَنا

68. cDan mereka berkata, 
“Wahai Tuhan Kami sesung-
guhnya kami telah menaati 
pemimpin-pemimpin kami dan 
para pembesar kami kemudian 
mereka menyesatkan kami dari 
jalan yang lurus.”2372

بََرٓاَءنَا  
ُ
ک َو  َساَدتََنا  اََطۡعَنا    

ۤ
ا

َ ِانّ   
ۤ
َربََّنا قَالُۡوا  َو 

ِبۡیلَا ﴿۶۸﴾  ۡونَا الّسَ
ُ

َضّل
َ
فَا

a7 : 45.  b25 : 28.   c7 : 39;  14 : 22;  28 : 64;  34 : 32 - 33;  40 : 48 - 49.

2369. Jalābīb (kain selubung) adalah jamak dari Jilbāb, artinya (a) 
pakaian-kemas wanita bagian luar; (b) pakaian yang membungkus seluruh 
tubuh; (c) pakaian yang dipakai seorang wanita yang sama sekali membungkus 
tubuhnya sehingga bahkan tangannya pun tidak dibiarkan tak tertutup (Lane). 
“Pardah” menurut ajaran Islam mengandung dua maksud. Islam menganjurkan 
hidup terpisah dan menyarankan sopan-santun dan tingkah laku yang terhormat. 
Kaum wanita tidak diizinkan berjumpa dengan kaum pria sebebas-bebasnya, 
dan mereka pun diharapkan menaati peraturan-peraturan tertentu berkenaan 
dengan pakaian bila mereka keluar rumah mereka. Untuk pembahasan lebih 
terperinci mengenai “pardah” ini lihatlah catatan no. 2044.

2370. Orang-orang munafik dan Yahudi dari Medinah berusaha meletakkan 
segala macam halangan pada jalan Islam, senjata utama dalam persenjataan 
mereka melawan Islam, ialah penyebaran kabar palsu. Kemampuan 
menimbulkan usaha jahat ini mendapat kemunduran hebat, ketika kekalahan 
dan keceraiberaian laskar-laskar sekutu menambah kekuatan dan kekuasaan 
politik serta pamor Islam. Ungkapan, Lanughriyannaka bihim, juga berarti, 
“Kami pasti akan menyuruh engkau mengambil tindakan terhadap mereka,” 
atau “memberikan kepada engkau kekuasaan atas mereka.”

2371. Kenistaan dan kehinaan telah membuntuti orang-orang Yahudi 
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69. “Wahai Tuhan kami, tim-
pakanlah kepada mereka azab dua 
kali lipat dan kutuklah mereka 
dengan kutukan yang besar.”

ۡم  
ُ
الَۡعۡنہ َو  اِب 

َ
الَۡعذ ِمَن  ِضۡعَفیِۡن  تِہِۡم 

ٰ
ا   

ۤ
َربََّنا

لَۡعًنا َکِبیًۡرا ﴿٪۶۹﴾  

70. “Wahai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu seperti 
orang-orang yang telah me-
nyusahkan2373 Musa,2373A tetapi 
Allah membebaskannya dari apa 
yang mereka katakan. aDan ia, 
Musa, adalah orang yang mem-
punyai kedudukan terhormat di 
sisi Allah.”

ِذیَۡن 
َّ ال

َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

اَن 
َ
ک قَالُۡواَؕو  ِممَّا  ُہ 

اللّٰ اَُہ   فَبَّرَ ُمۡوٰسي  َذۡوا 
ٰ
ا

 ﴾۷۰ؕ ِہ  َوِجۡیًہا  ﴿
ِعۡنَد اللّٰ

71. “Wahai orang-orang yang 
beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan katakanlah perkataan 
yang benar.

َہ َو قُۡولُۡوا  قَۡولًا  
ُقوا اللّٰ

َّ َمنُوا ات
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
 یٰۤا

 ﴾۷۱ۙ َسِدیًۡدا  ﴿
72. Dia akan memperbaiki 

amal-amalmu dan akan meng-
ampuni bagimu dosa-dosamu. 
bDan barangsiapa taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguh ia akan meraih ke-
menangan besar.

لَُکۡم  یَۡغفِۡر  َو  اَۡعمَالَُکۡم  لَُکۡم  یُّۡصِلۡ�    

َہ  َو َرُسۡولَٗہ  فََقۡد  
ۡم َؕو َمۡن یُِّطِع اللّٰ

ُ
ُذنُۡوبَک

فَاَز  فَۡوًزا َعِظۡيمًا ﴿۷۲﴾ 

73. Sesungguhnya Kami telah 
menawarkan amanat syariat 
sempurna kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, akan 
tetapi mereka semuanya enggan 
memikulnya dan mereka takut 
terhadapnya, tetapi manusia 
memikulnya. Sesungguhnya ia 
sangat aniaya dan mengabaikan 
dirinya sendiri.2374*

َو  ٰمٰوِت  لّسَ ا َعلَي   
َ

نَۃ لۡاََما ا ۡضَنا  َعَر ا 
نَّ ِا

َو  َنَہا 
ۡ
ۡحِمل

َ
ّي اَۡن  بَیَۡن 

َ
فَا ِجَباِل 

ۡ
ال َو  الۡاَۡرِض 

ٗہ 
ِانَّ  ؕ الِۡانَۡساُن  َحَملََہا  َو  ِمۡنَہا  اَۡشَفۡقَن 

 ﴾۷۳ۙ اَن َظُلۡوًما َجُہۡولًا ﴿
َ
ک

a19 : 52,  53.    b4 : 14;  24 : 53;  48 : 18.

yang malang nasibnya itu sepanjang masa. Kembali mereka ke Palestina dan 
berdirinya negara Israil agaknya hanya merupakan suatu fase sementara belaka.

2372. Dalam ayat sebelumnya disinggung tentang para pemimpin kaum 
* Ayat ini menerangkan tentang keunggulan Rasulullah Saw atas segenap nabi-nabi yang 
lain, karena beliau mendapat amanat dalam bentuk ajaran Al-Qur’an. Sebelum Rasulullah 

R. 9
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74. Sebagai akibatnya ialah 
Allah akan mengazab orang-
orang laki-laki dan perempuan 
yang munafik, dan orang-orang 
laki-laki dan perempuan yang 
musyrik, adan Allah senantiasa 
kembali dengan kasih sayang 
kepada orang-orang laki-laki dan 
perempuan yang beriman. Dan 
Allah adalah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

َو  الُۡمٰنِفٰقِت  َو  الُۡمٰنِفِقیَۡن  ُہ 
اللّٰ َب  ِ

ّ
لُِّیَعذ

َعلَي  ُہ 
اللّٰ یَُتۡوَب  َو  ِت 

ٰ
الُۡمۡشِرک َو  الُۡمۡشِرکِیَۡن 

ُہ  
اللّٰ اَن 

َ
ک َو   ؕ الُۡمۡؤِمٰنِت  َو   الُۡمۡؤِمِنیَۡن 

ِحۡيمًا ﴿٪۷۴﴾ َغُفۡوًرا  ّرَ 

a4 : 28;  9 : 104.

kafir, sebab Wujūh berarti juga para pemimpin. Di sini disebutkan pemimpin-
pemimpin tingkat bawah. Merupakan fitrat manusia suka berusaha melemparkan 
noda perbuatan-perbuatan buruknya sendiri kepada orang lain.

2373. Ādzāhu berarti, ia melakukan atau mengatakan apa yang tidak 
disenanginya atau yang dibencinya, mengganggu atau menjengkelkan atau 
melukai perasaannya. 

2373A. Nabi Musa As telah dijadikan sasaran fitnahan-fitnahan berat, 
antara lain: (1) Karun (Korah) menghasut seorang perempuan untuk membuat-
buat tuduhan terhadapnya bahwa ia pernah mengadakan hubungan gelap dengan 
dirinya. (2) Karena timbul iri hati melihat semakin meningkatnya pengaruh 
Nabi Harun As di tengah kaumnya, Nabi Musa As berusaha membunuh Nabi 
Harun As (3) Ia mengidap penyakit lepra dan rajasinga atau syphilis. (4) Samiri 
menuduhnya berbuat syirik. (5) Adik perempuannya sendiri melemparkan 
tuduhan palsu terhadapnya (Bilangan 12:1).

2374. Hamala al-Amānata berarti, ia membebankan atas dirinya atau 
menerima amanat; ia mengkhianati amanat itu. Zalūm adalah bentuk kesangatan 
dari Zalīm yang adalah fa’il atau pelaku dari Zalama, yang berarti, ia meletakkan 
benda itu di tempat yang salah; Zalamahū berarti, ia membebani diri sendiri 
dengan suatu beban yang melewati batas kekuatan atau kemampuan pikulnya. 
Jahūl adalah bentuk kesangatan dari kata Jahīl, yang berarti, lalai, dungu, dan 
alpa (Lane).

(1) Manusia dianugerahi kemampuan-kemampuan dan kekuatan fitri besar 
sekali untuk meresapkan dan menjelmakan di dalam dirinya sifat-sifat Ilahi 
Saw tidak ada nabi yang memiliki kemampuan untuk memikul beban itu. Maksud amanat itu 
adalah Al-Qur’an. Beberapa mufasir sama sekali keliru dalam menterjemahkan ‘Zhaluman 
Jahula’. Yang dimaksud ‘Zhaluman’ bukanlah menganiaya orang lain, melainkan menganiaya 
diri sendiri yang telah memikul beban yang sangat berat.
‘Jahula’ maksudnya bukan sangat jahil, tapi ia yang memikul tanggung jawab yang sangat 
besar dan tidak peduli tentang akibatnya. Sebegitu banyak kezaliman yang menimpa Rasulullah 
Saw semuanya itu terjadi sesudah turunnya Al-Qur’an.
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untuk menayang citra (bayangan) Khalik-nya (QS.2:31). Sungguh inilah amanat 
agung yang hanya manusia sendiri dari seluruh isi jagat raya ini yang ternyata 
sanggup melaksanakannya; makhluk-makhluk dan benda-benda lainnya – para 
malaikat, seluruh langit (planet-planet), bumi, gunung-gunung sama sekali 
tidak dapat menandinginya. Mereka seakan-akan menolak mengemban amanat 
itu. Manusia menerima tanggungjawab ini, sebab hanya dialah yang dapat 
melaksanakannya. Ia mampu menjadi Zalūm (aniaya terhadap dirinya sendiri) 
dan Jahūl (mengabaikan diri sendiri) dalam pengertian bahwa ia dapat aniaya 
terhadap dirinya sendiri dalam arti bahwa ia dapat menanggung kesulitan apa 
pun dan menjalani pengorbanan apa pun demi Khalik-nya, dan ia mampu 
mengabaikan diri atau alpa dalam arti bahwa dalam mengkhidmati amanat-Nya 
yang agung lagi suci itu, ia dapat mengabaikan kepentingan pribadinya dan 
hasratnya untuk memperoleh kesenangan dan kenikmatan hidup.

(2) Jika kata al-Amānat diambil dalam arti sebagai hukum Al-Qur’an, dan 
kata al-Insān sebagai manusia sempurna, yakni, Rasulullah Saw, maka ayat 
ini akan berarti bahwa dari semua penghuni seluruh langit dan bumi, hanya 
Rasulullah Saw sendiri saja yang mampu diamanati wahyu yang mengandung 
syariat yang paling sempurna dan penutup, ialah syariat Al-Qur’an; sebab, 
tidak ada orang atau wujud lain yang pernah dianugerahi sifat-sifat agung yang 
mutlak diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab besar ini sepenuhnya 
dan sebaik-baiknya.

(3) Kalau kata Hamala diambil dalam arti mengkhianati atau tidak jujur 
terhadap suatu amanat, maka ayat ini akan berarti bahwa amanat syariat Ilahi 
telah dibebankan atas manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi 
maupun di langit. Mereka itu semua – kecuali manusia – menolak mengkhianati 
Amanat ini, yakni, mereka itu sepenuhnya dan dengan setia menjalankan segala 
hukum yang kepada hukum-hukum itu mereka harus tunduk.

Seluruh alam setia kepada hukum-hukumnya dan para malaikat juga 
melaksanakan tugas mereka dengan setia dan patuh (QS.16:50-51). Hanya 
manusia saja yang disebabkan telah dikaruniai kebebasan bertindak dan 
berkemauan, mau juga mengingkari dan melanggar perintah Tuhan; sebab, ia 
aniaya dan mengabaikan serta tidak mempedulikan tugas dan kewajibannya. 
Arti demikian mengenai ayat ini didukung oleh QS.41:12.
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Surah 34
SABA’

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 55, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diwahyukan di Mekah. Sulit untuk menetapkan waktunya 
yang pasti. Beberapa cendekiawan menempatkannya pada pertengahan 
periode Mekah; beberapa yang lainnya, seperti Rodwell dan Noldeke, 
menempatkan pada waktu yang lebih belakangan. Beberapa surah 
sebelumnya mengandung nubuatan-nubuatan tentang kebangkitan, 
kemajuan, dan kemenangan akhir agama Islam atas agama-agama lain, 
sedang dalam surah yang persis sebelum ini, yakni Surah Al-Ahzab, 
topik ini telah dibahas dengan agak panjang lebar; betapa kekuatan-
kekuatan jahiliyah terpadu, gagal sama sekali dalam rencana-rencana 
jahat mereka, dan betapa Islam kemudian keluar dari salah satu cobaan 
yang paling dahsyat dengan kemenangan gilang-gemilang; kekuatan 
dan pamornya meningkat lebih besar lagi. Akan tetapi, di dalam surah 
ini orang-orang Muslim telah diperingatkan supaya bersiap-siaga 
terhadap bahaya tergelincir ke dalam lembah kemaksiatan; sebab, bila 
harta dan kemewahan terlimpah pada suatu kaum, biasanya mereka 
cenderung tenggelam ke dalam kehidupan enak dan mewah. 

Karena Tuhan tidak akan mempunyai hubungan khusus dengan 
suatu kaum tertentu selamanya, maka apabila kaum Muslimin 
menjalani kehidupan durhaka di puncak kejayaan dan kesejahteraan 
duniawi mereka – sebagaimana yang dilakukan bangsa Saba’ atau 
kaum Bani Israil sepeninggal Nabi Sulaiman As – maka merekapun 
akan mengalami nasib yang sama.

Ikhtisar Surah
Surah ini memulai (bahasannya) dengan memanjatkan puji-puji 

kepada Allah, “Yang kepunyaan Dia-lah apa pun yang ada di seluruh 
langit dan apa pun yang ada di bumi,” yang mengandung maksud 
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bahwa karena Tuhan itu Mahabesar dan Mahakuasa, maka suatu kaum 
yang berusaha menentang kekuasaan-Nya, niscaya akan menemui 
kegagalan dan kekecewaan. Lebih lanjut dikatakan dalam surah 
ini bahwa orang-orang kafir menipu diri sendiri dengan keyakinan 
mereka bahwa penolakan mereka terhadap Amanat Islam itu tidak 
akan dihukum, dan bahwa “Saat itu tidak akan pernah datang kepada 
mereka.” Orang-orang ingkar itu diperingatkan bahwa kekuatan 
mereka akan patah dan kejayaan mereka akan hilang-sirna, dan bahwa 
kenyataan (yang segera terjadi) akan menjadi bukti tentang kebenaran 
tugas suci Rasulullah Saw. 

Kemudian, surah ini menyinggung dengan agak terinci keadaan 
Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman As yang memperoleh kemenangan 
demi kemenangan besar dengan menaklukkan dan menundukkan 
suku-suku bangsa pembangkang, yang juga di masa pemerintahan 
keduanya, kekuasaan serta kejayaan bangsa Bani Israil menanjak 
sampai di puncaknya. Akan tetapi, dalam keangkuhan atas kekuasaan 
dan kesejahteraannya, bangsa Bani Israil jatuh ke dalam lembah 
kemaksiatan dan mereka mulai menjalani kehidupan yang bergelimang 
dengan dosa. Singgungan tentang kaum Bani Israil ini diikuti oleh 
singgungan mengenai kaum Saba’, suatu bangsa yang sangat makmur 
dan berkebudayaan tinggi. Akan tetapi, seperti halnya kaum Bani Israil, 
mereka juga menentang dan tidak menaati perintah Ilahi, sehingga 
mengobarkan amarah Tuhan. Karena itu, merekapun bernasib seperti 
kaum Bani Israil. Mereka dihancurkan oleh banjir yang amat dahsyat. 

Dengan menyebutkan kekuasaan, kejayaan dan kesejahteraan kaum 
Bani Israil di bawah pemerintahan Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman 
As, dan menyebutkan kekuasaan, kejayaan, dan kesejahteraan bangsa 
Saba’, serta dengan mengisyaratkan kehancuran kedua bangsa itu 
kemudian hari, surah ini memberi peringatan kepada kaum Muslimin 
bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan akan dilimpahkan juga 
kepada mereka, tetapi jika di dalam masa keemasan itu – seperti halnya 
kaum Bani Israil dan kaum Saba’ – mereka menceburkan diri ke dalam 
kehidupan serba mewah dan senang, merekapun akan dihukum seperti 
halnya bangsa-bangsa itu.

Kemudian, surah ini membahas topik utamanya, yakni, 
kebangkitan agama Islam yang progresif, dan nasib menyedihkan yang 
akan menimpa kaum musyrikin dan tuhan-tuhan palsu mereka. Orang-
orang kafir ditantang supaya berseru kepada tuhan-tuhan mereka agar 
menghambat kemajuan Islam, dan agar mencegah kemunduran serta 
kemerosotan cita-cita dan   lembaga-lembaga palsu mereka sendiri. 
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Mereka diberi tahu, bahwa tidak ada kekuatan atau kekuasaan di 
dunia ini yang dapat menghentikan terjadinya hal-hal itu. Untuk 
menginsyafkan mereka bahwa upaya mereka telah ditakdirkan akan 
gagal dan Islam akan menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya, 
mereka lebih lanjut diperintah untuk mempelajari berlakunya hukum-
hukum alam yang semuanya terus bekerja membantu (kemenangan) 
Islam. 

Menjawab pertanyaan orang-orang kafir mengenai kapan nubuatan 
tentang kebangkitan dan kemajuan Islam itu akan menjadi sempurna, 
surah ini melangkah demikian jauh sehingga menetapkan jangka 
waktunya yang pasti. Surah ini menyatakan bahwa tanda-tandanya 
akan mulai nampak kira-kira setahun sesudah hijrah Rasulullah Saw 
dari Mekah, ketika kaum Quraisy menjadikan diri mereka sendiri layak 
menerima hukuman Ilahi karena mengusir beliau dari kota kelahiran 
beliau sendiri. 

Lalu, surah ini menyatakan bahwa manakala seorang muslih 
rabbani (divine reformer) muncul, maka orang-orang yang mempunyai 
kepentingannya (vested interest) dan golongan-golongan yang 
menikmati hak-hak istimewalah yang akan menentangnya. Mereka 
merasa dan mengerti bahwa kebangkitan gerakan baru itu akan 
melemahkan pengaruh mereka terhadap orang-orang miskin yang 
karena menerima amanat baru itu, tidak mau lagi diperas dan ditindas. 
Maka mereka (orang-orang ingkar itu – peny.) melawannya mati-matian 
dan berusaha membinasakannya di masa tunasnya, dan golongan-
golongan yang tertindas dan terperas dipaksa – dengan ancaman serta 
intimidasi – supaya menerima kepemimpinan mereka dan menentang 
sang pembaharu (Muslih Rabbani) itu.

Menjelang penutup, surah ini menyebut tolok ukur sederhana, 
yang dengan itu mudah diketahui, bahwa Rasulullah Saw itu bukan 
penipu atau orang yang tidak sehat pikirannya, melainkan seorang nabi 
Allah yang hakiki. Seorang penipu – demikian kata surah ini – tak 
pernah dibiarkan sejahtera dan pada akhirnya ia akan menemui nasib 
yang menyedihkan, sedangkan misi Rasulullah Saw akan terus maju. 
Orang yang tidak sehat pikiran tidak mungkin dapat mendatangkan 
perubahan luar biasa dalam kehidupan suatu bangsa secara menyeluruh, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Segala puji bagi Allah Yang 
kepunyaan-Nya apa pun yang 
ada di seluruh langit dan apa 
pun yang ada di bumi.2375 Dan 
kepunyaan-Nya segala puji di 
akhirat. Dan Dia Mahabijaksana, 
Mahawaspada.

َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ  ِذۡي 
َّ ال ِہ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

اَل

ُہَو   َو   ؕ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  حَۡمُد 
ۡ

ال لَُہ   َو  الۡاَۡرِض  فِي 

خَِبیُۡر ﴿۲﴾ 
ۡ

حَِکۡیُم  ال
ۡ

ال

3. bDia mengetahui apa yang 
masuk ke dalam bumi dan apa 
yang keluar darinya, dan apa 
yang turun dari langit dan apa 
yang naik kepadanya.2376 Dan 
Dia Maha Penyayang, Maha 
Pengampun.

ِمۡنَہا  َيۡخُرُج  َما  َو  الۡاَۡرِض  فِي  یَِلُج  َما  یَۡعلَُم 

َو   ؕ ِفۡیَہا  یَۡعُرُج   َما  َو  َمٓاِء  ِمَن الّسَ ِزُل 
ۡ
یَن َما  َو 

ِحۡیُم  الَۡغُفۡوُر ﴿۳﴾  ُہَو الّرَ

2375. Lima Surah Al-Qur’an, yaitu, ke-1, ke-6, ke-18, ke-35, dan 
surah ini, mulai dengan kalimat, “Segala puji bagi Allah.” Kesemua surah 
itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja membahas masalah Ketuhanan, 
Kemahakuasaan, dan Keagungan Allah.

2376. Kata-kata, “kepunyaan-Nya segala puji di akhirat,” merujuk 
kepada saat, ketika Islam akan jaya lagi sesudah kemundurannya yang 
sementara . Yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah pokok masalah yang 
dibahas dalam QS.32: 6. Maksudnya ialah bahwa hanya Tuhan Sendiri yang 
mengetahui macam ajaran apa yang diperlukan untuk abad tertentu. Demikian 
pula, Dia-lah yang mengetahui kapan Dia mesti menarik ke langit ajaran-
Nya yang telah diturunkan-Nya dari situ, sesudah ajaran itu dirusak manusia, 
sebagaimana Dia menarik kembali air ke langit dalam bentuk uap sesudah 
air itu menjadi rusak dan menurunkannya lagi sesudah menjadi bersih dalam 
bentuk hujan. 

Kata-kata, “apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar 
darinya,” dapat juga diartikan bahwa apa pun yang ditanam orang, itu juga 
yang akan dipungutnya sebagai hasilnya. Perbuatan-perbuatan yang baik 
menghasilkan hasil baik dan perbuatan-perbuatan buruk akan membawa 
akibat-akibat buruk. Ayat ini dapat juga dianggap berarti bahwa Tuhan 
mengetahui segala gejala dan setiap kejadian, termasuk timbul-tenggelamnya 
bangsa-bangsa.

a1 : 1.  b57 : 5.
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2377. Pokok pembahasan ayat sebelumnya lebih lanjut dijelaskan dan 
diolah dalam ayat ini, yakni, bahwa tiada perbuatan baik atau buruk yang 
tidak berbekas. Dengan demikian orang-orang kafir diperingatkan bahwa 
perlawanan mereka terhadap Islam dan aniaya terhadap kaum Muslimin tidak 
akan dibiarkan tanpa mendapat hukuman.

4. Dan orang-orang kafir 
berkata, “Saat itu tidak akan 
datang kepada kami.”  Katakanlah, 
“Mengapa tidak, demi Tuhanku 
yang Maha Mengetahui yang 
gaib niscaya Saat itu akan datang 
kepadamu, atiada sebesar dzarrah 
pun tersembunyi di langit dan 
tidak di bumi, dan tidak yang 
lebih kecil dari itu dan tidak pula 
yang lebih besar kecuali tercatat 
dalam Kitab yang nyata.2377

 ؕ  
ُ

اَعۃ الّسَ تِۡیَنا 
ۡ
تَا لَا  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

الَۡغۡیِب�لَا   ٰعلِِم   � ۡم 
ُ

ک تَِیّنَ
ۡ
لََتا َربِّۡي   َو  بَلٰي  قُۡل  

ٰمٰوِت َو لَا فِي  ٍۃ  فِي الّسَ یَۡعُزُب َعۡنُہ  ِمۡثَقاُل َذّرَ

ا 
َّ ُر ِمۡن ٰذلَِک َو لَاۤ  اَۡکبَُر ِال

َ
الۡاَۡرِض َو لَاۤ  اَۡصغ

 ﴾۴﴿ۙ ِبیٍۡن  فِۡي کِٰتٍب ّمُ

5. bSupaya Dia mengganjar 
orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh. Mereka itulah 
yang akan memperoleh ampunan 
dan rezeki yang mulia.

 ؕ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال لَِّيۡجِزَي 

ِریٌۡم  ﴿۵﴾ 
َ
ۡغفَِرٌۃ  ّوَ ِرۡزٌق ک ۡم ّمَ

ُ
ِٰٓئَک لَہ اُول

6. cDan mengenai orang-orang 
yang berusaha keras menentang 
tanda-tanda Kami, menggagalkan 
rencana-rencana Kami, mereka 
itulah yang bagi mereka ada azab 
yaitu hukuman yang pedih.

ۡم  
ُ
ِٰٓئَک  لَہ ٰیِتَنا ُمٰعِجِزیَۡن اُول

ٰ
ِذیَۡن َسَعۡو فِۡيۤ  ا

َّ َو ال

ۡجٍز  اَلِۡیٌم ﴿۶﴾  ۡن  ّرِ اٌب  ّمِ
َ

َعذ

7. dDan orang-orang yang 
diberi ilmu melihat bahwa 
apa yang diturunkan kepada 
engkau dari Tuhan engkau itulah 
kebenaran, apa yang diturunkan 
itu membimbing kepada jalan 
Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Terpuji.

ِالَۡیَک  اُنِۡزَل   ِذۡيۤ  
َّ ال َم 

ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال یََري  َو 

 � َو یَۡہِدۡيۤ ِالٰي  ِصَراِط الۡعَِزیِۡز  
َ

حَّق
ۡ

بَِّک ُہَو ال ِمۡن ّرَ

حَِمۡیِد ﴿۷﴾ 
ۡ

ال

a10 : 62. b10 : 5; 30 : 46.  c22 : 52; 34 : 39.  d13 : 20; 22 : 55; 35 : 32; 56 : 96.
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8. Dan orang-orang kafir 
berkata, “Maukah  kami tunjukkan 
kepada kamu seorang laki-laki 
yang akan memberitahukan 
kepada kamu bahwa apabila 
kamu telah dihancurkan sehancur-
hancurnya, sungguh kamu akan 
dibangkitkan kembali  sebagai 
makhluk baru?”

ُرۡوا َہۡل نَُدلُُّکۡم َعلٰي َرُجٍل 
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ َو قَاَل ال

لَِفۡي  ۡم 
ُ

ک
ِانَّ  � ٍق  ُمَمّزَ   

َ
ّل

ُ
ک ۡقتُۡم  مُّزِ ِاَذا  ۡم  

ُ
ُئک یَُّنّبِ

 ﴾۸﴿ۚ ٍق َجِدیٍۡد 
ۡ
َخل

9. Apakah ia mengada-adakan 
kedustaan terhadap Allah ataukah 
ia dihinggapi kegilaan? Tidak, 
abahkan orang-orang yang tidak 
beriman kepada akhirat itulah 
yang berada dalam azab dan 
kesesatan  yang jauh.

بَِل   ؕ  
ٌ

ۃ ِجّنَ بِٖہ  اَۡم  ِذبًا 
َ
ک ِہ 

اللّٰ َعلَي  ٰري 
َ
ت

ۡ
اَف

َو  اِب  
َ

الَۡعذ فِي  ِخَرِۃ  
ٰ

بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال

لِٰل  الَۡبِعۡیِد ﴿۹﴾ 
َ

الّض

10. Apakah mereka tidak me-
lihat bagaimana mereka diliputi 
oleh apa yang ada di hadapan 
mereka dan apa yang ada di 
belakang mereka dari langit dan 
bumi? bJika Kami menghendaki 
Kami dapat menenggelamkan 
bumi bersama mereka atau me-
nimpakan pecahan-pecahan 
langit kepada mereka.2378  Sesung-
guhnya dalam hal itu benar-benar 
terdapat tanda bagi setiap hamba 
yang bertaubat kepada-Nya.

ۡم 
ُ
َفہ

ۡ
َخل َما  َو  اَیِۡدیۡہِۡم  بَیَۡن  َما  ِالٰي  یََرۡوا  اَفَلَۡم 

بِہُِم   ۡخِسۡف 
َ
ن  

ۡ
َشا

َّ ن ِاۡن   ؕ الۡاَۡرِض  َو  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ

َمٓاِء  الّسَ َن   ّمِ کَِسًفا  َعلَۡیہِۡم   
ۡ

نُۡسِقط اَۡو  الۡاَۡرَض 

ِنۡیٍب  ﴿٪۱۰﴾  ّمُ َعۡبٍد  ّلِ 
ُ
لِّک   

ً
یَۃ

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ    ؕ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  43



11. Dan sungguh Kami telah 
menganugerahkan kepada Daud 
karunia dari Kami dan berfirman, 
c“Wahai gunung-gunung2378A dan 
burung-burung bertasbihlah  ber-
samanya”2378B, dan Kami telah 
melunakkan besi  baginya. 2379

بِۡي   اَّوِ ٰيِجَباُل   ؕ فَۡضلًا  ا  ِمّنَ َداٗوَد   تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

 ﴾۱۱ۙ حَِدیَۡد ﴿
ۡ

ا لَُہ  ال یَۡر ۚ َو اَلَّنَ
َ

َمَعٗہ  َو الّط

a17 : 11; 27 : 5.  b6 : 66; 17 : 69; 67 : 17 - 18.  c21 : 80;  38 : 19 - 20.
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12. Kami berfirman, “Buatlah 
baju besi yang panjang dan ukurlah 
lubang-lubang anyamannya dan 
kerjakanlah amal saleh. Sesungguh-
nya Aku Maha Melihat apa pun 
yang kamu kerjakan.*

ۡرِد َو اۡعَمُلۡوا  ۡر فِي الّسَ اَِن اۡعَمۡل ٰسِبٰغٍت ّوَ قَّدِ

ِۡي  بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر  ﴿۱۲﴾ 
ّ

َصاِلحًا ؕ ِان

13. aDan kepada Sulaiman Kami 
tundukkan angin, perjalanan pagi-
nya sama dengan sebulan perjalan-
an dan perjalanan petangnya sama 
dengan sebulan perjalanan. Dan 
Kami mengalirkan sumber cairan 
tembaga untuknya. Dan sebagian 
jin-jin ada yang bekerja di bawah 
perintahnya dengan izin Tuhan-
nya.2380 Dan Kami berfirman bahwa 
barangsiapa dari mereka menyim-
pang dari perintah Kami, Kami 
membuatnya merasakan azab api 
yang menyala-nyala.**

َرَواُحَہا  ّوَ  َشۡہٌر  َہا  ُغُدّوُ الّرِیَۡح  لُِسلَۡیٰمَن  َو 

ِجّنِ 
ۡ

َنا لَٗہ  َعیَۡن الِۡقۡطِر ؕ َو ِمَن ال
ۡ
َشۡہٌر ۚ َو اََسل

َمۡن  َو   ؕ َربِّٖہ  بِِاۡذِن  یََدیِۡہ   بَیَۡن  یَّۡعَمُل  َمۡن 

اِب 
َ

َعذ ِمۡن  نُِذۡقُہ   اَۡمِرنَا  َعۡن  ۡم 
ُ
ِمۡنہ یَِّزۡغ 

ِعیِۡر ﴿۱۳﴾  الّسَ

2378. Kata-kata, “Kami dapat menenggelamkan bumi bersama mereka,” 
merujuk kepada tanda-tanda dari bumi; dan kata-kata, “atau menimpakan pecahan-
pecahan langit kepada mereka,” mengisyaratkan kepada tanda-tanda dari langit.

2378A. Kabilah-kabilah yang hidup di pegunungan. Untuk ungkapan yang 
serupa lihat QS.12: 83.

2378B. Lihat catatan no. 1907.
2379. Ungkapan, “dan Kami telah melunakkan besi baginya,” menunjukkan, 

bahwa teknik pembuatan alat-alat perang dari besi sudah sangat dikembangkan 
oleh Nabi Daud As dan ia dengan mudah dapat memanfaatkankannya untuk 
membuat baju-baju besi, sebagaimana dinyatakan oleh ayat berikutnya.

  a21 : 82;  38 : 37.

* Ayat 11-12 : Pada ayat-ayat ini yang dimaksud dengan menaklukkan gunung-gunung adalah 
menaklukkan orang-orang gagah dan tangguh dari pegunungan, sebagaimana yang pernah 
ditaklukkan oleh Nabi Daud As. Sebagai dampaknya pada mereka dipikulkan tugas-tugas besar 
oleh beliau As. Yang dimaksud ‘burung-burung’ adalah manusia-manusia baik yang beriman kepada 
beliau As. Dalam bahasa rohani mereka disebut burung. Satu nikmat lain yang dianugerahkan 
kepada beliau As, adalah beliau dianugerahi keahlian dalam melebur besi dan memanfaatkannya. 
Tradisi memakai baju besi untuk berperang dimulai di zaman beliau As. Kepada Nabi Daud As juga 
diperintahkan, bahwa dalam peperangan jangan membuat baju besi yang celah-celahnya besar, tapi 
buatlah yang kecil. Walaupun sebelum zaman beliau As sudah dibuat baju besi tapi baju besi yang 
berantai kecil-kecil dimulai di zaman beliau As.
** Maksud dijadikannya angin taat kepada beliau, bukanlah berarti bahwa beliau As membuat 
penemuan piring terbang, sebagaimana sebagian mufasir menceritakan kisah seperti itu, tapi yang 
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14. Mereka mengerjakan untuk-
nya apa yang ia kehendaki dari 
bangunan tempat peribadatan, 
patung-patung, mangkuk-mangkuk 
besar bagaikan kolam-kolam,2381 dan 
periuk-periuk besar yang tetap pada 
tungkunya. Dan Kami berfirman, 
“Wahai keluarga Daud! aBeramallah 
penuh rasa syukur.” Tetapi sedikit 
sekali di antara hamba-hamba-Ku 
yang bersyukur.

تََماثِۡیَل  َو  حَاِریَۡب 
َ

ّم ِمۡن  يََشٓاُء  َما  لَٗہ  یَۡعَمُلۡوَن 

ا  ِاۡعَمُلۡوۤ  ؕ ِسٰیٍت  ّرٰ قُُدۡوٍر  َو  جََواِب 
ۡ

ال
َ
ک ِجَفاٍن  َو 

ِعَباِدَي   ۡن  ّمِ قَلِۡیٌل  ًراَؕو 
ۡ

ُشک َداٗوَد  َل 
ٰ
ا

 ﴾۱۴﴿ ۡوُر 
ُ

ک
َ

الّش

15. Maka tatkala Kami menetap-
kan kematian untuknya, yakni ke-
matian Sulaiman, tiada sesuatu yang 
menunjukkan kepada mereka perihal 
kematiannya selain rayap bumi2382 
yang memakan tongkatnya. Maka 
tatkala tongkat itu jatuh jin-jin me-
nyadari dengan jelas bahwa sekiranya 
mereka mengetahui yang gaib 
tentulah mereka tidak akan tetap 
dalam azab yang menghinakan.2383

ۡم َعلٰي َمۡوتِٖہۤ  
ُ
ہ

َّ ا قََضۡیَنا َعلَۡیِہ الَۡمۡوَت َما َدل فَلَّمَ

َخّرَ  ا  فَلَّمَ تَٗہ ۚ 
َ
ِمنَۡسا ُل 

ُ
ک

ۡ
تَا الۡاَۡرِض    

ُ
َدٓابَّۃ ا 

َّ ِال

انُۡوا یَۡعلَُمۡوَن الَۡغۡیَب َما 
َ
ۡو ک

َّ ِجّنُ اَۡن ل
ۡ

َنِت ال تََبّیَ

 ﴾۱۵ؕ اِب الُۡمِہیِۡن ﴿
َ

لَِبُثۡوا فِي الَۡعذ

2380. Wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman As terbentang dari Siria Utara 
sepanjang pantai Laut Tengah sebelah timur sampai Laut Merah, sepanjang 
Laut Arab sampai Teluk Persia. Pada hakikatnya, di zaman Nabi Sulaiman As 
kerajaan Bani Israil telah mencapai puncak kejayaan dalam kekayaan harta, 
kekuasaan, dan pengaruh, sebagaimana ditampakkan oleh kata Rīh, yang 
di antara lain artinya kekuasaan dan penaklukan-penaklukan (Lane) seperti 
digunakan dalam ayat ini. Ayat ini pun menunjukkan, bahwa Nabi Sulaiman As 

a21 : 81.

dimaksud di sini adalah angin kencang yang bertiup dari pantai ke lautan yang berubah arah setiap 
bulan. Dan dengan kekuatan angin ini perahu melaju, dan kemudian kembali. Inilah yang diinginkan 
oleh ayat ini. Nabi Daud As diberi kekuatan atas besi. Sedangkan Nabi Sulaiman As diberi kecerdasan 
yang luar biasa yaitu menemukan tambang tembaga, dan diajari cara mengolahnya di berbagai industri. 
Tentang jin, sudah diterangkan saat menerangkan tentang Nabi Daud As yang dimaksud adalah 
orang-orang gunung yang gagah dan tangguh. Ayat berikutnya menerangkan bagaimana mereka 
sangat rajin dan tangguh di dalam memikul tanggung jawab yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh 
orang biasa. Di dalam penjelasan secara detail diterangkan pertama tentang benteng besar, kemudian 
tentang patung, kuali yang sangat besar sebesar kolam, dan periuk yang sangat besar dan berat 
sehingga tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Dan periuk itu untuk mempersiapkan makan tentara 
agung beliau As. Setelah menyebut tentang nikmat-nikmat itu, ditekankan bukan hanya kepada Nabi 
Daud As, tapi juga kepada anak keturunan beliau As tentang pentingnya bersyukur, yakni sepanjang 
mereka bersyukur nikmat ini tidak akan ditarik. Kemudian di masa keturunan Nabi Sulaiman As 
nikmat ini terputus, karena mereka tidak punya kemampuan kerohanian dan hikmat kebijaksanaan. 
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16. Sungguh bagi kaum Saba2383A 
ada satu tanda di tempat tinggal 
mereka sendiri, dua kebun, satu di 
sebelah kanan dan satu di sebelah 
kiri, Kami berfirman kepada mere-
ka, “Makanlah dari rezeki Tuhan-
mu dan bersyukurlah kepada-Nya. 
Negerimu itu negeri yang indah dan 
Tuhan-mu Maha Pengampun.”

ِن 
ٰ
ت َجّنَ  ۚ  

ٌ
یَۃ

ٰ
ا ِنہِۡم 

َ
َمۡسک فِۡي  لَِسَبٍا   اَن 

َ
ک لََقۡد 

ۡم 
ُ

َربِّک ۡزِق  ّرِ ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک  ۬ؕ ِشَماٍل  ّوَ  یَِّمیٍۡن  َعۡن 

 ّوَ  َرّبٌ َغُفۡوٌر ﴿۱۶﴾ 
ٌ

َبۃ َدٌۃ َطّیِ
ۡ
ُرۡوا لَٗہ ؕبَل

ُ
َو اۡشک

17. Tetapi mereka berpaling, 
maka Kami kirimkan kepada 
mereka banjir dahsyat yang 
membinasakan.2384 dan Kami ganti 
kedua kebun mereka yang sangat 
baik dengan dua kebun yang 
berisikan buah-buahan pahit dan 
sejenis pohon cemara serta sedikit 
pohon bidara.

الۡعَِرِم  َسۡیَل  َعلَۡیہِۡم  َنا 
ۡ
ۡرَسل

َ
فَا ۡعَرُضۡوا 

َ
فَا

ٍل 
ُ
اُک ۡي 

َ
َذَوات َتیِۡن  َجّنَ َتۡیہِۡم  ِبجَّنَ ۡم 

ُ
لٰۡنہ بَّدَ َو 

ۡن ِسۡدٍر قَلِۡیٍل ﴿۱۷﴾  ۡيٍء ّمِ
َ

َخۡمٍط ّوَ اَثٍۡل ّوَ ش

memiliki suatu armada niaga yang besar (I. Raja-raja 9:26-28 & Jew. Enc. Jilid XI 
hlm. 437) dan bahwa perindustrian dan kerajinan telah berkembang pesat di bawah 
pemerintahannya dan bahwa ia telah menaklukkan serta memanfaatkan tenaga 
suku-suku bangsa pegunungan yang liar lagi suka memberontak (II Tawarikh 2:18 
& 4:1-2).

2381. Kecuali itu selaku seorang raja yang kaya-raya, sangat berkuasa dan 
beradab, Nabi Sulaiman As merupakan tokoh di antara raja-raja bangsa Bani 
Israil, yang mendirikan bangunan-bangunan. Ia mempunyai selera yang istimewa 
mengenai seni bangunan yang telah berkembang pesat di masa kekuasaannya. 
Baitulmukadas di Yerusalem memberi bukti yang nyata tentang selera halusnya 
berkenaan dengan seni bangunan.

2382. Putra yang sia-sia sebagai penerus Nabi Sulaiman As, Rehoboam; di 
bawah pemerintahannya yang lemah itu kerajaan Nabi Sulaiman As yang tadinya 
besar dan berkuasa telah menjadi berantakan (I. Raja-raja, Pasal 12, 13, 14 dan Jew. 
Enc. di bawah “Rehoboam”).

2383. Kehancuran dan keterpecahbelahan kerajaan Sulaiman As mulai 
berlaku pada masa pemerintahan Rehoboam.

2383A. Saba’, sebagaimana tersebut dalam QS.27:23, adalah sebuah kota di 
negeri Yaman, terletak kira-kira tiga hari perjalanan dari Shan’a yang disebut juga 
Ma’arib. Kota ini sering disebut-sebut dalam kitab Taurat dan dalam kepustakaan 
Yunani, Romawi, dan Arab; lebih-lebih pula dalam prasasti-prasasti yang 
terdapat di Arabia Selatan. Bangsa Saba’ adalah bangsa yang sangat makmur lagi 
berkebudayaan tinggi, dan kepadanya Tuhan telah menganugerahkan berlimpah-
limpah kehidupan yang serba senang dan sentausa. Seluruh negeri dijadikan 
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18. Demikianlah Kami telah 
menghukum mereka disebabkan 
mereka tidak bersyukur. Dan 
tidaklah kami membalas seperti 
itu kecuali kepada orang-orang 
yang sangat tidak bersyukur.

ٰجِزۡيۤ  
ُ

ن َہۡل  َو   ؕ ُرۡوا 
َ
َکف بَِما  ۡم  

ُ
َجَزیٰۡنہ ٰذلَِک 

ا الَۡکُفۡوَر ﴿۱۸﴾ 
َّ ِال

19. Dan Kami telah menempat-
kan di antara mereka dan kota-kota 
yang Kami berkati di dalamnya 
kota-kota lain yang dekat, dan 
Kami telah tetapkan tempat-tempat 
perhentian perjalanan2385 yang me-
nyenangkan di antara kota-kota itu. 
Dan Kami berfirman, “Berjalanlah 
di dalam-nya malam dan siang 
dengan aman.”

َنا 
ۡ
ٰبَرک ِتۡي 

َّ ال الُۡقَري  بَیَۡن  َو  ۡم 
ُ
بَۡیَنہ َنا 

ۡ
َجَعل َو 

یَۡرؕ  الّسَ ِفۡیَہا  ۡرنَا  قَّدَ ّوَ  َظاِہَرًۃ  قًُري  ِفۡیَہا 

 ﴾۱۹﴿ ِمِنیَۡن 
ٰ
ا اَیَّاًما  َو  لََیالَِي  ِفۡیَہا  ِسیُۡرۡوا 

20. Tetapi, bukannya mereka 
bersyukur kepada Tuhan bahkan 
sebaliknya mereka berkata, “Wahai 
Tuhan kami! Jauhkanlah jarak di 
antara perhentian-perhentian per-
jalanan kami.” dan mereka meng-
aniaya diri mereka sendiri, lalu 
Kami jadikan mereka buah pem-
bicaraan dan Kami hancurkan 
mereka sehancur-hancurnya.2386 Se-
sungguhnya dalam hal itu terdapat 
ayat-ayat bagi setiap orang yang 
bersabar dan bersyukur.

ا  َظلَُمۡوۤ َو  اَۡسَفاِرنَا  بَیَۡن   ٰبِعۡد  َربََّنا  فََقالُۡوا 

ۡم 
ُ
ۡقٰنہ مَّزَ َو  اََحاِدیَۡث  ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
جََعل

َ
ف ۡم 

ُ
اَنُۡفَسہ

اٍر   َصّبَ ّلِ 
ُ
لِّک ٰیٍت 

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ٍقِؕاّنَ  ُمَمّزَ  

َ
ّل

ُ
ک

 ﴾۲۰﴿ ۡوٍر 
ُ

َشک

subur sekali tanahnya dengan pembuatan bendungan-bendungan dan bangunan-
bangunan irigasi lainnya serta sarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Dari 
antara bangunan-bangunan umum yang didirikan guna membantu pertanian, seperti 
pengempang-pengempang dan bendungan-bendungan yang paling tersohor, ialah 
Bendungan Ma’arib (Enc. of Islam, Jilid IV, hlm. 16). Tirmidzi menyebut sebuah 
hadis yang diriwayatkan oleh Farwah bin Mālik, bahwa tatkala ditanya, adakah 
Saba’ itu sebuah negeri ataukah seorang wanita, Rasulullah Saw konon bersabda, 
“Itu bukan nama sebuah negeri atau pun nama seorang wanita melainkan nama 
seorang laki-laki asal Yaman yang mempunyai sepuluh orang anak laki-laki. 
Enam di antaranya menetap terus di Yaman, sedang empat orang selebihnya pergi 
ke Siria dan bermukim di sana.” (Taj).

2384.  ‘Arim berarti suatu bendungan atau beberapa bendungan yang dibangun 
di lembah-lembah atau di alur-alur sungai berarus deras; atau sebuah sungai deras 
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21.  Dan sungguh iblis telah 
dapat membuktikan kebenaran 
sangkaannya tentang mereka,2387 

maka amereka mengikutinya, 
kecuali segolongan dari orang-
orang mukmin sejati.

َبُعۡوُہ  
َّ فَات ٗہ  َظّنَ ِابۡلِيُۡس  َعلَۡیہِۡم   َق  َصّدَ لََقۡد  َو 

َن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۲۱﴾  ا فَِریًۡقا ّمِ
َّ ِال

22. bDan ia tidak memiliki 
kekuasaan atas mereka kecuali 
supaya Kami dapat  membedakan 
orang-orang yang beriman kepada 
akhirat dari orang-orang yang 
ragu-ragu mengenainya. Dan 
Tuhan engkau adalah Pemelihara 
atas segala sesuatu.

لَِنۡعلََم  ا 
َّ ِال ٰطٍن 

ۡ
ُسل ۡن  ّمِ َعلَۡیہِۡم   لَٗہ   اَن 

َ
ک َما  َو 

فِۡي  ِمۡنَہا  ُہَو  ِممَّۡن  ِخَرِۃ 
ٰ

بِالۡا یُّۡؤِمُن  َمۡن 

ۡيٍء َحِفۡیٌظ ﴿٪۲۲﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
َشّکٍ ؕ َو َربَُّک َعلٰي ک

yang daya desak arus airnya tidak tetahankan; atau hujan lebat (Lane). Suatu banjir 
hebat telah menyebabkan Bendungan Ma’arib, yang menjadi andalan bangsa Saba’ 
untuk kemakmuran mereka roboh dan menggenangi seluruh wilayah sehingga 
menyebabkan kehancuran yang luas jangkauannya. Sebuah negeri penuh dengan 
taman-taman asri, sungai-sungai dan bangunan-bangunan anggun yang artistik 
telah berubah menjadi belantara yang membentang luas. Bendungan itu kira-kira 
dua mil panjangnya dan 120 kaki tingginya. Bendungan itu hancur kira-kira pada 
abad pertama atau kedua sebelum Masehi (Palmer).

2385. Kata-kata, “kota-kota yang Kami berkati,” merujuk kepada kota 
Palestina, tempat kedudukan pemerintahan Nabi Sulaiman As, yang dengan 
kota itu bangsa Saba’ melangsungkan hubungan niaga dan mendatangkan 
kemakmuran. Kata-kata, ”Kami telah tetapkan pos-pos perhentian perjalanan 
yang menyenangkan di antara kota-kota itu,” mengandung pengertian kota-kota 
yang terletak begitu berdekatan satu sama lain sehingga mudah sekali terlihat, 
atau kata-kata itu dapat pula berarti, kota-kota terkemuka, dan menunjukkan 
bahwa jalan dari Yaman ke Palestina dan Siria sangat ramai dilalui orang, aman, 
dan berpenduduk cukup banyak. Menurut Muir pada waktu itu ada 70 tempat 
perhentian dari Hadramaut ke Ailah pada jalan dari Yaman ke Siria. Jalan itu ramai 
dilalui orang lagi aman, diapit di kedua tepinya oleh pohon-pohon rimbun.

2386. Kata-kata yang diletakkan dalam mulut orang-orang Saba’ itu 
sesungguhnya menggambarkan keadaan mereka yang sebenarnya, ketika mereka 
membangkang dan mengingkari perintah-perintah Tuhan, dan sebagai akibatnya 
mereka jadi binasa. Jalan yang tadinya makmur dan ramai dilalui orang, kini 
menjadi sunyi senyap. Kata-kata, “jauhkanlah jarak di antara perhentian-
perhentian perjalanan kami,” berarti, bahwa sebab banyak kota di sepanjang 
jalan yang menjadi puing-puing, jarak di antara satu perhentian dengan perhentian 
lainnya menjadi lebih jauh dan kurang aman. Orang-orang Saba’ menjadi hancur 

a15 : 43;  16 : 100.  b34 : 22.
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23. Katakanlah, a“Serulah 
orang-orang yang kamu anggap 
sebagai tuhan selain Allah, 
mereka tidak menguasai sebesar 
zarrah pun di langit dan tidak 
pula di bumi, dan mereka tidak 
mempunyai bagian di dalam 
keduanya, dan tidak ada baginya 
di antara mereka seorang pe-
nolong pun.2389

لَا   ۚ ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ۡن  ّمِ َزَعۡمتُۡم  ِذیَۡن 

َّ ال اۡدُعوا  قُِل 

لَا  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  ٍۃ   َذّرَ ِمۡثَقاَل  یَۡملُِکۡوَن 

َما  ّوَ  ِشۡرٍک  ِمۡن  ِفۡیِہَما  ۡم  
ُ
لَہ َما  َو  الۡاَۡرِض  فِي 

ۡن َظِہیٍۡر ﴿۲۳﴾  ۡم ّمِ
ُ
لَٗہ  ِمۡنہ

24.  Dan tiada berguna syafa’at 
di sisi-Nya kecuali bagi siapa 
yang Dia izinkan baginya,2389A 
sehingga apabila orang-orang 
yang diizinkan untuk memberi-
kan syafa'at telah dihilangkan 
ketakutan2390 dari hati mereka,2391 
orang-orang yang lain akan 
berkata, “Apakah yang telah 
difirmankan Tuhan kamu?” 
Mereka2392 berkata, “Kebenaran.” 
Dan Dia-lah Yang Mahaluhur, 
Mahabesar.

 ؕ لَٗہ  اَِذَن  لَِمۡن  ا 
َّ ِال   

ۤ
ِعۡنَدٗہ  

ُ
َفاَعۃ

َ
الّش تَۡنَفُع  لَا  َو 

قَاَل   � َماَذا  قَالُۡوا  قُُلۡوبِہِۡم  َعۡن  َع  فُّزِ ِاَذا  ي  
ٰۤ
َحّت

ۚ  َو ُہَو  الَۡعلِّيُ  الَۡکِبیُۡر ﴿۲۴﴾ 
َ

حَّق
ۡ

ۡمؕ  قَالُوا ال
ُ

َربُّک

25. Katakanlah, b”Siapakah 
yang memberi rezeki kepadamu 
dari seluruh langit dan bumi?” 
Katakanlah, “Allah, dan sesung-
guhnya kami atau kamu berada 
di atas petunjuk yang benar atau 
dalam kesesatan yang nyata.”2393

 ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َن  ّمِ ۡم 
ُ

یَّۡرُزقُک َمۡن  قُۡل 

اَۡو   ُہًدي   لََعلٰي  ِایَّاُکۡم  اَۡو     
ۤ
ا

َ ِانّ َو    � ُہ 
اللّٰ قُِل 

ِبیٍۡن ﴿۲۵﴾  فِۡي  َضلٍٰل  ّمُ

الحزب
44

sama sekali, sehingga tiada tanda atau bekas yang ditinggalkan mereka. Mereka itu 
hanya menjadi bahan ceritera belaka bagi para juru dongeng.

2387. Dengan perbuatan durhaka mereka, orang-orang Saba’, membenarkan 
prakiraan setan bahwa ia akan berhasil menyesatkan mereka. Penyebutan tentang 
prakiraan setan mengenai orang-orang durhaka dan perbuatan jahat mereka ini 
dapat dijumpai di dalam QS.17:63; di tempat itu setan disebut mengatakan bahwa 
ia akan menyebabkan keturunan Adam binasa, kecuali beberapa dari antara mereka.

2388. Setan tidak mempunyai kekuasaan atas manusia. Adalah karena 
kepercayaan yang sesat dan perbuatannya yang buruk saja, manusia mendatangkan 

a2 : 255; 20 : 110;  78 : 39.  b10 : 32;  27 : 65;  35 : 4.
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26. Katakanlah, “Kamu tidak 
akan ditanyai tentang dosa apa 
yang telah kami lakukan dan kami 
pun tidak akan ditanyai tentang 
apa yang kamu kerjakan.”

َعمَّا  نُۡسـَُٔل   لَا  َو  اَۡجَرۡمَنا    
ۤ
َعمَّا تُۡسـَُٔلۡوَن  ا 

َّ ل قُۡل  

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۶﴾ 

27. Katakanlah, “Tuhan kita 
akan menghimpun kita semua,2394 
kemudian Dia akan memberi 
keputusan di antara kita dengan 
benar, dan Dia Maha Pemberi 
Keputusan, Maha Mengetahui.”

بَۡیَنَنا  یَۡفَتُح  ثُّمَ   َربَُّنا  بَۡیَنَنا  َيۡجَمُع  قُۡل 

اُح الَۡعلِۡیُم ﴿۲۷﴾  حَّقِ ؕ َو ُہَو الَۡفّتَ
ۡ

بِال

28. Katakanlah, a”Perlihatkan-
lah kepadaku mereka yang kamu 
hubungkan dengan Dia sebagai 
sekutu-sekutu-Nya.” Tidak! Se-
kali-kali tidak mungkin, bahkan 
Dia-lah Allah Yang Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ا ؕ بَۡل 
َّ ل

َ
ٓاَء ک

َ
حَۡقتُۡم بِٖہ ُشَرک

ۡ
ِذیَۡن  اَل

َّ قُۡل  اَُرۡونَِي  ال

حَِکۡیُم ﴿۲۸﴾ 
ۡ

ُہ  الۡعَِزیُۡز  ال
ُہَو  اللّٰ

29. Dan tidaklah Kami meng-
utus engkau kecuali sebagai 
bpembawa kabar suka dan pemberi 
peringatan bagi seluruh manu-
sia,2395 akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.

ّوَ  بَِشیًۡرا  اِس  لِّلّنَ   
ً

ۃ
ٓافَّ

َ
ک ا 

َّ ِال ٰنَک  
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو 

لَا   ِس  ا لّنَ ا َر 
َ
اَۡکث لِٰکّنَ  ّوَ  ا  یًۡر نَِذ

 ﴾۲۹﴿ یَۡعلَُمۡوَن 

kehancuran dalam kehidupan ruhaninya.
2389. Orang-orang kafir ditantang agar berseru kepada tuhan-tuhan palsu 

mereka untuk menghentikan atau memperlambat kemajuan serta perkembangan 
Islam, dan mereka diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat berbuat demikian; 
sesungguhnya tidak ada kekuasaan di dunia dapat menghentikan laju penyebaran 
kebenaran.

2389A. Maksudnya ialah Rasulullah Saw. Kata-kata itu dapat pula diartikan, 
“mengenai orang yang diizinkan Tuhan memperoleh syafa’at.”

2390. Orang-orang durhaka yang akan dihukum.
2391. Hati orang-orang yang memberi syafa’at.
2392. Orang-orang yang memberi syafa’at atau rasul-rasul Allah.
2393. Sebagaimana kami (orang-orang mukmin) yakin berada di pihak 

kebenaran, begitu pula kamu (orang-orang kafir) yakin berada dalam kesesatan.

a35 : 41;  46 : 5.   b21 : 108.
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30. aDan mereka berkata, “Ka-
pankah perjanjian ini akan di-
sempurnakan jika kamu orang-
orang benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡوۡعُد  ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  یَُقۡولُۡوَن  َو 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۳۰﴾ 

31. Katakanlah, “Bagi kamu 
ada suatu hari2396 yang telah 
dijanjikan yang bkamu tidak akan 
dapat menunda darinya sesaat 
pun, dan tidak pula kamu dapat 
mempercepat kedatangannya.

ِخُرۡوَن َعۡنُہ  
ۡ
ا تَۡسَتا

َّ ۡیَعاُد یَۡوٍم ل قُۡل لَُّکۡم ّمِ

  ّوَ لَا تَۡسَتۡقِدُمۡوَن ﴿٪۳۱﴾ 
ً

َساَعۃ 

32. Dan orang-orang yang kafir 
berkata, “Kami sama sekali tidak 
akan beriman kepada Al-Qur’an 
ini dan tidak pula kepada yang 
sebelumnya,” Dan seandainya 
engkau dapat melihat cketika 
mereka yang aniaya itu akan 
disuruh berdiri di depan Tuhannya 
seraya mereka saling melemparkan 
tuduhan kepada satu sama lain. 
Orang-orang yang dianggap lemah 
berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri, “Seandai-
nya bukan karena kamu niscaya 
kami telah menjadi orang-orang 
mukmin!”2397

ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
بِٰہذ ۡؤِمَن 

نُّ لَۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

لُِمۡوَن 
ٰ

ي  ِاِذ  الّظ ِذۡي بَیَۡن یََدیِۡہ ؕ َو لَۡو تَرٰۤ
َّ َو لَا بِال

ِالٰي  ۡم  
ُ
بَۡعُضہ یَۡرِجُع   ۖ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  َمۡوقُۡوفُۡوَن 

ِذیَۡن 
َّ ِذیَۡن اۡسُتۡضِعُفۡوا لِل

َّ بَۡعِض ا��لَۡقۡوَلۚ  یَُقۡوُل ال

ا ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿۳۲﴾  بَُرۡوا لَۡو لَاۤ اَنۡتُۡم لَُکّنَ
ۡ

اۡسَتک

2394. Ayat ini umumnya dianggap mengisyaratkan kepada jatuhnya kota 
Mekah, ketika keputusan diambil tanpa sekelumit pun keraguan tentang siapa di 
antara kedua pihak – orang-orang Muslim atau orang-orang kafir – yang berada 
“pada petunjuk yang benar” dan siapa yang berada “dalam kesesatan yang nyata.” 
Sesudah kemenangan besar itulah kemanunggalan hati orang-orang Muslim 
dengan seteru-seteru mereka dapat terlaksana.

2395. Rasulullah Saw telah berulang kali dinyatakan dalam Al-Qur’an, bahwa 
beliau diutus sebagai rasul untuk segenap umat manusia sampai akhir zaman. Lihat 
juga QS.21:108 dan QS.25:2. Adapun Amanat Islam adalah Amanat Universal dan 
Al-Qur’an adalah Kitab Wahyu Syariat terakhir, yang menda’wakan diri tidak ada 
lagi sesudahnya.

a21 : 39;  36 : 49;  67 : 26.  b7 : 35; 10 : 50.   c7 : 39; 14 : 22; 28 : 64;

33 : 68; 40 : 48.
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a14 : 22; 28 : 64; 40 : 48.   b14 : 22;  40 : 48.   c10 : 55.   d6 : 124;  17 : 17.

33. aOrang-orang yang me-
nyombongkan diri itu berkata 
kepada orang-orang yang di-
anggap lemah, “Apakah kami 
telah menghalangi kamu dari 
petunjuk setelah petunjuk itu 
datang kepada kamu? Tidak, 
bahkan kamu sendirilah orang-
orang yang berdosa.”

ا  اۡسُتۡضِعُفۡوۤ ِذیَۡن 
َّ لِل بَُرۡوا 

ۡ
اۡسَتک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  

ۡم 
ُ
ُہٰدي بَۡعَد ِاۡذ َجٓاَءک

ۡ
ۡم َعِن ال

ُ
ۡحُن َصَدۡدٰنک

َ
اَن

ۡجِرِمیَۡن ﴿۳۳﴾ 
ُ

ۡنتُۡم ّم
ُ
بَۡل ک

34. bDan orang-orang yang 
dianggap lemah berkata kepada 
orang-orang yang menyombong-
kan diri, “Tidak, bahkan itu adalah 
rencana-mu malam dan siang, 
ketika kamu menyuruh kami 
supaya kami ingkar kepada Allah 
dan menjadikan sekutu-sekutu 
bagi-Nya.” cDan mereka akan me-
nyembunyikan2398 penyesalan-nya 
ketika mereka menyaksikan azab 
itu. Dan Kami akan memasangkan 
belenggu pada leher2398A orang-
orang yang ingkar. Tidaklah me-
reka dibalas kecuali untuk apa 
yang telah mereka kerjakan. 

بَُرۡوا 
ۡ

اۡسَتک ِذیَۡن 
َّ لِل اۡسُتۡضِعُفۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

َر  
ُ
ف

ۡ
  اَۡن نَّک

ۤ
مُُرۡونََنا

ۡ
َہاِر ِاۡذ  تَا ۡیِل َو الّنَ

َّ ُر ال
ۡ

بَۡل َمک

ا    لَّمَ
َ

َداَمۃ وا الّنَ   اَنَۡداًداؕ  َو اََسّرُ
ۤ
ۡجَعَل لَٗہ

َ
ِہ  َو  ن

بِاللّٰ
ِذیَۡن  

َّ َنا الۡاَۡغلَٰل فِۡيۤ اَۡعَناِق ال
ۡ
اَبؕ  َو َجَعل

َ
َراَُوا الَۡعذ

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۳۴﴾ 
َ
ا َما  ک

َّ ُرۡواؕ  َہۡل  ُيۡجَزۡوَن  ِال
َ
ف

َ
ک

35. Dan Kami tidak pernah 
mengirimkan seorang pemberi 
peringatan ke suatu negeri kecuali 
dorang-orang kaya negeri itu 
berkata, “Sesungguhnya kami 
ingkar kepada apa yang dengannya 
kamu telah diutus.”2399

قَاَل   ا 
َّ ِال ِذیٍۡر  

نَّ ۡن  ّمِ قَۡریٍَۃ   فِۡي  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما َو 

فُِرۡوَن ﴿۳۵﴾ 
ٰ

تُۡم بِٖہ ک
ۡ
  اُۡرِسل

ۤ
ا بَِما

  � ِانَّ
ۤ
َرفُۡوَہا

ۡ
ُمت

2396. Hari kejadian Pertempuran Badar atau hari yang seperti disebut dalam 
QS.32:6 dinyatakan sama dengan seribu tahun yang sesudah berlalunya, masa 
pengakuan dan penerimaan terhadap Islam sebagai agama universal akan mulai 
berlaku.

2397. Sudah menjadi fitrat manusia bahwa bila seseorang yang berdosa 
berhadapan dengan hukuman bagi dosanya, ia berusaha mencari helah dengan 
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36. Dan mereka berkata, “Kami 
mempunyai lebih banyak harta 
dan anak, dan kami tidak akan 
pernah diazab.”

ُر  اَۡمَوالًا  ّوَ  اَۡولَاًدا � ّوَ  َما 
َ
ۡحُن  اَۡکث

َ
َو قَالُۡوا ن

بِیَۡن ﴿۳۶﴾ 
َّ

ۡحُن بُِمَعذ
َ
ن

37. Katakanlah, “Sesungguh-
nya aTuhan-ku melapangkan 
rezeki bagi siapa yang Dia 
kehendaki dan menyempitkannya 
bagi siapa yang Dia kehendaki, 
akan tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui.”

یَۡقِدُر  َو  يََّشٓاُء   لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َربِّۡي   ِاّنَ  قُۡل  

 ﴾٪۳۷﴿ یَۡعلَُمۡوَن  لَا  اِس  الّنَ َر 
َ
اَۡکث لِٰکّنَ   َو  

38. Dan, bukanlah hartamu dan 
bukan pula anak-anakmu yang 
akan mendekatkan derajatmu 
kepada Kami, melainkan borang 
yang beriman dan beramal 
saleh,2400 maka bagi mereka itulah 
ganjaran yang berlipat ganda atas 
apa yang telah mereka kerjakan. 
cDan mereka aman di tempat-
tempat yang tinggi.

ۡم 
ُ

بُک ِتۡي تَُقّرِ
َّ ۡم  بِال

ُ
ۤ  اَۡولَاُدک   اَۡمَوالُُکۡم َو لَا

ۤ
َو َما

 � َصاِلحًا  َعِمَل  َو  َٰمَن 
ا َمۡن  ا 

َّ ِال ي 
ٰۤ
ُزلۡف ِعۡنَدنَا 

ۡم 
ُ
ہ َو  َعِمُلۡوا  بَِما  ۡعِف  الّضِ َجَزٓاُء  ۡم 

ُ
لَہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا

ِمنُۡوَن ﴿۳۸﴾ 
ٰ
ِت ا

ٰ
رُف

ُ
فِي الۡغ

mencoba memindahkan tanggungjawab kejahatannya itu kepada orang lain. Segi 
fitrat inilah yang telah diisyaratkan dalam ayat ini dan dua ayat berikutnya.

2398. Asarra hū berarti, ia menyembunyikannya; ia menzahirkannya (Lane).
2398A. A’nāq berarti leher, penghulu-penghulu atau orang-orang besar (Lane).
2399. Nabi-nabi Allah datang untuk mengangkat derajat kaum terhina dan 

tertindas ke tempat mereka yang layak dalam masyarakat, dan mengembalikan 
kepada mereka hak-hak yang dirampas oleh golongan berkuasa dan serakah. 
Itulah sebabnya, maka di segala zaman, justru si kaya, orang-orang berkuasa, 
dan berpengaruh – kaum yang sudah mapan – mereka itulah yang seiya sekata 
melawan agama baru itu.

 2400. Kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan bukanlah sarana untuk 
mendekatkan diri kepada Tuhan. Malahan sebaliknya, sarana itulah yang dapat 
menjauhkan manusia dari Tuhan. Keimanan sejati serta amal salehlah yang 
merupakan kekayaan manusia yang hakiki dan yang dapat mendatangkan 
keselamatan dan ridha Ilahi.

a13 : 27; 29 : 63; 39 : 53; 42 : 13;  b3 : 58; 6 : 49; 18 : 89; 19 : 61.  c25 : 76.

R. 5
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39. aDan orang-orang yang ber-
upaya menggagalkan ayat-ayat 
Kami, mereka itulah yang akan 
dihadapkan2401  kepada azab.

ِٰٓئَک   ٰیِتَنا ُمٰعِجِزیَۡن اُول
ٰ
ِذیَۡن يَۡسَعۡوَن فِۡيۤ ا

َّ َو ال

اِب  ُمۡحَضُرۡوَن ﴿۳۹﴾ 
َ

فِي الَۡعذ

40. Katakanlah, “Sesungguh-
nya Tuhan-ku melapangkan rezeki 
bagi siapa yang Dia kehendaki 
dari antara hamba-hamba-Nya 
dan menyempitkan-nya bagi siapa 
yang Dia kehendaki. Dan apa 
pun yang kamu infakkan,  pasti 
Dia akan menggantinya, dan Dia 
adalah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

ِمۡن  يََّشٓاُء  لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َربِّۡي  ِاّنَ  قُۡل 

ۡيٍء 
َ

ش ۡن  ّمِ اَنَۡفۡقتُۡم    
ۤ
َما َو   ؕ لَٗہ  یَۡقِدُر  َو  ِعَباِدٖہ 

ِزِقیَۡن ﴿۴۰﴾  فَُہَو ُيۡخلُِفٗہ ۚ َو ُہَو َخیُۡر الّرٰ

41. Dan ingatlah Hari itu, 
bketika Dia akan menghimpun 
mereka semuanya, kemudian 
Dia akan berfirman kepada para 
malaikat, “Apakah mereka ini 
dahulu menyembah kamu?”

ِۃ  
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
لِل یَُقۡوُل  ثُّمَ  َجِمۡیًعا  ۡم 

ُ
َيۡحُشُرہ یَۡوَم  َو 

انُۡوا یَۡعُبُدۡوَن ﴿۴۱﴾ 
َ
ٓاِء  ِایَّاُکۡم ک

َ
ُؤل اَہٰۤ

42. Mereka berkata, c“Mahasuci 
Engkau, Engkaulah Pelindung 
kami terhadap mereka. Tidak, 
bahkan mereka menyembah jin, 
kepadanyalah kebanyakan mereka 
beriman.” *

انُۡوا 
َ
َنا ِمۡن ُدۡونِہِۡمۚ  بَۡل ک قَالُۡوا ُسۡبٰحَنَک اَنَۡت َولِّیُ

ۡؤِمنُۡوَن ﴿۴۲﴾  ۡم بِہِۡم  ّمُ
ُ
ُرہ

َ
ِجّنَ اَۡکث

ۡ
یَۡعُبُدۡوَن ال

43. Akan dikatakan kepada 
orang-orang kafir, “Maka pada 
hari ini kamu tidak berkuasa 
memberikan manfaat dan mu-
dharat kepada satu sama lain.” 
Dan Kami akan mengatakan 
kepada orang-orang yang aniaya, 
d“Rasakanlah olehmu azab api 
yang dahulu kamu dustakan itu!”

ۡفًعا ّوَ لَا 
ۡم لَِبۡعٍض نَّ

ُ
فَالَۡیۡوَم لَا یَۡملُِک بَۡعُضک

اَب 
َ

َعذ ُذۡوقُۡوا  َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ لِل نَُقۡوُل  َو   ؕ ا  َضّرً

بُۡوَن ﴿۴۳﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ۡنتُۡم بَِہا تُک
ُ
ِتۡي ک

َّ اِر ال الّنَ

a22 : 52.  b10 : 29; 17 : 98; 19 : 69.  c25 : 19.  d8 : 15; 10 : 53; 22 : 23.

* Ayat 41-42 : Diterangkan tentang orang musyrik yang menjadikan orang-orang besarnya 
sebagai tuhan. Di sini yang dimaksud jin adalah para pemimpin ini. Orang-orang musyrik  
terkadang menjadikan malaikat sebagai sembahan. Ini hanya tuduhan palsu kepada malaikat. 
Dan malaikat akan menzahirkan ketidakterlibatan mereka dari hal itu pada hari kiamat.
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44. Dan ketika ayat-ayat Kami 
yang nyata dibacakan kepada 
mereka, mereka berkata, a“Ini 
tidak lain hanyalah seorang laki-
laki yang akan memalingkanmu 
dari apa-apa yang disembah oleh 
bapak-bapakmu.” Dan mereka 
berkata, “Tidaklah Al-Qur’an ini 
melainkan suatu kedustaan yang 
diada-adakan.” Dan orang-orang 
yang ingkar kepada kebenaran 
ketika datang kepada mereka, 
berkata “Ini hanyalah sihir yang 
nyata!”

  ۤ ا
َ

ٰہذ َما  قَالُۡوا  ٰنٍت  بَّیِ ٰیُتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیہِۡم  تُۡتلٰي  ِاذَا  َو 

یَۡعُبُد  اَن 
َ
ک َعمَّا  ۡم 

ُ
ک یَُّصّدَ اَۡن  یُِّریُۡد  َرُجٌل  ا 

َّ ِال

 ؕ ًري 
َ
ۡفت ّمُ ٌک 

ۡ
ِاف اۤ  

َّ ِال  ۤ ا
َ

ٰہذ َما  قَالُۡوا  َو   ۚ ۡم 
ُ
بَٓاُؤک

ٰ
ا

ۡم � 
ُ
ہ َء َجٓا ا  لَّمَ حَّقِ 

ۡ
لِل ا  ۡو ُر

َ
ف

َ
ک یَۡن  ِذ

َّ ل ا َل  قَا َو 

ِبیٌۡن ﴿۴۴﴾  ا ِسۡحٌر ّمُ
َّ ۤ ِال ا

َ
ٰہذ ۡن   ِا

45. Dan tidak pernah Kami 
memberikan kepada mereka 
Kitab-kitab yang mereka pelajari, 
dan tidak pernah pula Kami 
mengutus kepada mereka seorang 
Pemberi peringatan sebelum 
engkau.

  
ۤ
َما َو  یَّۡدُرُسۡونََہا  ُتٍب 

ُ
ک ۡن  ّمِ ۡم  

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ا   

ۤ
َما َو 

 ﴾۴۵ؕ ِذیٍۡر ﴿
  ِالَۡیہِۡم قَۡبلََک ِمۡن نَّ

ۤ
َنا

ۡ
اَۡرَسل

46. Dan orang-orang yang se-
belum mereka pun mendustakan 
kebenaran, bahkan mereka ini 
tidak mencapai sepersepuluh2402 
kekuatan yang telah Kami berikan 
kepada mereka itu, tetapi mereka 
itu mendustakan rasul-rasul-Ku, 
maka mereka akan menyaksikan 
betapa mengerikannya akibat pe-
nolakan terhadap-Ku.

بَلَُغۡوا  َما  َو   � قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َب 

َّ
ذ

َ
ک َو 

ۡیَف 
َ

بُۡوا ُرُسلِۡي ۪ فَک
َّ

ذ
َ

ۡم  فَک
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
  ا

ۤ
ِمۡعَشاَر َما

اَن  نَِکیِۡر ﴿٪۴۶﴾ 
َ
ک 

2401. Segala daya upaya dan persekongkolan orang-orang kafir untuk 
memperlambat dan menghambat kemajuan perjuangan kebenaran dan 
menggagalkan rencana Tuhan, terbukti sia-sia dan akhirnya menimpa diri 
mereka sendiri.

2402. Mi‘syār artinya bagian sepersepuluh; seperseratus; menurut 
beberapa pendapat lainnya seperseribu (Lane).

a17 : 95; 23 : 25.
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47. Katakanlah, “Sesungguhnya 
aku hanya menasihatimu agar ber-
buat satu hal, yaitu supaya kamu 
berdiri di hadapan Allah berdua 
atau sendiri kemudian berpikirlah, 
kemudian kamu akan menyadari 
bahwa atiada penyakit gila sedikit 
pun pada kawanmu itu;2403 Ia tidak 
lain hanyalah seorang Pemberi 
peringatan kepadamu tentang 
suatu azab yang dahsyat.”  

ۡم بَِواِحَدٍۃ ۚ اَۡن تَُقۡوُمۡوا 
ُ

  اَِعُظک
ۤ
َما

قُۡل  ِانَّ

ُرۡواَؕما 
َّ

تََتَفک ثُّمَ  فَُراٰدي  َو  َمۡثٰني  ِہ 
لِلّٰ

ا نَِذیٌۡر 
َّ ٍۃ ؕ ِاۡن ُہَو ِال ۡن ِجّنَ ۡم ّمِ

ُ
بَِصاِحِبک

اٍب َشِدیٍۡد ﴿۴۷﴾  
َ

لَُّکۡم بَیَۡن یََدۡي َعذ

ربع 
الحزب

33

48. Katakanlah, b“Ganjaran apa 
pun yang aku minta kepadamu 
maka itu untuk kamu.  Ganjaranku 
hanyalah yang ada di sisi Allah, dan 
Dia yang menjadi Saksi atas segala 
sesuatu.”

 ؕ لَُکۡم  فَُہَو  اَۡجٍر  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

لُۡتک
َ
َسا َما  قُۡل 

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  ُہَو  َو   ۚ ِہ 

اللّٰ َعلَي  ا 
َّ ِال اَۡجِرَي   ِاۡن 

َشِہۡیٌد ﴿۴۸﴾ 
49. Katakanlah, “Sesungguhnya 

Tuhan-ku melempar kedustaan 
dengan kebenaran. Dialah cYang 
Maha Mengetahui segala yang 
gaib.”

اُم الُۡغُیۡوِب  ﴿۴۹﴾ 
َّ حَّقِ ۚ َعل

ۡ
قُۡل  ِاّنَ َربِّۡي  یَۡقِذُف بِال

50. Katakanlah, d“Kebenaran 
telah datang dan kebatilan tidak 
dapat memulai sesuatu apa pun dan 
tidak pula dapat mengulangi.”2404

َما  َو  الَۡباِطُل  یُۡبِدُئ  َما  َو   
ُ

حَّق
ۡ

ال َجٓاَء  قُۡل 

یُِعۡیُد ﴿۵۰﴾ 
51. Katakanlah, “Seandainya aku 

sesat maka sesungguhnya kese-
satanku hanyalah bagi diriku sendiri, 
dan jika aku mendapat petunjuk, 
maka hal itu disebabkan apa yang 
telah diwahyukan Tuhan-ku ke-
padaku. eSesungguhnya Dia Maha 
Mendengar, Mahadekat.”

 َعلٰي نَۡفِسۡي ۚ َو 
ُ

  اَِضّل
ۤ
َما

ُت فَِانَّ
ۡ
قُۡل ِاۡن َضلَل

ٗہ  َسِمۡیٌع  
ّيَ َربِّۡي ؕ ِانَّ

َ
ِال ِاِن اۡہَتَدیُۡت فَِبمَا یُۡوِحۡيۤ  

قَِریٌۡب ﴿۵۱﴾ 

2403. Ayat ini menyarankan untuk mengadakan pemeriksaan secara 
obyektif dan netral terhadap dakwah Rasulullah Saw. Orang-orang kafir 
dianjurkan supaya merenungkan dengan tenang tanpa prasangka dan tanpa 
dipengaruhi oleh cara berpikir orang banyak, apakah benar Rasulullah Saw 
itu mengalami sakit jiwa.

a7 : 185; 23 : 71.  b38 : 87; 42 : 24; 52 : 41; 68 : 47.  c5 : 117.  d17 : 82; 21 : 19. e2 : 187;  11 : 62.

R. 6
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52. Dan sekiranya engkau dapat 
melihat ketika mereka dicekam 
ketakutan maka mereka tidak akan 
dapat melepaskan diri, dan mereka 
akan ditangkap dari tempat yang 
dekat.

ۡوا ِمۡن  
ُ

ي  ِاۡذ  فَِزُعۡوا فَلَا فَۡوَت َو اُِخذ َو لَۡو تَرٰۤ

 ﴾۵۲ۙ اٍن قَِریٍۡب ﴿
َ
ک ّمَ

53. Dan mereka berkata, “Kami 
beriman kepadanya.” Tetapi bagai-
mana mungkin mereka mencapai 
keimanan dari tempat jauh?2405 

ِمۡن   
ُ

َناُوش الّتَ ُم 
ُ
لَہ ي 

ّٰ
اَن َو   ۚ بِٖہ  ا  َمّنَ

ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ ّوَ 

 ﴾۵۳ۚ اٍن ۭ بَِعۡیٍد ﴿
َ
ک ّمَ

54. Dan sesungguhnya mereka 
telah mengingkarinya sebelum ini, 
padahal mereka hanya menduga-
duga  mengenai yang gaib dari 
tempat yang jauh.

ُرۡوا بِٖہ ِمۡن قَۡبُل ۚ َو یَۡقِذفُۡوَن بِالَۡغۡیِب 
َ
ف

َ
ّوَ قَۡد ک

اٍن ۭ بَِعۡیٍد ﴿۵۴﴾ 
َ
ک ِمۡن ّمَ

55. Dan rintangan akan diletak-
kan di antara mereka dan apa yang 
mereka dambakan sebagaimana 
yang telah dilakukan terhadap 
orang-orang seperti mereka se-
belumnya.2406 Sesungguhnya 
mereka ada dalam keraguan yang 
menggelisahkan.

َما 
َ
ک  � يَۡشَتُہۡوَن  َما  بَیَۡن  َو  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ِحۡیَل  َو 

فِۡي  انُۡوا 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

قَۡبُل ِؕانَّ ۡن  ّمِ ۡشَیاِعہِۡم 
َ
بِا فُِعَل 

ِریٍۡب  ﴿٪۵۵﴾
ُ
َشّکٍ ّم 

2404. Kata-kata, “dan tidak pula dapat mengulangi” mengandung 
suatu nubuatan yang hebat, bahwa kemusyrikan tidak akan mendapat tempat 
berpijak lagi di tanah Arab. Kemusyrikan akan lenyap sirna dari negeri itu 
untuk selama-lamanya.

2405. Kata-kata itu dapat diartikan “sesudah mati” dan ayat ini dapat 
diartikan, bahwa orang-orang kafir niscaya akan menyadari sesudah mereka 
mati, bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Orang-orang kafir membuat 
dugaan-dugaan yang bodoh sekali tentang kegagalan tugas Rasulullah Saw 
disebabkan jauh dari sumber “Yang gaib” atau jauh dari kenyataan, akal, dan 
kebenaran. Sikap berpikir demikian sungguh-sungguh bodoh dan sama sekali 
tanpa dasar.

2406. Para penentang Islam di sini diberi tahu bahwa seperti para 
penentang nabi-nabi terdahulu, mereka sama sekali akan gagal melaksanakan 
apa yang diinginkan hati mereka - yakni kegagalan misi Rasulullah Saw.
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Surah 35
FĀTIR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 46, dengan basmalah

Rukuknya : 5

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Mekah, mungkin pada waktu yang sama 
dengan saat surah sebelumnya. Dalam surah sebelumnya itu kaum 
Muslimin diberitahu bahwa seperti halnya kaum Bani Israil, mereka 
akan diberi kekayaan, kekuatan, kemakmuran dan wibawa, dan jika 
pada puncak kejayaan dan kebesaran mereka, mereka melupakan Tuhan 
dan berkecimpung dalam kehidupan yang mewah dan  nyaman, maka 
mereka akan mengundang kemurkaan Tuhan terhadap diri mereka 
sendiri, seperti halnya kaum Bani Israil sebelum mereka. Dalam surah 
ini kepada kaum Muslimin dijanjikan kehormatan dan kemuliaan dengan 
perantaraan Al-Qur’an yang perintah-perintahnya tidak boleh gagal 
dilaksanakan oleh mereka.

Ikhtisar Surah 
Surah ini dibuka dengan pernyataan bahwa segala puji adalah bagi 

Tuhan yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Pernyataan itu 
mengandung arti bahwa selaku Pencipta alam semesta, Tuhan bukan 
saja telah menganugerahi manusia segala keperluan jasmaninya, akan 
tetapi juga segala keperluan akhlak dan ruhaninya, dan bahwa untuk 
tujuan itu Dia telah menciptakan malaikat-malaikat, yang dengan 
perantaraan mereka Dia mengatur pekerjaan alam semesta jasmani 
dan menyampaikan iradah-Nya kepada manusia. Lebih lanjut surah 
ini menerangkan bahwa karena Tuhan menciptakan manusia, Tuhan 
telah menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul terus menerus untuk 
menyampaikan iradah-Nya. (Lebih lanjut dikatakan bahwa) sekarang 
Dia telah menakdirkan limpahan rahmat-Nya kepada umat manusia 
dalam bentuk Al-Qur’an. Sesudah maklumat penganugerahan rahmat-
Nya kepada umat manusia itu, manusia telah diperingatkan agar tidak 
menolaknya sebab penolakan itu akan membawa akibat-akibat yang 
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sangat menyedihkan. Surah ini seterusnya menarik pelajaran akhlak dari 
awal kejadian manusia yang tidak berarti itu, bahwa Islam yang awalnya 
tidak berarti akan tumbuh menjadi komunitas/organisasi perkasa. Lebih 
lanjut surah ini membandingkannya dengan lautan yang airnya tawar 
dan melepaskan dahaga para musafir keruhanian. Kemudian, surah ini 
menyatakan bahwa Islam itu bukan gejala baru. Masa-masa yang penuh 
dengan cahaya keruhanian dan masa kegelapan datang silih berganti ke 
dunia, seperti sang hari menyusul sang malam dan sebaliknya. Sesudah 
lama melampaui suatu masa kegelapan dan wahyu Ilahi berhenti turun, 
maka terbitlah matahari Islam menerangi dunia yang gelap gelita, dan 
Tuhan telah menakdirkan mewujudkan suatu penjelmaan baru dan 
suatu tatanan baru dengan perantaraan ajarannya. Dengan perantaraan 
Al-Qur’an, Tuhan akan memberi mata kepada si buta dan memberi 
telinga kepada si tuli, dan orang-orang mati sekalipun akan memperoleh 
kehidupan baru. Akan tetapi, mereka yang dengan sengaja menutup jalan 
masuk cahaya ke hati mereka dan menolak mendengar seruan Ilahi, akan 
mengalami kematian rohani.

Surah ini kemudian menarik perhatian kita untuk menelaah gejala 
alam, yang mempunyai persamaan yang dekat sekali dengan gejala 
serupa itu dalam alam keruhanian. Bila hujan turun di atas tanah yang 
kering dan gersang, tanah itu kemudian akan berbunga, mekar, dan 
menggeliat dengan kehidupan baru dan menghasilkan tanam-tanaman, 
bunga-bungaan, serta buah-buahan yang beraneka ragam warna, rasa 
dan bentuk. Air yang turun dalam bentuk hujan itu sama, namun tanam-
tanaman dan buah-buahannya berlainan. Seperti itu pula, air wahyu Ilahi 
yang sama, menghasilkan sifat-sifat dan pembawaan-pembawaan akhlak 
yang berlainan di antara umat manusia. Sementara pada satu pihak wahyu 
itu mendatangkan orang-orang yang sangat tinggi ketakwaannya, maka 
pada pihak lain terjelmalah juga suatu golongan, yang terdiri dari orang-
orang durhaka dan jahat, yang terus menerus melancarkan serangan-
serangan kejam terhadap kebenaran. Pertarungan antara pembela-
pembela kebenaran dan kekuatan-kekuatan kegelapan senantiasa 
berkesudahan dengan akibat yang pasti – kemenangan kebenaran atas 
kebatilan. Menjelang akhir, surah ini menjelaskan kepada orang-orang 
musyrik mengenai kegoyahan kedudukan mereka, dan memperingatkan 
mereka bahwa jika mereka masih terus menerus berpegang teguh 
pada kepercayaan dan perbuatan mereka – meskipun nyata kepalsuan 
dan ketakbergunaannya, maka azab Ilahi akan menimpa mereka, 
walaupun (sebenarnya) Tuhan sangat lamban dalam menghukum dan 
terus menerus memberi tangguh kepada orang-orang durhaka. Hingga 
akhirnya, oleh karena mereka tetap bersikeras dalam sikap kepala batu, 
mereka menutup sendiri pintu-pintu rahmat Ilahi untuk diri mereka.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Segala puji bagi Allah Yang 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi, bYang menjadikan para 
malaikat sebagai utusan-utusan 
yang memiliki sayap dua, tiga, 
dan empat. Dia menambahkan 
pada ciptaan2407 apa pun yang Dia 
kehendaki. Sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

َجاِعِل  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فَاِطِر  ِہ 
لِلّٰ حَۡمُد 

ۡ
اَل

ثُلَٰث  َو  ۡثٰني  ّمَ اَۡجِنحٍَۃ  ُرُسلًا�اُولِۡيۤ   ِۃ  
َ

ِٰٓئک الَۡمل

َہ َعلٰي 
ِق َما يََشٓاُء ؕ ِاّنَ اللّٰ

ۡ
خَل

ۡ
َو ُرٰبَع ؕ یَِزیُۡد فِي ال

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۲﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
ک

3. Sumber-sumber rahmat capa 
pun yang Allah bukakan untuk  
manusia2408 — tidak ada yang 
dapat menahannya; dan apa pun 
dari sumber-sumber sejenisnya 
yang Dia tahan, tidak ada yang 
dapat melepaskannya sesudah 
itu; Dan Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

ۡحَمٍۃ  فَلَا ُممِۡسَک  اِس ِمۡن  ّرَ ُہ  لِلّنَ
َما یَۡفَتِح اللّٰ

َہا ۚ َو َما یُۡمِسۡک � فَلَا مُۡرِسَل  لَٗہ  ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہ ؕ 
َ
ل

حَِکۡیُم ﴿۳﴾ 
ۡ

َو ُہَو  الۡعَِزیُۡز  ال

2407. Kepada malaikat-malaikat dipercayakan menjaga, mengatur, dan 
mengawasi segala urusan yang berlaku di alam jasmani (QS.79:6). Inilah tugas 
dan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Tugas mereka yang 
lain dan yang lebih berat adalah melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan 
kepada rasul-rasul-Nya. Malaikat-malaikat pembawa wahyu menampakkan 
serentak dua, tiga, atau empat sifat Ilahi, dan ada pula malaikat lain, yang 
bahkan menjelmakan lebih banyak lagi dari sifat-sifat itu. Karena Ajnihah 
merupakan lambang kekuatan dan kemampuan (Lane), ayat ini mengandung 
arti, bahwa malaikat-malaikat itu memiliki kekuatan dan sifat yang berbedaan 
derajatnya sesuai dengan kepentingan pekerjaan yang dipercayakan kepada 
mereka masing-masing.  Sebagian malaikat dianugerahi kekuatan-kekuatan 
dan sifat-sifat yang lebih besar daripada yang lain. Malaikat Jibril adalah 
penghulu semua malaikat dan, oleh karena itu, pekerjaan mahapenting, yakni, 
menyampaikan wahyu Ilahi kepada para rasul Allah, diserahkan kepadanya 
serta dilaksanakan di bawah asuhan dan pengawasannya.

2408. Sesudah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, bahwa Tuhan telah 
menciptakan seluruh langit dan bumi, dan telah menyediakan keperluan-
keperluan jasmani dan rohani manusia dengan selengkap-lengkapnya, 

a1 : 1.  b6 : 15; 12 : 102; 14 : 11; 42 : 12.  c39 : 39.
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ayat yang sedang dibahas mengandung arti, bahwa Tuhan sekarang sudah 
menakdirkan untuk melimpahkan rahmat-Nya atas umat manusia dalam 
bentuk wahyu Al-Qur’an.

4. Wahai manusia, ingatlah 
nikmat Allah yang telah di-
anugerahkan kepadamu. aAdakah 
pencipta lain selain Allah, Yang 
memberikan rezeki kepadamu 
dari langit dan bumi? Tiada 
yang patut disembah selain Dia. 
Kemudian ke mana lagi kamu 
dipalingkan?

ۡم ؕ 
ُ

َعلَۡیک ِہ 
اللّٰ نِۡعَمَت  ُرۡوا 

ُ
اۡذک اُس  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

َمٓاِء  َن الّسَ ۡم ّمِ
ُ

ِہ یَۡرُزقُک
َہۡل ِمۡن َخالٍِق َغیُۡر اللّٰ

ۡوَن ﴿۴﴾ 
ُ

ي تُۡؤفَک
ّٰ

ن
َ
ا ُہَو ۖفَا

َّ ۤ ِالَٰہ  ِال َو الۡاَۡرِضؕ لَا

5. bDan jika mereka men-
dustakan engkau maka sungguh 
rasul-rasul Allah sebelum engkau 
pun telah didustakan, dan kepada 
Allah segala urusan dikembalikan 
untuk diputuskan.

ۡن قَۡبلَِکؕ   بَۡت ُرُسٌل ّمِ ِ
ّ

ذ
ُ
بُۡوَک فََقۡد ک ِ

ّ
ذ

َ
َو ِاۡن یُّک

ِہ  تُۡرَجُع  الۡاُُمۡوُر ﴿۵﴾ 
ي  اللّٰ

َ
َو  ِال

6. “Wahai manusia, sesung-
guhnya janji Allah itu benar, maka 
janganlah kehidupan dunia ini 
memperdayakanmu, dan jangan 
pula setan penipu menipumu me-
ngenai Allah.

ُم 
ُ

ک
ّرَنَّ

ُ
 فَلَا تَغ

ٌ
ِہ َحّق

اُس ِاّنَ َوۡعَد اللّٰ یَُّہا الّنَ
َ
یٰۤا

رُۡوُر ﴿۶﴾ 
َ
ِہ  الۡغ

ۡم  بِاللّٰ
ُ

ک
ّرَنَّ

ُ
نَۡیاؕ  َو لَا یَغ حَٰیوُۃ  الّدُ

ۡ
ال

7. cSesungguhnya setan ada-
lah musuh bagimu; maka 
perlakukanlah ia sebagai musuh. 
Sesungguhnya ia hanya me-
manggil golongannya supaya 
mereka menjadi penghuni api 
yang menyala-nyala.

 ؕ ا  َعُدّوً ۡوُہ 
ُ

ِخذ
َّ
فَات َعُدّوٌ  لَُکۡم  ۡیٰطَن 

َ
الّش ِاّنَ 

ۡونُۡوا ِمۡن اَۡصٰحِب  
ُ

َما یَۡدُعۡوا ِحۡزبَٗہ لَِیک
ِانَّ

 ﴾۷﴿ؕ ِعیِۡر  الّسَ

8. Orang-orang yang ingkar, 
bagi mereka ada azab yang 
keras. Adapun orang-orang yang 
beriman dan berbuat amal saleh, 
bagi mereka ada ampunan dan 
ganjaran besar.

ِذیَۡن 
َّ ال َو   ۬ؕ َشِدیٌۡد  اٌب 

َ
َعذ ۡم 

ُ
لَہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ اَل

ۡغفَِرٌۃ  ّوَ  اَۡجٌر  ۡم ّمَ
ُ
ِلٰحِت لَہ َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ

ٰ
ا

ِبیٌۡر ﴿٪۸﴾ 
َ
ک 

a10 : 32; 27 : 65; 34 : 25.  b6 : 35; 22 : 43; 40 : 6; 54 : 10. c2 : 169; 12 : 6; 18 : 51; 20 : 118.
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2409. Ayat ini merupakan tafsiran yang jelas mengenai kekhawatiran 
dan keprihatinan Rasulullah Saw tentang kesejahteraan rohani kaum beliau, 
dan kesedihan beliau yang mendalam atas perlawanan mereka terhadap 
kebenaran. Lihat juga QS.18:7.

2410. Karena kebangkitan kembali di sini mengandung arti kebangkitan 
kembali suatu kaum dari keadaan kemunduran dan kemerosotan rohani, maka 
ayat ini mengandung arti bahwa seperti halnya tanah tandus dan kering, lalu 
mekar karena memperoleh hidup baru ketika hujan jatuh di permukaannya, 
demikian pula suatu bangsa yang secara akhlak dan rohani sudah mati dan 
bergelimang dengan dosa dan kedurjanaan, akan bangkit dengan perantaraan 
air suci berupa wahyu Ilahi.

9. Maka dapatkah orang 
yang  aperbuatan buruknya dibuat 
nampak indah baginya sehingga 
ia memandangnya sebagai se-
suatu yang baik, sama seperti 
orang yang beriman dan beramal 
saleh? Maka sesungguhnya Allah 
membiarkan sesat siapa yang 
dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Maka jangan-
lah engkau  membinasakan diri 
engkau karena kesedihan2409 me-
ngenai mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka perbuat. 

فَِاّنَ   ؕ َحَسًنا  ُہ 
ٰ
فََرا َعَمِلٖہ   ُسۡوُٓء  لَٗہ   ُزیَِّن  مَۡن 

َ
اَف

 ۖ يََّشٓاُء  َمۡن  یَۡہِدۡي  َو  يََّشٓاُء  َمۡن   
ُ

یُِضّل َہ 
اللّٰ

َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َحَسٰرٍت  َعلَۡیہِۡم  نَۡفُسَک  َہۡب 

ۡ
تَذ فَلَا 

َعلِۡیٌم ۭ بَِما یَۡصَنُعۡوَن ﴿۹﴾ 

10. Dan Allah-lah yang me-
ngirimkan angin lalu menggerak-
kan awan; kemudian Kami meng-
giringnya ke suatu negeri yang 
telah mati, blalu Kami meng-
hidupkan dengannya bumi setelah 
matinya. Demikian jugalah akan 
terjadi kebangkitan itu.2410

َسحَابًا  فَُتِثیُۡر  الّرِٰيَ�  اَۡرَسَل  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہ 

اللّٰ َو 

ۡحَیۡیَنا بِِہ الۡاَۡرَض 
َ
ٍت فَا ّیِ فَُسۡقٰنُہ ِالٰي بَلٍَد ّمَ

ُشۡوُر ﴿۱۰﴾ 
ُّ لَِک الن

ٰ
ذ

َ
بَۡعَد َمۡوتَِہاؕ  ک

a16 : 64; 27 : 25; 29 : 39.  b22 : 7 : 57 : 18.

R. 2
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11. Barangsiapa menginginkan 
kemuliaan, maka hendaklah ia 
mengetahui bahwa kemuliaan itu 
semuanya kepunyaan Allah. Ke-
pada-Nya naik perkataan-perkata-
an yang baik dan amal saleh Dia-
lah yang mengangkatnya. aDan 
orang-orang yang merencanakan 
keburukan bagi mereka ada azab 
yang sangat keras; Dan rencana 
mereka itu akan hancur.*

 ؕ َجِمۡیًعا  ُۃ  الِۡعّزَ ِہ 
فَِللّٰ َۃ  الِۡعّزَ یُِریُۡد  اَن 

َ
ک َمۡن 

الُِح  ُب َو الَۡعَمُل الّصَ ّیِ
َ

لُِم الّط
َ
ِالَۡیِہ یَۡصَعُد الۡک

اٌب 
َ

ۡم َعذ
ُ
ِت لَہ

ٰ
ا ّیِ ُرۡوَن الّسَ

ُ
ِذیَۡن یَۡمک

َّ یَۡرفَُعٗہ َؕو ال

ِٰٓئَک ُہَو  یَُبۡوُر ﴿۱۱﴾  ُر  اُول
ۡ

َشِدیٌۡد َؕو  َمک

12. bDan Allah menciptakanmu 
dari tanah kemudian dari air mani, 
kemudian Dia menjadikanmu 
berpasangan. Dan tiada wanita 
hamil dan tiada pula ia melahirkan 
anak melainkan dengan sepe-
ngetahuan-Nya. Dan tidak se-
orang pun yang dipanjangkan 
umurnya, dan tidak ada yang di-
pendekkan umurnya melainkan 
semua itu tercatat dalam sebuah 
Kitab.2411 Sesungguhnya yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 

ثُّمَ  ۡطَفٍۃ 
نُّ ِمۡن  ثُّمَ  تَُراٍب  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َخلََقک ُہ 

اللّٰ َو 

ۡحِمُل ِمۡن اُنٰۡثي 
َ
َجَعلَُکۡم اَۡزَواًجا ؕ َو َما ت

ٍر ّوَ لَا  َعّمَ ِمٖہ ؕ َو َما یَُعّمَرُ ِمۡن ّمُ
ۡ
ا بِِعل

َّ َو لَا تََضُع  ِال

ا فِۡي  کِٰتٍب ؕ ِاّنَ ٰذلَِک َعلَي 
َّ یُۡنَقُص ِمۡن ُعُمِر ٖہۤ   ِال

ِہ يَِسیٌۡر ﴿۱۲﴾ 
اللّٰ

2411. Ayat ini mengandung nubuatan bahwa seperti halnya dari setitik 
nutfah (air mani) yang tidak berarti, tumbuh wujud manusia yang bentuknya 
bagus dan perkembangannya sempurna, begitulah halnya orang-orang Muslim 
yang rendah dan miskin keadaannya pada suatu hari akan menjadi jemaat yang 
perkasa. Isyarat kepada apa yang dikandung seorang wanita dalam rahimnya, 
dan apa yang dilahirkan, dan kepada pemanjangan serta pengurangan umur 
manusia, mengandung nubuatan lain, yaitu bahwasanya keturunan lawan-
lawan Rasulullah Saw akan berkurang dan keturunan orang-orang Muslim 
akan bertambah juga. Kata-kata dalam teks yang diterjemahkan, “melainkan 
semuanya itu tercatat dalam sebuah Kitab,” dapat juga berarti “hal itu sesuai 
dengan hukum Ilahi.”

a27 : 51, 52;  35 : 44.   b18 : 38;  22 : 6;  23 : 13 - 14;  36 : 78;  40 : 68.

* Sebagian orang menganggap, bahwa berteman dengan orang-orang besar adalah suatu 
kehormatan. Namun seorang mukmin diberi keyakinan, bahwa kemuliaan hanya anugerah 
Allah Swt, dan usaha para penentang untuk menghinakan mereka bagaimana pun hebatnya 
akan mengalami kegagalan.
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13. Dan dua lautan itu tidaklah 
sama,2412 yang satu tawar, segar 
dan enak diminum dan yang satu 
lagi asin dan pahit. aNamun dari 
laut itu masing-masing kamu 
makan daging segar, dan kamu 
mengeluarkan perhiasan yang 
kamu pakai, dan kamu melihat di 
dalamnya kapal berlayar padanya 
supaya kamu dapat mencari 
karunia-Nya, dan supaya kamu 
bersyukur.

ٌب فَُراٌت َسٓائٌِغ  
ۡ

ا َعذ
َ

َو َما يَۡسَتِوي الَۡبۡحٰرِنۖ  ٰہذ

ُلۡوَن 
ُ
ک

ۡ
ّلٍ تَا

ُ
ٌح  اَُجاٌجؕ  َو ِمۡن ک

ۡ
ا ِمل

َ
َشَرابُٗہ  َو ٰہذ

بَُسۡونََہا ۚ  
ۡ
 تَل

ً
َیۃ

ۡ
ۡخِرُجۡوَن ِحل

َ
ۡحًما َطِریًّا ّوَ تَۡست

َ
ل

ِمۡن  لَِتۡبَتُغۡوا  َمَواِخَر  ِفۡیِہ  َک 
ۡ
الُۡفل تََري  َو 

ُرۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُ

ُکۡم  تَۡشک
َّ فَۡضِلٖہ  َو  لََعل

14. bDia memasukkan malam ke 
dalam siang dan Dia memasukkan 
siang ke dalam malam.2413 cDan 
menundukkan matahari dan bulan, 
masing-masing menempuh jalan 
tempuhnya hingga masa yang 
ditentukan. Demikianlah Allah 
Tuhan-mu, kepunyaan-Nya-
lah semua kerajaan. cDan mereka 
yang kamu seru selain Allah, 
tidak memiliki apa-apa walaupun 
sebesar alur biji kurma.2413A  

فِي  َہاَر  الّنَ یُۡولُِج   َو  َہاِر  الّنَ فِي  ۡیَل 
َّ ال یُۡولُِج  

ۡجِرۡي  
َ
ّي  

ٌ
ّل

ُ
ک الَۡقَمَر  َو  ۡمَس 

َ
الّش َر 

َ
َسّخ ۡیِلَۚو 

َّ ال

لَُہ   ۡم 
ُ

َربُّک ُہ 
اللّٰ يٰؕذلُِکُم  َسّمً ّمُ لِاََجٍل 

َما  ُدۡونِٖہ  ِمۡن  تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو   ؕ ُک 

ۡ
الُۡمل

 ﴾۱۴ؕ یَۡملُِکۡوَن ِمۡن  ِقۡطِمیٍۡر ﴿

2412. Secara kiasan, kedua lautan yang dibicarakan itu ialah agama-
agama yang benar dan yang palsu. Lihatlah catatan no. 2085. Sambil 
melanjutkan kiasan itu ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa sungguhpun 
air asin itu tidak cocok untuk minum dan mengairi tanah (irigasi), air asin itu 
mempunyai kegunaan-kegunaan lain. Dari air asin dikeluarkan ikan segar dan 
perhiasan. Begitu pula, walaupun musuh-musuh Islam kini seperti air asin, 
pahit dan tidak berharga, namun demikian dari keturunan mereka akan timbul 
orang-orang yang akan menjadi pengemban amanat Islam yang bersemangat 
dan mukhlis.

2413. Kata-kata kiasan pada ayat sebelumnya dilanjutkan di sini, al-
Nahār (siang) melukiskan kemakmuran dan kekuasaan. Al-Lail (malam) 
mengisyaratkan kehilangan hal-hal tersebut (kemakmuran dan kekuasaan) 
yang disertai dengan kemunduran dan kemerosotan bangsa.

2413A. Qitmīr berarti titik putih pada punggung biji korma, selanjutnya 
berarti benda yang tak berharga dan hina (Lane).

a16 : 15; 45 : 13.  b22 : 62; 31 : 30; 57 : 7.  c7 : 55 : 13; : 3; 31 : 21.  d13 : 15; 40 : 21.
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15. aJika kamu memanggil 
mereka, mereka tidak akan men-
dengar seruanmu, dan sekiranya 
mereka mendengarnya  mereka 
tidak akan dapat menjawabmu. 
Dan pada Hari Kiamat mereka 
akan mengingkari kesyirikanmu. 
Dan tidak ada yang dapat mem-
beritahumu seperti Dia yang 
Mahawaspada.

َسِمُعۡوا  لَۡو  ۡم َۚو 
ُ
ُدَعٓاَءک يَۡسَمُعۡوا  لَا  ۡم 

ُ
تَۡدُعۡوہ ِاۡن 

ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
جَابُۡوا  لَُکۡم َؕو یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃ  یَک

َ
َما اۡست

ُئَک ِمۡثُل َخِبیٍۡر ﴿٪۱۵﴾   ۡم َؕو لَا یَُنّبِ
ُ

بِِشۡرکِک 

16. “Wahai manusia, bkamulah 
yang memerlukan Allah, Dan 
Allah itu Mahakaya, Mahaterpuji.

ُہ  
اللّٰ َو   ۚ ِہ 

اللّٰ ي 
َ

ِال الُۡفَقَرٓاُء   اَنۡتُُم  اُس  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

حَِمۡیُد ﴿۱۶﴾ 
ۡ

ُہَو  الَۡغِنّيُ  ال

نصف 
الحزب

44

17. cJika Dia menghendaki 
Dia dapat membinasakanmu dan 
mendatangkan makhluk baru 
sebagai pengganti.

 ﴾۱۷ۚ ﴿ َجِدیٍۡد  ٍق 
ۡ
ِبخَل ِت  

ۡ
یَا َو  ۡم  

ُ
ِہۡبک

ۡ
یُذ  

ۡ
يََّشا ِاۡن  

18. dDan hal itu sama sekali 
tidak sukar bagi Allah.2414  ﴾۱۸﴿ یٍۡز  بِعَِز ِہ  

للّٰ ا َعلَي   لَِک  ٰذ َما  َو 
19. eDan tiada jiwa akan me-

mikul beban orang lain. Dan jika 
jiwa yang terbebani beban berat 
berseru kepada yang lain untuk 
memikul bebannya, tidak akan 
dipikul sedikit pun darinya, wa-
laupun oleh kaum kerabatnya. 
fSesungguhnya engkau hanya 
dapat memperingatkan orang-
orang yang takut kepada Tuhan 
mereka dalam keadaan menyen-
diri dan mendirikan shalat. Dan 
barangsiapa menyucikan diri, 
maka sesungguhnya ia hanya 
mensucikan diri untuk keman-
faatan dirinya sendiri; dan kepada 
Allah-lah tempat kembali.

  
ٌ

ۡزَر اُۡخٰريؕ  َو ِاۡن تَۡدُع ُمۡثَقلَۃ َو لَا تَِزُر َواِزَرٌۃ  ّوِ

اَن 
َ
ک لَۡو  ّوَ  ۡيٌء 

َ
ش ِمۡنُہ  ُيۡحَمۡل  لَا  ِحۡملَِہا  ِالٰي 

ۡم 
ُ
َربَّہ َيۡخَشۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال تُۡنِذُر  َما 
قُۡربٰيِؕانَّ َذا 

َما 
ي فَِانَّ

ّٰ
ٰلوَۃ ؕ َو َمۡن تََزک بِالَۡغۡیِب َو اَقَاُموا الّصَ

ِہ  الَۡمِصیُۡر ﴿۱۹﴾ 
ي اللّٰ

َ
ي  لَِنۡفِسٖہَؕو ِال

ّٰ
َزک

َ
یَت

a7 : 194.  b47 : 39.  c4 : 134; 6 : 134; 14 : 20.  d14 : 21.  
e6  : 165; 39 : 8; 53 : 39. f36 : 12.
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20. Dan, aorang buta tidak sama 
dengan orang yang melihat,

 ﴾۲۰ۙ َو َما يَۡسَتِوي  الۡاَۡعٰمي َو الَۡبِصیُۡر ﴿
21. Dan tidak pula kegelapan 

dengan cahaya. 
 ﴾۲۱ۙ ۡوُر ﴿ لُٰمُت َو لَا  الّنُ

ُ
َو لَا الّظ

22.  Dan tidak sama teduh 
dengan panas.

 ﴾۲۲ۚ حَُرۡوُر ﴿
ۡ

  َو لَا  ال
ُ

ّل َو لَا الّظِ
23. Dan tidak sama yang hidup 

dan yang mati.2415 Sesungguhnya 
Allah menganugerahkan pen-
dengaran kepada siapa yang Dia 
kehendaki, dan engkau tidak akan 
bisa menjadikan orang yang ada 
dalam kubur dapat mendengar.2416

ِاّنَ   ؕ الۡاَۡمَواُت  لَا  َو  الۡاَۡحَیٓاُء   يَۡسَتِوي   َما  َو 
ۡن    اَنَۡت بُِمۡسِمٍع  ّمَ

ۤ
َہ  يُۡسِمُع َمۡن يََّشٓاُء ۚ َو َما

اللّٰ

فِي الُۡقُبۡوِر ﴿۲۳﴾ 

24. bEngkau hanyalah seorang 
pemberi peringatan.

ا  نَِذیٌۡر ﴿۲۴﴾ 
َّ ِاۡن  اَنَۡت  ِال

25. Sesungguhnya Kami meng-
utus engkau dengan kebenaran 
csebagai pembawa kabar suka dan 
pemberi peringatan. Dan dtiada 
suatu kaum pun melainkan telah 
datang kepada mereka seorang 
pemberi peringatan.2417

ِاۡن   َو   ؕ نَِذیًۡرا  ّوَ  بَِشیًۡرا  حَّقِ 
ۡ

بِال ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
ا

َ ِانّ

ا َخلَا ِفۡیَہا نَِذیٌۡر ﴿۲۵﴾ 
َّ ٍۃ  ِال ۡن  اُّمَ ّمِ

2414. Tuhan telah menakdirkan untuk mendatangkan ciptaan baru, suatu 
tatanan baru, suatu tertib baru dengan perantaraan Rasulullah Saw dan hal itu 
sama sekali tidak sukar bagi Dia untuk berbuat demikian.

2415. Orang-orang mukmin telah disebut orang-orang ”Yang hidup,” sebab 
dengan menerima kebenaran, mereka memperoleh suatu kehidupan baru, dan 
orang-orang ingkar disebut orang-orang “Yang mati,” sebab dengan menolak 
kebenaran, yang merupakan air kehidupan abadi, mereka mendatangkan 
kematian rohani atas diri mereka sendiri.

2416. Tidaklah mungkin bagi seorang nabi Allah membuat mereka yang 
sengaja menutup hati dan telinga mereka mendengar dan menerima seruan Ilahi. 
Orang-orang semacam itu secara rohani telah mati dan almarhum bagaikan 
orang-orang yang terpendam dalam kuburan.

2417. Ayat ini menyingkapkan tabir kebenaran agung, yang tersembunyi 
dari dunia sebelum Al-Qur’an diwahyukan, yaitu, bahwa kepada tiap-tiap 

a11 : 25;  13 : 17;  40 : 59.  b11 : 13;  13 : 8.  c2 : 120; 5 : 20; 11 : 3; 25 : 57; 48 : 9.  
d10 : 48; 13 : 8; 16 : 37.
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26. aDan jika mereka men-
dustakan engkau, maka orang-
orang sebelum mereka telah 
mendustakan pula rasul-rasul. 
Rasul-rasul mereka telah datang 
kepada mereka dengan btanda-
tanda yang nyata dan dengan 
kitab-kitab hikmah dan dengan 
kitab yang memberi penerangan.

ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َب 

َّ
ذ

َ
ک فََقۡد  بُۡوَک  ِ

ّ
ذ

َ
یُّک ِاۡن  َو 

بُِر  ٰنِت َو بِالّزُ ۡم بِالَۡبّیِ
ُ
ۡم  ُرُسلُہ

ُ
قَۡبلِہِۡم ۚ َجٓاَءتۡہ

َو بِالِۡکٰتِب الُۡمِنیِۡر ﴿۲۶﴾ 

27. Kemudian Aku tangkap 
orang-orang yang ingkar, dan 
betapa mengerikannya akibat 
penolakan kepada-Ku.

َن  ا
َ
ک ۡیَف 

َ
فَک ۡوا  ُر

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ل ا ُت 
ۡ

اََخذ ثُّمَ 

نَِکیِۡر ﴿٪۲۷﴾  

28. cTidakkah engkau melihat 
bahwa Allah menurunkan air dari 
langit, lalu Kami mengeluarkan 
dengannya buah-buahan yang 
beraneka warnanya. Dan di 
antara gunung-gunung ada garis-
garis putih dan merah dengan 
bermacam-macam warnanya dan 
lainnya hitam pekat?2418 

 ۚ َمٓاًء  َمٓاِء  الّسَ ِمَن  اَنَۡزَل  َہ 
اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم 

اَلَۡوانَُہاَؕو  ۡخَتلًِفا 
ُ

ّم ثََمٰرٍت  بِٖہ  ۡخَرۡجَنا 
َ
فَا

ۡخَتلٌِف 
ُ

ّم ُحۡمٌر  ّوَ  ُجَدٌد  ۭ بِۡیٌض  ِجَباِل 
ۡ

ال ِمَن 

اَلَۡوانَُہا َو َغَرابِۡیُب ُسۡوٌد ﴿۲۸﴾ 

kaum di zaman lampau pernah diutus seorang rasul Allah, yang menyampaikan 
kepada mereka seruan kebenaran dan ajakan kepada ketakwaan yang serupa. 
Asas yang besar lagi mulia itu membawa kepada kepercayaan, bahwa semua 
agama berasal dari Tuhan, dan bahwa pendiri-pendiri agama itu rasul-rasul 
Allah. Inilah salah satu dari rukun iman, yang wajib dipegang oleh tiap-tiap 
orang Muslim dan karenanya harus menghormati serta memuliakan mereka 
itu semuanya. Dengan memberikan kepada dunia kebenaran yang agung itu 
maka Islam telah mengusahakan menciptakan iklim persahabatan dan harga-
menghargai di antara berbagai agama, dan menghilangkan serta membasmi 
dendam kesumat dan ketegangan, yang telah meracuni hubungan antara 
pengikut-pengikut berbagai agama di seluruh dunia.

2418. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa bila hujan turun di atas tanah 
yang kering dan gersang, maka air hujan itu menimbulkan aneka ragam tanam-
tanaman, bunga-bungaan, dan buah-buahan yang warna warni serta aneka cita 
rasa, dan bentuk serta corak yang berlainan. Air hujannya sama, tetapi tanam-
tanaman, bunga-bungaan, dan buah-buahan yang dihasilkan sangat berbeda 

a6 : 35; 22 : 43; 40 : 6; 54 : 10.  b16 : 45.  c14 : 33; 22 : 6; 45 : 6.
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29. Dan demikian juga, di antara 
manusia, binatang buas, dan 
binatang ternak ada bermacam-
macam warnanya. Sesungguhnya 
yang takut kepada Allah diantara 
hamba-hamba-Nya adalah 
ulama.2419 Sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, Maha Pengampun.

ُمۡخَتلٌِف  الۡاَنَۡعاِم  َو  َوٓاّبِ  الّدَ َو  اِس  الّنَ ِمَن  َو 

ِعَباِدِہ   ِمۡن  َہ 
اللّٰ َيۡخَشي  َما 

ِانَّ  ؕ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک اَلَۡوانُٗہ  

َہ َعِزیٌۡز  َغُفۡوٌر ﴿۲۹﴾ 
ُؤا ؕ ِاّنَ اللّٰ الُۡعلَمٰٓ

30. Sesungguhnya mereka yang 
membaca Kitab Allah, mendirikan 
shalat, adan menginfakkan 
sebagian dari apa yang telah Kami 
rezekikan kepada mereka dengan 
sembunyi-sembunyi ataupun 
terang-terangan,2420 mereka 
mengharapkan jual beli yang 
sama sekali tidak akan gagal. 

اَقَاُموا  َو  ِہ 
اللّٰ کِٰتَب  یَۡتُلۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ّوَ  ا  ِسّرً ۡم 
ُ
َرَزۡقٰنہ ِممَّا  اَنَۡفُقۡوا  َو  ٰلوَۃ  الّصَ

 ﴾۳۰ۙ ۡن تَُبۡوَر ﴿
َّ   یَّۡرُجۡوَن  ِتجَاَرًۃ  ل

ً
َعلَانَِیۃ

satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu mungkin sekali dikarenakan sifat yang 
dimiliki tanah dan benih. Demikian pula manakala wahyu Ilahi — yang pada 
beberapa tempat dalam Al-Qur’an telah diibaratkan air — turun kepada suatu 
kaum, maka wahyu itu menimbulkan berbagai-bagai akibat pada bermacam-
macam manusia menurut keadaan “tanah” (hati) mereka dan cara mereka 
menerimanya.

2419. Keragaman yang indah sekali dalam bentuk, warna, dan corak, yang 
telah diutarakan dalam ayat sebelumnya, tidak hanya terdapat pada bunga, buah, 
dan batu karang, akan tetapi juga pada manusia, binatang buas dan ternak. Kata 
al-Nās (manusia), al-Dawabb (binatang buas) dan al An’ām (ternak) dapat juga 
melukiskan manusia dengan bermacam-macam kesanggupan, pembawaan, 
dan kecenderungan alami. Ungkapan, “Sesungguhnya yang takut kepada 
Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah para ulama,” memberikan bobot 
arti kepada pandangan, bahwa ketiga kata itu menggambarkan tiga golongan 
manusia, yang di antara mereka itu hanya mereka yang dikaruniai ilmu, takut 
kepada Tuhan. Akan tetapi, di sini ilmu itu tidak seharusnya selalu berarti ilmu 
keruhanian, akan tetapi juga pengetahuan hukum alam. Penyelidikan yang 
seksama terhadap alam dan hukum-hukumnya niscaya membawa orang kepada 
makrifat mengenai kekuasaan Maha Besar Tuhan dan sebagai akibatnya merasa 
kagum dan takzim terhadap Tuhan.

2420. Ayat ini memberi gambaran tentang para ulama (mereka yang 
dilimpahi ilmu) tersebut dalam ayat sebelumnya.

a14 : 32;  16 : 76.
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31. aAgar Dia menyempurna-
kan kepada mereka ganjarannya 
bahkan Dia menambahkan lagi 
bagi mereka dari karunia-Nya. 
Sesungguh-Nya Dia Maha Peng-
ampun, Maha Menghargai.

  ؕ فَۡضِلٖہ  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
یَِزیَۡدہ َو  ۡم 

ُ
اُُجۡوَرہ ۡم 

ُ
َِیہ

لُِیَوفّ

ۡوٌر ﴿۳۱﴾ 
ُ

ٗہ  َغُفۡوٌر  َشک
ِانَّ

32. Dan yang telah Kami wah-
yukan kepada engkau berupa kitab 
ini adalah bkebenaran, membenar-
kan apa yang ada sebelumnya. Se-
sungguhnya Allah Mahawaspada 
dan Maha Melihat kepada hamba-
hamba-Nya.

ُہَو  الِۡکٰتِب  ِمَن  ِالَۡیَک   
ۤ
اَۡوَحۡیَنا ِذۡيۤ 

َّ ال َو 

َہ بِِعَباِدٖہ  
قًا لَِّما بَیَۡن یََدیِۡہِؕاّنَ اللّٰ  ُمَصّدِ

ُ
حَّق

ۡ
ال

خَِبیٌۡر ۭ بَِصیٌۡر ﴿۳۲﴾ 
َ
ل

33. Kemudian Kami senantiasa 
mewariskan Kitab itu kepada 
orang-orang yang telah Kami 
pilih dari antara hamba-hamba 
Kami. Maka sebagian mereka 
sangat aniaya terhadap dirinya 
sendiri, dan sebagian mereka ada 
yang mengambil jalan tengah, 
dan sebagian di antara mereka 
ada yang mengungguli yang lain 
dalam kebajikan2421 dengan izin 
Allah. Itu sungguh merupakan 
karunia yang sangat besar dari 
Allah.*

اۡصَطَفۡیَنا  ِذیَۡن 
َّ ال الِۡکٰتَب  اَۡوَرثَۡنا  ثُّمَ 

ۡم 
ُ
ۡم َظالٌِم لَِّنۡفِسٖہ ۚ َو ِمۡنہ

ُ
مِۡنہ

َ
ِمۡن ِعَباِدنَا ۚ ف

بِِاۡذِن  خَیٰۡرِت 
ۡ

َسابٌِق ۭ بِال ۡم 
ُ
ِمۡنہ َو   ۚ ۡقَتِصٌد  ّمُ

 ﴾۳۳ؕ ِہ ؕ ٰذلَِک ُہَو الَۡفۡضُل  الَۡکِبیُۡر ﴿
اللّٰ

2421. Seorang mukmin melampaui berbagai tingkat disiplin keruhanian 
yang ketat. Pada tingkat pertama ia melancarkan peperangan yang sungguh-
sungguh terhadap keinginan dan nafsu rendahnya serta mengamalkan peniadaan 
diri secara mutlak. Pada tingkat selanjutnya, kemajuan ke arah tujuannya hanya 
sebagian saja dan pada tingkat terakhir ia mencapai taraf akhlak sempurna, 
dan kemajuan ke arah tujuannya yang agung itu berlangsung cepat sekali dan 
merata.

a3 : 58;  39 : 11.   b22 : 55;  47 : 3;  56 : 96.

* Di sini diterangkan tiga tingkatan derajat orang mukmin. Yang pertama adalah ketika di 
dalamnya ada kotoran dosa dan ia berjalan di jalan Allah Swt dengan membenci nafsu amarah. 
Yang kedua, ia yang berjalan di jalan yang lurus. Dan yang ketiga, ia yang berada paling depan 
di dalam kebaikan.
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a9 : 72; 13 : 24; 16 : 32; 61 : 13; 98 : 9.   b18 : 32; 22 : 24; 76 : 22. 
c15 : 49.  d20 : 75; 87 : 14.

34. Ganjaran mereka ialah  
asurga Adn, bmereka akan me-
masukinya dan di dalamnya 
mereka dihiasi dengan gelang-
gelang emas dan mutiara, dan di 
dalamnya pakaian mereka adalah 
sutera.

ِفۡیَہا  ۡوَن 
َ

ُيحَّل یَّۡدُخُلۡونََہا  َعۡدٍن  ُت  َجّنٰ

ۡم  
ُ
ِمۡن اََساِوَر ِمۡن َذَہٍب ّوَ لُۡؤلًُؤا ۚ َو لَِباُسہ

ِفۡیَہا  َحِریٌۡر ﴿۳۴﴾ 

35. Dan mereka akan berkata, 
“Segala puji kepunyaan Allah, 
Yang telah menjauhkan segala 
duka cita dari kami. Sesungguhnya 
Tuhan kami Maha Pengampun, 
Maha Menghargai,

حََزَنؕ  
ۡ

ا ال ِذۡيۤ اَۡذَہَب َعّنَ
َّ ِہ ال

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

َو قَالُوا ال

 ﴾۳۵ۙ ۡوُر ﴿
ُ

ِاّنَ  َربََّنا لََغُفۡوٌر  َشک

36. “Yang telah menempatkan 
kami di tempat kekal abadi atas 
karunia-Nya, cdi dalamnya kami 
tidak akan dibebani pekerjaan 
berat, dan di dalamnya kami 
pun tidak akan dihinggapi 
kelelahan.2422

 ۚ فَۡضِلٖہ  ِمۡن  الُۡمَقاَمِۃ  َداَر  َنا 
َّ اََحل ِذۡيۤ 

َّ ل ا�

ِفۡیَہا   َنا  یََمّسُ لَا  ّوَ  نََصٌب  ِفۡیَہا  َنا  یََمّسُ لَا 

لُُغۡوٌب ﴿۳۶﴾ 

37. Dan orang-orang yang ing-
kar, bagi mereka ada api Jaha-
nam. dTidak akan diputuskan atas 
mereka supaya mati; dan tidak 
pula akan diringankan bagi me-
reka azabnya. Demikianlah Kami 
membalas setiap orang yang ti-
dak bersyukur. 

یُۡقٰضي  لَا   ۚ َم 
َ َجَہنّ نَاُر  ۡم 

ُ
لَہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 
ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َعۡنہ ُف 

َ
ُيخَّف لَا  َو  فََیُمۡوتُۡوا  َعلَۡیہِۡم 

 ﴾۳۷ۚ ُفۡوٍر ﴿
َ
 ک

َ
ّل

ُ
ۡجِزۡي  ک

َ
لَِک  ن

ٰ
ذ

َ
ابَِہا ؕ ک

َ
َعذ

2422. Kebebasan sepenuhnya dari setiap corak perasaan takut dan cemas 
serta perasaan damai yang sempurna dalam alam pikiran dan kepuasan hati 
berpadu dengan keridaan Allah Swt merupakan tingkat tertinggi surga, yang 
telah dijanjikan Al-Qur’an kepada orang-orang mukmin di dunia ini dan di 
akhirat, sebagaimana diperlihatkan oleh ayat ini dan ayat sebelumnya.
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38. Dan mereka akan ber-
teriak meminta pertolongan di 
dalamnya, “Wahai Tuhan kami, 
keluarkanlah kami, akami akan 
beramal saleh, tidak sama dengan 
apa yang biasa kami amalkan.” 
Allah akan berfirman kepada 
mereka, “Bukankah Kami 
telah memberimu umur yang 
cukup panjang agar siapa yang 
mau mengambil nasihat akan 
memperoleh nasihat di dalamnya? 
Dan telah datang kepadamu 
seorang pemberi peringatan 
juga” Maka rasakanlah balasan 
keaniayaanmu, karena tiada 
seorang penolong pun bagi orang-
orang aniaya.

نَۡعَمۡل  اَۡخِرۡجَنا   
ۤ
َربََّنا  ۚ ِفۡیَہا  یَۡصَطِرُخۡوَن  ۡم 

ُ
ہ َو 

ۡم 
ُ
ا نَۡعَمُل ؕ اََو لَۡم  نَُعّمِۡرک ّنَ

ُ
ِذۡي ک

َّ َصاِلحًا َغیَۡر ال

 ؕ ِذیُۡر  الّنَ ُم  
ُ
َجٓاَءک َو  َر 

َ ّ
ک

َ
تَذ َمۡن  ِفۡیِہ  ُر 

َ ّ
ک

َ
یََتذ ا  ّمَ

ِصیٍۡر ﴿٪۳۸﴾ 
لِِمیَۡن  ِمۡن نَّ

ٰ
مَا لِلّظ

َ
ۡوقُۡوا  ف

ُ
فَذ 

39. bSesungguhnya Allah me-
ngetahui segala yang gaib di 
seluruh langit dan bumi. 
Sesungguhnya Dia mengetahui 
benar apa yang ada dalam dada 
manusia.

 ؕ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َغۡیِب  ٰعلُِم  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

ُدۡوِر ﴿۳۹﴾  اِت الّصُ
َ

ٗہ َعلِۡیٌم ۭ بِذ
ِانَّ

40. Dia-lah Dzat yang telah 
menjadikan kamu di bumi peng-
ganti orang-orang yang telah 
berlalu. Maka barangsiapa kafir, 
maka ia sendiri yang akan me-
nanggung akibat kekafirannya. 
Dan kekafiran mereka itu tidak 
akan menambah kepada orang-
orang kafir melainkan kemurkaan-
Nya, dan kekafiran mereka tidak 
akan menambah sesuatu kepada 
orang-orang kafir itu melainkan 
kerugian semata.

مَۡن  
َ

ِٰٓئَف فِي الۡاَۡرِض ؕ ف ِذۡي َجَعلَُکۡم َخل
َّ ُہَو ال

ۡم 
ُ
ُرہ

ۡ
ف

ُ
ُرٗہ َؕو لَا یَِزیُۡد الٰۡکفِرِیَۡن ک

ۡ
ف

ُ
َر فََعلَۡیِہ  ک

َ
ف

َ
ک

الٰۡکفِرِیَۡن   یَِزیُۡد  لَا  َمۡقًتاَۚو  ا 
َّ ِال َربِّہِۡم  ِعۡنَد 

ا َخَساًرا ﴿۴۰﴾ 
َّ ۡم ِال

ُ
ُرہ

ۡ
ف

ُ
ک

a7 : 54; 26 : 103; 32 : 13; 39 : 59.  b11 : 124; 16 : 78; 27:66.

R. 5
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41. Katakanlah, a”Apakah 
kamu telah melihat tuhan-tuhan 
sekutumu yang kamu seru selain 
Allah? Maka perlihatkanlah 
kepadaku bagian manakah dari 
bumi ini  yang telah mereka 
ciptakan, atau punyakah mereka 
andil dalam penciptaan langit? 
ataukah Kami telah memberi 
kepada mereka suatu Kitab di 
mana mereka mempunyai bukti 
darinya?” Tidaklah demikian, 
bahkan orang-orang aniaya itu 
tidak menjanjikan satu sama lain 
kecuali tipuan belaka.

ِمۡن   تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ُم 

ُ
ٓاَءک

َ
ُشَرک اََرَءیۡتُۡم  قُۡل 

الۡاَۡرِض  ِمَن  َخلَُقۡوا  َماَذا  اَُرۡونِۡي   ؕ ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن 

ۡم کِٰتًبا 
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
ٰمٰوِت ۚ اَۡم ا ۡم ِشۡرٌک فِي الّسَ

ُ
اَۡم لَہ

لُِمۡوَن 
ٰ

ۡنُہ ۚ بَۡل  ِاۡن یَِّعُد الّظ َنٍت ّمِ ۡم َعلٰي بَّیِ
ُ
فَہ

ا ُغُرۡوًرا ﴿۴۱﴾ 
َّ ۡم بَۡعًضا ِال

ُ
بَۡعُضہ

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  44

42. bSesungguhnya Allah me-
nahan seluruh langit dan bumi 
supaya keduanya jangan sampai 
menyimpang dari posisinya. Dan 
andaikata  keduanya menyimpang 
juga, maka tidak ada seorang pun 
dapat menahan keduanya selain 
Dia.2423 Sesungguhnya Dia Maha 
Penyantun, Maha Pengampun.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض اَۡن تَُزۡولَا ۚ۬  َہ یُۡمِسُک الّسَ
ِاّنَ اللّٰ

ُہَما ِمۡن اََحٍد 
َ

  ِاۡن  اَۡمَسک
ۤ
َو لَِئۡن َزالََتا

اَن َحلِۡيمًا َغُفۡوًرا ﴿۴۲﴾ 
َ
ٗہ ک

ۡن ۭ بَۡعِدٖہ ؕ ِانَّ ّمِ

43. cDan mereka bersumpah 
dengan nama Allah sekuat-kuat 
persumpahan mereka, bahwa 
sekiranya seorang pemberi pe-
ringatan datang kepada mereka, 
tentu mereka akan mengikuti 
petunjuk lebih banyak daripada 
umat-umat lain manapun. Tetapi 
tatkala telah datang kepada 
mereka seorang pemberi pe-
ringatan, kedatangannya tidak 
menambah kepada mereka 
kecuali kebencian.

ۡم  
ُ
َجٓاَءہ لَِئۡن  اَیَۡمانِہِۡم  َجۡہَد  ِہ 

بِاللّٰ اَۡقَسُمۡوا  َو 

 ۚ الۡاَُمِم  ِاۡحَدي  ِمۡن  اَۡہٰدي  ۡونُّنَ 
ُ

َیک
َّ ل نَِذیٌۡر 

 ﴾۴۳ۙ ﴿ نُُفۡوًرا  ا  
َّ ِال ۡم  

ُ
َزاَدہ ا  ّمَ نَِذیٌۡر   ۡم  

ُ
َجٓاَءہ ا  فَلَّمَ

a34 : 28;  46 : 5.   b22 : 66.  c6 : 158.
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44. aSebab, mereka bersikap 
takabur di bumi dan merencana-
kan tipu daya jahat, tetapi tipu 
daya jahat itu tidak meliputi 
sesuatu selain si perencananya 
sendiri. Maka tidakkah mereka 
menantikan kecuali sesuatu yang 
lain selain sunnah Allah dalam 
memperlakukan orang-orang 
yang terdahulu ? Maka sekali-kali 
tidak akan engkau dapatkan suatu 
bperubahan dalam sunnah Allah, 
tidak pula sekali-kali engkau 
dapatkan suatu pergantian dalam 
sunnah Allah.

َئ ؕ   ّيِ َر الّسَ
ۡ

ـَباًرا فِي  الۡاَۡرِض َو َمک
ۡ

ا�ۡسِتک

ۡہِلٖہ ؕ فََہۡل 
َ
ا بِا

َّ ٔيُ  ِال ّيِ ُر الّسَ
ۡ

َو لَا َيِحۡیُق الَۡمک

ِجَد 
َ
ت فَلَۡن   ۚ لِیَۡن  الۡاَّوَ َت  ُسّنَ ا 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن  

ِہ 
اللّٰ ِت   لُِسّنَ ِجَد  

َ
ت لَۡن  َو   ۬ۚ تَۡبِدیۡلًا  ِہ 

اللّٰ ِت  لُِسّنَ

ۡحِویۡلًا ﴿۴۴﴾ 
َ
ت

45. cApakah mereka tidak 
pernah berjalan di muka bumi 
dan melihat betapa buruknya 
akibat orang-orang sebelum 
mereka?  Padahal mereka itu lebih 
hebat daripada mereka dalam 
kekuatan. Dan tidak mungkin 
bagi Allah bahwa ada sesuatu di 
seluruh langit dan di bumi yang 
dapat menggagalkan rencana-
Nya.2424 Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui, Maha Berkuasa.

اََو لَۡم يَِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض فََیۡنُظُرۡوا َکۡیَف 

اََشّدَ  ا  انُۡوۤ
َ
ک َو  قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال   
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

ۡيٍء 
َ

ُہ  لُِیۡعِجَزٗہ  ِمۡن ش
اَن اللّٰ

َ
ًۃؕ  َو َما ک ۡم  قُّوَ

ُ
ِمۡنہ

َعلِۡيمًا  اَن 
َ
ک ٗہ  

ِانَّ  ؕ الۡاَۡرِض  فِي  لَا  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي 

قَِدیًۡرا ﴿۴۵﴾ 

2423. Kedua sistem yang berlaku di langit dan di bumi terus bekerja 
dengan keserasian sempurna tanpa sedikit pun menyimpang dari jalan 
tempuhan mereka yang telah ditetapkan. Keserasian ini memperlihatkan 
adanya Wujud Mahabijaksana dan Mahakuasa di belakangnya. Wujud 
yang Mahaagung dan Mahabijaksana itulah yang berhak dan menuntut 
penyembahan dan pemujaan dari kita.

2424. Telah menjadi takdir Ilahi yang tak akan berubah bahwa segala 
rencana dan kasak kusuk orang-orang ingkar untuk menghancurkan 
Rasulullah Saw akan berakhir dengan kegagalan dan perjuangan Islam akan 
memperoleh kemenangan.

a27 : 51 - 52.   b17 : 78;  33 : 63;  48 : 24.  c12 : 110; 22 : 46, 47; 

30 : 10; 40 : 22; 47 : 11.
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46. aDan sekiranya Allah akan 
menghukum manusia atas apa 
yang mereka kerjakan, tentu Dia 
tidak akan meninggalkan satu 
mahluk hidup pun di permukaan 
bumi, akan tetapi Dia memberi 
tangguh kepada mereka sampai 
bsuatu masa tertentu,2425 maka 
apabila masa yang ditetapkan 
bagi mereka telah tiba, kemudian 
mereka akan mendapati bahwa 
Allah Maha Melihat semua 
hamba-hamba-Nya.*

اَس بَِما َکَسُبۡوا َما تََرَک  ُہ الّنَ
 اللّٰ

ُ
َو لَۡو یَُؤاِخذ

ٰۤي   ِال ۡم  
ُ
ُرہ یَُّؤّخِ لِٰکۡن  ّوَ  َدٓابٍَّۃ   ِمۡن  َظۡہِرَہا  َعلٰي 

اَن 
َ
َہ ک

ۡم فَِاّنَ اللّٰ
ُ
ي ۚ فَِاَذا َجٓاَء  اََجلُہ َسّمً اََجٍل ّمُ

بِِعَباِدٖہ  بَِصیًۡرا ﴿٪۴۶﴾ 

2425. Tuhan yang Maha Pengasih itu lambat sekali dalam menghukum. 
Dia berkenan menangguhkan dan memberi kesempatan kepada para 
penjahat dan pembangkang agar mereka dapat mengubah kelakukan mereka. 
Sekiranya Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang segera dan 
cepat, seperti orang-orang yang berdosa layak menerimanya, maka mereka 
dengan seketika akan binasa dan dunia akan tamat riwayatnya, dan segala 
kehidupan di bumi akan hilang sirna sebab kemudian tidak akan ada gunanya 
lagi binatang buas, hewan, margasatwa dan lain-lain lagi untuk tetap hidup 
sesudah manusia binasa. Atau ayat ini dapat juga diartikan bahwa Tuhan 
tidak akan ragu-ragu menghancurkan cacing-cacing bumi yang menjijikkan 
itu, yaitu orang-orang ingkar.

a10 : 12; 18 : 59.  b7 : 35; 10 : 50; 16 : 62.

* Di ayat ini, dosa dinisbahkan kepada manusia, tetapi dampaknya diterangkan tentang 
kehancuran binatang. Maksudnya bukanlah bahwa, yang berbuat seseorang, kemudian yang 
bertanggungjawab adalah orang lain, tapi hakikatnya adalah, bahwa di dalam kehancuran 
binatang hukumannya akan diterima oleh manusia, sebab kehidupan manusia tergantung pada 
kehidupan binatang. Kalau binatang musnah, maka manusia tidak mungkin akan tetap ada. Di 
sini yang dimaksud ‘dabbah’ adalah semua macam binatang baik yang berjalan maupun yang 
melata.
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Surah 36
YĀ SĪN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 84, dengan basmalah

Rukuknya : 5

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Seluruh ahli sependapat bahwa surah ini diturunkan di Mekah. 
Gaya bahasa dan isinya mendukung pandangan itu. Karena pentingnya 
pokok pembahasan surah ini, Rasulullah Saw menyebutnya jantung 
Al-Qur’an. Dalam surah sebelumnya dinyatakan bahwa Tuhan – 
selaku yang menciptakan seluruh langit dan bumi – telah menyediakan 
perbekalan sepenuhnya, bukan saja untuk segala keperluan jasmani 
manusia, melainkan pula untuk segala keperluan akhlak dan ruhaninya. 
Hal itu dilakukan-Nya dengan menampakkan Wujud-Nya kepada abdi-
Nya yang terpilih, yang dibangkitkan-Nya di tengah-tengah setiap 
kaum. Kepada Rasulullah Saw, yang oleh surah ini ditetapkan sebagai 
“Pemimpin yang Sempurna” atau “Pemimpin yang Paripurna,” Tuhan 
menampakkan Wujud-Nya dalam penjelmaan yang paling lengkap 
dan sempurna, dan menganugerahkan kepada beliau kitab yang paling 
sempurna tanpa cacat sedikitpun dalam bentuk Al-Qur’an.

Ikhtisar Surah 
Surah ini memulai penjelasannya dengan memanggil Rasulullah 

Saw sebagai “Pemimpin yang Sempurna,” yang berarti bahwa silsilah 
rasul-rasul Allah dari sejak Nabi Adam As, contohnya sempurnanya 
terdapat dalam diri beliau Saw. Kini jalan yang ditempuh oleh 
Rasulullah Saw merupakan satu-satunya jalan yang benar dan lurus 
menuju kepada Tuhan. Semua jalan lain yang terdahulu membimbing 
manusia kepada Wujud Yang Mahaagung, kini telah ditutup dan akan 
tetap tertutup hingga akhir zaman. Sekarang Tuhan akan menampakkan 
Wujud-Nya kepada dunia dengan perantaraan para pengikut Rasulullah 
Saw. Sesuai dengan hikmah-Nya yang tak pernah meleset itu, Dia 
telah memilih bangsa Arab –yang selama berabad-abad lamanya tidak 
pernah datang seorang rasul pun di tengah-tengah mereka – untuk 
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mengajarkan kepada umat manusia Amanat Ilahi yang terakhir. Tanah 
Arab pada waktu itu merupakan negeri yang suram dan kering. Air 
wahyu Ilahi turun ke atasnya dan kini tanah itu mulai subur menjadi 
suatu tempat kehidupan rohani yang baru dan penuh semangat.

Surah ini kemudian mengatakan lebih lanjut dalam bahasa kiasan, 
betapa Tuhan telah menampakkan Wujud-Nya kepada manusia dengan 
perantaraan rasul-rasul-Nya. Dikisahkan tentang Nabi Musa As dan 
Nabi Isa As, serta tentang Rasulullah Saw yang telah dibangkitkan 
tepat pada waktunya untuk memanggil umat manusia kembali kepada 
Tuhan. Kemudian surah ini menceriterakan tentang  “orang-orang laki-
laki tertentu,” yang akan dibangkitkan Tuhan dari antara para pengikut 
Rasulullah Saw di negeri yang jauh dari pusat Islam (QS.36:21) di 
akhir zaman, ketika agama kelak akan berada dalam keadaan mundur 
semundur-mundurnya, dan pemahaman tentang adanya wahyu Ilahi 
sendiri akan diragukan dan ditolak.

Pembaharu atau mujadid itu akan memanggil umat manusia kepada 
Islam. Tetapi, seperti nabi-nabi terdahulu seruannya mula-mula tidak 
mendapat sambutan yang baik. Kekuatan-kekuatan keburukan akan 
mencengkeram seluruh dunia. Manusia akan menyembah tuhan-tuhan 
palsu dan (karenanya) azab Ilahi akan turun ke bumi. Kemudian surah 
ini menarik perhatian kepada hukum alam yang telah lazim dikenal, 
yaitu, bahwa bila bumi sudah menjadi kering-gersang seluruhnya, maka 
Tuhan menurunkan hujan, dan tanah yang mati itu mulai menggeliat 
dengan kehidupan baru; mulai tumbuh segala jenis tumbuhan dan 
bunga-bungaan serta berbagai jenis buah-buahan yang beraneka-
warna. Demikian pula bila jiwa manusia menjadi berkarat dan kotor, 
Tuhan menyebabkan air rohani turun dari langit dalam bentuk wahyu 
Ilahi.

Surah ini kemudian memberikan perumpamaan lain untuk 
menerangkan masalah yang sama. Ditunjuknya hukum pergantian 
siang dan malam. Kemudian surah ini menunjukkan kebenaran yang 
terbuka, bahwa Tuhan telah menjadikan segala sesuatu berpasang-
pasangan, pasangan-pasangan itu bahkan terdapat pada alam nabati dan 
dalam benda-benda anorganis. Perumpamaan itu menegaskan, bahwa 
segala yang benar itu ialah hasil dari perpaduan antara wahyu Ilahi dan 
akal manusia. Menjelang penutup, surah ini mengarahkan perhatian 
kita kepada hari depan Islam yang agung lagi cemerlang. Dikatakannya 
bahwa menurut takdir Ilahi, suatu kaum seperti kaum Arab yang sudah 
berabad-abad lamanya hidup pada taraf yang serendah-rendahnya itu, 
kini akan bangkit menuju puncak ketinggian, kebesaran dan kemuliaan 
rohani maupun duniawi.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Ya Sin,2426  ﴾۲﴿ۚ ٰيٓس 
3. Demi Al-Qur’an2427 yang 

penuh hikmah,
 ﴾۳﴿ۙ حَِکۡیِم  

ۡ
ِن  ال

ٰ
َو الُۡقۡرا

4. Sesungguhnya engkau sa-
lah seorang dari rasul-rasul,

 ﴾۴﴿ۙ َک  لَِمَن  الُۡمۡرَسلِیَۡن 
ِانَّ

5. Pada jalan yang lurus,2427A  ﴾۵﴿ؕ ۡسَتِقۡیٍم  َعلٰي ِصَراٍط ّمُ
6. bInilah wahyu yang di-

turunkan oleh Yang Mahaperkasa, 
Maha Penyayang.

 ﴾۶﴿ۙ ِحۡیِم  ِزیَۡل الۡعَِزیِۡز  الّرَ
ۡ
تَن

2426. Dalam paduan huruf singkatan Yā Sīn, huruf  Sīn itu menurut Ibn’ 
Abbas adalah alih-alih kata al-Insān, yang artinya manusia, atau manusia yang 
sempurna; atau alih-alih kata Sayyīd (kepala atau pemimpin). Jadi ungkapan Yā 
Sīn itu akan berarti, “Hai manusia sempurna!” atau “Hai pemimpin sempurna!” 
Menurut kesepakatan pendapat para ulama, yang diisyaratkan di sini ialah 
Rasulullah Saw. Beliau “manusia yang sempurna” itu, sebab pada wujud 
beliaulah dijumpai contoh terbaik dan paling sempurna bagi umat manusia, dan 
beliau itulah “pemimpin yang sempurna,” sebab sesudah beliau diutus maka 
para mushlih (reformers, pembaharu-pembaharu) dan guru-guru jagat akan 
dibangkitkan hanya dari antara para pengikut beliau, karena pintu wahyu telah 
ditutup bagi para pengikut semua nabi lainnya.

2427. Dalil yang paling jitu dan meyakinkan untuk membuktikan 
kebenaran Rasulullah Saw ialah Al-Qur’an sendiri. Tidak ada bukti yang lebih 
agung tentang kebenaran beliau selain kenyataan bahwa kendati pun beliau 
sendiri seorang Ummi (buta huruf) beliau memberikan kepada dunia suatu Kitab 
yang penuh dengan hikmah dan yang jauh melebihi semua kitab suci lainnya 
dalam keindahan dan keutamaan dengan banyak sekali lagi tak terhingga 
ragamnya serta merupakan suatu tata hukum yang lengkap, dimaksudkan 
untuk peningkatan dan pembaharuan rohani umat manusia untuk segala zaman.

2427A. Jalan Rasulullah Saw kini merupakan satu-satunya jalan benar 
dan lurus yang membawa penempuhnya kepada Tuhan. Ayat ini membuat 
perbedaan indah antara seorang nabi dengan seorang ahli filsafat. Seorang 
ahli filsafat memerlukan waktu panjang untuk menemukan kebenaran dan 
seringkali kehilangan arah dalam penyelidikannya, tetapi seorang nabi Allah 

a1 : 1.   b20 : 5;  32 : 3;  40 : 3;  41 : 3;  45 : 3; 46 : 3.
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menemukannya dengan jalan dan waktu yang paling singkat. Tidak seperti 
halnya ahli filsafat, beliau dibimbing kepada kebenaran itu secara langsung 
dengan perantaraan wahyu Ilahi, tanpa bertualang di tempat-kesesatan gagasan 
khayali dan sukar dipahami.

2427B. Ayat ini berhubungan dengan Surah Yāsīn ayat 31.
2428. Belenggu-belenggu adat-istiadat, kebiasaan, dan prasangka yang 

mengikat orang-orang ingkar dan yang menghalangi mereka menerima 
kebenaran dan memadamkan segala usaha membenahi diri.

2428A. Sekalipun bila seseorang mencoba memakai kecerdasan otaknya 
dan melepaskan diri dari cekikan adat dan sebagainya, ia mendapat tekanan dari 
berbagai penjuru, dan ia hampir-hampir tidak dapat melihat dengan lurus lagi.

2429. Disebabkan oleh rintangan kebiasaan, prasangka, dan kesombongan, 
maka orang-orang ingkar tidak dapat melihat ke muka, ke hari depan agung 
lagi cemerlang yang terpampang di hadapan mereka, yaitu andaikata mereka 
menerima Islam, dan tidak pula menengok ke belakang untuk mengambil 

7. aAgar engkau memberi 
peringatan kepada suatu kaum 
yang bapak-bapaknya belum 
pernah diberi peringatan maka 
mereka itu menjadi lalai.

 ﴾۷﴿ ٰغِفُلۡوَن  ۡم 
ُ
فَہ ۡم 

ُ
بَٓاُؤہ

ٰ
ا اُنِۡذَر   

ۤ
ا ّمَ قَۡوًما  لُِتۡنِذَر 

8. Sesungguhnya perkataan 
ini telah terbukti benar atas 
kebanyakan mereka, sebab 
mereka tidak beriman. 2427B

لَا  ۡم 
ُ
فَہ ِرہِۡم 

َ
اَۡکث ٰۤي  َعل الَۡقۡوُل   

َ
َحّق لََقۡد 

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۸﴾ 
9. bSesungguhnya Kami 

telah memasangkan belenggu2428 
di leher mereka sampai dagu 
sehingga mereka tertengadah,2428A

ي  الۡاَۡذقَاِن 
َ

َنا فِۡيۤ اَۡعَناِقہِۡم اَۡغلٰلًا فَِہَي ِال
ۡ
ا َجَعل

ِانَّ

 ﴾۹﴿ ۡقَمُحۡوَن  ّمُ ۡم 
ُ
فَہ

10. Dan Kami telah meletakkan 
suatu rintangan di hadapan me-
reka dan di belakang mereka, dan 
Kami telah menutupi mereka, 
sehingga mereka tidak dapat 
melihat.2429*

ِفہِۡم 
ۡ
َخل ِمۡن  ّوَ  ا  َسّدً اَیِۡدیۡہِۡم  ِمۡن ۭ بَیِۡن  َنا 

ۡ
َجَعل َو 

ۡم لَا یُۡبِصُرۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ُ
ۡم فَہ

ُ
ۡغَشۡیٰنہ

َ
ا فَا َسّدً

a28 : 47;  32 : 4.   b13 : 6;  76 : 5.

* Ayat 9-10 : Secara zahir pada orang kafir tidak ada belenggu dan semua orang kafir tidak 
buta. Pasti ini hanya perumpamaan yakni di leher orang-orang yang menghalangi kebaikan ada 
belenggu dan mereka tidak memiliki pandangan rohani. 
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pelajaran dari sejarah kaum-kaum terdahulu yang menolak kebenaran dan 
ditimpa oleh azab Ilahi.

2430. Lihat catatan no. 26.
2431. Imām berarti seorang pemimpin suatu kaum atau pasukan; model 

atau contoh; kitab suci milik setiap kaum; lorong atau jalan, dan sebagainya 
(Lane).

2432. Qaryah dapat berarti sesuatu kota atau tempat, atau secara 
kiasan dapat dipakai dalam arti seluruh dunia. Jadi As hāb al-Qaryah dapat 
berarti umat manusia umumnya. Atau, kata yang berarti kota tertentu itu 
dapat mengisyaratkan kepada kota Mekah, ialah Pusat dan Benteng Islam. 
Dalam hal ini kata “rasul-rasul” akan berlaku untuk Rasulullah Saw, yang 
memanifestasikan seluruh rasul dan nabi Allah di dalam wujud beliau sendiri.

11. aDan sama saja bagi mereka, 
apakah engkau memperingati 
mereka atau tidak memperingati 
mereka, mereka tidak akan 
beriman.2430

لَا   ۡم  
ُ
تُۡنِذۡرہ لَۡم  اَۡم  ۡم 

ُ
ۡرتَہ

َ
َءاَنۡذ َعلَۡیہِۡم  َسَوٓاٌء  َو 

یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۱﴾ 

12. bSesungguhnya engkau 
hanya dapat memperingati 
orang yang mengikuti pemberi 
peringatan dan takut kepada 
Tuhan Yang Mahapemurah dalam 
keadaan gaib. Maka berilah ia 
kabar suka tentang ampunan dan 
ganjaran yang mulia.

ۡحٰمَن  َر  َو َخِشَي الّرَ
ۡ
ک ِ

ّ
َبَع  الذ

َّ َما تُۡنِذُر َمِن ات
ِانَّ

ِریٍۡم ﴿۱۲﴾ 
َ
ۡرُہ  بَِمۡغفَِرٍۃ ّوَ اَۡجٍر  ک بِالَۡغۡیِب ۚ فََبّشِ

13. Sesungguhnya Kami sen-
diri menghidupkan yang telah 
mati dan Kami mencatat apa 
yang telah mereka lakukan dan 
apa yang telah mereka tinggalkan 
di belakang mereka, cdan segala 
sesuatu itu telah Kami catat dalam 
kitab yang nyata.2431

ُمۡوا  قَّدَ َما  ُتُب 
ۡ

نَک َو  ي 
ٰ

الَۡمۡوت نُۡحِي  ۡحُن 
َ
ن ا 

ِانَّ

ِاَماٍم   فِۡيۤ   اَۡحَصۡیٰنُہ  ۡيٍء 
َ

ش  
َ

ّل
ُ
ک َؕو  ۡم 

ُ
ثَاَرہ

ٰ
ا َو 

ِبیٍۡن ﴿٪۱۳﴾  ّمُ 

14. Dan buatlah bagi mereka itu 
perumpamaan tentang penduduk 
suatu negeri2432 ketika datang 
kepadanya rasul-rasul.

َثلًا اَۡصٰحَب الَۡقۡریَِۃۘ  ِاۡذ َجٓاَءَہا   ۡم ّمَ
ُ
َو اۡضِرۡب لَہ

 ﴾۱۴ۚ الُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿

وقف
لازم

a2 : 7.   b35 : 19.   c18 : 50;  72 : 29.

R. 2
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15. ِKetika Kami mengirim-
kan kepada mereka dua orang 
rasul,2433 lalu mereka mendusta-
kan keduanya. Kemudian Kami 
memperkuat mereka itu dengan 
yang ketiga,2434 lalu mereka 
berkata, “Sesungguhnya kami 
diutus kepadamu sebagai rasul-
rasul.”

ۡزنَا  فَعَّزَ بُۡوُہَما 
َّ

ذ
َ

فَک اثَۡنیِۡن   ِالَۡیہُِم     
ۤ
َنا

ۡ
اَۡرَسل ِاۡذ  

ۡرَسُلۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ُ
ۡم ّم

ُ
  ِالَۡیک

ۤ
ا

َ ا ِانّ بَِثالٍِث فََقالُۡوۤ

16. Mereka berkata, a”Kamu 
tidak lain hanyalah manusia 
seperti kami, dan Tuhan Yang 
Maha Pemurah tidak menurun-
kan sesuatu apa pun. Kamu hanya 
berdusta belaka!”

اَنَۡزَل    
ۤ
َما ۡثلَُنا�َو  ّمِ بََشٌر  ا 

َّ ِال اَنۡتُۡم   
ۤ
َما قَالُۡوا 

 ﴾۱۶﴿ ِذبُۡوَن 
ۡ

ا تَک
َّ ۡيٍء � ِاۡن  اَنۡتُۡم  ِال

َ
ۡحٰمُن  ِمۡن ش الّرَ

17. Mereka berkata, “Tuhan 
mengetahui, sesungguhnya kami 
rasul-rasul-Nya yang diutus ke-
pada kamu sekalian.”

 ﴾۱۷﴿ لَُمۡرَسُلۡوَن  ۡم 
ُ

ِالَۡیک   
ۤ
ا

َ ِانّ یَۡعلَُم   َربَُّنا  قَالُۡوا 

18. b”Dan tugas kami tiada lain 
hanya menyampaikan dengan 
seterang-terangnya.”

ا  الَۡبلُٰغ  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۸﴾ 
َّ   ِال

ۤ
َو َما َعلَۡیَنا

19. Orang-orang kafir itu ber-
kata, “Sesungguhnya Kami ber-
nasib malang karena kamu, jika 
kamu tidak berhenti tentu kami 
akan merajammu2435 dan niscaya 
azab yang pedih dari kami akan 
menimpamu.”

تَۡنَتُہۡوا  ۡم 
َّ ل ۡم ۚلَِئۡن 

ُ
بِک ۡرنَا 

تََطیَّ ا 
ِانَّ ا  قَالُۡوۤ

اٌب  
َ

َعذ ا  ّنَ ّمِ ۡم 
ُ

ک ّنَ لََیَمّسَ َو  ۡم 
ُ

ک ۡرُجَمّنَ
َ
لَن

اَلِۡیٌم ﴿۱۹﴾ 

2433. Musa As dan Isa As atau Ibrahim As dan Ismail As. 
2434. Rasulullah Saw “memperkuat” Musa As dan Isa As dengan 

tersempurnanya dalam wujud beliau nubuatan-nubuatan yang telah dibuat 
kedua rasul itu mengenai kedatangan beliau (Ulangan 18:18 & Matius 21:33-
46). Dan beliau “memperkuat” Nabi Ibrahim As dan Ismail As, karena dalam 
wujud beliau telah menjadi sempurna doa mereka yang tercantum dalam 
QS.2:129-130.

2435. Rajamahū berarti, ia merajamnya; ia melempari dan membunuh 
dia (Lane).

a14 : 11;  26 : 155.   b13 : 41;  16 : 36;  24 : 55;  29 : 19.
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20. Mereka Rasul-rasul itu ber-
kata, “Kemalanganmu itu ber-
sama diri kamu sendiri. Apakah 
kamu berkata demikian karena 
kamu telah diperingatan?  Tidak, 
bahkan kamu adalah kaum yang 
melampaui batas.”

ۡرتُۡم ؕبَۡل  اَنۡتُۡم  
ّ
ۡم ؕاَئِۡن ُذکِ

ُ
َعک ۡم ّمَ

ُ
قَالُۡوا َطٓائُِرک

ۡسِرفُۡوَن ﴿۲۰﴾  قَۡوٌم  ّمُ

21. aMaka datang dari bagian 
terjauh kota itu2436 seorang laki-
laki2437 dengan berlari-lari,2438 ia 
berkata, “Wahai kaumku, ikutilah 
rasul-rasul itu.”

َو َجٓاَء ِمۡن اَۡقَصا الَۡمِدیَۡنِۃ  َرُجٌل يَّۡسٰعي قَاَل 

 ﴾۲۱ۙ ِبُعوا الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿
َّ ٰیَقۡوِم ات

22. “Ikutilah mereka yang tidak 
meminta upah darimu dan mereka 
yang telah mendapat petunjuk.”

ۡم 
ُ
ہ ّوَ  ا  اَۡجًر يَۡسـَٔلُُکۡم  ا 

َّ ل َمۡن  ِبُعۡوا 
َّ ت ا

ۡہَتُدۡوَن ﴿۲۲﴾�  ّمُ

JUZ XXIII

23. Dan mengapakah aku tidak 
menyembah Yang menciptakan 
aku, dan kepada Dia-lah kamu 
akan dikembalikan.

لَۡیِہ  ِا َو  نِۡي  فََطَر ۡي  ِذ
َّ ل ا اَۡعُبُد   ۤ لَا لَِي  َما  َو 

تُۡرَجُعۡوَن ﴿۲۳﴾ 

الجزء  23

24. Apakah aku menjadikan 
selain Dia sembahan-sembahan 
lain?2439 bSekiranya Yang Maha 
Pemurah menghendaki suatu 
kemudaratan bagiku, syafa’at 
mereka tidak bermafaat bagiku 
sedikit pun, dan mereka tidak 
dapat menyelamatkanku? 

بُِضّرٍ  ۡحٰمُن  الّرَ یُِّرۡدِن  ِاۡن   
ً

ِلَہۃ
ٰ
ا ُدۡونِٖہۤ   ِمۡن   

ُ
ِخذ

َّ
َءاَت

 ﴾۲۴ۚ ۡوِن ﴿
ُ

ۡم َشۡیًئا ّوَ لَا  یُۡنِقذ
ُ
ۡي َشَفاَعُتہ ا تُۡغِن َعّنِ

َّ ل

2436. Kata-kata, “bagian terjauh kota itu,” dapat diartikan suatu tempat 
yang jauh letaknya dari markas Islam.

2437. Isyarat yang terkandung dalam kata Rajulun dapat tertuju kepada 
Hadhrat Masih Mau’ud As, yang telah disebut demikian dalam suatu hadis 
yang terkenal (Bukhari, Kitab al-Tafsir). 

a28 : 21.   b22 : 13-14;  39 : 39.
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25. Sesungguhnya jika aku ber-
buat demikian, niscaya berada 
dalam kesesatan yang nyata.

ِبیٍۡن ﴿۲۵﴾  ِفۡي  َضلٍٰل  ّمُ
َ ّ ِۡيۤ  ِاًذا  ل

ّ
ِان

26. Sesungguhnya aku beriman 
kepada Tuhanmu, maka dengarlah 
aku.”

 ﴾۲۶ؕ ۡم  فَاۡسَمُعۡوِن ﴿
ُ

َمۡنُت بَِربِّک
ٰ
ِۡيۤ  ا

ّ
ِان

27. Dikatakan kepadanya, 
“Masuklah ke dalam surga.”2440 Ia 
berkata, “Ah  alangkah baiknya 
jika kaumku mengetahui,”

قَۡوِمۡي  ٰیلَۡیَت   ؕقَاَل 
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال اۡدُخِل  ِقۡیَل 

 ﴾۲۷ۙ یَۡعلَُمۡوَن ﴿
28. “Betapa Tuhan-ku telah 

mengampuniku dan telah men-
jadikanku dari antara orang-orang 
yang dimuliakan.”

 ﴾۲۸﴿ َرِمیَۡن 
ۡ

الُۡمک ِمَن  َجَعلَِنۡي  َو  َربِّۡي  لِۡي  َر 
َ
َغف بَِما  الحزب

45

29. Dan tidaklah Kami me-
nurunkan atas kaumnya sesudah 
ia suatu laskar dari langit 
dan Kami tidak pernah pula 
menurunkannya.

ُجۡنٍد  ِمۡن  ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہ  قَۡوِمٖہ  َعلٰي  اَنَۡزلَۡنا    
ۤ
َما َو 

ِزلِیَۡن ﴿۲۹﴾ 
ۡ
ا ُمن َمٓاِء َو َما ُکّنَ َن الّسَ ّمِ

30. aTiada lain itu hanyalah 
suatu ledakan dahsyat, tiba-tiba 
mereka itu musnah.2441

ۡم 
ُ
ہ فَِاَذا  ًۃ   ِحَد ا ّوَ  

ً
َصۡيحَۃ ا 

َّ ِال انَۡت  
َ
ک ِاۡن 

ٰخِمُدۡوَن ﴿۳۰﴾ 

2438. Kata-kata yang sama dalam arti dan maksud dengan kata Yas‘ā 
(berlari-lari) telah dipakai mengenai Hadhrat Masih Mau’ud As oleh Rasulullah 
Saw dalam beberapa sabda beliau, yang memberi isyarat kepada sifatnya yang 
tak mengenal lelah, cepat bertindak dan tak mengenal jemu dalam usahanya 
untuk kepentingan Islam.

2439. Orang-orang akan menyembah pelbagai berhala pada masa Hadhrat 
Masih Mau’ud As, ialah Mammon, kekuasaan kebendaan, filsafat politik yang 
palsu, dan teori ekonomi yang tidak terpraktekkan, dan sebagainya.

2440. Penyebutan surga secara khusus dalam ayat ini sehubungan dengan 
Rajulun Yas‘ā itu sangat penting artinya. Kalau kepada semua orang yang 
beriman sejati dalam Al-Qur’an telah dijanjikan surga, maka penyebutan secara 
khusus ini nampaknya berlebih-lebihan dan tidak pada tempatnya. Pembuatan 
suatu kuburan khusus di Qadian yang terkenal, Bahisyti Maqbarah (Pekuburan 
Surgawi) oleh Hadhrat Masih Mau’ud As atas perintah Ilahi secara istimewa, 
dapat merupakan penyempurnaan secara fisik bagi perintah yang terkandung 
dalam kata-kata, “Innī Anzaltu Ma‘aka al-Jannah,” artinya, “Aku telah 
menyebabkan surga turun bersama engkau” (Tadzkirah). Nubuatan itu pun 

a21 : 41;  36 : 50.  



YĀSIN Surah 36Juz 23

1525

31. “Ah, sayang bagi hamba-
hamba-Ku, atidak pernah datang 
kepada mereka seorang rasul 
melainkan mereka senantiasa 
mencemoohkannya.2442

ا  
َّ ِال ُسۡوٍل   ّرَ ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 

ۡ
یَا َۚما  الِۡعَباِد  َعلَي  ٰيحَۡسَرًۃ 

انُۡوا بِٖہ  يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۳۱﴾ 
َ
ک

32. bApakah mereka tidak me-
lihat betapa banyaknya generasi 
yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka, bahwa cmereka 
itu tidak kembali lagi kepada 
mereka?2443

َن  ّمِ ۡم 
ُ
قَۡبلَہ اَۡہلَۡکَنا  َکۡم  یََرۡوا  اَلَۡم 

 ﴾۳۲ؕ ۡم  ِالَۡیہِۡم لَا یَۡرِجُعۡوَن ﴿
ُ
ہ

الُۡقُرۡوِن  اَنَّ

33. Dan, bahwa mereka semua, 
akan dihadapkan kepada Kami.*  ﴾٪۳۳﴿ َدیَۡنا ُمۡحَضُرۡوَن

َّ ا َجِمۡیٌع ل ّمَ
َ ّ   ل

ٌ
ّل

ُ
َو ِاۡن ک 

34. dDan suatu Tanda bagi 
mereka adalah bumi yang mati; 
Kami menghidupkannya dan 
Kami tumbuhkan darinya biji-
bijian, maka  mereka makan 
darinya.

َو  اَۡحَیۡیٰنَہا   ۖ  
ُ

الَۡمۡیَتۃ الۡاَۡرُض  ُم 
ُ
ہ

َّ ل   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا َو 

ُلۡوَن ﴿۳۴﴾ 
ُ
ک

ۡ
مِۡنُہ  یَا

َ
ا ف اَۡخَرۡجَنا ِمۡنَہا َحّبً

35. eDan Kami jadikan di 
dalamnya kebun-kebun kurma 
dan anggur, dan Kami pancarkan 
di dalamnya sumber-sumber mata 
air.2444 

اَۡعَناٍب  ّوَ  ِخۡیٍل 
َّ

ن ۡن  ّمِ ٍت  َجّنٰ ِفۡیَہا  َنا 
ۡ
َجَعل َو 

 ﴾۳۵ۙ ّجَۡرنَا ِفۡیَہا ِمَن الُۡعُیۡوِن ﴿
َ
ّوَ ف

agaknya mendukung penjelasan bagi kata-kata, “Masuklah ke dalam surga.”
2441. Lukisan ini agaknya bertalian dengan berjatuhannya granat-granat, 

bom-bom bakar dan bom-bom atom dengan suara menggelegar. Api yang 
ditimbulkan oleh bom-bom itu membinasakan segala sesuatu yang ditimpanya 
sehingga menjadi puing-puing, dan segala kehidupan sejauh bermil-mil di 
sekitarnya menjadi lenyap. Di tempat lain Al-Qur’an melukiskan azab ini 
dengan kata-kata, “Dan sesungguhnya akan Kami jadikan segala yang ada 
di atasnya menjadi tanah rata yang tandus” (QS. 18:9).

2442. Kata-kata dalam ayat ini penuh dengan kerawanan. Tuhan yang 
Maha Kuasa Sendiri agaknya seolah-olah sangat masygul atas penolakan dan 
ejekan manusia terhadap para nabi-Nya. Sementara para nabi menanggung 
kesedihan dan derita untuk kaumnya, maka kaumnya itu membalas kesedihan 
mereka itu dengan penghinaan dan ejekan.

 a15 : 12;  43 : 8.   b17 : 18;  19 : 99;  20 : 129;  50 : 37.
c21 : 96;  23 : 100, 101.  d16 : 66. e13 : 5;  16 : 68;  23 : 20.   

* Ini diterjemahkan berdasarkan  امالء  مامّن به  الرحمان

R. 3
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36. Supaya mereka dapat makan 
buah-buahannya, dan bukanlah ta-
ngan mereka yang menjadikannya. 
Lalu tidakkah mereka bersyukur?

 ؕ اَیِۡدیۡہِۡم  َعِملَۡتُہ  َما  َو   � ثََمِرٖہ  ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک

ۡ
لَِیا

ُرۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ

اَفَلَا  يَۡشک

37. aMahasuci Dia Yang men-
ciptakan segala sesuatu berpasang-
pasangan2445 dari apa yang ditum-
buhkan oleh bumi, maupun dari diri 
mereka sendiri, dan juga dari apa 
yang tidak mereka ketahui?

ِبُت  تُنۢۡ ِممَّا  َہا 
َّ ل

ُ
ک الۡاَۡزَواَج  َخلََق  ِذۡي 

َّ ال ُسۡبٰحَن 

 ﴾۳۷﴿ یَۡعلَُمۡوَن  لَا  ِممَّا  َو   اَنُۡفِسہِۡم  ِمۡن  َو  الۡاَۡرُض 

38. bDan suatu Tanda bagi mereka 
adalah malam, darinya siang kami 
tanggalkan, maka tiba-tiba mereka 
berada dalam kegelapan.

َہاَر  فَِاَذا  ۡیُل ۖ نَۡسلَُخ ِمۡنُہ الّنَ
َّ ُم ال

ُ
ہ

َّ   ل
ٌ

یَۃ
ٰ
َو ا

 ﴾۳۸ۙ ۡظلُِمۡوَن ﴿ ۡم  ّمُ
ُ
ہ

39. cDan matahari terus beredar 
ke arah tujuan yang telah ditetapkan 
baginya. Itulah takdir Tuhan Yang 
Mahaperkasa, Maha Mengetahui.

َہاؕ  ٰذلَِک تَۡقِدیُۡر  
َّ
ۡجِرۡي لُِمۡسَتَقّرٍ  ل

َ
ۡمُس ت

َ
َو الّش

 ﴾۳۹ؕ الۡعَِزیِۡز  الَۡعلِۡیِم ﴿

40. dDan bagi bulan Kami telah 
tetapkan tingkat-tingkatnya, sehing-
ga ia kembali seperti  bentuk tandan 
kurma yang tua.2445A

الۡعُۡرُجۡوِن  
َ
ک َعاَد  ي 

ٰ
َحّت َمَناِزَل  ۡرٰنُہ  قَّدَ الَۡقَمرَ  َو 

الَۡقِدیِۡم ﴿۴۰﴾ 

2443. Isyarat ini agaknya tertuju kepada azab Ilahi yang akan bersifat 
semesta (universal).

2444. Kiasan yang dipakai dalam ayat sebelum ini diteruskan di sini. 
Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa dari tanah gersang Arabia akan 
memancar sumber-sumber dan mata-mata air ilmu keruhanian, dan pohon-
pohon dengan berbagai macam buah-buahan rohani akan tumbuh di mana-
mana di seluruh negeri.

2445. Ilmu pengetahuan telah menemukan kenyataan bahwa pasangan-
pasangan terdapat dalam segala sesuatu – dalam alam nabati, dan malahan 
dalam zat anorganik. Bahkan yang disebut unsur-unsur pun tidak terwujud 
dengan sendirinya. Unsur-unsur itu pun bergantung pada zat-zat lain untuk 
dapat mengambil wujud. Kebenaran ilmiah ini berlaku juga untuk kecerdasan 
manusia. Sebelum nur-nur samawi turun, manusia tidak dapat memperoleh 
ilmu sejati yang lahir dari perpaduan wahyu Ilahi dan kecerdasan otak manusia.

2445A. Maksudnya ialah bahwa apabila bulan zahir kembali, maka 
itu tampak seperti satu ranting tua pohon yang bengkok. Demikian pula 
halnya kebenaran yang mula-mula nampak tidak ada artinya namun tak lama 
kemudian memancarkan sinarnya bagaikan bulan purnama.

a13 : 4;  51 : 50.  b17 : 13;  40 : 62. c6 : 97;  55 : 6. d10 : 6.  
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41. Matahari tidak mungkin 
mengejar bulan, adan tidak pula 
malam mendahului siang. bDan 
masing-masing beredar pada 
tempat edarnya.2446*

الَۡقَمَر   تُۡدِرَک  اَۡن   
ۤ
َہا

َ
ل َبِغۡي  یَنۢۡ ۡمُس 

َ
الّش لَا 

فَلٍَک   فِۡي    
ٌ

ّل
ُ
ک َو  َہاِرؕ  الّنَ َسابُِق  ۡیُل 

َّ ال لَا  َو 

يَّۡسَبحُۡوَن ﴿۴۱﴾ 
42. Dan, suatu Tanda bagi 

mereka ialah, bahwa Kami angkut 
anak-cucu mereka dalam bahtera-
bahtera yang penuh muatan.

ِک  
ۡ
الُۡفل فِي  ۡم 

ُ
یََّتہ ُذّرِ َنا 

ۡ
َحَمل ا 

اَنَّ ۡم 
ُ
ہ

َّ ل   
ٌ

یَۃ
ٰ
ا َو 

 ﴾۴۲ۙ الَۡمۡشُحۡوِن ﴿

2446. Isyarat dalam ayat ini tertuju kepada peredaran benda-benda langit 
dalam ruang angkasa atau ruang ether. Al-Qur’an menentang pendapat yang 
lama dianut bahwa seluruh langit itu padat dalam susunannya. Telah menjadi 
ciri khas Al-Qur’an bahwa Kitab itu memakai ungkapan-ungkapan yang bukan 
saja menolak pandangan dan gagasan yang keliru, melainkan juga mendahului 
penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Ayat ini 
menunjuk pula kepada rencana dan tertib sempurna yang meliputi seluruh alam 
semesta; semua benda langit dan bumi melaksanakan bagian tugasnya masing-
masing dengan teratur, tepat sekali tanpa kekeliruan, tanpa langgar melanggari 
ruang gerak masing-masing. Tata surya itu hanyalah merupakan salah satu dari 
ratusan juta susunan benda langit, yang beberapa di antaranya tidak terperikan 
jauh lebih besar dari tata surya kita. Namun jutaan matahari dan bintang yang 
tidak terhitung banyaknya itu tersebar bertaburan di dalam ruang kosong, 
yang luasnya tidak terbatas, begitu teraturnya dan terbagi dalam kelompok-
kelompok dalam hubungannya satu sama lain untuk menjamin kelestarian 
secara keseluruhan dan untuk menimbulkan keserasian dan keindahan di mana-
mana. Tiap-tiap benda langit mempengaruhi orbit (jalan peredaran) lain, namun 

a25 : 63.   b21 : 34.

* Ayat 39-41 : Di dalam ayat ini diterangkan tentang benda-benda langit yang oleh seorang arab 
yang buta huruf tidak pernah terbayangkan. Tidak menyatunya bulan dan matahari, perihal ini 
dapat dikemukakan dalam pemandangan sehari-hari tetapi mengapa bulan itu menjadi kecil 
dan terkadang menjadi besar. ini ada kaitannya dengan peredarannya. Sebagai tambahan 
diterangkan bahwa matahari pun bergerak berdasarkan ‘'Ajalin Musamma’.
Di ayat-ayat ini diterangkan tentang benda-benda angkasa yang tidak mungkin dapat 
dibayangkan oleh orang Arab yang ummi. Tidak bertemunya bulan dan bintang menjadi 
pemandangan umum setiap hari, tapi bulan menjadi kecil, kemudian membesar dan membesar, 
hubungannya adalah dengan pergerakannya. Lebih lanjut hal ini diterangkan, bahwa matahari 
pun bergerak kearah ‘'Ajalin Musamma’ salah satu artinya, matahari pun akan hancur 
ketika masanya sudah tiba. Dan satu arti lainnya yang sekarang para ahli astronomi telah 
mengetahuinya, yaitu bahwa matahari dengan semua benda langit bergerak ke satu arah, 
artinya adalah seluruh alam semesta ini bergerak bersamaan. Jika tidak, satu benda langit 
mestinya bertabrakan dengan yang lainnya, meskipun seluruh alam raya ini bergerak dan 
jarak antara benda-benda langit itu demikian rupa adanya. Ini adalah hasil penemuan para ahli 
astronomi yang pada kenyataannya terbukti bahwa ada satu alam raya juga yang dengan daya 
tariknya dapat membuat benda-benda lain bergerak ke arahnya.



YĀSIN Surah 36Juz 23

1528

43. Dan, Kami menciptakan 
bagi mereka semacam itu juga 
ayang akan  mereka kendarai.2447

ُبۡوَن ﴿۴۳﴾ 
َ
ۡثِلٖہ َما یَۡرک ۡن ّمِ ۡم ّمِ

ُ
َو َخلَۡقَنا  لَہ

44. Dan jika Kami menghen-
daki, tentulah Kami dapat meneng-
gelamkan mereka; lalu tidak 
akan ada penolong bagi mereka, 
dan tidak pula mereka akan di-
selamatkan.

ۡم  
ُ
ہ لَا  َو  ۡم 

ُ
لَہ َصِریَۡخ  فَلَا  ۡم  

ُ
ِرۡقہ

ۡ
نُغ  

ۡ
َشا

َّ ن ِاۡن  َو 

 ﴾۴۴ۙ ۡوَن ﴿
ُ

یُۡنَقذ

45. Kecuali dengan rahmat dari 
Kami dan sebagai bekal sampai 
suatu masa.

ا َو َمَتاًعا ِالٰي ِحیٍۡن ﴿۴۵﴾  ّنَ   ّمِ
ً

ا َرۡحَمۃ
َّ ِال

46. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka, “Lindungilah 
dirimu dari apa yang ada di 
hadapanmu2448 dan terhadap 
amal yang kamu tinggalkan di 
belakangmu,2449 supaya kamu 
dikasihi.”

َما  َو  ۡم 
ُ

اَیِۡدیۡک بَیَۡن  َما  ُقۡوا 
َّ ات ُم 

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

ُکۡم تُۡرَحُمۡوَن ﴿۴۶﴾ 
َّ ۡم لََعل

ُ
َفک

ۡ
َخل

47. bDan, tidak pernah datang 
kepada mereka suatu tanda dari 
antara tanda-tanda Tuhan mereka, 
melainkan mereka berpaling 
darinya.

ا  
َّ ِال َربِّہِۡم  ٰیِت 

ٰ
ا ۡن  ّمِ یٍَۃ 

ٰ
ا ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 

ۡ
تَا َما  َو 

انُۡوا َعۡنَہا ُمۡعِرِضیَۡن ﴿۴۷﴾ 
َ
ک

masing-masing benda langit itu beredar terus dengan aman pada jalan yang 
telah ditakdirkan dan semua benda langit sebagai keseluruhan merupakan suatu 
keserasian agung dalam struktur dan gerakan.

2447. Al-Qur’an meramalkan semenjak dahulu kala bahwa Tuhan akan 
mewujudkan sarana-sarana pengangkutan baru. Kapal api dan kapal lintas-
samudera raksasa, balon zeppelin, pesawat terbang, dan sebagainya yang 
begitu banyak dipergunakan dewasa ini adalah penggenapan nubuatan Al-
Qur’an secara jelas dan nyata.

2448. Akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan burukmu yang 
kamu lakukan di masa yang akan datang.

2449. Hasil-hasil dari perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin telah 
kamu lakukan di masa lampau.

a16 : 9;  43 : 13.  b6 : 5;  21 : 3;  26 : 6.
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a3 : 182;  5 : 65.   b21 : 39;  34 : 30;  67 : 26.   c21 : 41;  36 : 30;  38 : 16.
d18 : 100;  39 : 69;  50 : 21;  69 : 14.

48. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka, “Infakkanlah 
dari apa yang telah direzekikan 
Allah kepadamu.” Orang-orang 
kafir itu berkata kepada orang-
orang yang beriman, a”Apakah 
kami harus memberi makan 
kepada orang yang jika Allah 
menghendaki, tentulah Dia akan  
memberinya  makan? Tidaklah 
kamu melainkan dalam kesesatan 
yang nyata.”

 � ُہ 
اللّٰ ُم  

ُ
َرَزقَک ِممَّا  اَنِۡفُقۡوا   ۡم  

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

اَنُۡطِعُم  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل 

فِۡي  ا  
َّ ِال اَنۡتُۡم   ِاۡن   ۖ  

ۤ
اَۡطَعَمٗہ ُہ  

اللّٰ يََشٓاُء   ۡو  
َ ّ ل َمۡن 

ِبیٍۡن ﴿۴۸﴾  َضلٍٰل ّمُ

49. bDan mereka berkata, 
“Kapankah janji azab ini akan 
terlaksana,  jika kamu orang-
orang benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡوۡعُد  ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  یَُقۡولُۡوَن  َو 

 ﴾۴۹﴿ ٰصِدِقیَۡن 

50. Tidaklah mereka menunggu 
melainkan satu cledakan2450 yang 
akan menyergap mereka ketika 
mereka sedang bertengkar. 

ۡم  
ُ
ہ َو  ۡم  

ُ
ہ

ُ
ُخذ

ۡ
تَا اِحَدًۃ  ّوَ  

ً
َصۡيحَۃ ا 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن   َما 

ُمۡوَن ﴿۵۰﴾  َيِخّصِ

51. Maka mereka tidak akan 
dapat membuat sebuah wasiat 
pun dan tidak pula mereka akan 
kembali kepada keluarga mereka.

اَۡہلِہِۡم   ٰۤي  ِال لَاۤ   ّوَ    
ً

تَۡوِصَیۃ يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  فَلَا 

یَۡرِجُعۡوَن ﴿٪۵۱﴾  

52. dDan Sangkakala akan 
ditiup,2451 maka tiba-tiba mereka 
akan segera keluar dari kuburan 
menuju Tuhan mereka.

ِالٰي   الۡاَۡجَداِث   َن  ّمِ ۡم 
ُ
ہ فَِاَذا  ۡوِر  الّصُ فِي  نُِفَخ  َو 

َربِّہِۡم  یَنِۡسُلۡوَن ﴿۵۲﴾ 

2450. Azab yang disebut di sini akan laksana halilintar di siang hari 
bolong. Datangnya akan begitu cepat dan tiba-tiba sehingga seperti disebut 
dalam ayat berikutnya, orang-orang durhaka bahkan tidak sempat membuat 
wasiat sekalipun.

R. 4
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53. Mereka berkata satu sama 
lain, “Wahai celakalah kami! 
Siapakah yang telah membangkit-
kan kami dari tempat tidur 
kami?2452 Inilah apa yang telah 
dijanjikan Yang Maha Pemurah 
dan benarlah yang dikatakan oleh 
rasul-rasul itu.”

ا  
َ

ٰٜہذ ۡرقَِدنَا 
َ
ّم ِمۡن  َمۡن ۭ بََعَثَنا  ٰیَویۡلََنا  قَالُۡوا 

 ﴾۵۳﴿ الُۡمۡرَسُلۡوَن  َصَدَق  َو  ۡحٰمُن  الّرَ َوَعَد   َما  

54. Ini tidak lain hanya satu 
ledakan,2453 dan tiba-tiba mereka 
semua akan dihadapkan kepada 
Kami.

َجِمۡیٌع   ۡم 
ُ
ہ فَِاَذا  اِحَدًۃ   ّوَ  

ً
َصۡيحَۃ ا 

َّ ِال انَۡت  
َ
ک ِاۡن 

َدیَۡنا  ُمۡحَضُرۡوَن ﴿۵۴﴾ 
َّ ل

55. aMaka, pada hari itu tidak 
ada satu jiwa  akan dianiaya 
barang sezarah pun, dan kamu 
tidak akan dibalas melainkan apa 
yang telah kamu kerjakan.

ۡجَزۡوَن  
ُ
ت لَا  ّوَ  َشۡیًئا  نَۡفٌس  تُۡظلَُم  لَا  فَالَۡیۡوَم 

ا َما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۵۵﴾ 
َّ ِال

2451. Kata-kata, “sangkakala akan ditiup,” di samping yang dimaksud 
ialah peniupan terompet pada Hari Pembalasan, dapat pula berarti kedatangan 
seorang muslih rabbani, yang karena seruan terompetnya, mereka yang secara 
rohani telah mati itu bangkit dari kuburan (keadaan kematian rohani) mereka 
dan segera mendengarkan dan menerima panggilan Ilahi.

2452. Bila pada Hari Kiamat orang-orang akan dibangkitkan dan kepada 
orang-orang ingkar akan dihadapkan perbuatan-perbuatan jahat mereka, dan 
azab akan mengancam mereka, mereka akan dicekam rasa putus-asa dan akan 
menjerit dalam kegemparan, “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang telah 
membangkitkan kami dari tempat tidur kami?” Tetapi, untuk melanjutkan 
kiasan ayat sebelum ini, ayat ini berpaling kepada orang-orang yang pada 
saat seorang nabi Allah datang, tidak mau mendengar seruan Ilahi dan lebih 
menyukai tetap tinggal dalam keadaan mati rohani itu. Setelah mendengar 
seruan Ilahi itu mereka menyahut, “Mengapakah orang harus mengganggu 
jalan hidup kami yang tenang, dan menimbulkan keributan dan kegelisahan 
di antara kami dengan mengajak kami mengikuti dia dan menganut cara 
hidup baru?”

2453. Berulang-ulang disebutnya kata “ledakan” dalam rangkuman 
beberapa ayat menunjukkan bahwa surah ini menceriterakan keadaan saat, 
ketika serangan bom-bom atom yang akan membinasakan secara menyeluruh 
kota-kota kecil maupun besar dalam waktu hanya sekejap.

a3 : 26;  40 : 18;  45 : 23.
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56. Sesungguhnya, para ahli 
surga pada hari itu akan ber-
gembira dalam kesibukan2454 
mereka.

 ﴾۵۶ۚ ﴿ ِکُہۡوَن 
ٰ
ف ُشُغٍل  فِۡي   الَۡیۡوَم  ِۃ   جَّنَ

ۡ
ال اَۡصٰحَب  ِاّنَ  

57. Mereka dan istri-istri 
mereka akan berada di tempat-
tempat teduh, asambil bersandar 
di atas dipan-dipan.2455

ئِِک  لۡاََرٓا ا َعلَي  ِظلٍٰل  فِۡي  ۡم 
ُ
ُجہ ا َو اَۡز َو  ۡم 

ُ
ہ

 ﴾۵۷ۚ ِکـُۡٔوَن ﴿ ُمّتَ

58. bBagi mereka di dalamnya 
tersedia buah-buahan, dan 
mereka akan diberi apa pun yang 
mereka minta.

 ﴾۵۸ۚ ُعۡوَن ﴿ ا یَّدَ ۡم ّمَ
ُ
  ّوَ لَہ

ٌ
ۡم ِفۡیَہا فَاِکَہۃ

ُ
لَہ

59. c”Selamat sejahtera”2456, 
sebagai ucapan salam dari Tuhan 
Yang Maha Penyayang.

ِحۡیٍم ﴿۵۹﴾  ّبٍ  ّرَ ۡن  ّرَ َسلٌٰم ؕ قَۡولًا  ِمّ

60. “Dan berpisahlah kamu 
pada hari ini, hai orang-orang 
yang berdosa dari orang-orang 
yang beriman!”

 ﴾۶۰﴿ الُۡمۡجِرُمۡوَن  اَیَُّہا  الَۡیۡوَم  اۡمَتاُزوا  َو 

61. “Bukankah telah Aku 
perintahkan kepadamu, hai Bani 
Adam, bahwa kamu jangan 
menyembah setan, sesungguhnya 
ia dmusuh yang nyata bagimu?” 

ا تَۡعُبُدوا 
َّ َدَم اَۡن  ل

ٰ
ۡم ٰیَبِنۡيۤ  ا

ُ
اَلَۡم  اَۡعَہۡد  ِالَۡیک

ِبیٌۡن ﴿۶۱﴾  ٗہ  لَُکۡم  َعُدّوٌ ّمُ
ۡیٰطَن ۚ ِانَّ

َ
الّش

2454. Kehidupan di alam akhirat yang pada umumnya keliru diartikan itu, 
bukanlah kehidupan santai dan bermalas-malas, melainkan suatu kehidupan 
dengan kesibukan kerja terus-menerus dan kemajuan rohani yang senantiasa 
meningkat.

2455. Segala kegembiraan dan kebahagiaan bertambah lipat ganda bila 
seseorang menikmatinya bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya.

2456. Dengan satu kata tunggal, Salām, yang artinya, “damai,” ayat ini 
mengikhtisarkan semua nikmat surga yang beraneka ragam itu, ialah “damai 
dengan Tuhan dan damai dengan diri sendiri,” yaitu, ketenteraman alam 
pikiran dan jiwa. Inilah taraf tertinggi rahmat surgawi.

a15 : 48;  18 : 32;  83 : 24.  b52 : 23;  55 : 53.  c10 : 11;  14 : 24;

33 : 45.  d6 : 143.
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62. “Dan supaya kamu me-
nyembah-Ku. Inilah jalan yang 
lurus.”

ۡسَتِقۡیٌم ﴿۶۲﴾   ّمُ
ٌ

ا  ِصَراط
َ

ّوَ  اَِن اۡعُبُدۡونِۡي ؕ ٰہذ

63. “Dan sesungguhnya setan 
itu telah menyesatkan sebagian 
besar dari antaramu, maka apakah 
kamu tidak  mau berpikir?”

 ؕ َکِثیًۡرا  ا 
ًّ ِجِبل ۡم 

ُ
ِمۡنک  

َ
اََضّل لََقۡد  َو 

ۡونُۡوا تَۡعِقُلۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ُ

اَفَلَۡم  تَک

64. a”Inilah Jahanam yang telah 
dijanjikan kepadamu”.

ۡنتُۡم  تُۡوَعُدۡوَن ﴿۶۴﴾ 
ُ
ِتۡي  ک

َّ ُم  ال
َ ٰہِذٖہ  َجَہنّ

65. “Masukilah itu pada hari ini 
disebabkan kamu dahulu selalu 
ingkar.”

ُرۡوَن ﴿۶۵﴾ 
ُ
ف

ۡ
ِاۡصَلۡوَہا الَۡیۡوَم بَِما ُکۡنتُۡم تَک

66. Pada hari ini Kami akan 
mencap pada mulut mereka, bdan 
tangan mereka akan bicara pada 
Kami, dan kaki mereka akan 
bersaksi tentang apa yang dahulu 
mereka usahakan.2457*

اَیِۡدیۡہِۡم   
ۤ
ُِمَنا

ّ ل
َ
تُک َو  َواِہہِۡم 

ۡ
اَف ٰۤي  َعل ۡختُِم 

َ
ن اَلَۡیۡوَم 

 ﴾۶۶﴿ ِسُبۡوَن  
ۡ

یَک انُۡوا 
َ
ک بَِما  ۡم 

ُ
اَۡرُجلُہ تَۡشَہُد  َو 

67. Dan, sekiranya Kami meng-
hendaki, niscaya Kami dapat 
melenyapkan penglihatan mata 
mereka,2458 maka mereka akan 
berlomba-lomba mencari jalan. 
Tetapi bagaimanakah mereka 
dapat melihat jalan yang benar?

ٰۤي  اَۡعُیِنہِۡم فَاۡسَتَبُقوا  َو لَۡو نََشٓاُء  لََطَمۡسَنا َعل

ي یُۡبِصُرۡوَن ﴿۶۷﴾ 
ّٰ

ن
َ
 فَا

َ
َراط الّصِ

2457. Bila kejahatan-kejahatan orang-orang ingkar telah dibuktikan dan 
dinyatakan senyata-nyatanya, mereka akan bungkam – mulutnya seolah-olah 
termeterai dan mereka tidak akan mampu menyatakan sesuatu guna membela 
diri dan memperkecil dosa mereka, dan tangan serta kaki mereka pun akan 
memberikan persaksian terhadap mereka, karena tangan dan kaki merupakan 
alat utama guna melaksanakan perbuatan manusia yang baik maupun yang 
buruk. Ucapan dan gerak gerik seseorang sekarang dapat direproduksi dengan 

a52 : 15;  55 : 44.   b17 : 37;  24 : 25;  41 : 21-23.

* Pada hari kiamat jawaban yang dituntut dari manusia tidak hanya berdasarkan kesaksian 
malaikat, tapi setiap anggota badan pun akan mengakui dosa-dosanya. “akan ditangkap 
kesalahan apa yang telah dicatat oleh malaikat – apakah hidup manusia itu merupakan suratan 
yang kita tetapkan ?”
Pada hari itu manusia sendiri akan mengakui dosanya. Hukum keadilan Al-Qur’an sangat kuat. 
Ada saksi, dan juga ada pengakuan.
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68. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, niscaya Kami dapat 
mengubah keadaan2458A mereka 
pada tempat mereka; lalu mereka 
tidak dapat maju ke depan dan 
tidak pula mereka dapat kembali.

مَا 
َ

ف انَِتہِۡم 
َ
َمک َعلٰي  ۡم 

ُ
لََمَسۡخٰنہ نََشٓاُء  لَۡو  َو 

ا ّوَ لَا یَۡرِجُعۡوَن ﴿٪۶۸﴾  اۡسَتَطاُعۡوا ُمِضّیً 

69. aDan barangsiapa Kami 
panjangkan umurnya, tentu Kami 
melemahkan dalam kejadian-
nya,2459 maka apakah mereka 
tidak menggunakan akal? 

ِقؕاَفَلَا 
ۡ
خَل

ۡ
ال فِي  ۡسُہ 

ّ
نَُنِک َعّمِۡرُہ 

ُ نّ َمۡن  َو 

یَۡعِقُلۡوَن ﴿۶۹﴾ 

70. Dan Kami tidak meng-
ajarkannya syair dan tidak pula 
patut baginya.2460 bTiada lain itu 
hanyalah nasihat dan Quran yang 
memberi penerangan.

َبِغۡي لَٗہ ِؕاۡن ُہَو   ۡعَر َو َما یَنۢۡ ۡمٰنُہ الّشِ
َّ َو َما َعل

 ﴾۷۰ۙ ِبیٌۡن ﴿ ٌن  ّمُ
ٰ
ٌر  ّوَ  قُۡرا

ۡ
ا  ِذک

َّ ِال

persis oleh alat perekam (tape-recorder) dan pada layar televisi dari jarak 
bermil-mil jauhnya. Itulah sebabnya, mengapa lidah dan anggota-anggota 
tubuh manusia bahkan di alam dunia ini pun telah menjadi saksi bagi atau 
terhadap dia.

2458. Karena manusia telah dianugerahi kebebasan melakukan sesuatu 
dan kebebasan mengikuti kemauan sendiri, ia harus bertanggungjawab atas 
perbuatannya. Orang-orang ingkar dengan gigih menolak melihat kebenaran, 
dengan akibat mereka sama sekali kehilangan kemampuan melihat kebenaran 
itu. Itulah juga arti dan maksud kata-kata, “pada hari ini Kami akan mencap 
pada mulut mereka” dalam ayat sebelum ini. 

2458A. Menurut Ibnu ‘Abbas ungkapan itu berarti, “tentu Kami akan 
membinasakan mereka di rumah mereka”; dan menurut Hasan, ungkapan itu 
berarti bahwa segala kemampuan jasmani dan rohani mereka akan menjadi 
lumpuh (Jarir).

2459. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami kerusakan dan 
kemunduran. Hukum ini berlaku bagi bangsa-bangsa seperti halnya bagi 
individu-individu. Seperti halnya individu-individu, bangsa-bangsa pun 
berkembang, tumbuh dan menemukan bentuk yang sepenuh-penuhnya dan 
kemudian menjadi mangsa kerusakan, kemunduran, serta kematian.

2460. Adalah tidak sesuai dengan kemuliaan seorang nabi, bahwa 
Rasulullah Saw menjadi seorang penyair, sebab penyair-penyair pada 
umumnya suka berkhayal kosong dan menggantang asap. Nabi-nabi Allah 

a16 : 71.  b15 : 10;  65 : 11.

R. 5
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71. Supaya memberi peringatan 
kepada yang hidup,2461 dan supaya 
menjadi sempurna keputusan 
Allah atas orang-orang kafir.

َعلَي  الَۡقۡوُل   
َ

َيِحّق ّوَ  ا  َحّیً اَن 
َ
ک َمۡن  لُِّیۡنِذَر 

الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۷۱﴾ 

72. Apakah mereka tidak 
melihat, bahwa di antara barang-
barang yang telah Kami ciptakan 
oleh Tangan Kami, telah Kami 
ciptakan binatang ternak bagi 
mereka dan mereka menjadi 
pemiliknya?2462 

َعِملَۡت  مَّا  ِمّ ۡم 
ُ
لَہ َخلَۡقَنا  ا 

اَنَّ ا  ۡو یََر لَۡم  اََو 

َہا ٰملُِکۡوَن ﴿۷۲﴾ 
َ
ۡم  ل

ُ
  اَنَۡعاًما فَہ

ۤ
اَیِۡدیَۡنا

73. aDan Kami telah menun-
dukkannya bagi mereka, maka 
sebagian dari binatang-binatang 
itu menjadi tunggangan mereka 
dan dari sebagiannya mereka 
makan.

ِمۡنَہا  َو  ۡم 
ُ
ۡوبُہ

ُ
َرک مِۡنَہا 

َ
ف ۡم 

ُ
لَہ ٰنَہا 

ۡ
ل

َّ َذل َو 

ُلۡوَن ﴿۷۳﴾ 
ُ
ک

ۡ
یَا

74. bDan bagi mereka di dalam 
binatang-binatang itu terdapat 
banyak manfaat dan minuman. 
Apakah mereka tidak bersyukur?

اَفَلَا   ؕ َمَشاِرُب  َو   َمَناِفُع   ِفۡیَہا  ۡم  
ُ
لَہ َو 

ُرۡوَن ﴿۷۴﴾ 
ُ

يَۡشک

75. cDan, mereka telah men-
jadikan tuhan-tuhan selain Allah, 
supaya mereka ditolong.

ۡم 
ُ
ہ

َّ َعل
َّ ل   

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 
ُ

خَذ
َّ
ات َو 

 ﴾۷۵ؕ یُۡنَصُرۡوَن ﴿

menghadapi cita-cita dan rencana-rencana luhur lagi mulia sekali. Tetapi, 
ayat ini tidaklah berarti, bahwa semua syair itu buruk, dan bahwa semua 
penyair itu pengkhayal belaka; melainkan maksudnya ialah bahwa seorang 
nabi itu terlalu mulia dan martabat keruhaniannya terlalu tinggi untuk hanya 
disebut sekedar menjadi seorang penyair.

2461. Kata-kata, ”Yang hidup,” berarti orang-orang yang keruhaniannya 
tidak mati, yaitu, orang-orang yang mampu memperoleh dan menerima 
Amanat Ilahi dan mempunyai kemampuan menyambut dan menjawab 
panggilan kepada kebenaran.

2462. Jika Tuhan telah memberi jaminan bagi segala keperluan, yang 
diperlukan orang guna memenuhi segala kepentingan dan keperluan 
jasmaninya, maka tidak masuk akal bahwa Dia akan melalaikan memberikan 
jaminan bagi segala keperluan akhlak dan ruhaninya. Ayat ini dan beberapa 

a6 : 143;  16 : 6;  40 : 80-81.   b16 : 6, 67.   c7 : 193.
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76. Berhala-berhala itu tidak 
dapat menolong mereka.  Sebalik-
nya mereka  adalah laskar yang 
akan dihadirkan untuk menentang 
mereka.

ُجۡنٌد   ۡم  
ُ
لَہ ۡم  

ُ
ہ َو   � ۡم 

ُ
نَۡصَرہ يَۡسَتِطۡیُعۡوَن  لَا 

ۡحَضُرۡوَن ﴿۷۶﴾ 
ُ

ّم

77. aMaka janganlah ucapan 
mereka itu membuat engkau 
bersedih, sesungguhnya bKami 
mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang  
mereka tampakkan.

َما   َو  ۡوَن   یُِسّرُ َما  نَۡعلَُم  ا 
ِانَّ  ۘ ۡم 

ُ
قَۡولُہ َيۡحُزنَۡک  فَلَا 

یُۡعلُِنۡوَن ﴿۷۷﴾ 

وقف
لازم

78. Apakah manusia tidak me-
lihat bahwa cKami telah men-
ciptakan ia dari setetes air mani? 
Lalu tiba-tiba ia menjadi pem-
bantah yang nyata!

ۡطَفٍۃ  
نُّ ِمۡن  َخلَۡقٰنُہ  ا 

اَنَّ الِۡانَۡساُن  یََر  لَۡم  اََو 

ِبیٌۡن ﴿۷۸﴾  فَِاَذا ُہَو  َخِصۡیٌم  ّمُ

79. Dan ia mengemukakan 
perumpamaan-perumpamaan 
mengenai Kami dan melupakan 
kejadian dirinya sendiri. Ia 
berkata, d”Siapakah yang akan 
menghidupkan tulang-tulang itu 
setelah hancur-luluh?”

َمۡن   قَاَل   ؕ َقٗہ 
ۡ
َخل نَِسَي  ّوَ  َمَثلًا  لََنا  َضَرَب  َو 

یُّۡحِي  الِۡعَظاَم  َو  ِہَي  َرِمۡیٌم ﴿۷۹﴾ 

80. eKatakanlah, “Dia-lah Yang  
akan menghidupkannya, yang 
menciptakan-nya pertama kali 
dan Dia Maha Mengetahui ke-
adaan setiap makhluk; 

ُہَو   َو    ؕ مَّرٍَۃ  َل   اَّوَ   
ۤ
َہا

َ
اَنَۡشا ِذۡيۤ  

َّ ال ُيۡحِیۡیَہا  قُۡل 

 ﴾۸۰ۙ ٍق َعلِۡیُم  ﴿
ۡ
ّلِ  َخل

ُ
بِک

81. fDia Yang telah menjadikan 
bagimu api dari pohon hijau 
itu;2463 maka lihatlah, darinya 
kamu menyalakan api. 

الۡاَۡخَضِر  َجِر 
َ

الّش َن  ّمِ لَُکۡم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ا�ل

ۡنُہ  تُۡوِقُدۡوَن ﴿۸۱﴾  ۤ  اَنۡتُۡم ّمِ نَاًرا�فَِاَذا

a10 : 66.  b11 : 6, 16 : 24; 27 : 75; 28 : 70.   c18 : 38; 22 : 6; 23 : 14; 35 : 12;

40 : 68.  d19 : 67;  23 : 38;  45 : 25.   e17 : 52;  46 : 34;  75 : 41.
f56 : 72, 73.

ayat berikutnya menyebutkan beberapa hal yang paling banyak diperlukan 
dan dipergunakan orang dalam kehidupan sehari-hari.
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82.  Tidakkah aDia Yang telah 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi itu berkuasa menciptakan 
lagi makhluk seperti mereka itu?” 
Ya, Dia berkuasa, dan Dia Maha 
Pencipta, Maha Mengetahui.

الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال لَيَۡس  اََو 

ُق  
ّٰ خَل

ۡ
ۡم ؕ بَلٰي َو ُہَو  ال

ُ
ۡخلَُق ِمۡثلَہ

َ
ٰۤي  اَۡن  ّي بِٰقِدٍر َعل

الَۡعلِۡیُم ﴿۸۲﴾ 

83. bSesungguhnya perintah-
Nya, apabila Dia menghendaki 
sesuatu Dia hanya berfirman 
mengenai itu, “Jadilah,” maka 
jadilah ia.2464

ۡن  
ُ
ک لَٗہ  یَُّقۡوَل   ۪اَۡن  َشۡیًئا  اََراَد   ِاَذاۤ     

ۤ
اَۡمُرٗہ   

ۤ
َما

ِانَّ

ۡوُن ﴿۸۳﴾ 
ُ

فََیک

84. Maka Mahasuci Dia Yang 
cdi Tangan-Nya ada kedaulatan 
atas segala sesuatu. Dan kepada 
Dia-lah kamu semua akan 
dikembalikan.

ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َملَُکۡوُت  بَِیِدٖہ  ِذۡي 

َّ ال فَُسۡبٰحَن 

ِالَۡیِہ  تُۡرَجُعۡوَن ﴿٪۸۴﴾ 

2463. “Pohon hijau” agaknya sebangsa pohon yang mengandung 
getah damar dan dahan-dahannya mudah menyala dan terbakar, bila terjadi 
pergesekan antara dahan-dahannya itu oleh hembusan angin; maksud yang 
tersimpul di dalamnya adalah, bahwa seperti halnya api timbul akibat 
pergesekan antara dahan-dahan pohon, demikian pula kehidupan rohani 
timbul bila kaum yang lemah keruhaniannya mengadakan hubungan dengan 
seorang nabi Allah atau seorang muslih rabbani.

2464. Dimanapun Al-Qur’an menggunakan ungkapan, “Apabila 
Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman mengenai itu, ‘jadilah,’ 
maka jadilah ia,” maka yang diisyaratkan itu nampaknya selalu mengenai 
terjadinya suatu peristiwa luar biasa pentingnya, terutama tentang terjadinya 
revolusi besar di bidang akhlak dan rohani dengan perantaraan seorang 
muslih rabbani. Dalam ayat yang sedang dibahas ini pun diisyaratkan tentang 
perubahan besar yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.

a17 : 100;  46 : 34;  86 : 9.  b2 : 118;  3 : 48;  40 : 69.  c23 : 89.
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Surah 37
AL-SĀFFĀT

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 183, dengan basmalah

Rukuknya : 5

 
Tempat Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain

Baihaqi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa Ibnu ‘Abbas 
mengatakan surah ini diturunkan di Mekah. Menurut Qurthubi, para 
ulama pun sepakat menganggap bahwa surah ini telah diwahyukan 
pada waktu awal sekali di masa nubuwah Rasulullah Saw di Mekah. 
Gaya bahasa dan isi surahnyapun mendukung pandangan itu. Dalam 
surah sebelumnya Rasulullah Saw disebut “Pemimpin yang sempurna.” 
Kepada beliau telah diberikan Al-Qur’an, sebagai pemandu yang tak 
akan pernah membuat kesalahan, untuk seluruh manusia sampai akhir 
zaman. Pada permulaan surah ini dinyatakan, bahwa “Pemimpin yang 
sempurna” ini, dengan bantuan Al-Qur’an dan teladan agung dan mulia 
yang diperlihatkan oleh beliau sendiri, akan berhasil mewujudkan 
suatu jemaat, terdiri dari orang-orang yang bertakwa.

Ikhtisar Surah 
Surah ini dimulai dengan suatu pernyataan tegas, bahwa di bawah 

asuhan Rasulullah Saw – “Pemimpin yang sempurna” – akan lahir 
suatu jamaah yang terdiri dari orang-orang mulia dan bertakwa, yang 
bukan saja hanya diri mereka sendiri yang akan memuliakan Tuhan 
dan melantunkan puji-pujian kepada-Nya – sehingga belantara padang 
pasir Arabia akan bergema dengan puji-pujian itu – tetapi dengan ajaran 
dan amal perbuatannya, mereka akan mencegah orang-orang lain 
dari penyembahan berhala dan perbuatan-perbuatan jahat, sehingga 
Keesaan Tuhan akan berdiri tegak dengan kokoh kuat di Arabia, dan 
dari sana cahaya Islam akan menyebar ke pelosok-pelosok dunia.

Kemudian, surah ini melanjutkan keterangannya dengan 
mengatakan, bahwa manakala ada seorang nabi Allah menampakkan 
diri di dunia, maka kekuatan-kekuatan kegelapan berusaha mencegah 
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penyebaran amanatnya dengan menyimpangkan penjelasan dan 
menyalah-tafsirkannya, atau dengan menyalahgunakan sabda-
sabda nabi itu dan mengambil sepotong kalimat wahyu beliau, lalu 
mencampurkan banyak kepalsuan ke dalamnya. Tetapi mereka itu 
sama sekali gagal dalam rencana jahat mereka dan kebenaran pun 
terus-menerus mendapat kemajuan. 

Surah ini selanjutnya mengatakan bahwa ketika kepada orang-
orang ingkar dikatakan bahwa ajaran Al-Qur’an akan menimbulkan 
perubahan besar di tanah Arabia, dan orang-orang Arab yang telah mati 
ruhaninya itu bukan saja akan mendapatkan kehidupan baru, malahan 
– karena mereka sendiri telah menerima kehidupan baru – mereka 
akan memberikan kehidupan baru itu juga kepada orang-orang lain. 
Orang-orang kafir lantas mengejek dan mencemoohkan pandangan itu 
dan menyebutnya sebagai igauan orang gila, atau sebagai gejala yang 
mustahil terjadi sebagaimana mustahilnya orang yang telah mati hidup 
kembali. Surah ini menjawab penolakan keras orang-orang ingkar 
terhadap gejala itu dengan pernyataan lebih keras lagi, bahwa hal 
demikian itu pasti akan terjadi dan mereka akan mengalami kenistaan 
dan kehinaan.

Kemudian, surah ini memberikan lukisan singkat mengenai 
nikmat-nikmat Ilahi yang dianugerahkan kepada abdi-abdi Allah yang 
bertakwa dan terpilih. Keterangan mengenai nikmat dan berkat Ilahi 
yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman, diikuti 
oleh keterangan mengenai siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-
orang yang menolak kebenaran dan berbuat zalim terhadap nabi-nabi 
Allah.

Selanjutnya surah ini memberikan sedikit gambaran tentang 
kehidupan nabi-nabi Allah guna memperlihatkan, bahwa langkah-
langkah untuk memperjuangkan kebenaran tidak pernah gagal dan 
usaha-usaha menolak kebenaran itu tidak pernah membawa hasil yang 
baik. Gambaran-gambaran itu telah digali dari kehidupan Nabi Nuh, 
Nabi Ilyas, Nabi Yunus, dan Nabi Luth As.

Surah ini kemudian menolak dan mencela penyembahan berhala, 
terutama penyembahan malaikat-malaikat. Para penyembah berhala 
disesalkan, bahwa mereka itu begitu bodoh sehingga tidak mengerti 
kenyataan sederhana itu. Karena penisbahan kekuasaan-kekuasaan 
dan sifat-sifat Ilahi kepada makhluk manusia yang lemah, atau kepada 
kekuatan-kekuatan alam, atau bahkan kepada para malaikat (sekalipun) 
– yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan belaka sebagaimana mereka 
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sendiri – adalah bertentangan sekali dengan akal, logika dan katahati 
manusia. Mereka selanjutnya diberi tahu, bahwa para malaikat itu 
hanya makhluk Tuhan yang mengemban tugas-tugas khusus. 

Surah ini berakhir dengan peringatan, bahwa telah menjadi takdir 
Ilahi yang tak dapat diubah, bahwa bila kekuatan-kekuatan kegelapan 
dihadapkan kepada para nabi Allah dan para abdi Allah yang terpilih, 
maka para nabi Allah dan para abdi Allah itu mendapat pertolongan 
Ilahi, sedangkan para pengikut setan akan menemui kekalahan dan 
kegagalan. Kenyataan ini telah terbukti berulang kali dalam kehidupan 
para rasul dan kenyataan itu membawa kepada satu-satunya kesimpulan 
bahwa “segala puji itu kepunyaan Allah, Tuhan seru sekalian alam.”
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi2465 mereka yang ber-
jajar dalam saf-saf yang rapat.2466  ﴾۲﴿ۙ ا 

ً
ِت  َصّف

ٰ
ّف َو الّصٰٓ

3. Dan mereka yang menolak 
kejahatan dengan giatnya.2467 

 ﴾۳﴿ۙ ِجٰرِت  َزۡجًرا  فَالّزٰ

2465. Huruf Wāu berarti, juga; maka; sedangkan; sementara itu; pada 
waktu itu juga; bersama-sama; dengan; namun; tetapi. Huruf itu mempunyai 
arti yang sama dengan kata Rubba, yaitu seringkali; kadang-kadang; 
barangkali. Huruf itu pun merupakan huruf persumpahan, yang berarti 
“demi” atau “aku bersumpah” atau “aku kemukakan sebagai saksi” (Aqrab 
dan Lane). Wāu telah dipakai dalam ayat ini dan dalam dua ayat berikutnya 
dalam arti “demi,” atau “aku bersumpah,” atau “aku kemukakan sebagai 
saksi.”

Dalam Al-Qur’an Tuhan telah bersumpah atas nama wujud-wujud atau 
benda-benda tertentu atau telah menyebut wujud-wujud dan benda-benda itu 
sebagai saksi. Biasanya, bila seseorang mengambil sumpah dan bersumpah 
dengan nama Allah maka tujuannya ialah mengisi kelemahan persaksian yang 
kurang cukup atau menambah bobot atau meyakinkan pernyataannya. Dengan 
berbuat demikian ia memanggil Tuhan sebagai saksi bahwa ia mengucapkan 
hal yang benar bila tiada orang lain dapat memberikan persaksian atas 
kebenaran pernyataannya. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan sumpah-
sumpah Al-Qur’an. Bilamana Al-Qur’an mempergunakan bentuk demikian 
maka kebenaran pernyataan yang dibuatnya itu tidak diusahakan dibuktikan 
dengan suatu pernyataan belaka melainkan dengan dalil kuat yang terkandung 
dalam sumpah itu sendiri. Kadang-kadang sumpah-sumpah itu merujuk 
kepada hukum alam yang nyata dan dengan sendirinya menarik perhatian 
kepada apa yang dapat diambil arti, yaitu hukum-hukum rohani, dari apa yang 
nyata. Tujuan sumpah Al-Qur’an lainnya ialah menyatakan suatu nubuatan 
yang dengan menjadi sempurnanya membuktikan kebenaran Al-Qur’an. 
Demikianlah halnya di sini.

2466. Orang-orang Muslim bersiap-siaga berdiri di garis depan 
menghadapi musuh atau berdiri bersaf-saf di belakang imamnya pada waktu 
shalat lima waktu setiap hari.

2467. Berperang mati-matian melawan musuh Islam dan memukul 
mundur mereka habis-habisan. Kata-kata itu dapat pula berarti penegak 
hukum dan pengayom tata tertib.

a1 : 1.
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2468. Para pembaca Al-Qur’an.
2469. Ayat-ayat ini (2-5) mengandung nubuatan maupun suatu pernyataan 

tentang suatu kenyataan. Sebagai pernyataan tentang suatu kenyataan, ayat 
ini berarti bahwa di setiap zaman dan di tengah setiap kaum, selamanya 
ada suatu jemaat orang-orang saleh dan muttaqi, yang dengan ucapan dan 
perbuatan serta dengan wejangan dan amal mereka memberikan kesaksian 
akan kebenaran, bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tetapi sebagai nubuatan, ayat-
ayat itu berarti bahwa meskipun sekarang seluruh Arabia tenggelam dalam 
kemusyrikan dan keburukan moral, namun segera akan lahir suatu jemaat yang 
terdiri dari orang-orang mukmin. Mereka sendiri bukan saja akan memuliakan 
Tuhan dan mendendangkan puji-pujian kepada-Nya serta menjadikan seluruh 
negeri bergema dengan zikir Ilahi, tetapi akan berhasil pula menegakkan 
Tauhid Ilahi di bumi. Dengan demikian para sahabat Rasulullah Saw, yang 
ciri-ciri khususnya disebut dalam ayat-ayat ini, dikemukakan sebagai saksi 
atas Keesaan Tuhan. 

Ayat-ayat itu mungkin masih mempunyai arti lain, yaitu bahwa bila suatu 
pertemuan antara para alim yang mewakili berbagai agama diadakan dalam 
suasana damai, dan pada kesempatan itu asas-asas pokok agama-agama 
dibahas dan diperdebatkan dalam suasana tenang di bawah pengawasan 
penegak hukum dan pemelihara tata tertib, maka hasil musyawarah semacam 
itu, tidak boleh tidak akan menguatkan itikad, bahwa “Tuhan itu Maha Esa.”

2470. Makna yang terkandung di dalamnya mungkin penyebaran untuk 
pertama kali di negeri-negeri di sebelah timur, kemudian dari sana ke bagian-
bagian lain di dunia ini.

2471. Ayat ini merujuk kepada kesejajaran antara alam kebendaan dan 

4. Dan mereka yang mem-
bacakan pemberi peringatan 
ini—ialah Al-Qur’an.2468

 ﴾۴﴿ۙ ًرا  
ۡ

لِٰیِت  ِذک
فَالّتٰ

5. aSesungguhnya Tuhan-mu 
itu adalah Esa.2469  ﴾۵ؕ ۡم  لََواِحٌد ﴿

ُ
ِاّنَ  ِالٰـَہک

6. bTuhan seluruh langit dan 
bumi serta segala sesuatu yang 
ada di antara keduanya dan Tuhan 
tempat-tempat yang darinya 
cahaya memancar.2470

ٰمٰوِت َو  الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَما  َو  َرّبُ   َرّبُ الّسَ

 ﴾۶﴿ؕ الَۡمَشاِرِق 

7. Sesungguhnya cKami telah 
menghiasi langit yang terendah 
dengan hiasan bintang-bintang.2471

 ﴾۷﴿ۙ ا�لَۡکَواکِِب  بِِزیَۡنِۃ  نَۡیا  الّدُ َمٓاَء  الّسَ ا  َزیَّّنَ ا 
ِانَّ

a5 : 74;  16 : 23;  22 : 35.   b19 : 66;  38 : 67;  44 : 8;  78 : 38. c15 : 17;  41 : 13;  67 : 6.



AL-SĀFFĀT Surah 37Juz 23

1542

alam keruhanian, bahwa seperti halnya cakrawala alam lahir didukung oleh 
adanya planit-planit dan bintang-bintang, demikian pula cakrawala alam 
rohani didukung oleh adanya planet-planet dan bintang-bintang, yang terdiri 
dari nabi-nabi dan mushlih-muslih rabbani. Tiap-tiap wujud mereka itu, 
berperan sebagai perhiasan bagi cakrawala alam keruhanian, sebagaimana 
bintang-bintang dan planet-planet di langit memperindah dan menghiasi 
cakrawala alam lahir ini.

2472. Setan-setan itu terdiri dari dua golongan: (a) musuh-musuh di 
dalam selimut jemaat kaum Muslimin sendiri, seperti orang-orang munafik, 
dan sebagainya. Mereka itu disebut “Setan durhaka,” seperti tersebut dalam 

8. aDan telah memeliharanya 
dari segala setan durhaka.2472  ﴾۸﴿ۚ اِرٍد  ّلِ َشۡیٰطٍن ّمَ

ُ
ۡن ک َو  ِحۡفًظا ّمِ

9. Mereka tidak dapat men-
dengar sesuatu dari Dewan Agung 
malaikat dan mereka dilempari 
dari segala jurusan.*

فُۡوَن ِمۡن  
َ

ي الَۡملَِا الۡاَۡعلٰي َو یُۡقذ
َ

ُعۡوَن  ِال ّمَ لَا يَّسَ

 ﴾۹﴿ۖ ّلِ  َجانٍِب 
ُ
ک

10. Terusir dan bagi mereka 
ada azab yang kekal,

اِصٌب ﴿۱۰﴾  اٌب  ّوَ
َ

ۡم  َعذ
ُ
ُدُحۡوًرا  ّوَ  لَہ

11. bKecuali barangsiapa me-
nyambar sesuatu dengan men-
curi-curi, maka ia akan dikejar 
oleh nyala api yang menyala.2473

ِشَہاٌب   تَۡبَعٗہ 
َ
فَا  

َ
خَۡطَفۃ

ۡ
ال َخِطَف  َمۡن  ا 

َّ ِال

ثَاِقٌب ﴿۱۱﴾ 

12. Maka tanyakanlah kepada 
mereka, apakah mereka yang 
lebih sukar diciptakan ataukah  
mereka2474 yang lainnya yang 
telah Kami ciptakan? Kami-lah 
yang telah menciptakan mereka 
dari ctanah liat lengket.

 ؕ َخلَۡقَنا  ۡن  ّمَ اَۡم  ًقا  
ۡ
َخل اََشّدُ   ۡم  

ُ
اَہ فَاۡسَتۡفِتہِۡم  

اِزٍب ﴿۱۲﴾ 
َّ ل ِطیٍۡن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َخلَۡقٰنہ ا 

ِانَّ

a15 : 18;  41 : 13;  67 : 6.   b15 : 19.   c6 : 3;  23 : 13;  32 : 8;  38 : 72.

* Ayat 7-9 : Di ayat-ayat ini diterangkan juga hukum zahir dari alam semesta, bahwa selalu 
meteor-meteor yang menghujani hancur terbakar di ruang angkasa sebelum sampai ke Bumi. 
Dan dengan terbakarnya dari kejauhan terlihat semburan cahaya. Demikian juga diterangkan 
bahwa disatu masa manusia berusaha untuk mengetahui rahasia alam semesta yang pada masa 
itu sedikitpun tidak dapat dibayangkan. Tapi orang-orang yang menaiki roket dengan aman 
akan dihujani batu dari berbagai arah dan tidak mungkin bisa menembus lapisan langit dunia 
(lapisan langit yang paling dekat kedunia, pent). Yakni hanya mampu mendekati langit. Secara 
rohani maksudnya adalah orang yang mengaku menerima wahyu dan manusia setan yang 
mengira-ngira. Setan sedikitpun tidak bisa mendekati turunnya wahyu, tapi manusia setan 
seperti Samiri dapat sedikit memperkirakannya, bahwa kenapa manusia disebabkan wahyu 
ada rasa gentar.
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13. Bahkan engkau merasa 
heran2475 dengan apa yang mereka 
katakan dan mereka memperolok-
olok apa yang engkau katakan.

 ﴾۱۳۪ ِجۡبَت َو  يَۡسَخُرۡوَن ﴿
َ

بَۡل ع

14. Dan apabila mereka 
diperingatkan mereka tidak 
mengindahkan,

 ﴾۱۴۪ ُرۡوَن ﴿
ُ
ک

ۡ
ُرۡوا لَا  یَذ

ّ
َو  ِاَذا  ُذکِ

15. Dan apabila mereka me-
lihat suatu Tanda, mereka 
memperolok-oloknya.

 ﴾۱۵۪   يَّۡستَۡسِخُرۡوَن ﴿
ً

یَۃ
ٰ
َو  ِاَذا  َراَۡوا  ا

16. Dan mereka berkata, a”Ini 
tiada lain hanyalah sihir yang 
nyata.”

 ﴾۱۶ۚ ِبیٌۡن ﴿ ا  ِسۡحٌر  ّمُ
َّ ۤ  ِال ا

َ
ا  ِاۡن ٰہذ َو  قَالُۡوۤ

17. b”Apakah apabila kami telah 
mati dan sudah menjadi debu dan 
tulang, apakah kami pasti akan 
dibangkitkan kembali?”

ا 
َءِانَّ ِعَظاًما  ّوَ  تَُرابًا  ا  ّنَ

ُ
ک َو  ِمۡتَنا  ِاَذا  َء 

 ﴾۱۷ۙ لََمۡبُعۡوثُۡوَن ﴿

18. “Apakah juga bapak-bapak 
kami terdahulu ?”

 ﴾۱۸ؕ لُۡوَن ﴿ بَٓاُؤنَا الۡاَّوَ
ٰ
اََو ا

19. Katakanlah, “Benar, dan 
kamu akan menjadi terhina.”

 ﴾۱۹ۚ قُۡل  نََعۡم  َو  اَنۡتُۡم  َداِخُرۡوَن ﴿

20. Maka itu hanya seperti 
csebuah hardikan dan tiba-tiba 
mereka akan bangkit lagi dan 
dapat melihat.

 ﴾۲۰﴿ یَۡنُظُرۡوَن   ۡم 
ُ
ہ فَِاذَا  اِحَدٌۃ   ّوَ َزۡجَرٌۃ   ِہَي  َما 

فَِانَّ

ayat ini, dan (b) musuh-musuh dari luar atau orang-orang ingkar, yang disebut 
sebagai “Syaitān al-Rajīm” (setan yang terkutuk) (QS.15:18). 

2473. Selama kalamullah terpelihara di langit, kalamullah itu aman dan 
terpelihara dari gangguan pencurian dan serobotan, tetapi sesudah diturunkan 
kepada seorang nabi, maka “setan” atau musuh-musuh nabi-nabi Allah 
berusaha menyalah-sampaikan atau menyalahartikannya, dengan mengutip 
kata-kata nabi itu secara keliru atau dengan mengambil sebagian wahyunya 
dan mencampurkan banyak kepalsuan dengan wahyu itu, atau bahkan mereka 
mencoba mengemukakan ajaran nabi itu sebagai ajaran mereka sendiri. 
Tetapi kepalsuan mereka tersingkap oleh penjelasan hakiki yang diberikan 
oleh sang muslih rabbani mengenai wahyunya itu.

a7 : 110, 61 : 7.   b13 : 6;  27 : 68;  50 : 4. c79 : 14. 
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21. Dan mereka akan berkata, 
“Alangkah celakanya kami, ini-
lah Hari Pembalasan!”2476

یِۡن ﴿۲۱﴾  ا یَۡوُم  الّدِ
َ

َو قَالُۡوا ٰیَویۡلََنا ٰہذ

22. Allah berfirman, a”Inilah 
Hari Keputusan yang selalu  
kamu dustakan”.2476

 ﴾٪۲۲﴿ بُۡوَن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک بِٖہ  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِذۡي 

َّ ال الَۡفۡصِل  یَۡوُم  ا 
َ

ٰہذ نصف 
الحزب  45



23. Para malaikat akan bdi-
perintahkan, “Kumpulkanlah 
orang-orang yang aniaya bersama 
kawan-kawan mereka dan apa 
yang biasa mereka sembah,

َما   َو  ۡم 
ُ
اَۡزَواَجہ َو  َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال اُۡحُشُروا 

 ﴾۲۳ۙ ﴿ یَۡعُبُدۡوَن  انُۡوا  
َ
ک

24. selain Allah dan giringlah 
mereka ke jalan Jahanam.”  ﴾۲۴﴿ جَِحۡیِم 

ۡ
ال ِصَراِط  ِالٰي  ۡم  

ُ
فَاۡہُدۡوہ ِہ  

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن 

25. “Dan hentikanlah mereka 
karena sesungguhnya mereka 
akan ditanya,”

 ﴾۲۵ۙ ۡسُئۡولُۡوَن ﴿ ۡم  ّمَ
ُ
ہ

ۡم  ِانَّ
ُ
َو ِقُفۡوہ

26. Mereka akan ditanya, “Apa 
yang terjadi padamu sehingga 
kamu tidak  tolong menolong?”2477

َما  لَُکۡم  لَا  تََناَصُرۡوَن ﴿۲۶﴾ 

27. Bahkan mereka pada hari 
itu2478 akan menyerah sepenuhnya.

ُم  الَۡیۡوَم  ُمۡستَۡسلُِمۡوَن ﴿۲۷﴾ 
ُ
بَۡل  ہ

2474. Dalam kata Man itu terkandung isyarat kepada para sahabat 
Rasulullah Saw yang saleh seperti disinggung dalam ayat 2-5. Isyarat itu 
dapat juga ditujukan kepada tatanan alam semesta.

2475. Terjadinya suatu jemaat orang-orang yang benar-benar saleh dan 
muttaki dengan perantaraan Rasulullah Saw dan penegakkan Islam di atas 
landasan yang kuat di Arabia, sungguh-sungguh merupakan suatu keajaiban 
yang menakjubkan, bahkan dikagumi oleh  Rasulullah Saw sendiri.

2476. Kemungkinan hari itu ialah hari ketika kota Mekah jatuh.
2477. Kesadaran akan ditanamkan pada diri orang-orang berdosa bahwa 

mereka sama sekali tidak berdaya tolong-menolong antara yang satu dengan 
yang lain.

2478. Orang yang berdosa tidak akan memberikan pembelaan, melainkan 

a46 : 35;  52 : 14, 15.   b6 : 23.

R. 2
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28. Dan sebagian mereka akan 
menegur satu sama lain, asaling 
bertanya.

ۡم َعلٰي بَۡعٍض یَّتََسٓاَءلُۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ُ
َو اَۡقَبَل بَۡعُضہ

29. Mereka berkata, “Sesung-
guhnya kamu selalu datang ke-
pada kami dari kanan!”2478A

تُۡونََنا َعِن الَۡیِمیِۡن ﴿۲۹﴾ 
ۡ
ۡنتُۡم تَا

ُ
ۡم ک

ُ
ک

ا ِانَّ قَالُۡوۤ

30. yang lain akan menjawab, 
“Tidak, bbahkan kamu sendiri 
bukan orang mukmin! 

 ﴾۳۰ۚ ۡونُۡوا  ُمۡؤِمِنیَۡن ﴿
ُ

ۡم  تَک
َّ قَالُۡوا  بَۡل  ل

31. c”Dan kami tidak mem-
punyai kekuasaan atasmu, tetapi 
kamu sendirilah kaum yang 
melampaui batas.”

ۡنتُۡم  
ُ
ٰطٍن ۚ بَۡل  ک

ۡ
ۡن ُسل ۡم ّمِ

ُ
اَن لََنا َعلَۡیک

َ
َو َما  ک

قَۡوًما ٰطِغیَۡن ﴿۳۱﴾ 

32. Maka firman Tuhan telah 
terbukti benar atas kami, sesung-
guhnya kami pasti akan me-
rasakan azab itu.”

ٓائُِقۡوَن ﴿۳۲﴾ 
َ

ا  لَذ
 ۖ ِانَّ

ۤ
 َعلَۡیَنا قَۡوُل َربَِّنا

َ
حَّق

َ
ف

33. “Dan kami telah menyesat-
kan kamu karena sesungguhnya 
kami orang-orang yang sesat.”2479

ا ٰغِویَۡن ﴿۳۳﴾  ا ُکّنَ
ۡم  ِانَّ

ُ
ۡغَویٰۡنک

َ
فَا

34. Maka sesungguhnya me-
reka semua pada hari itu di dalam 
azab bersama-sama. 

 ﴾۳۴﴿ ۡوَن 
ُ
ِرک

َ
ُمۡشت اِب 

َ
الَۡعذ فِي  یَۡوَمِئٍذ  ۡم 

ُ
ہ

فَِانَّ

hanya akan saling menyesali, seperti diperlihatkan oleh ayat-ayat berikutnya.
2478A. “Kanan” dapat berarti agama, dan ayat itu dapat diartikan, “kamu 

menyamar dengan berjubahkan agama untuk menipu kami.” Atau, kata 
Yamīn dapat berarti kekuasaan dan kekuatan, dan ayat itu dapat diartikan, 
“kamu menghadapi kami dengan kekuasaan dan kekuatan besar.” Atau, kata 
itu dapat berarti, “kamu datang kepada kami dengan bersumpah bahwa kamu 
benar.”

2479. Para pemimpin keingkaran akan berkata kepada para pengikut 
mereka, “kamu sendiri memilih mengikuti kami, dan karena kami sendiri 
telah tersesat, kamu tak dapat mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari 
kami.” Hal itu sama seperti orang buta memimpin orang buta pula.

a34 : 32.   b34 : 33.   c14 : 23;  15 : 43.
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35. Sesungguhnya demikianlah 
Kami memperlakukan orang-
orang yang berdosa,

لَِک نَۡفَعُل  بِالُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۳۵﴾ 
ٰ

ا َکذ
ِانَّ

36. Sesungguhnya dahulu apa-
bila dikatakan kepada mereka, 
‘Tidak ada Tuhan selain Allah’ 
mereka menyombongkan diri.

ُہ 
اللّٰ ا 

َّ ِال ِالَٰہ  لَاۤ  ۡم 
ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  ا  انُۡوۤ

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ

 ﴾۳۶ۙ ِبُرۡوَن ﴿
ۡ

يَۡسَتک

37. Dan mereka berkata, “Apa-
kah kami harus meninggalkan 
tuhan-tuhan kami hanya untuk 
seorang apenyair gila?”

لَِشاِعٍر   ِلَہِتَنا 
ٰ
ا ا  ۡوۤ

ُ
لََتاِرک ا  اَئِّنَ یَُقۡولُۡوَن  َو 

 ﴾۳۷ؕ ۡجُنۡوٍن ﴿
َ

ّم

38. bahkan ia telah datang 
dengan kebenaran dan telah 
membenarkan semua rasul.

َق الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۳۸﴾  حَّقِ َو َصّدَ
ۡ

بَۡل َجٓاَء بِال

39. Sesungguhnya kamu pasti 
akan merasakan azab yang pedih,

 ﴾۳۹ۚ اِب  الۡاَلِۡیِم ﴿
َ

ٓائُِقوا  الَۡعذ
َ

ۡم  لَذ
ُ

ک
ِانَّ

40. bDan kamu tidak akan 
diberi balasan kecuali apa yang 
telah kamu kerjakan,

 ﴾۴۰ۙ ﴿ تَۡعَمُلۡوَن  ُکۡنتُۡم  َما  ا 
َّ ِال ۡجَزۡوَن  

ُ
ت َما  َو 

41. Kecuali hamba-hamba 
Allah yang mukhlis.

ِہ  الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿۴۱﴾ 
ا ِعَباَد  اللّٰ

َّ ِال

42. Merekalah yang akan 
memperoleh rezeki yang telah 
ditentukan,2480

 ﴾۴۲ۙ ۡعُلۡوٌم ﴿ ۡم  ِرۡزٌق  ّمَ
ُ
ِٰٓئَک لَہ اُول

43. cbuah-buahan,2481 dan me-
reka akan dimuliakan,

 ﴾۴۳ۙ َرُمۡوَن ﴿
ۡ

ک ۡم  ّمُ
ُ
فََواِکُہ ۚ َو  ہ

2480. Kata-kata, “rezeki yang telah ditentukan” berarti, bahwa orang-
orang Muslim mengetahui sebelumnya bahwa mereka bakal menerima 
nikmat-nikmat Ilahi yang tersebut dalam ayat-ayat berikutnya.

2481. Rahmat yang bakal diperoleh orang-orang beriman akan berupa 
buah keimanan yang benar dan buah amal saleh mereka.

a15 : 7;  44 : 15;  68 : 52.   b36 : 55;  45 : 29.   c52 : 23;  55 : 53;  56 : 21.



AL-SĀFFĀT Surah 37Juz 23

1547

44. aDalam kebun-kebun yang 
penuh kenikmatan, 

 ﴾۴۴ۙ ِعۡیِم ﴿ ِت  الّنَ فِۡي  َجّنٰ

45. bDuduk di atas singgasana 
berhadap-hadapan,

َتٰقِبلِیَۡن ﴿۴۵﴾  َعلٰي  ُسُرٍر  ّمُ

46. cAkan disuguhkan kepada 
mereka dengan cawan dari mata 
air yang mengalir,

 ﴾۴۶ۙ ِعیٍۡن ۭ﴿ ۡن  ّمَ ٍس ِمّ
ۡ
ا

َ
یَُطاُف َعلَۡیہِۡم  بِک

47. Putih jernih serta lezat bagi 
orang-orang yang minum.

 ﴾۴۷ۖ ِربِیَۡن ﴿
ٰ

ٍۃ  لِّلّش
َ ّ

بَۡیَضٓاَء  لَذ

48. ddi dalamnya tidak ada 
yang memabukkan dan mereka 
tidak pula akan kehilangan akal 
karenanya.

َزفُۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ۡ
ۡم َعۡنَہا یُن

ُ
لَا ِفۡیَہا َغۡوٌل ّوَ لَا ہ

49. eDan beserta mereka ada 
wanita-wanita suci yang merun-
dukkan pandangan dan bermata 
indah,2482

 ﴾۴۹ۙ ۡرِف ِعیٌۡن ﴿
َ

ِصٰرُت الّط
ٰ
ۡم  ق

ُ
َو ِعۡنَدہ

50. fmereka bagaikan telur-
telur yang terlindungi.* 

ُنۡوٌن ﴿۵۰﴾ 
ۡ

ک ُہّنَ بَۡیٌض ّمَ
نَّ

َ
ا

َ
ک

51. Maka sebagian mereka 
akan saling menegur satu sama 
lain, saling bertanya,

ۡم َعلٰي بَۡعٍض یَّتََسٓاَءلُۡوَن ﴿۵۱﴾ 
ُ
ۡقَبَل بَۡعُضہ

َ
فَا

2482.‘Īn (wanita-wanita yang mempunyai sepasang mata besar 
lagi indah) adalah jamak dari ‘Ainā’, yang berarti seorang wanita yang 
mempunyai sepasang mata besar lagi indah. Kata itu berarti pula kata atau 
ucapan baik atau indah. Ardun ‘Ainā’u berarti, bumi hijau atau hitam (Lane). 
Sejarah menjadi bukti terhadap kenyataan bahwa orang-orang Muslim 
mendapat anugerah segala nikmat, yang disebut dalam ayat-ayat sebelum ini. 
Mereka mempunyai kebun-kebun rahmat; mereka duduk di atas singgasana-
singgasana dan memiliki kekuasaan dan kedaulatan; mereka menikmati segala 
kesenangan hidup yang bersih dari dosa; mereka mempunyai wanita-wanita 
cantik dan suci sebagai istri mereka dan di atas segala-gala ini, “Tuhan rida 

a44 : 53;  68 : 35;  78 : 32.   b56 : 16, 17.   c56 : 18, 19.
d56 : 20.   e55 : 57.   f55 : 59.

* Pasti hanya berupa perumpamaan, kalau tidak maka perkataan bahwa bidadari itu seperti telur 
yang terlindung itu tidak bisa diartikan secara nyata (lahiriah). Sebagaimana telur terlindung 
bersih dan bening, begitu juga teman rohani pun secara batin suci dan murni.
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52. Seorang pembicara dari 
antara mereka berkata, “Se-
sungguhnya aku pernah mem-
punyai seorang sahabat.

 ﴾۵۲ۙ اَن لِۡي قَِریٌۡن ﴿
َ
ِۡي ک

ّ
ۡم  ِان

ُ
ۡنہ قَاَل  قَٓائٌِل ّمِ

53. Ia biasa berkata, “Apakah 
sesungguhnya engkau  dari antara 
orang-orang yang mempercayai 
Hari Kebangkitan itu benar?”

ِقیَۡن ﴿۵۳﴾  َک  لَِمَن  الُۡمَصّدِ یَُّقۡوُل  اَئِّنَ

54. aApakah apabila kami 
mati dan telah menjadi debu dan 
tulang, apakah kami akan diberi 
balasan?”

ا 
ِانَّ َء  ِعَظاًما  ّوَ  تَُرابًا  ا  ّنَ

ُ
ک َو  ِمۡتَنا  ِاَذا  َء 

لََمِدیُۡنۡوَن ﴿۵۴﴾ 

55. Ia Pembicara itu bertanya 
kepada mereka di sekitarnya, 
“Maukah kamu menengok dan 
mencari tahu mengenainya?”2483

لُِعۡوَن ﴿۵۵﴾ 
َ

ّط قَاَل  َہۡل  اَنۡتُۡم  ّمُ

56. Kemudian ia menengok, 
lalu melihatnya ada di tengah-
tengah api.                               

جَِحۡیِم ﴿۵۶﴾ 
ۡ

ُہ  فِۡي  َسَوٓاِء  ال
ٰ
لََع  فََرا

َ
فَاّط

57. Dia berkata, “Demi Allah! 
Hampir-hampir engkau menye-
babkan kebinasaanku,

 ﴾۵۷ۙ ۡرِدیِۡن ﴿
ُ
  لَت

َ
ِہ  ِاۡن  کِۡدّت

قَاَل تَاللّٰ

58. Dan seandainya kalau bu-
kan karunia Tuhan-ku, tentulah 
aku termasuk orang yang diseret 
ke neraka.

 ﴾۵۸﴿ الُۡمۡحَضِریَۡن  ِمَن  لَُکۡنُت  َربِّۡي    
ُ

نِۡعَمۃ لَا  لَۡو  َو 

59. Beritahulah kami, ‘apakah 
kami tidak akan mati lagi?”

 ﴾۵۹ۙ ِتیَۡن ﴿ ۡحُن بَِمّیِ
َ
مَا ن

َ
اَف

kepada mereka dan mereka rida kepada-Nya” (QS.58:23). Ini merupakan 
buah terbesar dari jerih payah mereka.

2483. Pembicara itu penghuni surga, yang disebut dalam ayat 52. Ia akan 
bertanya kepada para penghuni surga lainnya, apakah mereka ingin melihat 
kawan-kawan mereka yang dahulu ingkar.

a13 : 6;  50 : 4;  56 : 48.
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60. aKecuali kematian kami 
yang pertama2484 dan kami tidak 
akan diazab?

 ﴾۶۰﴿ بِیَۡن 
َّ

بُِمَعذ ۡحُن 
َ
ن َما  َو  الۡاُۡولٰي  َمۡوتََتَنا  ا 

َّ ِال

61. bSesungguhnya ini adalah 
kemenangan yang besar.2485 

ُہَو  الَۡفۡوُز  الَۡعِظۡیُم ﴿۶۱﴾ 
َ
ا  ل

َ
ِاّنَ ٰہذ

62. Untuk hal seperti ini, maka 
hendaknya beramal orang-orang 
yang beramal.

َیۡعَمِل الٰۡعِمُلۡوَن ﴿۶۲﴾ 
ۡ
ا فَل

َ
لِِمۡثِل ٰہذ

63. Apakah ini lebih baik se-
bagai jamuan, ataukah pohon 
zaqqum?2486

ۡوِم ﴿۶۳﴾ 
ُ
ّق جََرُۃ  الّزَ

َ
ُزلًا  اَۡم ش

اَٰذلَِک َخیٌۡر  نُّ

64. Sesungguhnya Kami men-
jadikannya sebagai cobaan bagi 
orang-orang yang aniaya,2487

لِِمیَۡن ﴿۶۴﴾ 
ٰ

  لِّلّظ
ً

ٰنَہا ِفۡتَنۃ
ۡ
ا َجَعل

ِانَّ

65. Sesungguhnya pohon itu 
tumbuh di dasar neraka.2488  ﴾۶۵ۙ جَِحۡیِم ﴿

ۡ
ۡخُرُج فِۡيۤ  اَۡصِل ال

َ
جََرٌۃ  ت

َ
َہا ش

ِانَّ
66. Buahnya seperti kepala-

kepala ular. 
ٰیِطیِۡن ﴿۶۶﴾ 

َ
ٗہ  ُرُءۡوُس الّش

نَّ
َ
ا

َ
ُعَہا ک

ۡ
َطل

2484. Orang beriman di surga disebut di sini sebagai mengisyaratkan 
kepada takdir manusia yang agung — kehidupan kekal. Allah berfirman 
bahwa manusia tidak akan mengalami kematian sesudah ia berlalu dari dunia 
ini. Perjalanan ruhaninya ke alam baka tidak akan berakhir atau tidak akan 
mengalami kemunduran.

2485. Hasil usaha paling besar yang dicapai manusia dan penyempurnaan 
suratan takdirnya yang paling tinggi adalah terletak pada menikmati kehidupan 
kekal dan memperoleh kemajuan rohani yang lestari lagi abadi.

2486. Zaqqūm menujukkan pohon keingkaran. Al-Qur’an telah 
mengibaratkan keimanan sejati sebagai sebatang pohon baik yang berbuah 
sepanjang masa (QS.14:25-26) dan mengibaratkan keingkaran sebagai pohon 
jahat, ialah Zaqqūm (QS.14:27). Memahaminya dalam arti makanan yang 
mematikan, ayat itu berarti bahwa memakan buah pohon keingkaran yang 
terkutuk itu, akan membawa akibat kematian rohani.

2487. Pohon keingkaran yang buruk itu senantiasa terbukti merupakan 
sumber kejahatan besar bagi manusia.

2488. Makan pohon keingkaran itu menjerumuskan manusia ke dasar 
neraka.

a23 : 38;  44 : 36.   b44 : 58;  61 : 13.   c44 : 44;  56 : 53.
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a56 : 54.   b7 : 174.   c43 : 24.

67. aMaka sesungguhnya me-
reka akan makan dari itu lalu 
mereka akan mengisi perut me-
reka itu dengannya.

ِمۡنَہا  مَالِـُۡٔوَن 
َ

ف ِمۡنَہا  کُِلۡوَن 
ٰ

لَا ۡم 
ُ
ہ

فَِانَّ

 ﴾۶۷ؕ الُۡبُطۡوَن ﴿

68. Kemudian sesungguhnya 
bagi mereka di atasnya diberikan 
campuran air mendidih untuk 
diminum,

 ﴾۶۸ۚ ۡن َحِمۡیٍم ﴿ ۡم َعلَۡیَہا لََشۡوبًا ّمِ
ُ
ثُّمَ  ِاّنَ لَہ

69. Kemudian sesungguhnya 
tempat kembali mereka  pastilah 
kepada Jahanam.

جَِحۡیِم ﴿۶۹﴾ 
ۡ

ي  ال
َ

ۡم  لَِال
ُ
ثُّمَ  ِاّنَ  مَۡرِجَعہ

70. bSesungguhnya mereka 
dapati bapak-bapak mereka sesat.

 ﴾۷۰ۙ ۡم  َضٓالِّیَۡن ﴿
ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ۡم  اَلَۡفۡوا  ا

ُ
ہ

ِانَّ
71. cLalu mereka bergegas 

mengikuti jejak mereka itu.2489 ثِٰرہِۡم  یُۡہَرُعۡوَن ﴿۷۱﴾ 
ٰ
ٰۤي  ا ۡم َعل

ُ
فَہ

72. Dan sesungguhnya sebagi-
an besar orang-orang terdahulu 
sebelum mereka telah sesat.

 ﴾۷۲ۙ لِیَۡن ﴿ ُر الۡاَّوَ
َ
ۡم  اَۡکث

ُ
  قَۡبلَہ

َ
َو لََقۡد َضّل

73. Dan sungguh Kami telah 
mengutus di antara mereka para 
pemberi peringatan.

ۡنِذِریَۡن ﴿۷۳﴾  َنا ِفۡیہِۡم ّمُ
ۡ
َو لََقۡد اَۡرَسل

74. Maka lihatlah bagaimana 
akibat orang-orang yang telah 
diberi peringatan.

 ﴾۷۴ۙ ِریَۡن ﴿
َ

  الُۡمۡنذ
ُ

اَن َعاِقَبۃ
َ
ۡیَف ک

َ
فَانُۡظۡر ک

75. Kecuali hamba-hamba 
Allah yang mukhlis.

ِہ  الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿٪۷۵﴾ 
ا ِعَباَد  اللّٰ

َّ ِال 

76. Dan sesungguhnya Nuh 
telah berseru kepada Kami, maka 
betapa baiknya Kami selaku 
Pengabul doa.

 ﴾۷۶ۖ َو لََقۡد نَاٰدىَنا نُۡوٌح فَلَِنۡعَم الُۡمِجۡیُبۡوَن ﴿

2489. Manusia pada umumnya menjadi budak kebiasaan-kebiasaan, 
tradisi-tradisi, dan adat-lembaga kuno. Paham-paham dan purbasangka-
purbasangka yang menahun sukar menjadi sirna. Barangkali halangan 
terbesar bagi kaum itu menerima kebenaran, seperti berulang-ulang disebut 
dalam Al-Qur’an, ialah keengganan yang kuat mereka untuk menerima 
paham-paham baru.

R. 3
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77. aDan Kami telah me-
nyelamatkan ia dan keluarganya 
dari bencana yang besar.

 ﴾۷۷ۖ ٗہ  ِمَن الَۡکۡرِب الَۡعِظۡیِم ﴿
َ
ّجَۡیٰنُہ  َو اَۡہل

َ
َو ن

78. Dan Kami telah menjadikan 
mereka yang selamat, hanya dari 
keturunannya,2490

 ﴾۷۸ۖ ُم  الٰۡبِقیَۡن ﴿
ُ
یََّتٗہ  ہ َنا ُذّرِ

ۡ
َو َجَعل

79. Dan Kami tinggalkan 
nama baik atasnya pada generasi 
selanjutnya,

 ﴾۷۹ۖ ِخِریَۡن ﴿
ٰ

َنا َعلَۡیِہ  فِي الۡا
ۡ
َو تََرک

80. Selamat sejahtera atas Nuh 
bagi seluruh alam.

َسلٌٰم  َعلٰي نُۡوٍح فِي الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۸۰﴾ 
81. Sungguh demikianlah 

Kami membalas orang-orang 
yang berbuat kebaikan.

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۸۱﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ا َکذ

ِانَّ

82. Sesungguhnya ia termasuk 
di antara hamba-hamba Kami 
yang beriman.

ٗہ  ِمۡن ِعَباِدنَا الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۸۲﴾ 
ِانَّ

83. Kemudian Kami meneng-
gelamkan yang lain.

َخِریَۡن  ﴿۸۳﴾ 
ٰ

ثُّمَ  اَۡغَرۡقَنا الۡا
84. Dan sesungguhnya Ibrahim 

termasuk di antara golongannya,
 ﴾۸۴� َو  ِاّنَ ِمۡن ِشۡیَعِتٖہ  لَِابٰۡرِہۡیَم ﴿ ثلاثۃ ارباع

الجزء   45
وقف لازم

85. bKetika ia datang meng-
hadap Tuhannya dengan hati 
yang suci;

 ﴾۸۵ۙ ٍب  َسلِۡیٍم ﴿
ۡ
ِاۡذ  َجٓاَء  َربَّٗہ  بَِقل

2490. Nabi Nuh As meletakkan dasar-dasar peradaban manusia; dan telah 
menjadi kenyataan sejarah yang kuat bahwa dengan kemajuan sesuatu kaum 
dalam peradaban, jumlah mereka cenderung bertambah, dan sebagai ekornya 
terjadilah suatu kemunduran dalam jumlah warga masyarakat yang lebih 
rendah peradabannya yang tinggal bersama mereka di daerah-daerah sama 
atau di sekitarnya. Karena keturunan Nabi Nuh As lebih tinggi peradabannya 
dan karena lebih banyak memiliki sumber-sumber daya kebendaan, agaknya 
mereka telah menyebar ke daerah-daerah lain dan menundukkan kaum-
kaum yang berperadaban lebih rendah dan mereka ini dalam perjalanan masa 
melebur diri ke dalam mereka lalu karena itu mereka ini menjadi punah.

a21 : 77;  26 : 120;  54 : 14.  b26 : 90.
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86. aTatkala ia berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, “Apa 
yang kamu sembah?”

 ﴾۸۶ۚ ِاۡذ قَاَل  لِاَبِۡیِہ َو قَۡوِمٖہ َماَذا تَۡعُبُدۡوَن ﴿

87. “Apakah kamu menghen-
daki tuhan-tuhan2491 palsu selain 
Allah?”

 ﴾۸۷ؕ ِہ  تُِریُۡدۡوَن ﴿
  ُدۡوَن اللّٰ

ً
ِلَہۃ

ٰ
ا  ا

ً
اَئِۡفک

88. “Lalu apa pendapatmu ten-
tang Tuhan sekalian alam?”

ۡم  بَِرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۸۸﴾ 
ُ

ک مَا َظّنُ
َ

ف

89. bKemudian ia melayangkan  
pandangan ke bintang-bintang,2492

 ﴾۸۹ۙ جُۡوِم ﴿
ُّ

فََنَظَر  نَۡظَرًۃ  فِي الن

90. Dan  berkata, “Sesungguh-
nya aku merasa sakit.”2493

ِۡي َسِقۡیٌم ﴿۹۰﴾ 
ّ

فََقاَل  ِان

91. Maka mereka berpaling 
darinya dengan meninggalkan-
nya.

ۡوا َعۡنُہ  ُمۡدبِِریَۡن ﴿۹۱﴾ 
َّ فََتَول

92. Maka ia pergi dengan diam-
diam kepada berhala-berhala me-
reka lalu menyapa, ia berkata 
kepada mereka,  “Apakah kamu 
tidak makan?”*

 ﴾۹۲ۚ ُلۡوَن ﴿
ُ
ک

ۡ
ِلَہِتہِۡم  فََقاَل  اَلَا  تَا

ٰ
ٰۤي  ا فََراَغ  ِال

2491. Manusia cenderung menyembah tuhan-tuhan palsu dalam wujud 
manusia-manusia yang kepada mereka dibangsakan kekuatan-kekuatan 
ketuhanan, atau benda-benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang-
bintang, atau benda-benda tak berjiwa, seperti berhala-berhala pahatan dari 
kayu dan batu, atau adat kuno sendiri, kebiasaan-kebiasaan, purbasangka-
purbasangka, dan ketakhayulan-ketakhayulannya sendiri yang sudah lama 
bercokol, keinginan-keinginannya, nafsu-nafsunya, dan sebagainya.

2492. Agaknya perbantahan antara Nabi Ibrahim As dan kaumnya 
mengenai sifat-sifat Ilahi itu berlarut-larut sampai jauh malam, dan setelah 
melihat bahwa percakapan itu tidak ada manfaatnya, maka Nabi Ibrahim As 
berniat mempersingkatnya. Oleh karena itu beliau melayangkan pandangan ke 
bintang-bintang, yang dengan perbuatan itu memberi isyarat (sugesti) bahwa 
pembicaraan telah berlarut-larut sampai jauh malam dan lebih baik diakhiri.

a19 : 43;  26 : 71.   b6 : 77.

* Di sini kata ‘saqiim’ bukan berarti sakit, sebab ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, 
yaitu menghancurkan berhala-berhala yang mana hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang 
yang sakit. ‘Saqiim’ berarti juga muak atau jijik. Nabi Ibrahim As mengatakan : “Aku muak 
melihat kamu dan juga berhala-berhalamu”, lalu beliau pun memusatkan perhatian untuk 
menghancurkan berhala-berhala itu.
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93. “Apa gerangan yang ter-
jadi atasmu hingga kamu tidak 
berbicara?”2494

َما  لَُکۡم  لَا تَۡنِطُقۡوَن ﴿۹۳﴾ 

94. aLalu secara diam-diam ia 
memukul mereka dengan tangan 
kanan.2495

فََراَغ  َعلَۡیہِۡم  َضۡربًا بِۢالَۡیِمیِۡن ﴿۹۴﴾ 

95. Setelah itu mereka datang 
kepadanya dengan bergegas.

ۡوَن ﴿۹۵﴾ 
ا  ِالَۡیِہ  یَِزفُّ ۡقَبُلۡوۤ

َ
فَا

96. Ia, Ibrahim, berkata, 
b“Apakah kamu menyembah apa 
yang kamu pahat sendiri?”

 ﴾۹۶ۙ ِحُتۡوَن ﴿
ۡ

قَاَل  اَتَۡعُبُدۡوَن  َما تَن

97. “Padahal Allah mencipt-
akan kamu dan apa yang kamu 
lakukan.”2495A

ۡم  َو َما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۹۷﴾ 
ُ

ُہ َخلََقک
َو اللّٰ

98. Mereka berkata, “Buatlah 
untuknya bangunan perapian lalu 
clemparkan ia ke dalam api!”

جَِحۡیِم ﴿۹۸﴾ 
ۡ

لُۡقۡوُہ  فِي ال
َ
قَالُوا ابُۡنۡوا لَٗہ  بُۡنَیانًا فَا

99. dDemikianlah mereka me-
rencanakan tipu daya terhadapnya, 
lalu Kami jadikan mereka orang-
orang yang paling  hina.2496

ُم  الۡاَۡسَفلِیَۡن ﴿۹۹﴾ 
ُ
ٰنہ

ۡ
جََعل

َ
ۡیًدا ف

َ
َراُدۡوا بِٖہ ک

َ
فَا

2493. Mengingat akan kesia-siaan percakapan itu, Nabi Ibrahim As 
memberitahukan kepada kaumnya bahwa sebaiknya mereka meninggalkan 
beliau seorang diri, karena beliau merasa tidak enak badan. Atau, kata-kata, 
Innī Saqīm dapat berarti, “aku sakit melihatmu menyembah berhala-berhala,” 
atau “aku benci akan penyembahanmu kepada tuhan-tuhan palsu itu.”

2494. Sifat paling menonjol pada Tuhan yang Hidup adalah bahwa Dia 
bercakap-cakap dengan abdi-Nya yang terpilih dan mendengar doa-doanya dan 
mengabulkannya. Hanya tuhan yang mati dan tidak hidup sajalah yang tidak 
mempunyai kemampuan berbicara atau mendengar dan mengabulkan doa-doa 
para penyembahnya.

2495. Karena tangan kanan itu perlambang kekuatan dan kekuasaan, maka 
ayat ini mengandung arti bahwa Nabi Ibrahim As memukul berhala-berhala 
itu dengan kekuatan penuh sampai pecah berkeping-keping. Yamīn berarti pula 
sumpah; maka ayat ini dapat pula berarti bahwa Nabi Ibrahim As memecahkan 
berhala-berhala itu dalam memenuhi sumpahnya (QS.21:58).

2495A. Kedua belah tangan dan kakimu, yang dengan itu kamu bekerja.

a21 : 59.   b21 : 67, 68.   c21 : 69;  29 : 25.  d21 : 71.   
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100. aDan ia berkata, “Sesung-
guhnya aku akan pergi kepada 
Tuhan-ku, tentulah Dia akan 
memberiku petunjuk.”

ِۡي َذاِہٌب  ِالٰي َربِّۡي َسَیۡہِدیِۡن ﴿۱۰۰﴾ 
ّ

َو قَاَل  ِان

101. Dan ia berdoa, “Wahai 
Tuhan-ku anugerahkanlah kepada-
ku anak-anak yang saleh.”

ِلِحیَۡن ﴿۱۰۱﴾  َرّبِ َہۡب  لِۡي  ِمَن  الّصٰ

102. Maka Kami memberi 
kabar suka  kepadanya tentang 
seorang anak laki-laki yang 
lembut hatinya.

ۡرٰنُہ  بُِغلٍٰم  َحلِۡیٍم ﴿۱۰۲﴾ 
َ

فََبّش

103. Maka ketika anak itu 
telah cukup usia untuk bekerja 
bersamanya, ia berkata, “Wahai 
anakku, sesungguhnya aku me-
lihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu2497 sebagai 
kurban. Maka pikirkan apa 
pendapatmu?” Ia menjawab, 
“Wahai ayahku, kerjakanlah apa 
yang telah diperintahkan kepada 
Engkau, insya Allah engkau akan 
mendapatiku termasuk orang-
orang yang sabar dalam ke-
yakinanku.”*

ِۡيۤ اَٰري فِي 
ّ

ِان ۡعَي قَاَل ٰیُبَنّيَ   ا بَلََغ َمَعُہ  الّسَ فَلَّمَ

قَاَل   ؕ تَٰري  َماَذا  فَانُۡظۡر  اَۡذَبحَُک  ِۡيۤ  
ّ

اَن الَۡمَناِم 

ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  ِاۡن  ِجُدنِۡيۤ  

َ
َست  ۪ تُۡؤمَُر  َما  َعۡل 

ۡ
اف بَِت 

َ
یٰۤا

ِبِریَۡن ﴿۱۰۳﴾  ِمَن الّصٰ

2496. Karena musuh-musuh Nabi Ibrahim As digagalkan dalam rencana-

a19 : 49;  29 : 27.

* Di dalam ayat ini  dijelaskan bahwa secara lahiriyah Nabi Ibrahim As  telah benar-benar siap 
untuk menyembelih putera beliau, Nabi Ismail As. Nabi Ibrahim As tidak hanya melihat rukya 
itu hanya sekali, melainkan berulang kali melihat rukya beliau menyembelih puteranya itu. 
Akan tetapi walaupun makna menyembelih puteranya secara lahiriyah itu ada di dalam pikiran 
beliau, namun selama itu beliau tidak pernah menzahirkan tindakan itu atas puteranya, sampai 
beliau sendiri siap untuk itu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat:  ‘falamma balagha ma‘ahu 
sa‘ya’ artinya, tatkala ia sudah mampu untuk berlari-lari kecil dan bekerja keras dengan beliau.
Tetapi ta’bir rukya tersebut adalah, nabi Ismail As ditinggalkannya di suatu lembah padang 
pasir yang gersang yang tidak ada air dan tumbuh-tumbuhan, maka Allah Swt lalu menahan 
Nabi Ibrahim As untuk tidak melakukan tindakan lahiriyah tersebut dan selanjutnya dinyatakan 
bahwa sebenarnya sejak semulapun beliau sudah menyempurnakan rukya itu. 
Arti dari ‘Dzibhin ‘azhim’ adalah wujud agung yang paling mulia dari segenap nabi-nabi 
yang telah melakukan berbagai pengorbanan di jalan Allah, yang tiada lain adalah wujud Nabi 
Muhammad Musthofa Saw yang kedatangannya itu menjadi sempurna karena selamatnya 
Nabi Ismail As dari penyembelihan.
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rencana mereka melawan beliau, lalu mereka dihinggapi perasaan hina yang 
mendalam.

2497. Al-Qur’an berbeda dengan Bibel mengenai siapa dari kedua putranya 
apakah Nabi Ismail As ataukah Nabi Ishak As – yang sesuai dengan perintah 
Ilahi dikurbankan oleh Nabi Ibrahim As. Menurut Bibel, putra itu ialah Nabi 
Ishak As (Kejadian 22:2). Pada pihak lain Al-Qur’an menyatakan dengan jelas 
dan gamblang bahwa putra itu ialah Nabi Ismail As. Bibel sendiri bertentangan 
dalam uraian ini. Menurut Bibel, Nabi Ibrahim As diperintah mengurbankan 
putra tunggalnya, tetapi Ishak As bukanlah satu-satunya putra beliau. Nabi 
Ismail As lebih tua kira-kira 13 tahun daripada Nabi Ishak As dan selama itu ia 
adalah putra tunggal Nabi Ibrahim As, dan karena ia putra pertama, maka lebih-
lebih lagi menjadi kesayangan sang ayah. Oleh karena itu masuk akallah, jika 
Nabi Ibrahim As telah diminta oleh Tuhan mengorbankan sesuatu yang paling 
dicintainya, ialah satu-satunya putra yang bernama Ismail. Sebagian penganjur 
Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan, bahwa “karena Ismail 
diperanakkan oleh seorang sahaya wanita, ia lahir atas perihal manusia secara 
wajar, sedang Ishak diperanakkan oleh wanita merdeka, ia lahir oleh sebab 
perjanjian (Galatia 4:22, 23). Di samping kenyataan bahwa Siti Hajar, ibunda 
Ismail As, termasuk keluarga raja Mesir dan bukan seorang sahaya wanita, Ismail 
As berulang-ulang disebut dalam Bibel putra Nabi Ibrahim As, sama benar seperti 
halnya Ishak As disebut putra pula (Kejadian 16:16; 17:23, 25). Tambahan pula, 
janji-janji serupa itu diberikan kepada Nabi Ibrahim As mengenai kebesaran 
Nabi Ismail As pada kelak kemudian hari seperti juga mengenai Nabi Ishak As 
(Kejadian 16:10, 11; 17:20). Kecuali penggantian nama Ismail menjadi Ishak, 
yang agaknya disengaja, dan Marwah, sebuah bukit di sekitar Mekah, menjadi 
Moriah, tempat Nabi Ibrahim As telah meninggalkan Ismail As bersama ibunya, 
Siti Hajar, ketika Ismail As masih kanak-kanak, tiada satu tempat pun dalam 
Bibel, yang dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada anggapan, bahwa 
Nabi Ibrahim As menyerahkan Ishak As sebagai kurban dan bukan Ismail 
As. Tetapi, dalam pada itu, tidak ada jejak didapati dalam upacara-upacara 
keagamaan orang-orang Yahudi dan Kristen mengenai pengorbanan Ishak As 
oleh Nabi Ibrahim As menurut anggapan mereka; sedangkan kaum Muslimin 
yang merupakan keturunan rohani Nabi Ismail As dengan semangat menyala-
nyala memperingati pengorbanan yang diniatkan beliau, dengan menyembelih 
domba-domba dan kambing-kambing setiap tahun di seluruh dunia pada hari 
kesepuluh Zulhijjah. Pengorbanan domba dan kambing oleh kaum Muslimin 
itu membuktikan tanpa dapat dibantah atau diragukan, bahwa Nabi Ismail-lah 
yang dibaktikan Nabi Ibrahim As sebagai kurban dan bukan Ishak As. Pada 
hakikatnya Nabi Ibrahim As tidak diperintah untuk menyempurnakan kasyaf 
beliau dalam kenyataan yang sungguh-sungguh. Hal itu hanya merupakan 
peragaan secara praktis mengenai niat dan kerelaan mengurbankan putranya, 
yang dikehendaki dari diri beliau. Kasyaf itu telah menjadi sempurna secara 
simbolis pada diri Siti Hajar dan Ismail As, yang telah ditinggalkan oleh Nabi 
Ibrahim As di lembah Mekah, yang pada saat itu merupakan padang belantara 
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104. Dan ketika keduanya 
telah berserah diri terhadap 
kehendak Allah dan ia, Ibrahim, 
telah menelungkupkan putranya 
pada dahinya,

جَِبیِۡن ﴿۱۰۴﴾ۚ  
ۡ
ٗہ  لِل

َ ّ
  اَۡسلََما َو  تَل

ۤ
ا فَلَّمَ

105. Maka Kami berseru 
kepadanya, “Wahai Ibrahim,

َو  نَاَدیٰۡنُہ  اَۡن  یِّٰۤابٰۡرِہۡیُم ﴿۱۰۵﴾ۙ
106. “Sungguh engkau telah 

menyempurnakan mimpi itu.” 
Sesungguhnya demikianlah Kami 
memberi ganjaran kepada orang-
orang yang berbuat kebaikan.

ۡجِزي 
َ

ن لَِک 
ٰ

َکذ ا 
ِانَّ  ۚ ۡءیَا  الّرُ ۡقَت  َصّدَ قَۡد   

الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۰۶﴾ 

107. Sesungguhnya ini adalah 
suatu ujian yang nyata.

ُؤا الُۡمِبیُۡن ﴿۱۰۷﴾  ٓـٰ ُہَو  الَۡبل
َ
ا ل

َ
ِاّنَ ٰہذ

108. Dan Kami telah menebus-
nya dengan pengurbanan yang 
besar.2498

َو فََدیٰۡنُہ  بِِذبٍۡح َعِظۡیٍم ﴿۱۰۸﴾ 

109. Dan Kami tinggalkan 
nama baik baginya, di antara 
generasi yang akan datang.2499

ِخِریَۡن ﴿۱۰۹﴾ۖ  
ٰ

َنا َعلَۡیِہ فِي الۡا
ۡ
َو تََرک

110. Salam sejahtera atas 
Ibrahim!

ٰۤي  ِابٰۡرِہۡیَم ﴿۱۱۰﴾  َسلٌٰم  َعل
111. Demikianlah Kami mem-

beri balasan kepada orang-orang 
yang berbuat kebaikan.

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۱۱﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ذ

َ
ک

112. Sesungguhnya ia dari 
antara hamba-hamba Kami yang 
beriman.

ٗہ ِمۡن ِعَباِدنَا الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۱۲﴾ 
ِانَّ

tandus dan kering gersang. Perbuatan berani itu, sesungguhnya melambangkan 
pengorbanan Ismail As. Perintah Ilahi kepada Nabi Ibrahim As pertama-tama 
supaya mengurbankan putra beliau dan kemudian mencegah melaksanakannya 
ke dalam amal nyata, menunjukkan pula bahwa perintah itu dimaksudkan 
menghapuskan pengorbanan manusia, suatu kebiasaan sangat tidak manusiawi, 
yang lazim pada masa itu di antara kebanyakan bangsa.

2498. Kesediaan Nabi Ibrahim As mengurbankan Ismail As telah 
dilembagakan dalam peraturan Islam tentang “qurban” yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari acara ibadah naik haji. Makna yang tersimpul dalam ayat 
ini dapat pula tentang penghapusan kebiasaan kurban manusia, yang agaknya 
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113. aDan Kami telah mem-
berinya kabar suka tentang Ishaq, 
seorang nabi dari antara orang-
orang saleh.

ِلِحیَۡن ﴿۱۱۳﴾  َن الّصٰ ا ّمِ ۡرٰنُہ بِِاۡسٰحَق نَِبّیً
َ

َو بَّش

114. Dan Kami melimpahkan 
berkat atasnya2500 dan juga atas 
Ishak. bDan di antara keturunan 
keduanya ada yang berbuat baik 
dan ada pula yang nyata-nyata 
aniaya terhadap dirinya sendiri.

یَِّتِہَما  ٰۤي  ِاۡسٰحَق ؕ َو ِمۡن ُذّرِ َنا َعلَۡیِہ َو َعل
ۡ
َو ٰبَرک

ُمۡحِسٌن ّوَ َظالٌِم لَِّنۡفِسٖہ ُمِبیٌۡن ﴿۱۱۴﴾٪   

115. cDan sesungguhnya Kami 
telah memberikan anugerah 
kepada Musa dan Harun.

ا َعلٰي ُمۡوٰسي َو ٰہُرۡوَن ﴿۱۱۵﴾ۚ   َو لََقۡد َمَنّنَ

116. dDan Kami telah me-
nyelamatkan keduanya  dan 
kaumnya dari bencana yang 
besar;

الَۡکۡرِب  ِمَن  قَۡوَمُہَما  َو  ّجَۡیٰنُہَما 
َ
ن َو 

الَۡعِظۡیِم  ﴿۱۱۶﴾ۚ  

117. Dan Kami menolong 
mereka, dan mereka itulah yang 
menang.

ُم الٰۡغلِِبیَۡن ﴿۱۱۷﴾ۚ  
ُ
انُۡوا ہ

َ
ۡم فَک

ُ
َو نََصۡرٰنہ

118. Dan Kami  memberikan 
kepada  keduanya Kitab yang 
menjelaskan segala sesuatu;

تَۡیٰنُہَما الِۡکٰتَب الُۡمۡسَتِبیَۡن ﴿۱۱۸﴾ۚ  
ٰ
َو ا

119. Dan Kami memberi 
keduanya petunjuk kepada jalan 
yang lurus.

 الُۡمۡسَتِقۡیَم ﴿۱۱۹﴾ۚ  
َ

َراط َو َہَدیٰۡنُہَما الّصِ

lazim di zaman Nabi Ibrahim As dan tentang penggantinya dengan pengorbanan 
binatang.

2499. Adakah bukti yang lebih besar bagi Nabi Ibrahim As yang telah 
meninggalkan nama baik, dari kenyataan bahwa pengikut tiga agama besar 
— Islam, Kristen, dan Yahudi — merasa bangga mengaitkan garis keturunan 
mereka kepada Sang Datuk yang sangat mulia itu?

2500. Kata-kata, “Kami melimpahkan berkat atasnya,” merujuk kepada 
karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim As 
dengan perantaraan Nabi Ismail As, karena Nabi Ishak As telah disebut secara 
terpisah, dengan menyebut nama beliau.

a11 : 72;  19 : 50;  21 : 73;  29 : 28.   b57 : 27. c20 : 31;  28 : 35.   d20 : 81;  26 : 66.

R. 4



AL-SĀFFĀT Surah 37Juz 23

1558

120. Dan Kami meninggalkan 
nama baik bagi mereka berdua di 
antara generasi yang akan datang.

ِخِریَۡن ﴿۱۲۰﴾ۙ  
ٰ

َنا َعلَۡیِہَما فِي الۡا
ۡ
َو تََرک

121. Salam sejahtera atas  
Musa dan Harun. َسلٌٰم  َعلٰي ُمۡوٰسي َو ٰہُرۡوَن ﴿۱۲۱﴾ 

122. Sesungguhnya demikian-
lah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat 
kebajikan.

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۲۲﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ا َکذ

ِانَّ

123. Sesungguhnya keduanya 
termasuk hamba-hamba Kami 
yang beriman.

ُہَما ِمۡن ِعَباِدنَا الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۲۳﴾ 
ِانَّ

124. Dan sesungguhnya  Ilyas 
2501 pun adalah seorang dari antara 
rasul-rasul.

َو  ِاّنَ  ِالَۡیاَس لَِمَن الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۲۴﴾ؕ

125. Ketika ia berkata kepada 
kaumnya, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa?”

ُقۡوَن ﴿۱۲۵﴾    ِاۡذ  قَاَل  لَِقۡوِمٖہۤ  اَلَا  تَّتَ

126. “Apakah  kamu menyeru 
Ba‘al2502 dan kamu tinggalkan 
Sebaik-baik Pencipta?”

  ۙ﴾۱۲۶﴿ خَالِِقیَۡن 
ۡ

ال اَۡحَسَن  ُرۡوَن  
َ

تَذ ّوَ  بَۡعلًا  اَتَۡدُعۡوَن 

127. “Allah, Tuhanmu dan 
Tuhan bapak-bapak kamu 
dahulu?”

لِیَۡن ﴿۱۲۷﴾  ُم  الۡاَّوَ
ُ

بَٓائِک
ٰ
ۡم َو َرّبَ ا

ُ
َہ  َربَّک

اللّٰ

128. Tetapi mereka mendusta-
kannya, karena itu mereka pasti 
akan dihadapkan kepada Tuhan 
untuk mempertanggungjawabkan 
apa yang telah mereka lakukan;

ۡم  لَُمۡحَضُرۡوَن ﴿۱۲۸﴾ۙ  
ُ
ہ

بُۡوُہ  فَِانَّ
َّ

ذ
َ

فَک

2501. Nabi Ilyas As hidup kira-kira 900 tahun sebelum Masehi. Ia berasal 
dari Gilead, tempat di tepi sebelah timur sungai Yordan. Jubah Nabi Ilyas As 
diambil oleh Elisya (Jew. Enc. dan I Raja-raja 17:1).

2502. Ba’al itu nama sebuah berhala kaum Nabi Ilyas As. Kaum itu 
penyembah matahari. Ba’al dapat juga dikenakan kepada dewa matahari 
yang disembah oleh kaum sebuah kota di Siria yang sekarang disebut Bal 
Bekh (Lane).
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129. Kecuali hamba-hamba 
Allah yang terpilih.

ِہ  الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿۱۲۹﴾ 
ا ِعَباَد  اللّٰ

َّ ِال
130. Dan Kami tinggalkan 

nama baik baginya di antara 
generasi yang akan datang.

ِخِریَۡن ﴿۱۳۰﴾ۙ  
ٰ

َنا َعلَۡیِہ  فِي الۡا
ۡ
َو تََرک

131. Salam sejahtera atas Ilyas 
dan kaumnya!2503*

ٰۤي  ِاۡل یَاِسیَۡن ﴿۱۳۱﴾  َسلٌٰم  َعل

132. Sesungguhnya demikian-
lah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat 
kebajikan.

ۡجِزي الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۳۲﴾ 
َ
لَِک ن

ٰ
ا َکذ

ِانَّ

133. Sesungguhnya ia ter-
masuk di antara hamba-hamba 
Kami yang beriman.

ٗہ  ِمۡن ِعَباِدنَا الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۳۳﴾ 
ِانَّ

134. aDan sesungguhnya Luth 
pun adalah seorang dari antara 
rasul-rasul.

ِمَن الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۳۴﴾ؕ
َّ َو  ِاّنَ  لُۡوًطا ل

135. bKetika Kami menyelamat-
kannya dan seluruh keluarganya,

  اَۡجَمِعیَۡن ﴿۱۳۵﴾ۙ 
ۤ
ٗہ

َ
ّجَۡیٰنُہ  َو اَۡہل

َ
  ِاۡذ  ن

136. cKecuali seorang wanita 
tua yang berada di antara orang-
orang yang tinggal di belakang.

جُۡوًزا فِي الٰۡغِبِریَۡن ﴿۱۳۶﴾ 
َ

ا  ع
َّ  ِال

137. dKemudian Kami binasa-
kan orang-orang yang lain,

َخِریَۡن ﴿۱۳۷﴾ 
ٰ

ۡرنَا الۡا
َ
ثُّمَ  َدّم

138. eDan sesungguhnya kamu 
pasti melewati reruntuhan mereka 
pada pagi hari, 

ۡصِبِحیَۡن ﴿۱۳۸﴾ۙ   ّمُ َعلَۡیہِۡم  لََتُمّرُۡوَن  ۡم 
ُ

ک
ِانَّ َو 

a7 : 81;  26 : 161;  29 : 29.   b26 : 171; 29 : 33;  51 : 36.
c7 : 84;  11 : 82;  15 : 61;  27 : 58.   d26 : 173.   e15 : 77.

2503. Ilyāsīn mungkin bentuk lain dari Ilyās, seperti Sīnīn (QS.95:3) 
bentuk lain dari Sinā’ (QS.23:21), atau karena dalam bentuk jamak dari Ilyās, 
kata itu dapat berarti Ilyās dan kaumnya.
* Di ayat ini bukannya difirmankan tentang Ilyās tapi Ilyāsīn. Satu artinya yang diterangkan 
oleh para mufasirin, bahwa ada tiga ilyas, sebab kalau kurang dari tiga tidak akan digunakan 
kata Ilyāsīn. Tapi di dalam bahasa Ibrani kata jamak digunakan untuk tunggal sebagai tanda 
penghormatan. Sebagaimana di kitab mereka nama Rasulullah Saw tidak ditulis Muhammad 
tapi Muhammadim (bentuk jamak). Disebabkan Elia (Ilyās) pun sudah melakukan pengorbanan 
yang sangat luar biasa, karena itu nama beliau pun diterangkan dalam bentuk jamak.
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139. Dan pada malam hari.2504 
Apakah kamu tidak menggunakan 
akal?

ۡیِل ؕ اَفَلَا  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۱۳۹﴾٪  
َّ َو  بِال 

140. aDan sesungguhnya Yu-
nus2505 pun adalah salah seorang 
dari antara rasul-rasul,

َو  ِاّنَ یُۡونَُس لَِمَن الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۴۰﴾ؕ

141. Ketika ia lari2506 ke  kapal 
yang penuh muatan;

ِک الَۡمۡشُحۡوِن ﴿۱۴۱﴾ۙ  
ۡ
ي الُۡفل

َ
  ِاۡذ  اَبََق  ِال

142. Dan ia ikut undian dengan 
penumpang yang lain, lalu ia 
termasuk orang-orang yang ka-
lah,

اَن ِمَن الُۡمۡدَحِضیَۡن ﴿۱۴۲﴾ۚ  
َ
َم فَک

َ
فََساہ

143. Kemudian seekor ikan 
menelannya  ketika ia sedang 
menyesali  dirinya.

حُۡوُت َو ُہَو  ُملِۡیٌم ﴿۱۴۳﴾ 
ۡ

فَالَۡتَقَمُہ  ال

144. Maka jika ia bukan di 
antara orang-orang yang bertasbih 
kepada Tuhan,

ِحیَۡن ﴿۱۴۴﴾ۙ   اَن ِمَن الُۡمَسّبِ
َ
ٗہ  ک

فََلۡو لَاۤ  اَنَّ

145. Niscaya ia akan tetap 
tinggal di dalam perut ikan itu 
hingga Hari Kebangkitan.

لَلَِبَث فِۡي  بَۡطِنٖہۤ  ِالٰي یَۡوِم یُۡبَعُثۡوَن ﴿۱۴۵﴾ۚ  

146. Kemudian Kami me-
lemparkannya ke tanah kosong, 
sedang ia dalam keadaan sakit;

ٰنُہ  بِالۡعََرٓاِء  َو  ُہَو  َسِقۡیٌم ﴿۱۴۶﴾ۚ  
ۡ

فََنَبذ الحزب  46

147. Dan Kami tumbuhkan 
baginya sebatang pohon labu.

ۡن یَّۡقِطیٍۡن ﴿۱۴۷﴾ۚ   جََرًۃ ّمِ
َ

َۢۡبۡتَنا َعلَۡیِہ ش َو اَن
a21 : 88;  68 : 49.

2504. Sodom dan Gomorrah adalah dua buah kota, tempat Nabi Luth As 
menyampaikan Amanat yang dibawanya, terletak pada jalan raya dari Arabia 
ke Siria, yang melalui jalan raya itu kafilah-kafilah Arab berlalu lalang siang 
dan malam hari. Di tempat lain dalam Al-Qur’an kota-kota itu disebut terletak 
“pada sebuah jalan yang masih tetap ada” (QS.15: 77).

2505. Nabi Yunus As adalah Nabi Israili dan hidup pada abad ke-9 dalam 
masa pemerintahan Jeroboam II atau Jehoahaz. Lihat pula QS.6:87-88.

2506. Menurut Bibel, Nabi Yunus As diutus oleh Tuhan pergi ke Ninewe 
dan “berseru terhadap” kota itu, tetapi daripada berbuat demikian, ia lari ke 
Tarsyisy “dari hadapan hadirat Tuhan” (Yunus 1:3). Al-Qur’an menentang 

R. 5
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148. Dan Kami mengutusnya 
sebagai rasul kepada seratus ribu 
orang atau  lebih,

ٰنُہ  ِالٰي ِمائَِۃ  اَلٍۡف اَۡو یَِزیُۡدۡوَن ﴿۱۴۸﴾ۚ  
ۡ
َو اَۡرَسل

149. aMaka mereka semua 
beriman; Karena itu Kami berikan 
kepada mereka kenikmatan hidup 
hingga waktu yang lama.

ۡم  ِالٰي ِحیٍۡن ﴿۱۴۹﴾ 
ُ
ۡعٰنہ مَّتَ

َ
َمنُۡوا  ف

ٰ
فَا

150. bSekarang tanyakanlah 
kepada mereka,2506A “Apakah bagi 
Tuhanmu anak-anak perempuan, 
sedangkan bagi mereka anak-
anak lelaki?”2507

 ۚ﴾۱۵۰﴿ الَۡبُنۡوَن  مُ 
ُ
لَہ َو  الَۡبَناُت  اَلِرَبَِّک  فَاۡسَتۡفِتہِۡم 

151. cApakah Kami mencip-
takan malaikat-malaikat itu perem-
puan dan mereka menyaksikan?

ِہُدۡوَن ﴿۱۵۱﴾ 
ٰ

ۡم ش
ُ
  ِانَاثًا  ّوَ ہ

َ
ۃ

َ
ِٰٓئک  اَۡم َخلَۡقَنا الَۡمل

152. Ketahuilah sesungguhnya 
dari antara kebohongan mereka 
adalah ketika mereka mengatakan,

ِکہِۡم  لََیُقۡولُۡوَن ﴿۱۵۲﴾ۙ  
ۡ
ۡن  ِاف ۡم  ّمِ

ُ
ہ

اَلَاۤ  ِانَّ

153. bahwa Allah mempunyai 
anak; dan sungguh mereka benar-
benar pendusta.

ۡم  لَٰکِذبُۡوَن ﴿۱۵۳﴾ۙ  
ُ
ہ

ُہ � َو  ِانَّ
َولََد اللّٰ

154. dApakah Dia telah me-
milih anak-anak perempuan dari 
pada anak-anak lelaki?

ي الَۡبَناِت َعلَي الَۡبِنیَۡن ﴿۱۵۴﴾ؕ
َ
اَۡصَطف

155. Apakah yang terjadi atas 
dirimu? Bagaimanakah kamu 
mengambil keputusan?

ُمۡوَن ﴿۱۵۵﴾ 
ُ

ۡحک
َ
ۡیَف ت

َ
  َما  لَُکۡم ؕ  ک

156. Apakah kamu tidak me-
ngerti?

ُرۡوَن ﴿۱۵۶﴾ۚ  
َّ
ک

َ
اَفَلَا  تَذ

pernyataan Bibel demikian, sebab hal itu menyalahi watak seorang nabi 
Allah. Sesungguhnya, disebabkan oleh kemarahan terhadap kaumnya yang 
telah menolak Amanat Ilahi, maka Nabi Yunus As meninggalkan mereka.

2506A. Kaum Mekah yang tidak beriman.
2507. Orang-orang Arab membangsakan para malaikat mempunyai 

a10 : 99.   b6 : 101;  16 : 58;  43 : 17;  52 : 40;  53 : 22.
c17 : 41;  37 : 151;  43 : 20.   d43 : 17;  53 : 22.
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a52 : 39.   b6 : 101.

157. aAtaukah padamu ada 
suatu bukti yang nyata?

ِبیٌۡن ﴿۱۵۷﴾ۙ   ٰطٌن  ّمُ
ۡ
اَۡم  لَُکۡم  ُسل

158. Maka kemukakanlah 
Kitabmu2508 jika kamu memang 
orang-orang benar.

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۵۸﴾ 
ُ
ۡم  ِاۡن ک

ُ
تُۡوا بِِکٰتِبک

ۡ
فَا

159. bDan mereka mengada-
kan hubungan keluarga antara ia 
dengan jin, sedang jin itu sendiri 
mengetahui dengan baik bahwa 
mereka pasti akan dihadapkan 
kepada Allah untuk diadili.

ِۃ  نََسًبا ؕ َو لََقۡد  ِجّنَ
ۡ

َو َجَعُلۡوا بَۡیَنٗہ  َو بَیَۡن ال

ۡم لَُمۡحَضُرۡوَن ﴿۱۵۹﴾ۙ 
ُ
ہ

  ِانَّ
ُ

ۃ ِجّنَ
ۡ

َعلَِمِت ال

160. Mahasuci Allah dan ter-
bebas dari apa yang mereka 
sifatkan kepada-Nya,

ِہ َعمَّا یَِصُفۡوَن ﴿۱۶۰﴾ۙ 
ُسۡبٰحَن اللّٰ

161. Kecuali hamba-hamba 
Allah yang mukhlis.

ِہ  الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿۱۶۱﴾ 
ا ِعَباَد  اللّٰ

َّ  ِال

162. Sesungguhnya kamu dan 
apa yang kamu sembah itu,

ۡم  َو َما  تَۡعُبُدۡوَن ﴿۱۶۲﴾ۙ  
ُ

ک
فَِانَّ

163. Kamu tidak dapat me-
nyesatkan  seseorang2509  menen-
tang-Nya. 

  اَنۡتُۡم  َعلَۡیِہ  بِٰفِتِنیَۡن ﴿۱۶۳﴾ۙ  
ۤ
َما

164. Kecuali hanya ia yang 
akan masuk ke neraka Jahanam.

جَِحۡیِم ﴿۱۶۴﴾ 
ۡ

ا  َمۡن  ُہَو  َصاِل ال
َّ ِال

165. Mereka berkata, tidak ada 
di antara kami, kecuali baginya 
tempat yang dikenal.2510

ۡعُلۡوٌم ﴿۱۶۵﴾ۙ   ا  لَٗہ  َمَقاٌم  ّمَ
َّ   ِال

ۤ
ا َو َما ِمّنَ

kekuasaan Ilahi dengan mempercayai mereka sebagai putri-putri Tuhan. 
Bentuk kemusyrikan demikian itulah yang telah dicela di sini.

2508. Tiada satu pun kitab suci memberi dukungan sedikit pun kepada 
paham yang bodoh lagi menjijikkan itu.

2509. Hanya kaum yang seperti mereka itulah dapat disesatkan oleh 
roh-roh jahat. Mereka tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh atas orang-
orang samawi.

2510. Isyarat ini mungkin, sebagaimana dikatakan oleh beberapa sumber, 
tertuju kepada para malaikat. Menurut pendapat-pendapat lain lagi isyarat itu 
tertuju kepada orang-orang beriman.
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166. Dan sesungguhnya kami, 
pasti berdiri di hadapan Tuhan 
bershaf-shaf.

ۡوَن ﴿۱۶۶﴾۪  
ٓافُّ ۡحُن الّصَ

َ
ا  لَن

ّوَ  ِانَّ

167. aDan sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang ber-
tasbih.”

حُۡوَن ﴿۱۶۷﴾  ۡحُن الُۡمَسّبِ
َ

ا لَن
َو  ِانَّ

168. Dan  sesungguhnya , 
orang-orang kafir Mekah biasa 
berkata, “ 

انُۡوا  لََیُقۡولُۡوَن ﴿۱۶۸﴾ۙ  
َ
َو  ِاۡن  ک

169. “Sekiranya ada pada 
kami peringatan seperti telah 
diperingatkan kepada orang-
orang terdahulu,”

لِیَۡن ﴿۱۶۹﴾ۙ   َن الۡاَّوَ ًرا  ّمِ
ۡ

لَۡو  اَّنَ ِعۡنَدنَا ِذک

170. “Tentulah kami menjadi 
hamba-hamba Allah yang 
mukhlis.”

ِہ الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿۱۷۰﴾ 
ا ِعَباَد اللّٰ لَُکّنَ

171. Tetapi ketika ia datang, 
mereka mengingkarinya, dan 
mereka pasti akan segera me-
ngetahui,

ُرۡوا بِٖہۚفََسۡوَف یَۡعلَُمۡوَن  ﴿۱۷۱﴾ 
َ
ف

َ
فَک

172. Dan sesungguhnya kali-
mat Kami telah disampaikan 
kepada hamba-hamba Kami yang 
telah diutus.

  ۖ﴾۱۷۲﴿ الُۡمۡرَسلِیَۡن  لِِعَباِدنَا  لَِمُتَنا 
َ
ک َسَبَقۡت  لََقۡد  َو 

173. bSesungguhnya mereka  
itulah yang akan diberi per-
tolongan,

ُم  الَۡمۡنُصۡوُرۡوَن ﴿۱۷۳﴾۪  
ُ
ۡم  لَہ

ُ
ہ

ِانَّ

174. Dan sungguh laskar Kami  
itulah yang  akan menang,

ُم  الٰۡغلُِبۡوَن ﴿۱۷۴﴾ 
ُ
َو  ِاّنَ ُجۡنَدنَا لَہ

175. Maka berpalinglah eng-
kau dari mereka untuk sementara 
waktu,

ي ِحیٍۡن ﴿۱۷۵﴾ۙ  
ٰ
ۡم َحّت

ُ
 َعۡنہ

َ
فََتَوّل

176. Dan perhatikanlah me-
reka karena mereka segera akan 
melihat.

ۡم ؕ فََسۡوَف یُۡبِصُرۡوَن ﴿۱۷۶﴾ 
ُ
ّوَ اَبِۡصۡرہ

a2 : 31;  21 : 21;  41 : 39.   b40 : 52;  58 : 22.
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177. aApakah mereka cepat-
cepat meminta azab Kami datang? 

ابَِنا يَۡسَتۡعِجُلۡوَن ﴿۱۷۷﴾ 
َ

اَفَِبَعذ

178. Tetapi apabila azab itu 
turun ke halaman mereka2511 maka 
sangat buruklah pagi itu bagi 
orang-orang yang diperingatkan.

ِریَۡن ﴿۱۷۸﴾ 
َ

فَِاَذا نََزَل بَِساَحِتہِۡم فََسٓاَء َصَباُح الُۡمۡنذ

179. Dan berpalinglah engkau 
dari mereka untuk sementara 
waktu.

  ۙ﴾۱۷۹﴿ ِحیٍۡن  ي 
ٰ
َحّت ۡم 

ُ
َعۡنہ  

َ
ّل تََو َو 

180. Dan perhatikanlah, karena 
mereka akan segera melihat akhir 
kehidupannya.

ّوَ  اَبِۡصۡر ؕ فََسۡوَف یُۡبِصُرۡوَن ﴿۱۸۰﴾ 

181. Mahasuci Tuhan engkau, 
Tuhan Yang Memiliki Segala 
Keagungan, jauh dari apa yang 
mereka sifatkan. 

  ۚ﴾۱۸۱﴿ یَِصُفۡوَن  َعمَّا  ِۃ  الِۡعّزَ َرّبِ  َربَِّک  ُسۡبٰحَن 

182. bDan salam sejahtera ke-
pada para rasul.2512 

َو  َسلٌٰم  َعلَي  الُۡمۡرَسلِیَۡن ﴿۱۸۲﴾ۚ  

183. cDan segala puji bagi 
Allah, Tuhan semesta alam.

ِہ  َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۸۳﴾٪
حَۡمُد  لِلّٰ

ۡ
َو ال 

a22 : 48;  27 : 72;  29 : 54.  b27 : 60.   c1 : 2;  6 : 46.

2511. Isyarat ini mungkin tertuju kepada jatuhnya Mekah, yang sungguh 
merupakan hari naas bagi orang-orang Mekah, ketika pasukan Muslim dengan 
kekuatan 10.000 prajurit memasuki tapal-tapal batasnya. Maka lengkaplah 
siksa dan kehinaan atas diri mereka, sebab segala rencana buruk mereka yang 
ditujukan melawan Islam sama sekali telah gagal mutlak dan Islam telah 
meraih kemenangan gilang-gemilang atas orang-orang ingkar.

2512. Isyarat ini agaknya tertuju kepada Rasulullah Saw yang 
memanifestasikan seluruh nabi-nabi dan rasul Allah dalam wujud beliau.
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Surah 38
S Ā D

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 89, dengan basmalah

Rukuknya : 5

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lain.

Surah ini diturunkan pada tahun-tahun permulaan masa kenabian/
hidup Rasulullah Saw di Mekah. Ibnu   ‘Abbas, mendukung pandangan itu 
sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Mardawaih. Para ulama 
lainnya pun sepakat dengan beliau. Dari segi isi dan pokok pembahasannya, 
surah ini mempunyai persamaan yang sangat erat dengan Al-Shaffat, yang 
berakhir dengan pernyataan Ilahi yang bernadakan tantangan: pasukan-
pasukan Tuhan akan menang dan hari itu akan merupakan hari naas bagi 
orang-orang ingkar, yaitu bila kelak azab Ilahi menimpa mereka. Surah 
ini dimulai dengan pernyataan yang sama tegasnya, bahwa orang-orang 
beriman akan memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan, sedang 
orang-orang ingkar akan menjumpai kehinaan dan kebinasaan. Hal itu 
merupakan takdir Ilahi yang tak dapat diubah.
Ikhtisar Surah

Surah ini dimulai dengan pernyataan tegas – yang pada hakikatnya 
Tuhan bersumpah dengan Al-Qur’an – bahwa dengan mengamalkan 
ajaran Al-Qur’an dan dengan menjadikannya peraturan hidup mereka, 
orang-orang mukmin akan mencapai kejayaan dan kemuliaan dan akan 
menduduki tempat sangat mulia di tengah masyarakat bangsa-bangsa 
yang gagah-perkasa. Selanjutnya surah ini mengatakan bahwa orang-
orang kafir Mekah, bagaikan seekor burung beo, mengulangi  teriakan-
teriakan bahwa mereka tidak akan berhenti menyembah berhala-berhala 
mereka atas perintah seseorang yang hanyalah salah seorang dari antara 
mereka sendiri (maksudnya Rasulullah Saw – peny.). Sebagai jawaban atas 
pernyataan yang dungu itu, dikatakan kepada mereka, “Sejak kapankah 
mereka mulai membanggakan diri memiliki khazanah kemurahan dan 
kasih sayang Tuhan? Adalah hak mutlak Tuhan Sendiri bahwa Dia 
memilih siapapun yang dianggap-Nya layak untuk menyampaikan 
kehendak Tuhan kepada makhluk-Nya; dan bahwa sekarang Dia telah 
memilih Nabi Muhammad Saw untuk tujuan mulia itu.”
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Sesudah membuat ramalan tegas, bahwa kekuatan-kekuatan 
keburukan akan menderita kekalahan dan kehinaan, dan para pendukung 
Tauhid Ilahi akan diberi kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan, sebagai 
pengantar, surah ini memberikan pelukisan agak terinci mengenai 
kejayaan dan kemakmuran besar yang telah diperoleh kaum Bani Israil di 
masa pemerintahan dua raja yang juga nabi mereka, yaitu Nabi Daud As 
dan Nabi Sulaiman As.

Surah ini mengisyaratkan pula kepada persekongkolan-
persekongkolan yang terjadi di zaman keemasan pemerintahan Nabi 
Daud As yang bertujuan untuk melemahkan kekuasaan dan pengaruh 
keduanya, dan mengisyaratkan kepada benih-benih kehancuran dan 
perpecahan yang telah tersebar di masa Nabi Sulaiman As, ketika orang-
orang kaum Bani Israil berkecimpung dalam kekayaan dan berada di 
puncak kemakmuran duniawi. Kepada Rasulullah Saw dengan sendirinya 
diberitahukan bahwa musuh-musuh beliau pun – karena terbakar 
rasa irihati oleh kekuasaan beliau yang kian tumbuh – akan membuat 
persekongkolan-persekongkolan untuk merenggut nyawa beliau dan akan 
berusaha mematahkan pohon Islam yang masih lemah di masa tunasnya 
itu; tetapi mereka akan gagal dalam melakukan rencana-rencana jahat 
mereka, dan Islam akan terus meraih kekuasaan dan kekuatan. Tetapi, 
bila kaum Muslimin tidak berjaga-jaga dengan sebaik-baiknya, mereka 
akan menjumpai kenyataan yang akibatnya harus dipikul mereka, yaitu, 
pada masa memuncaknya kemegahan mereka sendiri, kekuatan-kekuatan 
kegelapan akan berusaha menggerogoti kesetiakawanan dan kemapanan 
Islam.

Sesudah itu dengan ringkas disebutnya keadaan Nabi  Ayub As yang 
terpaksa harus menderita cobaan-cobaan berat, tetapi masa kemalangan 
beliau yang bersifat sementara itu segera berlalu dan keadaan beliau 
menjadi pulih kembali, dan kerugian beliau pun mendapat ganti dua 
kali lipat. Singgungan tentang Nabi Ayub As itu diikuti oleh isyarat 
sepintas lalu tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail,  
Alyasa’, dan Zulkifli a.m.s., dan ditambahkan, bahwa orang-orang baik 
yang meniru contoh-contoh mereka dan mengikuti jejak mereka, akan 
menerima karunia Tuhan yang tidak akan berkurang atau susut.

Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa bila manusia tersesat 
dari jalan lurus, dan mulai menyembah tuhan-tuhan palsu, maka seorang 
utusan Tuhan dibangkitkan di antara mereka untuk membawa mereka 
kembali menyembah satu-satunya Tuhan Yang Hakiki. Anak-anak 
kegelapan berusaha meletakkan pelbagai halangan dan rintangan di jalan 
rasul itu dan menipu serta membohongi orang-orang supaya mereka 
itu jauh dari Tuhan. Tetapi, kebenaran mengatasi segala rintangan dan 
akhirnya mencapai kemenangan serta keunggulan.
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1. aAku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sād,2513 Demi bAl-Qur’an 
yang penuh dengan nasihat.2514  ﴾۲﴿ؕ ِر 

ۡ
ک ِ

ّ
ِن  ِذي  الذ

ٰ
ٓص ؕ َو  الُۡقۡرا

3. Tetapi orang-orang kafir 
berada dalam kesombongan dan 
permusuhan.2515

ٍۃ  ّوَ  ِشَقاٍق ﴿۳﴾  ُرۡوا فِۡي ِعّزَ
َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ بَِل  ال

4. cBerapa banyak generasi 
sebelum mereka telah Kami 
binasakan, lalu mereka berseru 
meminta pertolongan tetapi tidak 
ada waktu lagi2516 untuk me-
lepaskan diri dari azab. 

فََناَدۡوا   قَۡرٍن  ۡن  ّمِ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  اَۡہلَۡکَنا  ۡم  
َ
ک

ّوَ  لَاَت ِحیَۡن َمَناٍص ﴿۴﴾ 

2513. Huruf Sād dapat berarti, “Tuhan yang Mahabenar berpegang pada 
kebenaran,” atau “Aku Allah, yang Mahabenar berpegang pada kebenaran.”

2514. Tuhan yang Mahabenar berpegang pada kebenaran, bersumpah 
dengan Al-Qur’an bahwa dengan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dan 
menjadikannya peraturan hidup mereka, para pengikut Rasulullah Saw akan 
mencapai kemuliaan dan akan dapat menduduki tempat terhormat di antara 
masyarakat bangsa-bangsa besar, karena Dzikr berarti pula kemuliaan (Lane).

2515. Akar utama segala dosa dan keingkaran ialah kebanggaan yang 
semu, kecongkakan, dan keangkuhan. Dosa pertama yang telah dilakukan 
oleh setan ialah bahwa ia telah menolak tunduk kepada Adam As atas 
anggapan palsu memiliki derajat lebih mulia daripada Adam As “Aku lebih 
baik daripada dia” (QS.7:13) telah senantiasa menjadi kebanggaan orang-
orang ingkar dan telah mencegah mereka menerima kebenaran di masa setiap 
nabi.

2516. Menurut beberapa ulama, kata Lāta itu asalnya dari Laisa; 
dan sebagian lainnya beranggapan, bahwa bentuk mu’annats (feminin) 
ditambahkan kepada bentuk sangkalan Lā membuat sangkalan itu lebih keras. 
Menurut aliran ketiga, kata itu berdiri sendiri, tidak berasal dari Laisa dan 
tidak pula dari Lā. Tetapi aliran yang keempat berpendapat, bahwa itu adalah 
sebuah kata dan juga bagian dari sebuah kata, yaitu kata sangkalan Lā dan 
Ta, yang menjadi prefiks (awalan) bagi kata Hīna. Kata itu pada umumnya 
disertai kata Hīna atau sesuatu kata lain yang semakna dengan itu.

a1 : 1.   b43 : 45.   c6 : 7;  19 : 75;  36 : 32;  50 : 37.
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2517. “Agama terdahulu” dapat ditujukan kepada agama Kristen atau 
kepercayaan kaum musyrik Mekah, atau dapat mengisyaratkan kepada 
semua agama sebelum Islam, sebab tiada agama sebelum Islam mempunyai 
kepercayaan tentang keesaan Tuhan yang tetap murni dan utuh.

5. aDan mereka merasa heran 
bahwa seorang pemberi ingat 
dari antara mereka telah datang 
kepada mereka; dan orang-orang 
kafir itu berkata, “Ini seorang ahli 
sihir dan pendusta besar!”

قَاَل   َو   ؕ ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ ۡنِذٌر  ّمُ ۡم 

ُ
َجٓاَءہ اَۡن  ا  ِجُبۡوۤ

َ
ع َو 

 ﴾۵﴿ۚ اٌب 
َّ

ذ
َ
ا ٰسِحٌر ک

َ
الٰۡکفُِرۡوَن ٰہذ

6. “Apakah ia telah men-
jadikan tuhan-tuhan itu hanya 
satu Tuhan? Ini sungguh suatu 
hal yang mengherankan.” 

ا  لََشۡيٌء  
َ

اِحًداۖ  ِاّنَ ٰہذ   ِالٰـًہا ّوَ
َ

ِلَہۃ
ٰ

اََجَعَل الۡا

جَاٌب ﴿۶﴾ 
ُ

ع

7. Dan pemimpin-pemimpin 
mereka pergi berkeliling sambil 
berkata, “Pergilah dan bber-
pegang-teguhlah kepada tuhan-
tuhanmu. Sesungguhnya ini 
adalah sesuatu yang dikehendaki.” 

ۡم  اَِن اۡمُشۡوا َو اۡصِبُرۡوا 
ُ
َو انَۡطلََق الَۡملَاُ ِمۡنہ

 ﴾۷﴿ۖ ا لََشۡيٌء  یَُّراُد 
َ

ۡم ۖ ِاّنَ ٰہذ
ُ

ِلَہِتک
ٰ
ٰۤي  ا َعل

8. c”Kami tidak pernah men-
dengar hal ini dalam agama 
terdahulu.2517 Ini tidak lain 
hanyalah penipuan belaka ;

  ۤ ا
َ

ِخَرِۃ ۖ ِاۡن ٰہذ
ٰ

ِۃ  الۡا
َّ ا فِي الِۡمل

َ
َما َسِمۡعَنا بِٰہذ

 ﴾۸﴿ۚ ا  اۡخِتلَاٌق 
َّ ِال

9. d”Apakah peringatan itu 
hanya diturunkan kepada ia 
dari antara kita semua?” Tidak, 
bahkan mereka ada dalam ke-
raguan tentang peringatan-Ku. 
Tetapi mereka belum merasakan 
azab-Ku. 

فِۡي  ۡم 
ُ
ہ بَۡل   ؕ ِمۡن ۭ بَۡیِنَنا  ُر 

ۡ
ک ِ

ّ
الذ َعلَۡیِہ  اُنِۡزَل  َء 

 ﴾۹﴿ؕ اِب 
َ

ۡوقُۡوا َعذ
ُ

ا یَذ ّمَ
َ ّ ِرۡي ۚ بَۡل  ل

ۡ
ۡن ِذک َشّکٍ ّمِ

a7 : 64.   b71 : 24.   c23 : 25.   d54 : 26.
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2518. Biarkanlah orang-orang ingkar mengumpulkan segala sarana 
dan sumber daya mereka menentang Rasulullah Saw dan mereka 
melipatgandakannya sedapat mungkin, lalu menggunakannya melawan 
beliau.

2519. Ayat ini sekaligus mengandung nubuatan dan tantangan. Tantangan 
itu ditujukan kepada kekuatan-kekuatan kejahatan supaya mengerahkan 
segala sumber daya mereka dan membentuk diri mereka menjadi suatu 
persekutuan yang kuat untuk menghentikan derap maju Islam. Dan nubuatan 
itu ialah bahwa seluruh kekuatan keingkaran itu akan dihancurluluhkan, bila 
mereka berani menentang Islam. Nubuatan agung ini telah menjadi sempurna 
kata demi kata dalam Pertempuran Khandak.

2520. Autād al-Ard berarti, gunung-gunung; dan Autād al-Bilād 
maksudnya, para pemuka kota-kota itu; Dzu`l-Autād berarti, empunya laskar-
laskar atau empunya pasukan-pasukan besar (Aqrab).

10. aAtaukah mereka itu me-
miliki khazanah-khazanah rahmat 
Tuhan engkau Yang Mahaperkasa, 
Maha Pemberi karunia?

الۡعَِزیِۡز   َربَِّک  َرۡحَمِۃ  َخَزٓائُِن  ۡم 
ُ
ِعۡنَدہ اَۡم 

 ﴾۱۰﴿ۚ اِب   الَۡوّہَ

11. Ataukah kepunyaan mereka 
kerajaan seluruh langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara ke-
duanya? Maka biarlah mereka 
naik dengan sarana-sarana milik 
mereka itu?2518

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما بَۡیَنُہَماؕ  ُک الّسَ
ۡ
ل ۡم  ّمُ

ُ
اَۡم لَہ

یَۡرتَُقۡوا فِي الۡاَۡسَباِب ﴿۱۱﴾ 
ۡ
فَل

12. bMereka itu suatu laskar 
golongan-golongan perserikatan 
yang  akan dikalahkan di sini.2519 

َن الۡاَۡحَزاِب ﴿۱۲﴾  ا ُہَنالَِک َمۡہُزۡوٌم ّمِ ُجۡنٌد ّمَ

13. cSebelum mereka pun Kaum 
Nuh, Suku ‘Ad dan Fir‘aun yang 
memiliki kekuatan besar telah 
mendustakan para rasul.2520

ُذو  ِفۡرَعۡوُن   ّوَ  َعاٌد  ّوَ  نُۡوٍح  قَۡوُم  ۡم 
ُ
قَۡبلَہ بَۡت 

َّ
ذ

َ
ک

 ﴾۱۳ۙ الۡاَۡوتَاِد ﴿

14. Dan begitu pun suku Tsa-
mud, kaum Luth, dan dpeng-huni 
hutan. Mereka pun golongan-
golongan yang berserikat.

ِٰٓئَک   ِۃ ؕ اُول
َ

َو ثَُمۡوُد َو قَۡوُم لُۡوٍط ّوَ اَۡصٰحُب لۡـَۡٔیک

الۡاَۡحَزاُب ﴿۱۴﴾ 

a17 : 101;  52 : 38.   b54 : 46.   c9 : 70;  40 : 32;  50 : 13.   
d15 : 79;  26 : 177;  50 : 15.
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15. Tidak ada satu pun dari 
mereka kecuali mendustakan 
rasul-rasul, amaka pasti azab-Ku 
menimpa mereka.

 ِعَقاِب ﴿٪۱۵﴾ 
َ

حَّق
َ
ُسَل ف َب الّرُ

َّ
ا َکذ

َّ   ِال
ٌ

ّل
ُ
ِاۡن ک 

16. Dan mereka sekarang 
hanya  menunggu satu ledakan 
yang tidak akan ada baginya 
suatu penangguhan.2521 

َہا 
َ
ا ل اِحَدًۃ ّمَ   ّوَ

ً
ا َصۡيحَۃ

َّ ٓاِء  ِال
َ
ُؤل َو َما یَۡنُظُر ہٰۤ

ِمۡن  فََواٍق ﴿۱۶﴾ 

17. Dan mereka berkata, “Wahai 
Tuhan kami, bsegerakanlah bagi 
kami azab bagian kami sebelum 
Hari Penghitungan!”

یَۡوِم   قَۡبَل  َنا 
َ

ِقّط َنا 
َّ ل ۡل  ّجِ

َ
ع َربََّنا  قَالُۡوا  َو 

ِحَساِب ﴿۱۷﴾ 
ۡ

ال

18. Bersabarlah atas apa yang 
mereka katakan dan ingatlah 
akan hamba Kami, Daud yang 
mempunyai kekuatan besar,2522 
sesungguhnya ia senantiasa kem-
bali kepada  Tuhan. 

ۡر َعۡبَدنَا َداٗوَد  َذا  
ُ
ِاۡصِبۡر َعلٰي َما یَُقۡولُۡوَن َو اۡذک

اٌب ﴿۱۸﴾    اَّوَ
ۤ
ٗہ

َ الۡاَیِۡد ۚ ِانّ

19. cSesungguhnya Kami telah 
menundukkan untuknya gunung-
gunung, mereka bertasbih ber-
samanya pada waktu petang dan 
pagi hari.

لَۡعِشّيِ   بِا ۡحَن  يَُسّبِ َمَعٗہ  َل  ِجَبا
ۡ

ال ۡرنَا 
َ
َسّخ ا 

نَّ ِا

 ﴾۱۹ۙ َراِق ﴿
ۡ

َو  الِۡاش

20. Dan Kami menundukkan 
untuknya burung-burung yang 
berhimpun bersama-sama, se-
muanya patuh kepada Tuhan.

اٌب ﴿۲۰﴾    اَّوَ
ۤ
ٗہ

َ ّ   ل
ٌ

ّل
ُ
یَۡر  َمۡحُشۡوَرًۃ ؕ ک

َ
َو الّط ربع 

الحزب
46

2521. Fawāq berarti, waktu antara dua pemerahan; waktu antara dua 
penyusuan; kembalinya lagi air susu ke dalam kantong susu unta betina 
sesudah diperah; waktu antara seseorang membuka tangan dan memegang 
kembali kantong susu unta betina; atau bila tukang perah susu memegang 
kantong susu dan kemudian terus memerah (Lane).

2522. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayub ‘alaihima al-Salam 
mempunyai kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan besar, dan itulah barangkali 
sebabnya mengapa mereka itu senantiasa disebut bersama-sama dalam Al-
Qur’an (QS.4:164; 6:85; dan QS.21:80-84).

a15 : 80;  26 : 190;  50 : 15.   b17 : 19.   c21 : 80;  34 : 11.
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21. Dan Kami meneguhkan 
kerajaannya adan Kami mem-
berikan kepadanya kebijaksanaan 
dan memutuskan perkara.

 َو فَۡصَل  
َ

َمۃ
ۡ

ِحک
ۡ

تَۡیٰنُہ  ال
ٰ
َکٗہ َو ا

ۡ
َو َشَدۡدنَا ُمل

ِخَطاِب ﴿۲۱﴾ 
ۡ

ال

22. Dan sudahkah datang kepada 
engkau berita tentang orang-
orang yang berselisih ketika me-
reka memanjat dinding kamar 
pribadinya?

ُروا   تََسّوَ خَۡصِمِۘاۡذ  
ۡ

ال نََبُؤا  اَٰتىَک  َہۡل  َو 

 ﴾۲۲ۙ ﴿ الِۡمۡحَراَب 

وقف
لازم

23. Ketika mereka masuk men-
datangi Daud maka ia terkejut 
terhadap kedatangan mereka. 
Mereka berkata, “Janganlah takut,  
kami dua orang sedang berselisih,   
salah seorang di antara kami 
berbuat aniaya kepada yang lain, 
maka putuskanlah di antara kami 
dengan adil dan janganlah engkau 
menyimpang dari kebenaran dan 
tunjukilah kami ke jalan yang 
lurus.”2523 

قَالُۡوا  ۡم 
ُ
ِمۡنہ زَِع 

َ
فَف َداٗوَد  َعلٰي  َدَخُلۡوا  ِاۡذ 

بَۡعٍض  َعلٰي  بَۡعُضَنا  بَٰغي  خَۡف َۚخۡصٰمِن 
َ
ت لَا 

  
ۤ
اۡہِدنَا َو   

ۡ
تُۡشِطط لَا  َو  حَّقِ  

ۡ
بِال بَۡیَنَنا  ۡم  

ُ
فَاۡحک

َراِط ﴿۲۳﴾  ِالٰي َسَوٓاِء  الّصِ

2523. Nampak dari sejarah bahwa meskipun kekuasaan Bani Israil telah 
mencapai puncaknya selama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ‘alaihima al-
Salam memegang kekuasaan, namun para pengacau giat menimbulkan huru-
hara dan perpecahan; tuduhan-tuduhan palsu ke alamat mereka dengan gencar 
dilancarkan dan disebarkan bahkan beberapa orang jahat pikiran berusaha 
membunuh Nabi Daud As. Percobaan pembunuhan atas Nabi Daud As itulah 
yang diisyaratkan dalam ayat ini. Dua orang musuhnya memanjat dinding 
kamar pribadinya  dengan niat untuk menyergapnya, tetapi ketika mereka 
melihatnya berada dalam keadaan siap-siaga dan menyadari bahwa rencana 
mereka telah gagal, mereka berusaha menenangkannya dan berpura-pura 
hanya dua orang bersengketa dan telah datang meminta keputusannya dalam 
sengketa itu. Tetapi Nabi Daud As mengerti benar akan niat jahat mereka, dan 
oleh karena itu wajarlah kalau ia merasa takut terhadap mereka.

a2 : 252.



S Ā D Surah 38Juz 23

1572

24. Sesungguhnya sekarang ini 
saudaraku mempunyai sembilan 
puluh sembilan domba betina, 
sedangkan aku hanya mempunyai 
seekor domba betina, lalu ia ber-
kata, ‘Serahkanlah itu  kepadaku,’ 
dan ia telah mengungguli diriku 
dalam pembicaraan.2524 

  
ً

نَۡعَجۃ تِۡسُعۡوَن  ّوَ  تِۡسٌع  اَِخۡي ؕلَٗہ   اۤ  
َ

ٰہذ ِاّنَ  

ِنۡیَہا 
ۡ
اِحَدٌۃ ؕ فََقاَل اَۡکِفل   ّوَ

ٌ
لَِي نَۡعَجۃ ّوَ

ِخَطاِب ﴿۲۴﴾ 
ۡ

نِۡي  فِي ال َو َعّزَ

25. Ia, Daud, berkata, “Sungguh 
ia telah berlaku aniaya terhadap 
engkau dengan meminta domba 
betina engkau untuk menambah-
kannya kepada domba-domba be-
tinanya. Dan sesungguhnya banyak 
di antara orang-orang yang ber-
sekutu berlaku aniaya sebagian 
mereka kepada sebagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan beramal saleh, 
tetapi mereka itu hanyalah sedikit.” 
Dan Daud mengira bahwa Kami 
telah mengujinya, maka ia me-
mohon ampun kepada Tuhan dan ia 
merebahkan diri dalam peribadah-
an dan kembali2525 kepadaNya,

قَاَل لََقۡد َظلََمَک بُِسَؤاِل نَۡعَجِتَک ِالٰي نَِعاِجٖہؕ 

َعلٰي  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ لََیۡبِغۡي   خُلََطٓاِء 

ۡ
ال َن  ّمِ ِثیًۡرا 

َ
ک َو ِاّنَ 

ِلٰحِت  َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ ا ال
َّ بَۡعٍض  ِال

ُہ   فََتّنٰ َما 
اَنَّ َداٗوُد  َظّنَ  ۡم َؕو 

ُ
ہ ا  ّمَ قَلِۡیٌل  َو 

۩   ﴾۲۵ٛ َر َربَّٗہ  َو َخّرَ  َراِکًعا ّوَ  اَنَاَب ﴿
َ
فَاۡسَتۡغف َسْجَدۃ

2524. Ayat ini merujuk kepada kisah dua orang yang berniat membunuh 
Nabi Daud As; tatkala mereka melihat ia cukup waspada, agaknya mereka telah 
mendapat akal seketika itu juga — dalam upaya mengelabui dan membelokkan 
pikirannya dari prasangka buruk yang mungkin timbul pada dirinya tentang mereka 
— dan meredakan kekhawatiran Nabi Daud As.

2525. Nabi Daud As tak terkelabui oleh kedua perusuh berkedok sebagai 
orang-orang biasa yang sedang bersengketa; Ia memahami benar sandiwara itu. 
Meskipun ia tidak kehilangan akal dan memberikan keputusan seperti seorang 
hakim yang sehat dan tenang pikirannya, tetapi ia menyadari bahwa kewibawaannya 
telah melemah di kalangan kaumnya dan bahwa, meskipun tindakan pencegahan 
telah diambil, ia benar-benar tidak aman terhadap rencana dan rekayasa-rekayasa 
jahat kalangan musuhnya. Ia merasa bahwa peristiwa itu merupakan peringatan 
dari Tuhan. Maka ia menempuh jalan satu-satunya, seperti dilakukan orang-
orang muttaqi dalam keadaan demikian. Ia berdoa kepada Allah dan memohon 
perlindungan-Nya terhadap rencana-rencana dan rekayasa jahat musuh-musuhnya. 
Sindiran yang terkandung di balik ceritera orang-orang yang bersengketa itu adalah 
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26. Maka Kami mengampuni 
baginya kelemahan itu. Dan se-
sungguhnya ia mempunyai kedu-
dukan yang dekat di sisi Kami dan 
sebaik-baik tempat kembali.2526

ي 
ٰ
ُزلۡف

َ
ل ِعۡنَدنَا  لَٗہ  ِاّنَ  ٰذلَِک َؕو  لَٗہ   ۡرنَا 

َ
فََغف

ٍب ﴿۲۶﴾ 
ٰ
َو ُحۡسَن َما

27. “Hai Daud, sesungguhnya 
Kami telah menjadikan engkau 
khalifah di bumi, maka hakimilah 
di antara manusia dengan adil, dan 
janganlah mengikuti hawa nafsu, 
jangan-jangan ia menyesatkan eng-
kau dari jalan Allah.” Sesungguhnya 
orang-orang yang tersesat dari jalan 
Allah bagi mereka ada azab yang 
keras disebabkan mereka telah lupa 
akan Hari Penghitungan.

الۡاَۡرِض  فِي   
ً

َخلِۡیَفۃ ٰنَک 
ۡ
َجَعل ا 

ِانَّ ٰیَداٗوُد 

َہٰوي 
ۡ
ِبِع ال حَّقِ َو لَا تَّتَ

ۡ
اِس بِال ۡم بَیَۡن الّنَ

ُ
فَاۡحک

ۡوَن 
ُ

ِذیَۡن یَِضّل
َّ ِہؕ ِاّنَ ال

َک َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ
َّ فَُیِضل

نَُسۡوا  َشِدیٌۡد ۭ بَِما  اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن 

ِحَساِب  ﴿٪۲۷﴾ 
ۡ

یَۡوَم ال 

28. aDan tidaklah Kami men-
jadikan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya sia-sia. 
Hal demikian itu adalah sangkaan 
orang-orang yang ingkar, bmaka 
celakalah bagi orang-orang yang 
ingkar disebabkan hukuman api 
yang akan menimpa mereka.

بَۡیَنُہَما  َما  َو  الۡاَۡرَض  َو  َمٓاَء   الّسَ َخلَۡقَنا  َما  َو 
ِذیَۡن 

َّ لِّل فََویٌۡل  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َظّنُ  بَاِطلًاٰؕذلَِک 

 ﴾۲۸ؕ اِر ﴿ ُرۡوا ِمَن الّنَ
َ
ف

َ
ک

29. cAtaukah Kami akan mem-
perlakukan orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh sama 
seperti para pembuat kerusakan di 
bumi? Ataukah Kami akan memper-
lakukan orang-orang bertakwa itu 
sama seperti orang-orang berdosa?

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ۡجَعُل 
َ
ن اَۡم 

ِقیَۡن   الُۡمّتَ ۡجَعُل  
َ
ن الۡاَۡرِض۪اَۡم  فِي  الُۡمۡفِسِدیَۡن 

َ
ک

اِر ﴿۲۹﴾  الُۡفّجَ
َ
ک

bahwa Nabi Daud As itu seorang raja lalim yang memperluas kekuasaannya atas 
suku-suku bangsa tetangga yang kecil dan lemah.

2526. Ungkapan Ghafarnā lahū dapat berarti, “Kami memberikan kepadanya 
perlindungan Kami,” atau “Kami bereskan urusan-urusannya” (Lane). Kata-
kata, “Ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Kami dan sebaik-baik tempat 
kembali,” menunjukkan bahwa Nabi Daud As tidak menderita kerusakan akhlak 
atau kelemahan rohani, dan dengan jitu sekali melenyapkan dan membinasakan 

a21 : 17;  44 : 39.   b14 : 3;  19 : 38;  51 : 61. c68 : 36.   
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30. Inilah Kitab yang telah 
Kami turunkan kepada engkau 
bdengan penuh keberkatan,2527 
supaya mereka dapat mere-
nungkan ayat-ayatnya dan su-
paya orang-orang yang berakal 
mendapatkan nasihat.

ٰیِتٖہ 
ٰ
ا ا 

بَُّرۡوۤ لَِّیّدَ ُمٰبَرٌک   ِالَۡیَک  اَنَۡزلٰۡنُہ   کِٰتٌب  

َر  اُولُوا الۡاَلَۡباِب ﴿۳۰﴾ 
َ ّ
ک

َ
َو  لَِیَتذ

31. cDan kepada Daud Kami 
telah anugerahkan Sulaiman, se-
orang hamba Kami yang baik. 
Sesungguhnya ia selalu kembali 
kepada Kami.

  
ۤ
ٗہ

َ َو َوَہۡبَنا لَِداٗوَد  ُسلَۡیٰمَنؕ  نِۡعَم  الَۡعۡبُدؕ  ِانّ

 ﴾۳۱ؕ اٌب ﴿ اَّوَ

32. Ketika dihadapkan ke-
padanya pada waktu petang 
hari kuda-kuda terbaik2528 yang 
kencang larinya,2528A

 ﴾۳۲ۙ ِجَیاُد ﴿
ۡ

ِفٰنُت ال ِاۡذ ُعِرَض َعلَۡیِہ بِالَۡعِشّيِ الّصٰ

33. Maka ia berkata, “Sesung-
guhnya aku menyukai barang-
barang yang indah sebab2529 itu 
mengingatkanku tentang Tuhan-
ku,2530 sehingga kuda-kuda itu 
tersembunyi di belakang tabir. 

ِر  َربِّۡيۚ  
ۡ

خَیِۡر َعۡن ِذک
ۡ

ِۡيۤ  اَۡحَبۡبُت ُحّبَ ال
ّ

فََقاَل  ِان

 ﴾۳۳﴿ؕ ِحَجاِب 
ۡ

ي تََواَرۡت بِال
ٰ
َحّت

tuduhan keji seakan-akan Nabi Daud As telah melakukan zina seperti dituduhkan 
Bibel terhadapnya (II Semuil 11:4, 5).

2527. Al-Qur’an mengandung asas-asas pokok dan universal yang dimiliki 
semua agama dengan ajaran-ajarannya yang kekal dan lestari beserta banyak lagi 
unsur yang mutlak perlu untuk kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan 
yang terus bertambah bagi manusia. Itulah arti kata Mubārak.

2528.  Sāfināt (kuda-kuda yang terbaik) ialah jamak dari Sāfinah bentuk 
muannats dari Sāfin, yang berarti, seekor kuda yang berdiri atas tiga kaki dan pada 
ujung kuku kaki keempatnya. Berdiri dengan sikap demikian dianggap ciri khas 
kuda Arab yang dipandang sebagai keturunan kuda terbaik.

2528A. Jiyād (kuda-kuda yang larinya kencang) itu jamak dari Jawād, dan 
ungkapan Farasun Jawādun berarti, seekor kuda yang larinya kencang (Lane).

2529.  ‘An menyatakan peralihan; pengganti kerugian (QS.2:49), keunggulan 
(QS.47:39). Kata itu menyatakan pula suatu sebab, seperti dalam ayat ini, dan 
mempunyai arti yang sama seperti li (QS.53:4).

2530. Tuhan telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman As kekuasaan 

a6 : 93;  21 : 51.   b27 : 17.
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34. Ia berkata, “Bawalah kem-
bali  kuda-kuda itu kepadaku,” 
lalu ia mulai mengusap-usap kaki 
dan lehernya.2531*

َو  ۡوِق  بِالّسُ َمۡسًحا  ۭ  فََطِفَق  ۚ َعلَّيَ  َہا  ۡو ّدُ ُر

 ﴾۳۴﴿ ِق  لۡاَۡعَنا ا

35. Dan sesungguhnya Kami  
menguji Sulaiman dan Kami 
meletakkan di atas singgasananya 
suatu jasad,2532 kemudian ia 
kembali kepada Tuhan-nya meng-
harapkan Kasih sayangNya.**

ٖہ   ۡرِسّیِ
ُ
ک َعلٰي  اَلَۡقۡیَنا  َو  ُسلَۡیٰمَن  ا  فََتّنَ لََقۡد  َو 

َجَسًدا ثُّمَ  اَنَاَب ﴿۳۵﴾ 

dan kekayaan. Ia memerintah kerajaan yang luas, dan oleh karena itu ia terpaksa 
harus mempunyai angkatan perang yang kuat. Tentu saja ia mempunyai kesukaan 
yang sangat akan kuda keturunan yang baik, sebab pasukan berkuda merupakan 
satu sayap yang kuat bagi angkatan perangnya. Kegemaran Nabi Sulaiman As 
akan kuda, bukan seperti kesukaan seorang pencandu berpacu kuda atau seorang 
peternak kuda profesional. Kegemaran itu timbul hanya karena kecintaannya 
kepada Khalik-nya. Sebab, kuda-kuda dipakai untuk berperang di jalan Allah.

2531. Agaknya Nabi Sulaiman As sedang menyaksikan suatu pawai berkuda 
dan guna memperlihatkan kekaguman akan kuda-kudanya, maka ia mengusap-
usap leher dan kaki kuda-kuda itu.

2532. Dalam QS.34:15 ungkapan yang dipakai adalah “rayap bumi,” yang 
dapat mengisyaratkan kepada putra dan ahli waris Nabi Sulaiman As, ialah 
Rehoboam, seorang-orang yang tak berharga, atau kepada Jeroboam, oknum yang 
mengibarkan panji pemberontakan terhadap bangsa Nabi Daud As (I Raja-raja 
12:28). Nabi Sulaiman As telah menyadari, bahwa sesudah ia wafat, kerajaannya 
* Tentang ayat 32 – 34, ini kebanyakan para Mufasirin memaknakan bahwa Nabi Sulaiman 
As begitu besar cintanya terhadap laskar kudanya, hingga demikian asyiknya menyaksikan 
pemandangan itu sampai sholatnya pun di-qadha jadi akibat kemarahannya itu beliau mematah-
matahkan legam kuda-kuda tersebut lalu memenggal leher kuda-kuda itu. Pengertian ini begitu 
bodohnya yang mereka nisbahkan kepada Al-Qur’an Al-Karim, ini merupakan penghinaan 
terhadap Al-Qur’an Al-Karim. Jika sekiranya sholat sampai di-qadha, mestinya sebelum itu 
disinggung perihal shalat. Lalu memandang kuda-kuda itu adalah kemauan beliau sendiri, maka 
di mana letak kesalahan kuda-kuda yang tak berdaya sehingga harus dibunuh. Pada hakikatnya, 
dikarenakan laskar ini disiapkan untuk berjihad karena Allah, maka untuk menzahirkan masa cinta 
kepada kuda-kuda tersebut beliau mengusap kaki-kaki kuda itu sebagaimana di masa sekarang 
untuk mengungkapkan cinta kepada kuda orang melakukan perbuatan tersebut. 
** Arti dari ayat ini adalah pewaris beliau tidak memiliki potensi-potensi kerohanian dan tidak 
juga memiliki kemampuan untuk memegang tampuk pemerintahan, oleh karena itu ia hanya 
bagaikan jasad yang tidak berarti. Maksud dari kalimat  ‘wa alqainaa ‘alaa kursihi’  adalah 
akan mendudukkannya di kursi pemerintahan. Para Ulama berlaku zalim mengenai ayat ini, 
Nabi Sulaiman As mereka tetapkan seakan-akan adalah seorang yang fasik. Menurut gambaran 
mereka ada seorang wanita cantik yang bukan istri beliau As duduk di kursi kekuasaan beliau 
dan beliau berkehendak untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Kemudian terpikir 
oleh beliau mungkin ini suatu ujian dari Allah Ta’ala. Jadi ini adalah satu cerita yang mirip 
dengan cerita tentang nabi Yusuf As yang digubah oleh para mufasirin ini.
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36. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku, ampunilah aku dan anugerah-
kanlah kepadaku kerajaan yang 
tidak layak diwarisi seseorang 
sesudahku,2533 sesungguhnya 
Engkau  adalah Maha Pemberi 
anugerah.”*

َبِغۡي  یَنۢۡ ا 
َّ ل ا 

ً
ک

ۡ
ُمل لِۡي  َہۡب  َو  لِۡي  اۡغفِۡر  َرّبِ  قَاَل 

اُب  ﴿۳۶﴾  َک اَنَۡت الَۡوّہَ
ۡن ۭ بَۡعِدۡي ۚ ِانَّ لِاََحٍد ّمِ

37. Maka aKami tundukkan 
angin kepadanya, yang berhembus 
dengan lembut sesuai perintahnya 
ke mana pun dikehendakinya,

َحۡیُث   ُرَخٓاًء   ۡمِرٖہ 
َ
بِا ۡجِرۡي 

َ
ت الّرِیَۡح  لَُہ   ۡرنَا  فََسّخَ

 ﴾۳۷ۙ اََصاَب  ﴿

38. bDan Kami pun menunduk-
kan setan-setan, semua ahli ba-
ngunan  dan penyelam-penyelam. 

 ﴾۳۸ۙ اٍص ﴿ ٓاٍء  ّوَ َغّوَ   بَّنَ
َ

ّل
ُ
ٰیِطیَۡن ک

َ
َو الّش

39. cDan yang lain pun, terikat 
dalam belenggu-belenggu.2534  ﴾۳۹﴿ الۡاَۡصَفاِد  فِي  نِیَۡن  ُمَقّرَ َخِریَۡن 

ٰ
ا ّوَ 

40. Dia berfirman, “Inilah anu-
gerah Kami, maka berikanlah 
sebebasnya atau tahanlah tanpa 
perhitungan.”

بَِغیِۡر  اَۡمِسۡک  اَۡو  ۡن 
ُ
فَاۡمن َعَطٓاُؤنَا  ا 

َ
ٰہذ

ِحَساٍب ﴿۴۰﴾ 

tak akan dapat mempertahankan keutuhannya di bawah para penerusnya yang tidak 
cakap dan tidak berkemampuan itu. Oleh karena itu ia menghadap dan berdoa ke 
hadirat Allah Swt. Doa itu dicantumkan dalam ayat berikutnya.  

2533. Seperti nampak dari ayat sebelum ini Nabi Sulaiman As telah mempunyai 
firasat bahwa kerajaan duniawinya akan menjadi terpecah-belah sesudah ia wafat, 
disebabkan oleh mental putranya yang lemah dan tidak layak itu; maka ia berdoa 
supaya kerajaan rohani yang telah dianugerahkan Allah Swt kepada keturunannya 
dapat berjalan terus. Bila kata-kata, “suatu kerajaan yang tidak dapat diwarisi oleh 
seseorang sesudahku,” diartikan secara harfiah, maka doa Nabi Sulaiman As akan 
dipahami sudah terkabul dalam artian bahwa sesudah kewafatannya, tidak akan 
ada raja di antara kaum Bani Israil yang memiliki kekuasaan dan pamor seperti 
dirinya.

a21 : 82;  34 : 13.   b21 : 83;  34 : 13 - 14.   c14 : 50.

* Dalam ayat ini sudah diketahui kesimpulan akhir dari ayat-ayat yang telah lalu. Tatkala beliau As 
mengetahui bahwa putera beliau itu tidak mempunyai potensi kerohanian dan tidak pula memiliki 
kemampuan menjalankan pemerintahan, maka secara pribadi beliau sudah berdoa negatif 
untuknya dan beliau mengharap kepada Allah Swt bahwa sepeninggalku nanti Pemerintahan yang 
begitu besar janganlah Engkau berikan kepada siapa pun. Walhasil dari fakta sejarah terbukti 
bahwa sepeninggal Nabi Sulaiman As kerajaan itu berangsur-angsur menjadi lemah.
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a21 : 84.

41. “Dan sesungguhnya ia 
mempunyai kedudukan yang 
dekat di sisi Kami dan sebaik-
baik tempat kembali.”

ٍب ﴿٪۴۱﴾ 
ٰ
َما ُحۡسَن  َو  ي 

ٰ
ُزلۡف

َ
ل ِعۡنَدنَا  لَٗہ  ِاّنَ  َو  

42. Dan ingatlah akan hamba 
Kami, aAyub, ketika ia berseru 
kepada Tuhannya, “Sesungguh-
nya setan telah menyusahkanku 
dengan penderitaan dan bencana.” 
2535

ِۡي 
ّ

اَن  
ۤ
َربَّٗہ نَاٰدي  ِاۡذ    ۘ اَیُّۡوَب    

ۤ
َعۡبَدنَا ۡر 

ُ
اۡذک َو 

 ﴾۴۲ؕ اٍب ﴿
َ

ۡیٰطُن بُِنۡصٍب ّوَ َعذ
َ

ِنَي الّش َمّسَ

وقف
لازم

43. Kami memerintahkannya, 
“Pukullah dengan kakimu tung-
ganganmu, maka ia akan melaju 
dengan cepat, inilah air yang 
sejuk untuk membersihkan diri 
dan  minum.”2536

ّوَ   ُمۡغتََسٌل ۭ بَاِرٌد  ا 
َ

ٰہذ  ۚ بِِرۡجلَِک  ۡض 
ُ
اُۡرک

َشَراٌب ﴿۴۳﴾ 

2534. Nabi Sulaiman As, seperti dinyatakan dalam QS.21:83 dan QS.34:13, 
14 di bawah kekuasaannya telah menaklukkan dan menundukkan suku-suku 
bangsa pegunungan yang biadab dan pembangkang. Ia memerintahkan mereka 
untuk berkhidmat kepadanya dan memerintahkan mereka melaksanakan berbagai 
pekerjaan untuknya. Syayātīn dalam ayat sebelum ini dan J ī n dalam QS.34:13 
adalah kaum itu juga, dan pekerjaan yang mereka laksanakan atas perintah Nabi 
Sulaiman As, sifatnya sama juga (II Tawarikh 2:1, 2).

2535. Nusb berarti, keletihan, kerja berat; malapetaka, kesengsaraan, 
penyakit; kemalangan (Lane). Dalam ayat ini dan tiga ayat berikutnya bahasa yang 
dipergunakan adalah bahasa kiasan yang kena seperti bahasa kiasan yang dipakai 
dalam beberapa ayat yang mendahuluinya. Agaknya Nabi Ayub As tinggal di suatu 
negeri yang rajanya — seperti nampak dari kata Syaitān (pemimpin kejahatan) 
— adalah penyembah berhala yang kejam lagi lalim; ia menentang ajaran Tauhid 
yang dibawa Nabi Ayub As dan sangat aniaya terhadapnya. Nabi Ayub As terpaksa 
meninggalkan tanah airnya dan harus mencari perlindungan ke negeri lain serta 
sebagai akibat hijrahnya itu ia terpisahkan dari sanak-saudara dan para pengikutnya.

Bila kata Syaitān, seperti dianggap oleh beberapa sumber, harus diartikan 
Syaitān al-Falāt (setan padang pasir), yaitu rasa haus, maka ayat ini akan berarti 
bahwa Nabi Ayub As dalam perjalanannya yang jauh dan meletihkan itu telah 
menderita dahaga dan letih yang amat hebat. Menurut beberapa sumber lain 
kata-kata, “setan telah menimpakan kesengsaraan dan azab kepadaku,” itu 
mengisyaratkan kepada penyakit kulit yang konon untuk sementara waktu diderita 
Nabi Ayub As dan menyebabkan ia sangat letih.

R. 4
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44. aDan Kami menganugerah-
kan kepada ia keluarganya, dan 
banyak yang lainnya beserta 
mereka2537 sebagai rahmat dari 
Kami dan sebagai nasihat bagi 
orang-orang yang berakal.

  
ً

َرۡحَمۃ ۡم 
ُ
َعہ ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡثلَہ َو  ٗہ  

َ
اَۡہل   

ۤ
لَٗہ َوَہۡبَنا   َو 

ٰري  لِاُولِي الۡاَلَۡباِب ﴿۴۴﴾ 
ۡ

ا َو ِذک ّنَ ّمِ

45. Dan Kami memerintahkan 
kepadanya, “Ambillah dengan 
tanganmu ranting kering, kemu-
dian pukullah dengan itu2538 dan 
janganlah cenderung kepada 
kepalsuan.2539 Sungguh Kami 
mendapatinya seorang yang 
sabar. Seorang hamba yang sangat 
baik. Sesungguhnya ia senantiasa 
kembali kepada Tuhan.*

 ؕ ۡحَنۡث 
َ
ت لَا  َو  بِّٖہ  فَاۡضِرۡب  ِضۡغًثا   بَِیِدَک   

ۡ
ُخذ َو 

  
ۤ
ٗہ

َ نّ لَۡعۡبُد ِؕا ا نِۡعَم  اؕ  بًِر َصا ٰنُہ  َجۡد َو ا 
نَّ ِا

اٌب ﴿۴۵﴾  اَّوَ

2536. Nabi Ayub As diperintahkan mencambuk dan memacu binatang 
tunggangannya agar lekas sampai ke tempat aman. Dan karena dalam perjalanan 
yang jauh dan melelahkan itu ia menjadi sangat menderita haus dan letih, ia terhibur 
oleh keterangan bahwa tidak jauh di hadapannya ada mata air dengan airnya tawar 
lagi sejuk, di sana ia dapat melepaskan dahaga dan membasuh diri. Atau, artinya 
adalah, karena ditinggalkan seorang diri di suatu tempat yang tidak terdapat air, ia 
diperintah oleh Allah Swt supaya memacu terus binatang tunggangannya, sebab 
di muka sana ada mata air yang airnya sejuk lagi tawar, di tempat itu ia dapat 
beristirahat, melepaskan dahaga, dan mandi. Atau, ayat ini dapat berarti bahwa 
disebabkan Nabi Ayub As menderita sakit kulit, ia diperintah oleh Allah Swt 
supaya mandi di suatu sumber air tertentu yang airnya mengandung mineral dan 

a21 : 85.

* Di dalam ayat 42-45 menurut Bibel disebutkan bahwa setan telah menyebabkan penyakit kulit 
yang ganas yang sangat menyakitkan atas Nabi Ayub As. karena tidak suka maka keluarganya 
meninggalkan beliau di tempat terpencil. Al-Qur’an tidak menyebutkan hal itu. Menurut Al-
Qur’an, Allah Swt menyuruh Nabi Ayub As untuk menghalau hewan tunggangannya dari dahan 
sebuah pohon yang bercabang dan memberikan petunjuk kepadanya untuk tidak melanggar 
sumpahnya sendiri. Banyak sekali kisah-kisah takhayul yang aneh-aneh diterangkan tentang hal 
itu sedangkan yang dimaksud di sini bukanlah kuda betina melainkan isteri. Beliau bersumpah 
akan mendera isterinya itu dengan 100 kali deraan, oleh karena itu Allah Swt. Berfirman, “Pukulah 
dengan sapu lidi” yang di dalam ikatan itu tentu terdapat 10 lidi dengan demikian sumpahnya 
pun akan terpenuhi.Tetapi kisah itu hanyalah kisah yang dibuat-buat saja. Isteri para nabi yang 
menentang mereka, di situ tidak disebutkan tentang isteri nabi Ayub As. Jadi kata ‘Dhi‘tsan’ 
merupakan perintah untuk menghalau hewan tunggangan yang membawa mereka sampai ke 
tempat sumber air yang dengan manfaatnya itu beliau akan memperoleh kesembuhan. Ketika 
Allah Swt memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub As, maka guna memantau keadaan beliau 
itu Dia memberi beliau keluarga, bahkan dianugerahinya pula satu jema’at yang loyal dan setia.
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46. Dan ingatlah kepada 
hamba-hamba Kami, Ibrahim, 
Ishaq dan Yakub, orang-orang 
yang mempunyai kekuatan2540 
dan berpandangan jauh.

یَۡعُقۡوَب  َو  ِاۡسٰحَق  َو  ِابٰۡرِہۡیَم    
ۤ
ِعٰبَدنَا ۡر 

ُ
اۡذک َو 

اُولِي الۡاَیِۡدۡي  َو  الۡاَبَۡصاِر ﴿۴۶﴾ 

47. Sesungguhnya Kami me-
milih mereka untuk tujuan 
khusus. Guna memperingatkan 
orang-orang tentang tempat 
tinggal di akhirat.

 ﴾۴۷ۚ ﴿ اِر  الّدَ َري 
ۡ

ِذک ِبخَالَِصٍۃ  ۡم 
ُ
اَۡخلَۡصٰنہ  

ۤ
ا

ِانَّ

48. Dan sesungguhnya mereka 
itu di sisi Kami orang-orang 
terpilih dan terbaik.

 ﴾۴۸ؕ ﴿ الۡاَۡخَیاِر  الُۡمۡصَطَفیَۡن  لَِمَن  ِعۡنَدنَا  ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ َو 

49. aDan ingatlah kepada 
Isma’il, Alyasa’2541 dan Zul-
kifli,2542 dan mereka itu semuanya 
termasuk orang-orang yang 
terbaik.

 ؕ َذاالِۡکۡفِل  َو  الۡيََسَع  َو  ِاۡسٰمِعۡیَل  ۡر  
ُ
اۡذک َو 

 ﴾۴۹ؕ الۡاَۡخَیاِر ﴿ َن   ّمِ   
ٌ

ّل
ُ
ک َو 

50. Ini suatu peringatan, dan 
sesungguhnya bagi orang-orang 
yang bertakwa pasti disediakan 
sebaik-baik tempat kembali.

 ﴾۵۰ۙ ٍب ﴿
ٰ
حُۡسَن َما

َ
ِقیَۡن ل ُمّتَ

ۡ
ٌر ؕ َو  ِاّنَ  لِل

ۡ
ا  ِذک

َ
ٰہذ

dapat menyembuhkan penyakit kulitnya. Agaknya daerah yang dilalui oleh Nabi 
Ayub As itu banyak sekali terdapat sumber-sumber dan mata-mata air.

2537. Ketika — sesuai dengan perintah Tuhan — Nabi Ayub As meneruskan 
perjalanannya, ia bukan saja menemukan air sejuk dan menyegarkan, yang dengan 
itu beliau membasuh diri dan melepaskan dahaga, bahkan iapun berjumpa kembali 
dengan sanak-saudara dan kaumnya, yang telah lama terpisah darinya. Adalah 
mungkin bahwa dikarenakan oleh sejenis penyakit kulit yang ia derita, kaum Nabi 
Ayub As telah meninggalkannya.

2538. Sementara dalam ayat 43 Nabi Ayub As diperintahkan supaya memacu 
binatang tunggangannya dengan kaki, maka dalam ayat ini ia diperintahkan 
memecut binatang itu dengan seikat ranting kayu untuk membuatnya lari cepat 
sehingga ia dapat keluar dari bahaya dan segera mencapai tempat aman.

2539. Kata-kata Lā Tahnats berarti, jangan cenderung kepada kepalsuan, 
yaitu, jangan berkompromi dengan penyembahan berhala atau itikad kemusyrikan 
dan harus tetap gigih dalam itikadmu mengenai Keesaan Tuhan. Bila ungkapan 
itu berarti, jangan melanggar sumpahmu, maka ayat itu akan berarti bahwa karena 

a6 : 87;  21 : 86 - 87.
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51. Kebun-kebun yang kekal 
yang selalu terbuka pintu-
pintunya untuk mereka.

 ﴾۵۱ۚ ُم  الۡاَبَۡواُب ﴿
ُ
ہ

َّ   ل
ً

حَۃ
َّ

َفت ِت َعۡدٍن ّمُ َجّنٰ

52. Mereka itu duduk di dalam-
nya asambil bersandar pada 
bantal-bantal; mereka di dalam-
nya meminta berbagai buah-buah-
an yang banyak dan minuman.

بَِفاِکَہٍۃ   ِفۡیَہا  یَۡدُعۡوَن  ِفۡیَہا  ِکـِٕیَۡن   ُمّتَ

ِثیَۡرٍۃ  ّوَ  َشَراٍب ﴿۵۲﴾ 
َ
ک

نصف 
الحزب

46

53. Dan di sisi mereka akan 
ada bwanita-wanita suci dengan 
pandangannya merunduk, yang 
sebaya umurnya.*

ۡرِف  اَتَۡراٌب ﴿۵۳﴾ 
َ

ِصٰرُت الّط
ٰ
ۡم  ق

ُ
َو ِعۡنَدہ

54. Inilah apa yang telah di-
janjikan kepada kamu pada Hari 
Perhitungan.2543

ِحَساِب ﴿۵۴﴾ 
ۡ

ا َما تُۡوَعُدۡوَن  لَِیۡوِم ال
َ

ٰہذ

55. Sesungguhnya inilah rezeki 
Kami yang tiada  habis-habisnya.

 ﴾۵۵ۚ َفاٍد  ﴿
رِۡزقَُنا َما  لَٗہ  ِمۡن  نَّ

َ
ا  ل

َ
ِاّنَ  ٰہذ

56. Inilah untuk orang-orang 
beriman, cdan sesungguhnya un-
tuk orang-orang yang durhaka 
ada tempat kembali yang sangat 
buruk,

 ﴾۵۶ۙ ٍب ﴿
ٰ
ِغیَۡن  لََشّرَ  َما

ٰ
ا ؕ َو  ِاّنَ  لِلّط

َ
ٰہذ

57. Jahanam, yang mereka 
akan masuk di dalamnya, maka 
alangkah buruknya tempat ting-
gal itu.

َس الِۡمَہاُد ﴿۵۷﴾ 
ۡ
َم ۚ یَۡصَلۡونََہا ۚ فَِبئ

َ َجَہنّ

58. Inilah apa yang akan 
mereka peroleh, maka biarlah 
mereka merasakannya, dcairan 
mendidih dan minuman sangat 
dingin yang berbau busuk.2544

 ﴾۵۸ۙ اٌق ﴿ ۡوقُۡوُہ َحِمۡیٌم  ّوَ َغّسَ
ُ

َیذ
ۡ
ا � فَل

َ
ٰہذ

Nabi Ayub As telah terpisah dari kaumnya disebabkan kelalaian mereka, ia telah 
bersumpah akan menghukum orang-orang bersalah atas kelalaian mereka, setelah 
ia bersatu kembali dengan mereka. Tetapi, ketika ia telah bersatu kembali dengan 

a18 : 32;  36 : 57;  83 : 24.   b55 : 57.   c78 : 22 - 23.  d78 : 26.

* Beliau memiliki dua anak gadis yang pandangan matanya merunduk, itu menunjukkan tamsil 
kepada dua sifat yaitu sifat pemalu dan rendah hati. 
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59. Dan akan ada golongan lain 
yang serupa dengan itu dalam 
amal-amalnya,2545 

 ﴾۵۹ؕ ِلٖہۤ  اَۡزَواٌج ﴿
ۡ
َخُر  ِمۡن َشک

ٰ
ّوَ ا

60. Akan dikatakan kepada 
pemimpin-pemimpin yang kafir, 
”Inilah suatu pasukan yang ama-
suk berdesakan2546 beserta kamu, 
tidak ada sambutan selamat 
datang bagi mereka. Sesungguh-
nya mereka akan masuk ke dalam 
api.

 ؕ مَۡرَحًبا  ۭ بِہِۡم  لَا   ۚ ۡم 
ُ

َعک ّمَ ِحٌم  
َ

ۡقت ّمُ فَۡوٌج  ا 
َ

ٰہذ

اِر ﴿۶۰﴾  ۡم َصالُوا الّنَ
ُ
ہ

ِانَّ

61. Para pengikut itu akan 
berkata, “Tidak, bahkan kamu-
lah yang demikian. Tidak ada 
sambutan selamat datang bagimu 
juga. Kamulah yang telah me-
nyiapkannya bagi kami dengan 
membawa kami sesat.”2547 Maka 
alangkah buruknya tempat ting-
gal itu!

ۡمُتُمۡوُہ   ۡم ؕ اَنۡتُۡم  قَّدَ
ُ

قَالُۡوا بَۡل اَنۡتُۡم لَا مَۡرَحًبا بِۢک

َس الَۡقَراُر ﴿۶۱﴾ 
ۡ
لََناۚ  فَِبئ

mereka, ia diperintahkan oleh Tuhan (sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini) 
supaya jangan memperlakukan mereka dengan kekerasan pada suasana gembira 
dan bersyukur, dan supaya memenuhi sumpahnya dengan menempuh cara yang 
sedikit pun jangan menyebabkan mereka berdukacita.

2540. Yad berarti, (1) keuntungan; (2) pengaruh; (3) kekuasaan; (4) balatentara; 
(5) kekayaan; (6) janji; (7) serah diri (Aqrab).

2541. Alyasa ialah seorang pengikut dan penerus Ilyas As.  Ia hidup dari tahun 
938 S.M. sampai 828 S.M. Lihat pula catatan no. 870.

2542. Nabi yang terkenal dengan nama ini agaknya Nabi Yehezkiel As, yang 
disebut Zulkifli oleh orang-orang Arab. Lihat juga catatan no. 1912.

2543. Hari Perhitungan, ketika seluruh kaum layak menerima ganjaran atau 
azab sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hari Perhitungan akan datang kepada 
setiap orang, masyarakat, dan bangsa dalam kehidupan ini juga.

2544. Penghuni neraka akan disuruh minum air yang sangat panas atau sangat 
dingin. Karena mereka tidak memfaedahkan dengan sebaik-baiknya kemampuan 
mereka yang dianugerahkan Tuhan dan menggunakannya sampai batas-batas 
maksimum serta tidak mengambil jalan-tengah yang sehat, maka mereka akan 
disuruh minum air yang sangat panas atau air yang sangat dingin.

a52 : 14.
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62. Mereka pun akan berkata, 
“Wahai Tuhan kami, barangsiapa 
yang telah menyediakan ini 
bagi kami, maka tambahkanlah 
kepadanya azab yang aberlipat 
ganda dalam api.”2548

ابًا 
َ

َعذ فَِزۡدُہ  ا 
َ

ٰہذ لََنا  َم  قَّدَ َمۡن  َربََّنا  قَالُۡوا 

اِر ﴿۶۲﴾  ِضۡعًفا فِي الّنَ

63. Dan ahli neraka akan ber-
kata, “ Apakah gerangan yang 
terjadi dengan kami sehingga 
kami tidak melihat orang-
orang2549 yang biasa kami anggap 
mereka dari orang-orahg jahat?”

ۡم 
ُ
ہ نَُعّدُ ا  ُکّنَ ِرَجالًا  نَٰري  لَا  لََنا  َما  قَالُۡوا  َو 

َراِر ﴿۶۳﴾ 
ۡ

َن الۡاَش ّمِ

64. “Apakah karena kami meng-
anggap mereka hina dengan tidak 
adil, ataukah penglihatan kami 
bengkok tidak dapat melihat2550 
mereka.

 ﴾۶۴﴿ الۡاَبَۡصاُر  مُ 
ُ
َعۡنہ َزاَغۡت  اَۡم   ِسۡخِریًّا   ۡم 

ُ
ٰنہ

ۡ
خَذ

َّ
اَت

65. Sesungguhnya yang demi-
kian itu pasti terjadi, yaitu bper-
tengkaran ahli neraka.

اِر ﴿٪۶۵﴾  خَاُصُم  اَۡہِل الّنَ
َ
  ت

ٌ
حَّق

َ
ِاّنَ  ٰذلَِک  ل 

66. Katakanlah, “Aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan; dan 
tidak ada tuhan selain Allah Yang 
Mahaesa, Yang Mahaunggul.

ُہ  
ا اللّٰ

َّ   اَنَا� ُمۡنِذٌر ۖ ّوَ َما ِمۡن  ِالٍٰہ  ِال
ۤ
َما

قُۡل  ِانَّ

 ﴾۶۶ۚ اُر ﴿ الَۡواِحُد  الَۡقّہَ

67. Tuhan seluruh langit dan 
bumi, dan apa yang ada di antara 
keduanya, Yang Mahaperkasa, 
Yang Maha Pengampun.

الۡعَِزیُۡز   بَۡیَنُہَما  َما  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َرّبُ 

اُر ﴿۶۷﴾ 
َ
الَۡغّف

2545. Di samping arti yang diberikan dalam terjemahan ayat, ayat ini dapat 
juga berarti, “dan seperti mereka akan ada rombongan-rombongan lain dengan 
corak yang sama.”

2546. Ketika para pemimpin kekafiran melihat serombongan pengikut 
mereka datang ke neraka, mereka akan diberitahu, bahwa serombongan pengikut 
mereka pun akan masuk ke dalam api bersama-sama mereka. Karena pengikut-
pengikut mereka buru memburu mengikuti mereka dengan membabi-buta dan 
tanpa panjang pikir lagi, menolak kebenaran, maka mereka akan memasuki neraka 
berdesak-desakan.

2547. Para pengikut pemimpin-pemimpin keingkaran akan mengutuk para 

a7 : 39.   b34 : 32;  40 : 48.

R. 5
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68. Katakanlah, “Itu adalah 
berita besar”,2551  ﴾۶۸ۙ قُۡل ُہَو  نََبٌؤا َعِظۡیٌم ﴿

69. “Yang  darinya  kamu ber-
paling,

اَنۡتُۡم َعۡنُہ  ُمۡعِرُضۡوَن ﴿۶۹﴾ 
70. “Aku tidak mempunyai 

pengetahuan apa pun tentang 
Dewan Malaikat agung,2552 ketika 
mereka sedang berbahas.”

ۡذ  ِا ٰۤي  لۡاَۡعل ا لَۡملَِا  بِا ٍم ۭ 
ۡ
ِعل ِمۡن  لَِي  َن  ا

َ
ک َما 

َيۡخَتِصُمۡوَن ﴿۷۰﴾ 

71. “Tidak diwahyukan kepa-
daku melainkan bahwa sesung-
guhnya aku adalah seorang 
pemberi peringatan yang jelas.”

 ﴾۷۱﴿ ِبیٌۡن  ّمُ نَِذیٌۡر   اَنَا�    
ۤ
َما

اَنَّ اۤ  
َّ ِال ّيَ  

َ
ِال ي  یُّۡوحٰۤ ِاۡن 

72. aIngatlah ketika Tuhanmu 
berkata kepada malaikat, “Se-
sungguhnya Aku akan mencipta-
kan manusia dari tanah liat, “

ۡن  بََشًرا ِمّ ِۡي َخالٌِق  ۭ
ّ

ِان ِۃ  
َ

ِٰٓئک َمل
ۡ
قَاَل َربَُّک لِل ِاۡذ 

ِطیٍۡن ﴿۷۲﴾ 

73. bDan tatkala Aku menyem-
purnakannya dan Aku tiupkan ke 
dalamnya roh-Ku, maka rebahlah 
kamu dengan bersujud kepada-
nya.2553 

فََقُعۡوا   ۡوِحۡي  ّرُ ِمۡن  ِفۡیِہ  نََفۡخُت  َو  یُۡتٗہ  َسّوَ فَِاَذا 

لَٗہ ٰسِجِدیَۡن ﴿۷۳﴾ 

pemimpin mereka dengan kata-kata itu. Para pemimpin dan orang-orang yang 
dipimpin akan kutuk-mengutuk. Telah menjadi fitrat manusia bahwa bila manusia 
dihadapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatannya, ia berusaha melemparkan 
tuduhan kepada orang lain. Tepat seperti itulah umumnya diperbuat orang-orang 
bersalah, ketika mereka berhadapan dengan akibat-akibat perbuatan buruk mereka 
yang mengerikan itu.

2548. Para pengikut pemimpin-pemimpin kekafiran akan berseru supaya 
kutukan Tuhan menimpa para pemimpin mereka dahulu.

2549. Yang diisyaratkan dengan “orang-orang” ialah orang-orang beriman.
2550. Para penghuni neraka akan saling bertanya, “Apakah gerangan yang 

terjadi atas diri kita ini sehingga kita tidak melihat di sini orang-orang yang kita 
anggap tidak berarti dan kita cemoohkan itu dalam kehidupan di dunia. Tidak 
layakkah mereka kita ejek, ataukah mereka sungguh-sungguh orang-orang baik 
dan kudus, ataukah mereka itu ada di neraka, tetapi kita tidak melihat mereka?”

2551. Nabā’ berarti, suatu pemberitahuan; suatu pengumuman yang sangat 

a15 : 29 - 33;  17 : 62.  b15 : 30;  32 : 10.  
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74. Maka para malaikat2554 pun 
taat, mereka taat semuanya. 

 ﴾۷۴ۙ ۡم  اَۡجَمُعۡوَن ﴿
ُ
ہ

ُّ ل
ُ
  ک

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک فََسَجَد الَۡمل

75. Kecuali Iblis, ia taka-
bur dan ia termasuk orang-
orang kafir.

 ﴾۷۵﴿ الٰۡکفِرِیَۡن  ِمَن  اَن 
َ
ک َو  بَرَ 

ۡ
ِؕاۡسَتک ِابۡلِيَۡس   ۤ ا

َّ ِال

76. aDia Allah berfirman, “Hai 
iblis, apakah yang telah meng-
halangimu untuk taat kepada apa 
yang telah Aku ciptakan dengan 
kedua tangan-Ku?2555 Apakah 
karena engkau takabur ataukah 
karena engkau menganggap ter-
masuk orang-orang  yang lebih 
tinggi untuk menaati perintahku?”

لَِما  تَۡسُجَد  اَۡن  َمَنَعَک  َما  یِٰۤابۡلِيُۡس  قَاَل 
ِمَن   ۡنَت 

ُ
ک اَۡم  بَۡرَت 

ۡ
اَۡسَتک  ؕ بَِیَدّيَ  َخلَۡقُت 

الَۡعالِیَۡن ﴿۷۶﴾ 

77. Ia berkata, “Aku lebih 
baik2556 darinya. bEngkau telah 
menciptakan aku dari api sedang-
kan ia telah engkau ciptakan dari 
tanah liat.”

ّوَ   اٍر 
نَّ ِمۡن  َخلَۡقَتِنۡي  ۡنُہ  ّمِ َخیٌۡر  اَنَا�  قَاَل 

َخلَۡقَتٗہ  ِمۡن  ِطیٍۡن ﴿۷۷﴾ 

78. cDia, Allah berfirman, “Maka 
keluarlah engkau darinya2557 ka-
rena sesungguhnya engkau ter-
usir”, 

 ﴾۷۸ۖ َک  َرِجۡیٌم ﴿
قَاَل فَاۡخُرۡج  ِمۡنَہا فَِانَّ

penting; amanat; atau khabar yang memenuhi hati seseorang dengan ketakutan 
(Lane). Kata-kata, “berita besar” mungkin merujuk kepada peristiwa agung 
waktu Al-Qur’an turun atau kepada kedatangan Rasulullah Saw.

2552. Dari QS.2:31 dan dari hadis nampak bahwa bila Tuhan menakdirkan 
untuk membangkitkan seorang nabi di bumi, Tuhan menyatakan kehendak-Nya 
kepada para malaikat yang terdekat kepada-Nya. Mereka memperbincangkan hal 
yang penting itu di kalangan mereka. Para malaikat itu diisyaratkan sebagai Dewan 
Agung. Rasulullah Saw digambarkan mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa 
yang sedang diperbincangkan dan diperdebatkan di langit, tentang hal beliau akan 
diserahi tugas besar dari Allah Swt.

2553. Bila seorang nabi dibangkitkan di dunia, para malaikat diperintahkan 
membantunya dalam melancarkan perjuangannya dan menjadikan segala rencana 
jahat dan rekayasa musuh-musuhnya gagal dan sia-sia.

a7 : 13;  15 : 33.   b7 : 13;  15 : 28;  55 : 16.  c7 : 14;  15 : 35.
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79. aDan sesungguhnya laknat-
Ku menimpa atasmu sampai Hari 
Pembalasan.

یِۡن ﴿۷۹﴾  ّوَ ِاّنَ َعلَۡیَک لَۡعَنِتۡيۤ  ِالٰي یَۡوِم الّدِ

80. Ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku, bjika demikian berilah aku 
tangguh hingga hari mereka 
dibangkitkan.”2558

نِۡظۡرنِۡيۤ  ِالٰي یَۡوِم یُۡبَعُثۡوَن ﴿۸۰﴾ 
َ
قَاَل َرّبِ فَا

81. Dia Allah berfirman, c”Maka 
sesungguhnya kamu termasuk 
orang-orang yang diberi tang-
guh”, 

 ﴾۸۱ۙ َک ِمَن الُۡمۡنَظِریَۡن ﴿
قَاَل  فَِانَّ

82. d”Hingga hari yang waktu-
nya telah ditentukan.”2559 ِالٰي یَۡوِم الَۡوۡقِت الَۡمۡعُلۡوِم ﴿۸۲﴾ 

83. Ia berkata, “Maka demi 
kemuliaan Engkau, pasti aku akan 
menyesatkan mereka semuanya”, 

 ﴾۸۳ۙ ﴿ اَۡجَمِعیَۡن  ۡم 
ُ
ہ لَاُۡغِویَّنَ تَِک  فَِبِعّزَ قَاَل 

84. “Kecuali hamba-hamba 
Engkau yang terpilih di antara 
mereka.”*

ُم  الُۡمۡخلَِصیَۡن ﴿۸۴﴾ 
ُ
ا ِعَباَدَک ِمۡنہ

َّ ِال

85. Dia Allah berfirman, “Maka 
itulah kebenaran, dan kebenaran-
lah yang Aku firmankan”, 

 ﴾۸۵ۚ   اَقُۡوُل ﴿
َ

حَّق
ۡ

 ۪ َو ال
ُ

حَّق
ۡ

قَاَل  فَال

86. “Tentulah Aku akan me-
ngisi Jahanam denganmu dan 
dengan mereka semua yang 
mengikutimu.”2560 

ۡم  
ُ
ِمۡنہ تَِبَعَک  ِممَّۡن  َو  ِمۡنَک  َم 

َجَہنَّ لَاَۡملَـَّٔنَ 

اَۡجَمِعیَۡن  ﴿۸۶﴾ 

2554. Para malaikat atau orang-orang yang bersifat malaikat.
2555. Kata-kata, “dengan kedua tangan-Ku,” berarti, “Aku telah menjadikan 

dia supaya menampakkan di dalam dirinya segala sifat-Ku.”
2556. Para penentang seorang nabi senantiasa menganggap diri mereka lebih 

jaya dari nabi itu dalam kekuasaan, kedudukan, dan pamor. Dirasakan oleh mereka 

a15 : 36.   b7 : 15;  15 : 37;  17 : 63.   c7 : 16;  15 : 38.   d15 : 39.

* Ketika Allah Ta’ala mengusir setan, maka dengan jahat dan tanpa rasa malu ia meminta 
tempo kepada Allah, “Hamba-hamba yang Engkau telah utamakan atas aku,  jika Engkau 
memberiku kesempatan, maka aku akan merebut mereka itu dari Engkau dengan berbagai 
cara dan tipuan- tipuan. Alih-alih mereka menyembah-Mu, mereka akan menyembahku 
kecuali hamba-hamba-Mu yang sejati yang berserah diri kepada-Mu, aku sama sekali tidak 
berdaya atas mereka.”
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87. Katakanlah, “Aku tidak me-
minta imbalan apa pun kepadamu 
atas dakwah itu, dan aku pun 
bukanlah  termasuk orang-orang 
yang berpura-pura. 

  اَنَا�
ۤ
  اَۡسـَٔلُُکۡم َعلَۡیِہ ِمۡن  اَۡجٍر ّوَ َما

ۤ
قُۡل َما

ِِفیَۡن ﴿۸۷﴾ 
ّ ل

َ
 ِمَن الُۡمَتک

88. Tidaklah aAl-Qur’an itu 
melainkan suatu peringatan untuk 
semesta alam.

ٰعلَِمیَۡن ﴿۸۸﴾ 
ۡ
ٌر  لِّل

ۡ
ا  ِذک

َّ ِاۡن  ُہَو  ِال

89. Dan pasti kamu akan me-
ngetahui berita kebenaran-nya 
sesudah suatu masa.2561

ٗہ  بَۡعَد ِحیٍۡن ﴿٪۸۹﴾
َ
َو  لََتۡعلَُمّنَ  نََبا 

a7 : 17 - 18;  15 : 40.

seperti melukai rasa keangkuhannya untuk bai’at di tangan orang yang dianggap 
mereka, sama dengan atau bahkan lebih rendah dari mereka sendiri.

2557. Kata pengganti hā dalam ungkapan Minhā tidak mengisyaratkan 
kepada surga sesudah mati, sebab surga itu tempat yang setan tidak mungkin dapat 
masuk ke sana dan tiada seorang pun yang sudah masuk ke sana dikeluarkan lagi 
(QS.15:49). Kata pengganti itu merujuk kepada keadaan sebelum kedatangan 
seorang nabi, ketika orang-orang pada lahirnya nampak hidup sejahtera dan 
keadaan itu dalam Al-Qur’an dilukiskan sebagai Jannah (surga).

2558. Kelahiran rohani manusia kedua kali — ketika telah mencapai tingkatan 
“Nafs al-Mutma‘innah” (jiwa yang berada dalam ketenteraman) — ia menjadi 
kebal terhadap kemerosotan rohani. Lihatlah juga catatan no. 1498.

2559. Saat ketika akhirnya kebenaran menang atas kepalsuan dan para 
pembela kepalsuan dihancurkan total.

2560. Percakapan antara Tuhan dan setan tidak mengisyaratkan kepada 
suatu percakapan yang sungguh-sungguh telah terjadi, melainkan percakapan itu 
menampilkan dalam bahasa kiasan, keadaan segala sesuatu seperti adanya pada 
saat, ketika seorang nabi Allah dibangkitkan. “Manusia” yang disebut dalam ayat 
72 itu secara khusus maksudnya adalah seorang nabi yang ada pada zaman itu, 
dan iblis menampakkan sifat orang-orang durjana dan berpikiran buruk yang 
menentang beliau serta berusaha merintangi dan menghambat kemajuan tugas 
yang dilaksanakan beliau.

2561. Rasulullah Saw dilukiskan di sini sedang bersabda kepada orang-orang 
ingkar, bahwa mereka tidak lama lagi akan mengenal kebenaran risalah beliau.
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Surah 39
AL-ZUMAR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 76, dengan basmalah

Rukuknya : 8

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain 

Surah ini mempunyai gaya bahasa dan tema pembahasan yang 
sama dengan lima surah yang mendahuluinya dan diturunkan pada 
masa permulaan risalah Rasulullah Saw. Beberapa penulis Barat, 
seperti Rodwell dan Muir, menempatkannya pada akhir masa Mekah. 
Tetapi, bagian terbesar dari para cendekiawan cenderung berpendapat 
bahwa surah ini diturunkan pada permulaan masa hidup Rasulullah 
Saw di Mekah. Tema pembahasan utama dalam keenam surah, yang 
diawali oleh Surah Saba’, ialah, wahyu Ilahi dengan penyebutan 
secara khusus turunnya Al-Qur’an dan kepercayaan akan Tauhid Ilahi. 
Kenyataan bahwa ada satu Perancang, satu Pengatur, dan satu Pencipta 
alam semesta, tak ayal lagi dapat membawa kepada kesimpulan bahwa 
ada urutan, kesesuaian, keserasian, dan koordinasi meliputi alam 
semesta, dan yang terhadap kenyataan itu semua, ilmu pengetahuan 
memberi kesaksian yang tidak dapat ditolak. Keberhasilan rasul-
rasul Tuhan dengan sumber-sumber daya yang serba sangat terbatas 
dalam perlawanan terhadap musuh yang jauh lebih besar dan lebih 
kuat merupakan dalil lain lagi, guna membuktikan adanya Tuhan serta 
Keesaan-Nya.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan masalah turunnya Al-Qur’an dan lebih 

lanjut membahas keperluan, maksud serta tujuan agung semua kitab 
wahyu dan nabi-nabi Allah, yaitu, menegakkan Tauhid Ilahi di bumi ini. 
Rintangan terbesar, yang menghalangi jalan pencapaian tujuan yang 
besar lagi mulia itu, terletak pada kenyataan bahwa manusia cenderung 
menyembah tuhan-tuhan palsu – berhala-berhala ciptaannya sendiri. 
Dari semua bentuk syirik, mungkin yang paling menjijikkan dan 
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paling meluas serta paling merugikan perkembangan rohani seluruh 
masyarakat ialah kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Allah. Surah ini 
membentangkan rencana dan susunan yang paling indah dan sempurna 
dalam alam semesta sebagai dalil yang mendukung kepercayaan bahwa 
hanya ada satu Maha Perencana di belakang segala penciptaan. Ketiga 
tingkatan yang dilalui oleh Mudghah (janin) sebelum tumbuh menjadi 
manusia dewasa, telah dikemukakan sebagai dalil tambahan.

Sesudah membahas dengan cara singkat maksud dan kepentingan 
wahyu Ilahi, surah ini memberikan dua buah dalil yang sangat kuat 
dan sehat dalam mendukungnya, ialah (1) mereka yang mengada-
adakan dusta terhadap Tuhan, dan mereka yang menolak kebenaran, 
tidak pernah berhasil seumur hidupnya. Kegagalan dan kenistaan 
menguntit setiap langkah mereka; (2) nabi-nabi Allah dan orang-orang 
yang menerima serta mengikuti bimbingan mereka senantiasa berhasil 
dan perjuangan mereka menang. Kedua dalil itu merupakan ukuran 
yang tidak mungkin meleset untuk menguji kebenaran seseorang, yang 
menda’wakan diri telah menerima wahyu Ilahi. Diuji dengan ukuran 
itu, kebenaran da’wa Rasulullah Saw sebagai rasul Allah dan kebenaran 
Al-Qur’an sebagai wahyu samawi, sungguh tiada bandingannya dan 
terbukti tidak meragukan. 

Kemudian surah ini menyampaikan sekelumit pesan harapan 
dan hiburan kepada orang-orang berdosa dengan mengatakan kepada 
mereka bahwa Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Sifat 
Rahmaniah-Nya meliputi segala sesuatu. Dia hanya menghendaki 
perubahan hati pada pihak orang berdosa. Manusia harus 
membentuk takdirnya sendiri, dan pengurbanan siapapun tidak akan 
menyelamatkannya. Tetapi, ia diberi amanat banyak kesempatan untuk 
bertaubat dan memperbaiki diri; akan tetapi, jika ia terus menerus 
dengan sengaja menempuh jalan yang buruk, ia akan mendapat siksaan 
keras. Menjelang akhir, surah ini mempergunakan beberapa ayat bagi 
pemberian gambaran tentang Hari Kebangkitan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bKitab ini diturunkan dari 
Allah Yang Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

 ﴾۲﴿ حَِکۡیِم 
ۡ

ال الۡعَِزیِۡز  ِہ 
اللّٰ ِمَن  الِۡکٰتِب  ِزیُۡل 

ۡ
تَن

3. cSesungguhnya Kami  telah 
menurunkan Kitab ini kepada 
engkau dengan segala kebenaran; 
maka sembahlah Allah dengan 
setulus ketaatan kepada-Nya.

فَاۡعُبِد  حَّقِ 
ۡ

بِال الِۡکٰتَب  ِالَۡیَک    
ۤ
اَنَۡزلَۡنا   

ۤ
ا

َ ِانّ  

 ﴾۳﴿ؕ یَۡن  ُہ  الّدِ
َ ّ َہ  ُمۡخلًِصا ل

اللّٰ

4. Ingatlah hanya untuk Allah 
ketaatan yang tulus. Dan orang-
orang yang mengambil pelindung-
pelindung selain Dia, katakanlah, 
“Kami tidak menyembah mereka 
itu melainkan supaya mereka 
akan mendekatkan kami kepada 
Allah sedekat-dekatnya.”2562 Se-
sungguhnya dAllah akan memu-
tuskan di antara mereka tentang 
apa yang di dalamnya mereka 
berselisih. Sesungguhnya Allah 
tidak akan memberi petunjuk 
kepada pendusta yang tidak ber-
syukur.

ۡوا  ِمۡن 
ُ

خَذ
َّ
ِذیَۡن ات

َّ خَالُِص َؕو ال
ۡ

یُۡن ال ِہ الّدِ
اَلَا لِلّٰ

ي 
َ

  ِال
ۤ
بُۡونَا ا لُِیَقّرِ

َّ ۡم  ِال
ُ
ُدۡونِٖہۤ  اَۡولَِیٓاَء ۘ َما نَۡعُبُدہ

ۡم 
ُ
ہ َما  فِۡي  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ُم 

ُ
َيۡحک َہ 

اللّٰ يِؕاّنَ 
ٰ
ُزلۡف ِہ 

اللّٰ

ُہَو  َمۡن  یَۡہِدۡي  لَا  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ۬ؕ َيۡخَتلُِفۡوَن  ِفۡیِہ 

اٌر ﴿۴﴾ 
َ
ّف

َ
ِذٌب  ک

ٰ
ک

وقف
لازم

2562. Manusia cenderung menyembah tuhan-tuhan palsu, berhala-
berhala ciptaan sendiri, seperti wali-wali dan orang-orang suci; kekayaan, 
kekuasaan dan hawa nafsu; kepercayaan dan adat kebiasaan turun-temurun, 
dan sebagainya, (ia) senantiasa mengkhayalkan bahwa kesemuanya itu dapat 
menolongnya memahami dan mengerti hakikat Dzat Ilahi.

a1 : 1.   b32 : 3;  36 : 6;  40 : 3;  41 : 3;  46 : 3.   c5 : 49;  6 : 107.
d4 : 142;  22 : 70;  32 : 26.
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2563. Kata, Anzala, bila dipakai bertalian dengan kalamullah, berarti 
Auhā, artinya, “Dia mewahyukan;” dan bila dipakai mengenai barang-barang 
yang biasa dipergunakan sehari-hari, artinya, A‘ tā, yakni, ia memberi atau 
menganugerahkan. Kata itu dipakai dalam arti terakhir dalam ayat ini dan dalam 
ayat-ayat QS.7: 27 dan QS.57: 26.

5. aSekiranya Allah berkehen-
dak mengambil seorang anak, 
tentu Dia memilih dari apa yang 
Dia ciptakan sesuai apa yang Dia 
kehendaki. Mahasuci Dia. Dia-
lah Allah Yang Mahaesa, Maha-
unggul.

ِممَّا  ي 
ٰ
اۡصَطف

َّ ل َولًَدا   
َ

ِخذ
َّ

یَّت اَۡن  ُہ 
اللّٰ اََراَد  لَۡو 

الَۡواِحُد  ُہ  
اللّٰ ُہَو   ؕ ُسۡبٰحَنٗہ   � يََشٓاُء  َما  َيۡخلُُق 

اُر ﴿۵﴾  الَۡقّہَ

6. bDia telah menciptakan se-
luruh langit dan bumi dengan 
hak, Dia menutupkan malam ke 
dalam siang dan Dia menutupkan 
siang ke dalam malam, cDia 
menundukkan matahari dan bu-
lan, masing-masing menempuh 
jalur peredarannya hingga masa 
tertentu. Ketahuilah Dialah Yang 
Mahaperkasa, Maha Pengampun.

ۡیَل 
َّ ُر ال ّوِ

َ
ۚ  یُک حَّقِ

ۡ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض بِال َخلََق الّسَ

َر 
َ
َسّخ َو  ۡیِل 

َّ ال َعلَي  َہاَر  الّنَ ُر  ّوِ
َ

یُک َو  َہاِر  الّنَ َعلَي 

 ؕ ي  َسّمً ّمُ لِاََجٍل  ۡجِرۡي 
َ
ّي  

ٌ
ّل

ُ
ک  ؕ الَۡقَمرَ  َو  ۡمَس 

َ
الّش

اُر ﴿۶﴾ 
َ
اَلَا ُہَو  الۡعَِزیُۡز  الَۡغّف

7. dDia telah menciptakanmu 
dari satu jiwa kemudian Dia 
menjadikan darinya pasangannya, 
dan Dia telah menurunkan2563 
bagimu dari binatang ternak de-
lapan ekor yang berpasangan.2564 
Dia menciptakanmu dalam perut 
ibumu, ciptaan demi ciptaan me-
lalui tiga tahap kegelapan.2565 
Demikianlah Allah Tuhanmu, Ke-
punyaan-Nya-lah kerajaan. Tiada 
Tuhan selain Dia, maka kemana-
kah kamu akan dipalingkan?*

اِحَدٍۃ  ثُّمَ  َجَعَل ِمۡنَہا  ۡفٍس ّوَ
ۡن نَّ ۡم ّمِ

ُ
 َخلََقک

  
َ

َن الۡاَنَۡعاِم ثَٰمِنَیۃ َزۡوَجَہا َو اَنَۡزَل  لَُکۡم ّمِ

ًقا 
ۡ
ۡم  َخل

ُ
ٰہِتک ۡم فِۡي بُُطۡوِن اُّمَ

ُ
َيۡخلُُقک اَۡزَواٍجؕ 

ثَلٍٰثٰؕذلُِکُم  ُظلُٰمٍت  فِۡي  ٍق 
ۡ
َخل ۡن ۭ بَۡعِد  ِمّ

ي 
ّٰ

ن
َ
فَا  ۚ ُہَو  ا 

َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ   ؕ ُک 
ۡ
الُۡمل لَُہ  ۡم 

ُ
َربُّک ُہ 

اللّٰ

تُۡصَرفُۡوَن ﴿۷﴾ 

a2 : 117; 10 : 69;  17 : 112;  19 : 89 - 93.  b6 : 74; 14 : 20; 16 : 4; 29 : 45.   c7 : 55; 13 : 3; 29 : 62; 31 : 

30; 35 : 14.   d4 : 2; 7 : 190; 16 : 73.

* Walaupun kata ‘nuzul’ berarti turun dan di sini digunakan untuk pengertian benda-benda yang 
berfaedah luarbiasa bukan berarti diturunkan dari langit secara zahir.  Semua orang di dunia 
tahu, bahwa binatang ternak tidak turun seperti hujan dari langit, tapi walaupun begitu digunakan 
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2564. Dengan kata-kata, “delapan ekor yang berpasangan,” khusus 
diisyaratkan jodoh-jodoh kambing, domba, unta, dan sapi yang disebut dalam 
QS.6:144-145, mungkin karena semua binatang itu binatang-binatang yang 
digunakan orang sehari-hari.

8. Jika kamu tidak bersyukur, 
maka sesungguhnya Allah Maha-
kaya tidak bergantung kepadamu. 
Dan Dia tidak menyukai pada 
hamba-hamba-Nya yang tidak 
bersyukur. Tetapi jika kamu ber-
syukur,2566 Dia menyukaimu. aDan 
tidak ada pemikul beban akan 
memikul beban orang lain, 
kemudian kepada Tuhanmu tem-
pat kembalimu. Dan Dia akan 
memberitahukan kepadamu ten-
tang apa yang telah kamu kerja-
kan. Sesungguhnya Dia Maha-
mengetahui segala yang tersem-
bunyi dalam dada.

لَا  ۡم َؕو 
ُ

َعۡنک َغِنّيٌ   َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  ُرۡوا 

ُ
ف

ۡ
تَک ِاۡن 

ُرۡوا یَۡرَضُہ 
ُ

َر َۚو ِاۡن تَۡشک
ۡ
یَۡرٰضي لِِعَباِدِہ الُۡکف

ۡزَر اُۡخٰري ؕثُّمَ  لَُکۡم ؕ َو لَا تَِزُر  َواِزَرٌۃ    ِوّ

ۡم بَِما ُکۡنتُۡم 
ُ

ُئک ۡم فَُیَنّبِ
ُ

ۡرِجُعک
َ
ۡم ّم

ُ
ِالٰي َربِّک

ُدۡوِر ﴿۸﴾  اِت الّصُ
َ

ٗہ َعلِۡیٌم  ۭبِذ
تَۡعَمُلۡوَن ِؕانَّ

ثلاثۃ 
ارباع
الجزء  46

9. bDan apabila kemudharatan 
menimpa manusia, ia berseru 
kepada Tuhannya seraya kembali 
kepada-Nya, kemudian apabila 
Dia memberikan kepada-Nya 
kenikmatan dari Hadhirat-Nya, ia 
lupa akan doa-doa yang biasa dia 
mohonkan kepada-Nya sebelum 
itu dan ia menjadikan bagi Allah 
sekutu-sekutu, supaya ia me-
nyesatkan manusia dari jalan-
Nya. Katakanlah, “Ambillah 
sedikit faedah dengan kekufuran-
mu, pada akhirnya sungguh 
engkau termasuk penghuni api.”

ُمِنۡیًبا  َربَّٗہ  َدَعا  ُضّرٌ  الِۡانَۡساَن  َمّسَ  ِاَذا  َو 

اَن 
َ
ۡنُہ نَِسَي َما ک   ّمِ

ً
لَٗہ  نِۡعَمۃ ِالَۡیِہ  ثُّمَ  ِاَذا َخّوَ

اَنَۡداًدا  ِہ  
لِلّٰ َجَعَل  َو  قَۡبُل  ِمۡن  ِالَۡیِہ  ا   یَۡدُعۡوۤ

رَِک  
ۡ
ف

ُ
بِک ۡع  تََمّتَ َسِبۡیِلٖہؕقُۡل  َعۡن   

َ
لُِّیِضّل

اِر ﴿۹﴾  َک  ِمۡن  اَۡصٰحِب الّنَ
قَلِۡیلًاۖ ِانَّ

a6 : 165;  35 : 19;  53 : 39.   b17 : 68;  30 : 34;  39 : 50.

kata ‘nuzul’, dikarenakan sangat banyak memberi manfaat kepada umat manusia. Kata ‘nuzul’ ini 
digunakan untuk kedatangan kedua kali Nabi Isa As tapi yang paling utama kata ‘nuzul’ digunakan 
untuk kedatangan Rasulullah Saw, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman ‘Qad anzalallahu ilaikum 
dzikran rasuulan’  (Q.S. 65: 11-12). Setiap ulama mengakui bahwa Rasulullah Saw tidak turun dari 
langit secara jasmani. Mereka perlu merenungkan kembali kata ‘nuzul’ untuk Nabi Isa As.
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10. Apakah orang yang berdoa 
dengan khusyuk kepada Allah 
pada waktu malam dengan ber-
sujud dan berdiri, takut kepada 
hari akhir dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya, sama dengan 
ia yang tidak taat? Katakanlah, 
a”Apakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?” Sesung-
guhnya yang mengambil nasihat 
hanyalah orang-orang yang ber-
akal. 

قَٓائًِما  ّوَ  َساِجًدا  ۡیِل 
َّ ال نَٓاَء  

ٰ
ا قَانٌِت  ُہَو  ۡن  اَّمَ  

قُۡل   ؕ َربِّٖہ    
َ

َرۡحَمۃ یَۡرُجۡوا  َو  ِخَرَۃ  
ٰ

الۡا ُر 
َ

ۡحذ
َ
ّي

لَا  ِذیَۡن 
َّ ال َو  یَۡعلَُمۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال يَۡسَتِوي  َہۡل  

ُر  اُولُوا الۡاَلَۡباِب ﴿٪۱۰﴾ 
َ ّ
ک

َ
َما یََتذ

یَۡعلَُمۡوَن ؕ ِانَّ 

11. Katakanlah, “Wahai hamba-
hamba-Ku yang beriman, ber-
takwalah kepada Tuhanmu. Bagi 
orang-orang yang mengerjakan 
kebaikan di dunia ini bakan ada 
ganjaran yang baik. Dan bumi 
Allah itu luas. Sesungguhnya 
corang-orang yang sabar akan 
dicukupkan ganjarannya dengan 
tanpa perhitungan.2567 

 ؕ ۡم 
ُ

َربَّک ُقۡوا 
َّ ات َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ٰیِعَباِد  قُۡل   

 ؕ  
ٌ

َحَسَنۃ نَۡیا  الّدُ ٰہِذِہ   فِۡي  اَۡحَسُنۡوا  ِذیَۡن 
َّ لِل

ِبُرۡوَن   الّصٰ ي 
َّ

یَُوف َما 
ِانَّ  ؕ  

ٌ
َواِسَعۃ ِہ  

اللّٰ اَۡرُض  َو 

ۡم بَِغیِۡر ِحَساٍب ﴿۱۱﴾ 
ُ
اَۡجَرہ

12. dKatakanlah, “Sesungguh-
nya aku diperintahkan supaya 
beribadah kepada Allah dengan 
penuh ketaatan kepada-Nya dalam 
beragama,

ُہ 
َ ّ ل ُمۡخلًِصا   َہ  

اللّٰ اَۡعُبَد  اَۡن   اُِمۡرُت  ِۡيۤ  
ّ

ِان قُۡل   

یَۡن ﴿۱۲﴾  الّدِ

2565. Ungkapan, “tiga (tahap) kegelapan,” dapat mengisyaratkan kepada 
tiga  perkembangan janin — Nutfah (air mani), ‘Alaqah (segumpal darah), dan 
Mudghah (segumpal daging); atau kepada ketiga bentuk yang disebut dalam 
QS.86:7-8; 3:7, dan QS.16:79 atau kepada ketiga masa yang rawan waktu wanita 
mengandung: (a) dari bulan kedua sampai bulan ketiga masa mengandung; (b) 
dari bulan ketiga sampai bulan kelima, dan (c) permulaan bulan kedelapan. 
Selama mengandung terdapat bahaya keguguran pada ketiga tingkat itu.

2566. Karena Syukr menunjukkan penggunaan rahmat Ilahi secara tepat 
menurut kehendak Tuhan (QS.14:8), maka Kufr adalah penyalahgunaan karunia-
karunia itu.

2567. Ayat ini memperingatkan orang-orang beriman, bahwa mereka 

a40 : 59.   b16 : 31.   c3 : 58;  11 : 112;  16 : 97.  d13 : 37.

R. 2
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13. “Dan aku diperintahkan 
supaya menjadi orang yang 
pertama yang berserah diri 
kepada-Nya.”

 ﴾۱۳﴿ الُۡمۡسلِِمیَۡن  َل  اَّوَ اَُکۡوَن   لِاَۡن   اُِمۡرُت  َو   

14. aKatakanlah, “Sesungguh-
nya aku takut azab pada Hari 
yang besar jika aku durhaka 
kepada Tuhanku,.”

یَۡوٍم  اَب 
َ

َعذ َربِّۡي   َعَصۡیُت  ِاۡن  اََخاُف  ِۡيۤ  
ّ

ِان قُۡل    

َعِظۡیٍم ﴿۱۴﴾ 
15. bKatakanlah, “Allah-lah 

yang aku sembah dengan penuh 
ketaatan kepadaNya dalam 
beragama,2568

 ﴾۱۵ۚ ِدیِۡنۡي ﴿ ٗہ  
َ ّ ل ُمۡخلًِصا  اَۡعُبُد   َہ  

اللّٰ  قُِل 

16. dan untukmu sembahlah 
apa yang kamu kehendaki selain 
Dia.” Katakanlah, “Sesungguhnya 
orang-orang yang rugi adalah 
mereka yang merugikan diri me-
reka sendiri dan keluarga mereka 
pada Hari Kiamat.” Ketahuilah 
yang demikian itu adalah kerugian 
yang nyata.

ٰخِسِریَۡن 
ۡ

ۡن ُدۡونِٖہؕقُۡل ِاّنَ ال فَاۡعُبُدۡوا َما ِشۡئتُۡم ّمِ

ۡم َو اَۡہلِۡیہِۡم یَۡوَم الِۡقٰیَمِۃؕ 
ُ
ا اَنُۡفَسہ

ۤ
ِذیَۡن َخِسُرۡو

َّ ال

خُۡسَراُن  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۶﴾ 
ۡ

اَلَا ٰذلَِک ُہَو ال

17. cBagi mereka itu ada lapisan-
lapisan api di atasnya, dan di 
bawah mereka pun ada lapisan 
yang sama. Demikian Allah 
memperingatkan hamba-hamba-
Nya dengan itu. Wahai hamba-
hamba-Ku, maka bertakwalah 
kepada-Ku.

ۡحِتہِۡم 
َ
ت ِمۡن  َو  اِر  الّنَ َن  ّمِ ُظلٌَل  فَۡوِقہِۡم  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ  

ُہ  بِٖہ ِعَباَدٗہ ؕ ٰیِعَباِد  
ُف اللّٰ ُظلٌَل ٰؕذلَِک ُيخَّوِ

ُقۡوِن ﴿۱۷﴾ 
َّ فَات

akan terpaksa melalui cobaan-cobaan dan kemalangan-kemalangan, dan 
akan terpaksa harus juga meninggalkan kampung halaman mereka karena 
Allah. Baru setelah mereka berhasil mengatasi musibah itu, mereka akan 
mendapatkan bumi Tuhan ini luas dan lapang bagi mereka dan akan menerima 
ganjaran mereka sepenuhnya dari Tuhan dengan berlimpah-limpah.

2568. Dalam serangkai ayat singkat, meliputi empat ayat saja (ayat 3, 
4, 12, dan 15), Rasulullah Saw telah diperintahkan supaya beribadah kepada 
Allah dengan seikhlas-ikhlas ketaatan. Agaknya ayat-ayat itu menyiapkan 
kaum Muslimin untuk menghadapi cobaan-cobaan hebat yang telah menunggu 
mereka di Medinah. Surah ini diturunkan pada masa Mekah bagian akhir, 

a6 : 16;  10 : 16.   b40 : 66;  98 : 6.  c7 : 42;  18 : 30.
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18. Dan orang-orang yang 
menjauhi penyembahan berhala-
berhala dan kembali kepada 
Allah, bagi mereka ada kabar 
gembira. Maka berilah kabar 
gembira kepada hamba-hamba-
Ku,  

یَّۡعُبُدۡوَہا  اَۡن  اُغۡوَت 
َ

الّط اۡجَتَنُبوا  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

ۡر   يۚفََبّشِ لُۡبۡشٰر ا ُم 
ُ
لَہ ِہ 

للّٰ ا ي 
َ

ل ِا ا  بُۡوۤ اَنَا َو

 ﴾۱۸ۙ ﴿ ِعَباِد 

19. aYaitu orang-orang yang 
mendengarkan firman Kami lalu 
mengikuti yang terbaik dari-
nya.2569 Mereka itulah orang-
orang yang telah dibimbing oleh 
Allah dan mereka itulah orang-
orang yang berakal.

اَۡحَسَنٗہ ؕ  ِبُعۡوَن  فََیّتَ الَۡقۡوَل  يَۡسَتِمُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡم  اُولُوا  
ُ
ِٰٓئَک ہ ُہ َو اُول

ُم اللّٰ
ُ
ِذیَۡن َہٰدىہ

َّ ِٰٓئَک ال اُول

الۡاَلَۡباِب ﴿۱۹﴾ 

20. Maka apakah orang yang 
dipastikan ketentuan azab atasnya 
dapat diselamatkan? Apakah 
engkau dapat menyelamatkan 
orang yang berada dalam api?

 
ُ

نَۡت تُۡنِقذ
َ
اِبؕ  اَفَا

َ
 الَۡعذ

ُ
لَِمۃ

َ
 َعلَۡیِہ ک

َ
مَۡن َحّق

َ
 اَف

 ﴾۲۰ۚ اِر ﴿ َمۡن فِي الّنَ

21. Tetapi orang-orang yang 
bertakwa kepada Tuhannya, bbagi 
mereka ada rumah-rumah yang 
bertingkat dan di atasnya di-
bangun pula rumah-rumah yang 
kokoh,2570 yang di bawahnya me-
ngalir sungai-sungai. Inilah janji 
Allah;  dan Allah tidak pernah 
menyalahi janji.

ۡن  ّمِ ُغَرٌف  ۡم 
ُ
لَہ ۡم 

ُ
َربَّہ َقۡوا 

َّ ات ِذیَۡن 
َّ ال لِٰکِن 

ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت  �  

ٌ
ۃ ۡبِنّیَ ّمَ ُغَرٌف  فَۡوِقَہا 

ُہ  الِۡمۡیَعاَد ﴿۲۱﴾ 
ِہؕ  لَا ُيۡخلُِف اللّٰ

الۡاَنٰۡہُر ؕ۬ َوۡعَد اللّٰ

ketika orang-orang Muslim sedang bertolak ke Medinah secara perseorangan 
dan dalam rombongan-rombongan kecil.

2569. Bila ada dua jalan yang sama halalnya terbuka bagi seorang yang 
beriman, ia mengambil jalan yang dapat membawa hasil yang paling baik.

2570. Perbedaan dalam martabat orang-orang mukmin di surga 
menunjukkan bahwa akan ada perbedaan menurut usaha dan amal mereka 
masing-masing, yang berarti, bahwa kehidupan di akhirat itu bukan suatu 
kehidupan tanpa kegiatan dan bertopang dagu, melainkan kehidupan 
yang diisi dengan kerja yang tiada henti-hentinya dan kemajuan yang 
berkesinambungan.

a7 : 205.   b25 : 76;  29 : 59;  34 : 38.
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22. Apakah engkau tidak melihat 
abahwasanya Allah menurunkan air 
dari langit kemudian Dia meng-
alirkannya melalui sumber-sumber di 
bumi, kemudian Dia menumbuhkan 
dengannya btumbuh-tumbuhan yang 
bermacam-macam warnanya? Ke-
mudian tumbuh-tumbuhan itu men-
jadi kering, lalu engkau melihatnya 
menguning; kemudian Dia merubah-
nya menjadi jerami yang terpotong-
potong. Sesungguhnya dalam yang 
demikian itu terdapat nasihat bagi 
orang-orang yang berakal. 

َمٓاِء َمٓاًء فََسلََکٗہ  َہ اَنَۡزَل ِمَن الّسَ
اَلَۡم تََر اَّنَ اللّٰ

ۡخَتلًِفا  
ُ

یََنابِۡیَع فِي الۡاَۡرِض ثُّمَ ُيۡخِرُج بِٖہ َزۡرًعا ّم

ٗہ 
ُ
َيۡجَعل ثُّمَ  ا  ّرً

َ
ُمۡصف ٰرىُہ 

َ
فَت یَِہۡیُج   ثُّمَ  اَلَۡوانُٗہ  

ٰري لِاُولِي الۡاَلَۡباِب ﴿٪۲۲﴾ 
ۡ

ُحَطاًماِؕاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَِذک 

23. cApakah orang yang telah Allah 
bukakan dadanya untuk menerima 
Islam, lalu ia mendapat cahaya2571 
dari Tuhan-nya sama dengan orang-
orang yang meraba-raba dalam 
gelapnya kekafiran? Maka celakalah 
orang-orang yang hatinya keras dari 
mengingat Allah! Mereka itu berada 
dalam kesesatan yang nyata.

َعلٰي  فَُہَو  لِلِۡاۡسلَاِم  َصۡدَرٗہ   ُہ 
اللّٰ َشَرَح  مَۡن 

َ
اَف

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
قُُلۡوبُہ ٰقِسَیِۃ 

ۡ
لِّل فََویٌۡل    ؕ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ نُۡوٍر 

ِبیٍۡن ﴿۲۳﴾  ِٰٓئَک فِۡي َضلٍٰل ّمُ ِہ ؕ اُول
ِر اللّٰ

ۡ
ِذک

24. Allah telah menurunkan se-
baik-baik firman, yaitu sebuah Kitab 
dyang ayat-ayatnya saling menguat-
kan dan diulang-ulang2572 dalam 
bentuk yang berbeda, karena pem-
bacaan itu berdirilah bulu roma 
orang-orang yang takut kepada 
Tuhannya, kemudian kulit dan kalbu 
mereka menjadi lembut untuk meng-
ingat Allah. Itulah petunjuk Allah, 
dengannya Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki. 
eDan barangsiapa yang Allah biarkan 
sesat, maka baginya tidak ada seorang 
pun pemberi petunjuk.

تََشابًِہا   حَِدیِۡث کِٰتًبا ّمُ
ۡ

َل اَۡحَسَن ال ُہ  نَّزَ
اَللّٰ

َيۡخَشۡوَن   ِذیَۡن 
َّ ال ُجُلۡوُد  ِمۡنُہ  تَۡقَشِعّرُ   � َثانَِي  ّمَ

ِر 
ۡ

ۡم  ِالٰي ِذک
ُ
ۡم َو قُُلۡوبُہ

ُ
ۡم ۚ ثُّمَ  تَلِیُۡن ُجُلۡوُدہ

ُ
َربَّہ

بِٖہ َمۡن يََّشٓاُء ؕ  ِہ یَۡہِدۡي 
ُہَدي اللّٰ ِہ ؕ ٰذلَِک 

اللّٰ

مَا لَٗہ ِمۡن َہاٍد ﴿۲۴﴾ 
َ

ُہ  ف
َو َمۡن یُّۡضلِِل اللّٰ

a35 : 28.   b13 : 5;  16 : 14.   c6 : 126.  d15 : 88.   e17 : 98.
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25. Maka apakah orang yang 
menjadikan wajahnya2573 sebagai 
perisai untuk melindungi diri dari 
keburukan azab pada Hari Kiamat 
sama dengan orang-orang yang 
selamat? Dan akan dikatakan ke-
pada orang-orang yang aniaya, 
“Rasakanlah olehmu balasan atas 
apa yang dahulu senantiasa kamu 
kerjakan.”

یَۡوَم  اِب 
َ

الَۡعذ ُسۡوَٓء  بَِوۡجِہٖہ  ِقۡي  یَّّتَ مَۡن 
َ

اَف

لِِمیَۡن ُذۡوقُۡوا َما ُکۡنتُۡم 
ٰ

الِۡقٰیَمِۃَؕو ِقۡیَل لِلّظ

ِسُبۡوَن ﴿۲۵﴾ 
ۡ

تَک

2571. Ajaran Islam itu begitu mendalam dan luasnya sehingga menjadikan 
hati orang-orang beriman mengembang dan penuh dengan makrifat serta 
kecintaan Ilahi. Tentu saja ajaran Islam itu membukakan pandangan-
pandangan alam pikiran, ilmu, dan kebenaran yang baru dan tiada berhingga.

2572. Wahyu Ilahi telah diungkapkan dengan selengkap-lengkapnya dan 
sesempurna-sempurnanya dalam Al-Qur’an. Dalam ayat yang sedang dibahas 
ini Al-Qur’an telah disebut Kitāban Mutasyābihan, yang berarti, bahwa Al-
Qur’an itu sebuah kitab, yang mudah diberi bermacam-macam penafsiran, 
yang semuanya saling menyelarasi dan saling menguatkan. Di tempat mana 
pun dalam Al-Qur’an tidak terdapat pertentangan atau ketidakserasian. Hal 
itu merupakan salah satu dari keutamaan-keutamaannya yang tidak ada tara 
bandingannya. 

Keutamaan Al-Qur’an yang lainnya lagi terletak pada kenyataan bahwa 
Al-Qur’an telah menggunakan kiasan, perlambang, dan perumpamaan atau 
tamsilan. Hal itu menambah keindahan dan keluwesan gaya bahasanya, 
dan menjamin keluasan arti dalam jumlah perkataan yang seminimal-
minimalnya. Pula, Al-Qur’an disebut Matsānī, yang maksudnya bahwa Al-
Qur’an menjelaskan kepercayaan-kepercayaan yang asas-asas pokoknya 
berulang-ulang dan dengan cara dan bentuk yang berbeda untuk menegaskan 
kepentingan, keperluan, dan tujuannya. Kata itu berarti pula bahwa sebagian 
ajaran Al-Qur’an menyerupai ajaran-ajaran Bibel dan Kitab-kitab suci lainnya 
dan sebagian lagi ada yang menerangkan topik baru dan tidak terjangkau dan 
tidak tertandingi dalam keutamaan-keutamaan dan keindahan-keindahannya.

2573. Kata-kata itu berarti kehebatan siksaan, yang akan diterima orang-
orang kafir pada Hari Pembalasan. Mereka akan begitu bingung dan kacau-
balau pikirannya oleh siksaan yang dahsyat itu sehingga daripada melindungi 
wajah mereka, yang adalah bagian tubuh yang paling peka, malahan mereka 
mendongakkan wajah mereka ke muka.
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26. Orang-orang yang sebelum 
mereka pun telah mendustakan 
rasul-rasul Kami; maka datanglah 
aazab kepada mereka dari arah 
yang tidak mereka sadari.

اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ
ٰتىہ

َ
فَا قَۡبلِہِۡم   ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َب 
َّ

ذ
َ
ک  

ِمۡن َحۡیُث لَا  يَۡشعُُرۡوَن ﴿۲۶﴾ 

27. Maka Allah telah membuat 
mereka merasakan kehinaan di 
dalam kehidupan dunia ini dan 
bazab di akhirat pasti akan lebih 
besar lagi, sekiranya mereka me-
ngetahui.

نَۡیاۚ  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  ِخۡزَي 
ۡ

ال ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
َذاقَہ

َ
فَا  

انُۡوا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۲۷﴾ 
َ
ِخَرِۃ اَۡکبَُرۘ  لَۡو ک

ٰ
اُب الۡا

َ
َو لََعذ

وقف
لازم

28. cDan sungguh Kami telah 
memberi penjelasan kepada man-
usia di dalam Al-Qur’an ini dengan 
berbagai perumpamaan supaya 
mereka mendapat nasihat.2574

ِمۡن  ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ فِۡي  اِس  لِلّنَ َضَربَۡنا  لََقۡد  َو   

 ﴾۲۸ۚ ُرۡوَن ﴿
َّ
ک

َ
ۡم  یََتذ

ُ
ہ

َّ َعل
َّ ّلِ  َمَثٍل ل

ُ
ک

29. dKami telah mewahyukan Al-
Qur’an dalam bahasa Arab, yang di 
dalamnya tidak ada kebengkokan, 
supaya mereka bertakwa.

 ﴾۲۹﴿ ُقۡوَن  یَّتَ ۡم 
ُ
ہ

َّ َعل
َّ ل ِعَوٍج  ِذۡي  َغیۡرَ  ا  َعَربِّیً نًا 

ٰ
قُۡرا  

30. Allah mengemukakan suatu 
perumpamaan seorang laki-laki 
yang memiliki beberapa orang 
majikan yang berselisih satu sama 
lain, dengan seorang laki-laki 
yang sepenuhnya dimiliki oleh 
seorang majikan saja. Apakah 
keduanya sama keadaannya?2575 
Segala puji kepunyaan Allah. 
Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui.

ٓاُء ُمتَٰشِکُسۡوَن 
َ
ُجلًا ِفۡیِہ ُشَرک ُہ َمَثلًا ّرَ

َضَرَب اللّٰ

 ؕ َمَثلًا  يَۡسَتِوٰیِن  َہۡل   َِرُجٍل 
ّ

ل َسلًَما   َرُجلًا  َو 

ۡم  لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۳۰﴾ 
ُ
ُرہ

َ
ِہؕبَۡل اَۡکث

حَۡمُد لِلّٰ
ۡ

اَل

2574. Ayat ini memperluas keterangan yang diberikan pada ayat ke-24, 
yaitu bahwasanya Al-Qur’an berisikan amanat paling sempurna bagi seluruh 
umat manusia, karena ternyata Al-Qur’an telah membahas secara luas semua 
asas dan ajaran, yang mempunyai makna mendalam bagi perkembangan 
rohani dan akhlak manusia, dan pula bagi segala perkara yang dapat membuat 
hidupnya berguna dan menyenangkan. Al-Qur’an telah memberikan 
penyuluhan dalam hal keimanan dan perilaku.

a16 : 27;  59 : 3.   b13 : 35;  68 : 34.   c17 : 90;  30 : 59. d12 : 3;  42 : 8;  43 : 4.
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31. aSesungguhnya engkau akan 
mati dan sesungguhnya mereka 
pun akan mati.

 ﴾۳۱۪ ُتۡوَن ﴿ ّیِ ۡم  ّمَ
ُ
ہ

ٌت ّوَ  ِانَّ َک َمّیِ
 ِانَّ

32. bKemudian sesungguhnya 
kamu pada Hari Kiamat akan 
berbantah satu sama lain di 
hadapan Tuhanmu.

ۡم 
ُ

بِّک َر ِعۡنَد  لِۡقٰیَمِۃ  ا یَۡوَم  ۡم 
ُ

ک
نَّ ِا ثُّمَ 

  �﴾۳۲٪ ۡخَتِصُمۡوَن ﴿
َ
ت 

JUZ XXIV

33. cMaka siapakah yang lebih 
aniaya daripada orang yang 
mengadakan dusta terhadap Allah 
dan ia mendustakan kebenaran 
ketika ia datang kepadanya? 
Bukankah dalam Jahanam ada 
tempat tinggal bagi orang-orang 
kafir?

َب 
َّ

ذ
َ
ک َو  ِہ 

اللّٰ َعلَي  َب 
َ

ذ
َ
ک ِممَّۡن  اَۡظلَُم  مَۡن 

َ
ف

َم َمۡثًوي  
َ ۡدِق ِاۡذ َجٓاَءٗہ ؕ اَلَيَۡس فِۡي َجَہنّ بِالّصِ

ٰکفِرِیَۡن ﴿۳۳﴾ 
ۡ
لِّل

الجزء  24
الحزب  47

34. Dan orang yang telah 
membawa kebenaran serta ia 
membenarkannya, mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa.

ِٰٓئَک  اُول بِٖہۤ  َق  َصّدَ َو  ۡدِق  بِالّصِ َجٓاَء   ِذۡي 
َّ ال َو   

ُقۡوَن ﴿۳۴﴾  ُم  الُۡمّتَ
ُ
ہ

35. dMereka akan mendapatkan 
apa pun yang mereka inginkan di 
sisi Tuhan mereka. Itulah ganjaran 
mereka yang berbuat kebajikan. 

ا 
ُ

ٔو َجزٰٓ ٰذلَِک   ؕ َربِّہِۡم  ِعۡنَد   يََشٓاُءۡوَن  ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ  

 ﴾۳۵ۚ الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿
36. eSupaya Allah menghilang-

kan dari mereka keburukan 
yang telah mereka lakukan dan 
akan menganugerahi mereka 
ganjarannya dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan apa yang 
mereka lakukan.2576

َعِمُلۡوا  ۡي  ِذ
َّ ل ا اَ  اَۡسَو ۡم 

ُ
َعۡنہ ُہ 

اللّٰ َِر 
ّ
ف

َ
لُِیک

نُۡوا  ا
َ
ک ۡي  ِذ

َّ ل ا ۡحَسِن 
َ
بِا ۡم  

ُ
ہ اَۡجَر ۡم  

ُ
َيۡجِزیَہ َو 

یَۡعَمُلۡوَن ﴿۳۶﴾ 

2575. Seorang musyrik itu keadaannya seperti seseorang yang harus 
melayani beberapa majikan yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling 
bertentangan dan berperangai buruk lagi petengkar pula. Sungguh menyedihkan 
nasib orang demikian itu! Dapatkah ia disamakan dengan orang mukmin sejati 
yang harus mengkhidmati dan memuaskan hati seorang majikan saja, yaitu 
Allah Swt?

a23 : 16.   b23 : 17.  c6 : 22;  10 : 18;  29 : 69.   d16 : 32;  50 : 36. e16 : 98;  29 : 8.
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37. Tidakkah Allah cukup bagi 
hamba-Nya? Dan mereka akan 
menakut-nakuti engkau dengan 
yang selain Dia. aDan barangsiapa 
Allah nyatakan sesat, maka tidak 
ada baginya seorang pun pemberi 
petunjuk.

ِذیَۡن 
َّ فُۡونََک بِال اٍف َعۡبَدٗہ َؕو ُيخَّوِ

َ
ُہ بِک

اَلَيَۡس اللّٰ

 ﴾۳۷ۚ مَا  لَٗہ  ِمۡن َہاٍد ﴿
َ

ُہ  ف
ِمۡن ُدۡونِٖہؕ  َو َمۡن یُّۡضلِِل اللّٰ

38. bDan barangsiapa yang 
Allah beri petunjuk tidak ada 
seorang pun dapat menyesat-
kannya. Bukankah Allah itu 
Mahaperkasa, Yang mempunyai 
Hari Pembalasan?

ؕاَلَيَۡس  ِضّلٍ مَا لَٗہ ِمۡن ّمُ
َ

ف ُہ  
 َو َمۡن یَّۡہِد اللّٰ

ُہ  بِعَِزیٍۡز  ِذي انِۡتَقاٍم ﴿۳۸﴾ 
اللّٰ

39. cDan jika engkau bertanya 
kepada mereka, “Siapakah yang 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi?” Pasti mereka akan 
menjawab, “Allah.”2577 Katakan-
lah, “Apakah kamu mengetahui 
apa yang kamu seru selain Allah, 
jika Allah menghendaki ke-
mudaratan untukku, Apakah me-
reka berhala-berhala itu dapat 
menjauhkan kemudaratan itu? 
Atau jika Dia berkehendak mem-
beriku rahmat, apakah mereka itu 
dapat menahan rahmat-Nya? 
dKatakanlah, “Cukuplah Allah 
bagiku. Kepada-Nya-lah ber-
tawakkal orang-orang yang 
tawakkal.”

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ۡن َخلََق الّسَ ۡم ّمَ
ُ
لَۡتہ

َ
َو لَِئۡن َسا

ا تَۡدُعۡوَن ِمۡن  ُہ ؕ قُۡل  اَفََرَءیۡتُۡم ّمَ
لََیُقۡولُّنَ  اللّٰ

ِشٰفُت 
ٰ

ُہ بُِضّرٍ َہۡل  ُہّنَ ک
ِہ  ِاۡن  اََراَدنَِي اللّٰ

ُدۡوِن اللّٰ

ُت 
ٰ

ُممِۡسک ُہّنَ  َہۡل  بَِرۡحَمٍۃ   اََراَدنِۡي   اَۡو  ٖہۤ   ُضّرِ

ُل  
َّ
یََتَوک َعلَۡیِہ   ؕ ُہ 

اللّٰ َحۡسِبَي  قُۡل   ؕ َرۡحَمِتٖہ 

ُلۡوَن  ﴿۳۹﴾ 
ّ
الُۡمَتَوکِ

2576. Tuhan mengganjar amal saleh orang-orang mukmin, betapa pun 
tingkat dan nilainya, seperti halnya Dia pasti mengganjar amal terbaik mereka.

2577. Meskipun penyembah-penyembah berhala, karena ketakhayulan 
atau keterikatan kepada adat, menyembah tuhan-tuhan palsu, namun bila 
mereka diberi keterangan, mereka pun akan terpaksa mengakui dan selamanya 
mengakui bahwa Tuhan itu Pencipta seluruh langit dan bumi dan hanya pada 
Dia-lah adanya semua kekuasaan yang sebenar-benarnya.

   a39 : 24.  b18 : 18.   c29 : 62;  31 : 26.   d9 : 129.
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a6 : 136;  11 : 122.  b11 : 40.   c10 : 109;  17 : 16;  27 : 93.   d6 : 61.

40. Katakanlah, “Wahai kaum-
ku! aBeramallah kamu sesuai 
kedudukanmu; sesungguhnya aku 
pun beramal. Maka kamu akan 
segera mengetahui,”2578

 ۚ َعاِمٌل  ِۡي 
ّ

ِان ۡم  
ُ

انَِتک
َ
َمک َعلٰي  اۡعَمُلۡوا  ٰیَقۡوِم  قُۡل 

 ﴾۴۰ۙ ﴿ تَۡعلَُمۡوَن  فََسۡوَف 

41. b”Siapakah yang datang 
kepadanya azab yang meng-
hinakannya dan yang kepadanya 
turun azab yang tetap?”

َعلَۡیِہ    
ُ

َيِحّل َو  ۡخِزیِۡہ 
ُ
ّي اٌب 

َ
َعذ تِۡیِہ 

ۡ
یَّا َمۡن 

ِقۡیٌم ﴿۴۱﴾  اٌب  ّمُ
َ

َعذ
42. Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan Kitab ini kepada 
engkau dengan kebenaran untuk 
manfaat manusia, clalu barangsiapa 
mendapat petunjuk, maka untuk 
dirinya sendiri.2579 Dan barangsiapa 
sesat, maka sesungguhnya ke-
sesatannya hanya untuk dirinya 
sendiri. Dan engkau bukan penjaga 
atas mereka.

 ۚ حَّقِ
ۡ

بِال اِس  لِلّنَ الِۡکٰتَب  َعلَۡیَک  اَنَۡزلَۡنا    
ۤ
ا

َ ِانّ  

َما 
نَّ فَِا  

َ
َضّل َمۡن  فَلَِنۡفِسٖہَۚو  ي  ۡہَتٰد ا مَِن 

َ
ف

 ﴾٪۴۲﴿ بَِوکِۡیٍل  َعلَۡیہِۡم   اَنَۡت    
ۤ
َما َو    ۚ َعلَۡیَہا    

ُ
یَِضّل 

43. dAllah mencabut nyawa se-
seorang pada saat kematiannya dan 
yang belum mati di waktu tidurnya, 
maka Dia menahan roh yang Dia 
tetapkan atasnya mati dan me-
ngirimkan yang lain sampai batas 
waktu yang telah ditetapkan.2580 
Sesungguhnya dalam yang demi-
kian itu ada tanda-tanda bagi kaum 
yang merenungkan.

ِتۡي 
َ ّ ال َو  َمۡوتَِہا  ِحیَۡن  الۡاَنُۡفَس  ي 

َّ
یََتَوف ُہ 

اَللّٰ

قَٰضي  ِتۡي 
َّ ال فَُیۡمِسُک   ۚ َمَناِمَہا  فِۡي  تَُمۡت  لَۡم 

اََجٍل  ٰۤي  ِال ي  الۡاُۡخرٰۤ یُۡرِسُل  َو  الَۡمۡوَت  َعلَۡیَہا 

ُرۡوَن ﴿۴۳﴾ 
َّ

ٰیٍت  لَِّقۡوٍم  یََّتَفک
ٰ

يؕ  ِاّنَ فِۡي ٰذلَِک لَا َسّمً ّمُ

2578. Ayat ini mengajukan tantangan terbuka pada orang-orang kafir 
untuk berbuat seburuk-buruknya dan menggunakan segala kekuasaan, semua 
sumber daya dan pengaruh mereka untuk membinasakan Islam, namun 
mereka tidak akan pernah berhasil dalam rencana buruk mereka. Islam adalah 
tumpuan harapan terakhir seluruh umat manusia, dan oleh karena itu misinya 
harus unggul dan menang.

2579. Manusia sendirilah yang merupakan arsitek bagi nasibnya sendiri 
— yang baik atau pun buruk.

2580. Dengan kematiannya, roh manusia tidak mati atau hancur, 
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44. aApakah mereka telah me-
ngambil pemberi-pemberi syafa’at 
selain Allah? Katakanlah, “Apa-
kah meskipun mereka tidak me-
miliki kekuasaan sedikit pun dan 
mereka tidak berakal?”2581

لَۡو  اََو  قُۡل   ؕ ُشَفَعٓاَء  ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات  اَِم 

انُۡوا  لَا یَۡملُِکۡوَن َشۡیًئا ّوَ لَا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۴۴﴾ 
َ
ک

45. Katakanlah, “Kepunyaan 
Allah syafa’at itu seluruhnya.2582 
Bagi Dia kerajaan langit dan 
bumi, kemudian hanya kepada-
Nya kamu akan dikembalikan.”

ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل َجِمۡیًعاؕلَٗہ   

ُ
َفاَعۃ

َ
الّش ِہ 

لِّلّٰ قُۡل 

َو الۡاَۡرِض ؕ ثُّمَ  ِالَۡیِہ تُۡرَجُعۡوَن ﴿۴۵﴾ 

46. bDan apabila hanya Allah 
saja yang disebut mulai kesallah 
hati orang-orang yang tidak 
beriman kepada akhirat, tetapi 
apabila disebut orang-orang 
lain selain Dia tiba-tiba mereka 
bergembira.

ِذیَۡن 
َّ ال قُُلۡوُب  ۡت 

َ
ّز

َ
َما

ۡ
اش َوۡحَدُہ   ُہ  

اللّٰ ُذکَِر  ِاَذا  َو    

ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ُذکَِر  ِاَذا  َو   ۚ ِخَرِۃ 

ٰ
بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا 

ۡم يَۡسَتۡبِشُرۡوَن ﴿۴۶﴾ 
ُ
ُدۡونِٖہۤ  ِاَذا ہ

47. cKatakanlah, “Ya, Allah! 
Pencipta seluruh langit dan 
bumi, Maha Mengetahui yang 
gaib dan yang nyata, Engkau-lah 
Yang akan menghakimi di antara 
hamba-hamba Engkau tentang 
apa yang mereka berselisih di 
dalamnya.

ٰعلَِم   الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فَاِطَر  ُہّمَ 
ّٰ
الل قُِل 

ِعَباِدَک  بَیَۡن  ُم 
ُ

ۡحک
َ
ت اَنَۡت  َہاَدِۃ  

َ
الّش َو  الَۡغۡیِب 

انُۡوا ِفۡیِہ َيۡخَتلُِفۡوَن ﴿۴۷﴾ 
َ
فِۡي َما ک

melainkan dicabut dari jasad kasarnya dan disimpan di alam lain untuk 
mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya pada waktunya.

2581. Karena roh manusia itu tidak akan mengalami kematian, manusia 
diperingatkan terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin menodai ruhnya . 
Yang paling keji dari semua perbuatan jahat ialah mempersekutukan sesuatu 
dengan Tuhan.

2582. Lihat catatan no. 85.

a17 : 57.   b17 : 47; 22 : 73;  40 : 13.   c6 : 15;  12 : 102; 14 : 11;  35 : 2.  
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48. aDan sekiranya orang-orang 
yang aniaya itu memiliki segala 
yang ada di bumi ini dan sebanyak 
itu pula sebagai tambahan 
besertanya, niscaya mereka akan 
berusaha menebus diri dengan itu 
dari azab yang buruk pada Hari 
Kiamat. Tetapi akan nyata bagi 
mereka dari Allah apa yang tidak 
pernah mereka sangka. 

ِذیَۡن َظلَُمۡوا َما فِي الۡاَۡرِض َجِمۡیًعا 
َّ َو لَۡو اَّنَ  لِل

اِب 
َ

الَۡعذ ُسۡوِٓء  ِمۡن  بِٖہ  َتَدۡوا 
ۡ
لَاف َمَعٗہ   ٗہ  

َ
ِمۡثل ّوَ 

لَۡم  َما  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ بََدا  َو   ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم 

ۡونُۡوا َيۡحتَِسُبۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ُ

یَک

49. bDan akan nyata kepada 
mereka keburukan-keburukan 
apa yang telah mereka usahakan, 
dan akan mengepung mereka apa 
yang dengannya dahulu mereka 
perolok-olokkan.

بِہِۡم   َحاَق  َو  َکَسُبۡوا   َما  ُت 
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
لَہ بََدا  َو   

انُۡوا بِٖہ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۴۹﴾ 
َ
ا ک ّمَ

50. cMaka apabila kemudaratan 
menimpa manusia, ia berseru 
kepada Kami, kemudian apabila 
Kami menganugerahkan ke-
padanya suatu kenikmatan dari 
Kami ia berkata, “Itu diberikan 
kepadaku karena ilmu2583 yang ada 
padaku.” Tidak, bahkan itu suatu 
ujian akan tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui.

لٰۡنُہ  فَِاَذا َمّسَ الِۡانَۡساَن ُضّرٌ َدَعانَا۪ثُّمَ ِاَذا َخّوَ

ٍمؕ  بَۡل  
ۡ
  اُۡوتِۡیُتٗہ َعلٰي ِعل

ۤ
َما

ا � قَاَل  ِانَّ ّنَ   ّمِ
ً

نِۡعَمۃ

ۡم  لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۰﴾ 
ُ
َرہ

َ
  ّوَ لِٰکّنَ  اَۡکث

ٌ
ِہَي ِفۡتَنۃ

51. Orang-orang sebelum 
mereka pun telah mengatakan 
seperti itu, maka tidak berguna 
bagi mereka apa pun yang telah 
mereka usahakan itu.

اَۡغٰني   
ۤ
مَا

َ
ف قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال َہا 
َ
قَال قَۡد 

ِسُبۡوَن ﴿۵۱﴾ 
ۡ

انُۡوا یَک
َ
ا ک ۡم  ّمَ

ُ
َعۡنہ

2583. Sudah menjadi fitrat manusia bahwa bila seseorang terlibat dalam 
kesusahan, ia berdoa kepada Tuhan; tetapi, bila ia berada dalam keadaan 
sejahtera, ia melupakan Tuhan dan menisbahkan segala keberhasilan hidupnya 
kepada kemampuan dan ilmu pengetahuannya sendiri.

a5 : 37;  10 : 55;  13 : 19.  b21 : 42;  45 : 34.   c11 : 10, 11;  17 : 68; 30 : 34;  39 : 9.
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52. Maka keburukan-keburukan 
telah menimpa mereka disebabkan 
apa yang telah mereka usahakan. 
Dan orang-orang yang aniaya 
di antara orang-orang kafir ini, 
akibat keburukan-keburukan yang 
mereka kerjakan akan menimpa 
mereka dan mereka tidak dapat 
menghindar.

ِذیَۡن 
َّ ال َکَسُبۡواَؕو  َما  ُت 

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َصابَہ

َ
فَا

َما  ُت 
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َسُیِصۡیُبہ ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ ِمۡن  َظلَُمۡوا 

ۡم بُِمۡعِجِزیَۡن ﴿۵۲﴾ 
ُ
َسُبۡوا � َو َما ہ

َ
ک

53. Apakah mereka tidak me-
ngetahui, bahwasanya aAllah me-
lapangkan rezeki bagi siapa yang 
Dia kehendaki dan menyem-
pitkannya? Sesungguhnya dalam 
hal yang demikian itu ada tanda-
tanda bagi kaum yang beriman.

لَِمۡن  الّرِۡزَق  یَبُۡسُط  َہ 
اللّٰ اَّنَ  ا   یَۡعلَُمۡوۤ لَۡم  اََو   

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت 
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  یَۡقِدُر ِؕاّنَ  َو  يََّشٓاُء 

یُّۡؤِمنُۡوَن ﴿٪۵۳﴾ 

ربع 
الحزب

47



54. bKatakanlah, “Hai hamba-
hamba-Ku yang telah melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa2584 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
Allah mengampuni segala dosa. 
Sesungguhnya Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

اَنُۡفِسہِۡم   ٰۤي  َعل اَۡسَرفُۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ٰیِعَباِدَي  قُۡل   

یَۡغفُِر  َہ 
اللّٰ ِہِؕاّنَ 

اللّٰ ۡحَمِۃ  ّرَ ِمۡن  تَۡقَنُطۡوا  لَا 

ِحۡیُم ﴿۵۴﴾  ٗہ  ُہَو  الَۡغُفۡوُر  الّرَ
نُۡوَب َجِمۡیًعاؕ  ِانَّ

ُّ
الذ

55. Dan kembalilah kepada 
Tuhanmu dan berserah dirilah2585 
kepada-Nya sebelum azab datang  
kepadamu kemudian kamu tidak 
akan ditolong.

قَۡبِل  ِمۡن  لَٗہ  اَۡسلُِمۡوا  َو  ۡم 
ُ

َربِّک ِالٰي   ا  اَنِۡیُبۡوۤ َو   

 ﴾۵۵﴿ تُۡنَصُرۡوَن  لَا  ثُّمَ  اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ

تَِیک
ۡ
یَّا اَۡن 

2584. Ayat ini memberi amanat harapan dan khabar suka kepada orang-
orang berdosa. Ayat ini membesarkan hati dan melenyapkan rasa putus-asa 
dan kecemasan. Ayat ini menolak dan mengutuk rasa putus-asa, sebab putus-
asa itu terletak pada akar kebanyakan dosa dan kegagalan-kegagalan dalam 
kehidupan. Berulang-ulang Al-Qur’an menjanjikan rahmat dan ampunan 
Tuhan (QS.6:55; 7:157; 12:88; 15:57; 18:59), tiada amanat hiburan dan 
penenteramkan hati yang lebih bagi mereka yang sedang berhati lara dan 
masygul, lebih besar daripada itu.

a13 : 27;  29 : 63;  30 : 38;  34 : 37;  42 : 13.   b12 : 88;  15 : 57.
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56. Dan ikutilah ajaran terbaik 
yang telah diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu, sebelum datang 
kepadamu azab dengan tiba-tiba, 
sedang  kamu tidak menyadari.

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ِالَۡیک اُنِۡزَل   
ۤ
َما اَۡحَسَن  ا  ِبُعۡوۤ

َّ ات َو 

  
ً

بَۡغَتۃ اُب 
َ

الَۡعذ ُم 
ُ

تَِیک
ۡ
یَّا اَۡن  قَۡبِل  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
بِّک ّرَ

 ﴾۵۶ۙ ّوَ  اَنۡتُۡم  لَا  تَۡشعُُرۡوَن ﴿
57. Supaya jangan ada satu 

jiwa pun yang mengatakan, a”Ah, 
sungguh suatu penyesalan atas 
kelalaianku terhadap Allah, se-
dangkan aku termasuk orang-
orang yang menghinakan wahyu 
Ilahi.

فِۡي  ۡطّتُ  فَّرَ َما  َعلٰي  ي 
ٰ

حَۡسَرت
ٰ

ّي نَۡفٌس  تَُقۡوَل  اَۡن 

 ﴾۵۷ۙ ﴿ اِخِریَۡن  الّسَ لَِمَن  ۡنُت 
ُ
ک ِاۡن  َو  ِہ 

اللّٰ ِب  َجنۢۡ

58. Atau ia berkata, “Sekiranya 
Allah memberi petunjuk kepada-
ku niscaya aku termasuk di antara 
orang-orang bertakwa.”

ِمَن  لَُکۡنُت  َہٰدىِنۡي   َہ 
اللّٰ اَّنَ  لَۡو  تَُقۡوَل  اَۡو 

 ﴾۵۸ۙ ِقیَۡن ﴿ الُۡمّتَ

59. Atau ia berkata ketika ia 
melihat azab, “Sekiranya bagiku 
ada kesempatan kembali ke 
dunia, maka aku akan termasuk di 
antara orang-orang yang berbuat 
kebajikan.”

ًۃ   ّرَ
َ
ک لِۡي  اَّنَ  لَۡو  اَب 

َ
الَۡعذ تََري  ِحیَۡن  تَُقۡوَل  اَۡو 

ُکۡوَن ِمَن الُۡمۡحِسِنیَۡن ﴿۵۹﴾ 
َ
فَا

60. Mengapa tidak, sesungguh-
nya telah datang kepadamu tanda-
tanda-Ku, tetapi kamu telah men-
dustakannya dan berlaku som-
bong dan engkau termasuk di 
antara orang-orang kafir.2586

َو  بَِہا  بَۡت 
َّ

ذ
َ

فَک ٰیِتۡي 
ٰ
ا َجٓاَءتَۡک  قَۡد  بَلٰي 

ۡنَت ِمَن الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۶۰﴾ 
ُ
بَۡرَت َو ک

ۡ
اۡسَتک

2585. Sementara ayat sebelumnya memberikan kepada orang-orang berdosa 
amanat harapan dan khabar suka, ayat ini memperingatkan mereka, bahwa 
mereka harus membentuk nasib sendiri dengan menaati hukum-hukum Ilahi.

2586. Banyak kesempatan diberikan kepada manusia yang berkecimpung 
dalam kancah dosa untuk bertaubat dan mengadakan perubahan dalam dirinya. 
Bila penolakan kebenaran dilakukan dengan sengaja dan dengan berulang-ulang, 
dan bila ia melampaui batas yang sah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 
bila hari perhitungan atas dia telah berlaku, maka pada hari itu keluh kesah dan 
penyesalannya tidak ada gunanya lagi bagi dia.

a6 : 32;  23 : 100;  26 : 103;  35 : 38.



AL-ZUMAR Surah 39Juz 24

1605

61. Dan pada Hari Kiamat 
engkau akan melihat orang-orang 
yang telah berdusta terhadap 
Allah amuka mereka menjadi 
hitam. Bukankah dalam Jahanam 
itu ada tempat tinggal bagi orang-
orang yang sombong?

ِہ  
اللّٰ َعلَي  بُۡوا 

َ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال تََري  الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  َو 

َم َمۡثًوي  
َ ٌۃ ؕ اَلَيَۡس فِۡي  َجَہنّ ۡسَوّدَ ۡم  ّمُ

ُ
ُوُجۡوُہہ

ِِریَۡن ﴿۶۱﴾ 
بّ

َ
ُمَتک

ۡ
لِّل

62. bDan Allah akan menye-
lamatkan orang-orang yang 
bertakwa karena keberhasilan 
mereka; keburukan tidak akan 
menimpa mereka dan mereka 
tidak akan bersedih.

لَا    ۪ بَِمَفاَزتِہِۡم  َقۡوا 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال ُہ  
اللّٰ ي  یَُنّجِ َو 

ۡم  َيۡحَزنُۡوَن ﴿۶۲﴾ 
ُ
ۡوُٓء  َو لَا  ہ ُم الّسُ

ُ
ہ یََمّسُ

63. cAllah Pencipta segala se-
suatu dan Dia-lah Pemelihara 
segala sesuatu.

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  ُہَو  ۡيٍء�ّوَ 

َ
ش ّلِ 

ُ
ک َخالُِق  ُہ 

اَللّٰ

کِۡیٌل ﴿۶۳﴾  ّوَ
64. dDialah yang mempunyai 

kunci-kunci seluruh langit dan 
bumi. Dan orang-orang yang 
ingkar kepada tanda-tanda Allah 
mereka itulah orang-orang yang  
rugi.

ِذیَۡن 
َّ ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ َو ال لَٗہ  َمَقالِۡیُد الّسَ

ٰخِسُرۡوَن ﴿٪۶۴﴾ 
ۡ

ُم ال
ُ
ِٰٓئَک ہ ِہ  اُول

ٰیِت اللّٰ
ٰ
ُرۡوا بِا

َ
ف

َ
ک 

65. eKatakanlah, hai orang-orang 
bodoh!”Apakah kamu menyuruh-
ku supaya aku menyembah selain 
Allah. 

اَیَُّہا  اَۡعُبُد   ۤ ِۡي
ّ

ن ۡوٓ مُُر
ۡ
تَا ِہ 

للّٰ ا اَفََغیَۡر  قُۡل 

ٰجِہُلۡوَن ﴿۶۵﴾ 
ۡ

ال
66. Dan sesungguhnya telah 

diwahyukan kepada engkau dan 
kepada mereka sebelum engkau, 
f”Jika engkau mempersekutukan 
Allah, niscaya akan hapuslah amal 
engkau dan engkau akan termasuk 
orang-orang yang rugi.”

 ۚ قَۡبلَِک  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال َو  ِالَۡیَک  اُۡوِحَي   لََقۡد  َو 

ۡونَّنَ  
ُ

لََتک َو  َعَملَُک  لََيۡحَبَطّنَ  َت 
ۡ
َرک

ۡ
اَش لَِئۡن 

ٰخِسِریَۡن ﴿۶۶﴾ 
ۡ

 ِمَن  ال

67. Bahkan beribadahlah kepada 
Allah dan jadilah engkau termasuk 
orang-orang yang bersyukur.

ِکِریَۡن ﴿۶۷﴾ 
ٰ

َن الّش ۡن ّمِ
ُ
َہ  فَاۡعُبۡد َو ک

 بَِل اللّٰ

a3 : 107; 10 : 28.   b19 : 73; 21 : 102.   c6 : 103; 13 : 17.  d42 : 13.   e6 : 15.  f6 : 89.  
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68. aDan mereka tidak me-
muliakan Allah dengan sebenar-
benar kemuliaan-Nya, bpadahal 
bumi seluruhnya akan berada 
di bawah kekuasaan-Nya yang 
sempurna pada Hari Kiamat, dan 
seluruh langit akan tergulung di 
tangan kanan-Nya.2587 Mahasuci 
Dia dan Mahatinggi atas apa yang 
mereka persekutukan dengan-
Nya.*

الۡاَۡرُض  قَۡدِرٖہَۖو   
َ

َحّق َہ 
اللّٰ قََدُروا  َما  َو 

ٰمٰوُت  الّسَ َو  الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  قَۡبَضُتٗہ  َجِمۡیًعا 

َعمَّا  تَٰعلٰي  َو  ُسۡبٰحَنٗہ   ؕ َمۡطِویٌّٰت  ۭ بَِیِمۡیِنٖہ 

ۡوَن ﴿۶۸﴾ 
ُ
یُۡشِرک

69. cDan sangkakala akan di-
tiup, lalu akan jatuh pingsan 
semua yang ada di seluruh 
langit dan semua yang ada di 
bumi, kecuali siapa yang Allah 
kehendaki. Kemudian sangkakala 
itu akan ditiup kedua kalinya, 
maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu2588 keputusan.

َمۡن  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َمۡن  فََصِعَق  ۡوِر  الّصُ فِي  نُِفَخ  َو   

ِفۡیِہ   نُِفَخ   ثُّمَ    ؕ ُہ 
اللّٰ َشٓاَء  َمۡن  ا 

َّ ِال الۡاَۡرِض  فِي 

ۡم  ِقَیاٌم  یَّۡنُظُرۡوَن ﴿۶۹﴾ 
ُ
اُۡخٰري فَِاَذا ہ

70. Dan bumi akan bersinar 
dengan nur Tuhan-nya, ddan 
Kitab itu akan diletakkan terbuka 
di hadapan mereka, dan akan 
didatangkan nabi-nabi dan saksi-
saksi,2589  dan akan diputuskan di 
antara mereka dengan adil, dan 
mereka tidak akan dianiaya.

َرقَِت الۡاَۡرُض بُِنۡوِر َربَِّہا َو ُوِضَع الِۡکٰتُب 
ۡ

َو اَش

ۡم 
ُ
بَۡیَنہ َہَدٓاِء  َو قُِضَي 

ُ
َن َو الّش ٖ

ِبیّ َء بِالّنَ َو ِجاۡيٓ

ۡم  لَا یُۡظلَُمۡوَن ﴿۷۰﴾ 
ُ
حَّقِ َو ہ

ۡ
بِال

2587. Yamīn berarti, kekuasaan dan kekuatan, maka ayat ini 
mengisyaratkan kepada Kemahakuasaan serta Kemahabesaran Tuhan dan 
bermaksud mengatakan, bahwa tiada yang lebih menghinakan sifat-sifat 

a6 : 92;  22 : 75.  b21 : 105.   c18 : 100;  23 : 102;  36 : 52;

50 : 21;  69 : 14.  d18 : 50.

* Gambaran yang dilukiskan dalam ayat ini adalah:
(1) Pada hari kiamat dunia akan berada dalam genggaman Allah Swt sepenuhnya.
(2) Dan seluruh langit, yakni seluruh alam semesta akan digulung dalam tangan kanan-Nya.
Yang dimaksud tangan kanan adalah bukan tangan kanan secara jasmani tetapi merupakan tangan 
kekuasaan-Nya. Dan yang dimaksud dengan digulung bila ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan 
(sains) yang terbukti kebenarannya adalah suatu zaman dimana langit dan bumi akan dimasukkan 
kedalam black hole penghancuran dan hal ini sudah pernah terjadi dan juga hal ini sudah banyak 
dijelaskan dalam ayat-ayat lainnya, apa yang dimaksud dengan digulung.



AL-ZUMAR Surah 39Juz 24

1607

71. aDan setiap jiwa akan 
diberikan ganjaran sempurna 
atas apa yang ia kerjakan, dan 
Dia mengetahui apa yang mereka 
kerjakan.

ا َعِملَۡت َو ُہَو اَۡعلَُم  بَِما    نَۡفٍس ّمَ
ُ

ّل
ُ
َِیۡت ک

 َو ُوفّ

یَۡفَعُلۡوَن ﴿٪۷۱﴾  

72. bDan orang-orang kafir akan 
digiring ke Jahanam berbondong-
bondong, hingga apabila mereka 
sampai kepadanya pintu-pintu-
nya akan dibukakan, cdan 
penjaga-penjaganya akan berkata 
kepada mereka, “Bukankah telah 
datang kepadamu rasul-rasul dari 
antara kamu sendiri membaca-
kan kepadamu ayat-ayat Tuhan-
mu, dan memberi peringatan 
kepadamu tentang pertemuan 
pada harimu ini?” Mereka akan 
berkata, “memang benar, tetapi 
sudah pasti sempurna ketetapan 
azab terhadap orang-orang kafir.”

ي  
ٰۤ
َؕحّت ُزمَرًا  َم 

َ َجَہنّ ِالٰي  ا 
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِسۡیَق  َو 

ۡم 
ُ
لَہ قَاَل  َو  اَبَۡوابَُہا  فُِتحَۡت  ِاَذا َجٓاُءۡوَہا 

یَۡتُلۡوَن  ۡم 
ُ

ۡنک ّمِ ُرُسٌل  ۡم 
ُ

تِک
ۡ
یَا اَلَۡم    

ۤ
َخَزنَُتَہا

لَِقٓاَء  ۡم 
ُ

یُۡنِذُرۡونَک َو  ۡم 
ُ

َربِّک ٰیِت 
ٰ
ا ۡم 

ُ
َعلَۡیک

ۡت 
َ
ا ؕ قَالُۡوا بَلٰي َو لِٰکۡن َحّق

َ
ۡم ٰہذ

ُ
یَۡوِمک

اِب َعلَي الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۷۲﴾ 
َ

 الَۡعذ
ُ

لَِمۃ
َ
ک

Kemahaan-Nya daripada kenyataan bahwa berhala-berhala kayu dan batu 
atau makhluk manusia yang lemah dijadikan persembahan.

2588. Ayat ini nampaknya mengena pada kebangkitan di alam akhirat. 
Akan tetapi dapat juga diterapkan kepada keadaan rohani orang-orang 
sebelum kedatangan seorang Guru Suci ke dunia yang kedatangannya di 
sini diumpamakan sebagai tiupan nafiri atau terompet. Mengingat akan 
perumpamaan ini, kata-kata “akan (jatuh) pingsan”, dapat berarti kemalasan 
atau kebekuan orang-orang pada saat sebelum seorang Pembaharu Suci datang 
ke dunia, dan kata-kata “tiba-tiba mereka berdiri menunggu (keputusan)” dapat 
berarti keadaan mereka setelah melihat dan mengikuti jalan lurus sesudah Sang 
Pembaharu yang keramat itu menampakkan diri.

2589. Bila dikenakan kepada kehidupan ukhrawi, kata-kata, “dan bumi akan 
bersinar dengan nur Tuhan-Nya,” akan berarti, bahwa tirai yang menyelubungi 
rahasia-rahasia kehidupan ini akan diangkat; dan akibat-akibat perbuatan 
baik maupun buruk yang telah dilakukan dalam kehidupan ini dan yang 
tetap tersembunyi di sini akan menjadi nampak dengan nyata. Tetapi, dengan 
mengisyaratkan kepada kedatangan seorang Guru Suci ke dunia, khususnya 
kepada kedatangan Rasulullah Saw, kata-kata ini dapat berarti bahwa dengan 

a2 : 282;  3 : 26.   b19 : 87.   c40 : 51;  67 : 9-10.
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73. Akan dikatakan, a”Masuki-
lah pintu-pintu Jahanam, kalian 
akan tingggal lama dalamnya. 
Maka sangat buruklah tempat 
tinggal orang-orang sombong.”

 ۚ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  َم 
َجَہنَّ اَبَۡواَب  ا  اۡدُخُلۡوۤ ِقۡیَل    

ِِریَۡن ﴿۷۳﴾ 
بّ

َ
َس َمۡثَوي الُۡمَتک

ۡ
فَِبئ

74. Dan orang-orang bertakwa 
akan digiring kepada Tuhan 
mereka ke dalam surga dalam 
rombongan-rombongan. Sehingga 
apabila mereka sampai kepadanya 
pintu-pitunya akan dibukakan, 
dan penjaga-penjaganya akan 
berkata kepada mereka, b”Selamat 
sejahtera atasmu, berbahagialah 
kamu,2590 maka masuklah ke 
dalamnya untuk selama-lamanya.” 

ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال ي 
َ

ِال ۡم 
ُ
َربَّہ َقۡوا 

َّ ات ِذیَۡن 
َّ ال ِسۡیَق  َو 

اَبَۡوابَُہا  فُِتحَۡت  َو  َجٓاُءۡوَہا  ِاَذا  ي  
ٰۤ
َحّت ُزمًَراؕ 

ِطۡبتُۡم  ۡم 
ُ

َعلَۡیک َسلٌٰم  َخَزنَُتَہا  ۡم 
ُ
لَہ قَاَل  َو 

فَاۡدُخُلۡوَہا ٰخلِِدیَۡن ﴿۷۴﴾ 

75. Dan mereka akan berkata, 
c”Segala puji bagi Allah Yang 
telah menggenapi janji-Nya ke-
pada Kami dan telah mewariskan 
kepada kami bumi, kami akan 
membuat tempat tinggal kami di 
surga di mana pun kami ke-
hendaki.” Maka alangkah baiknya 
ganjaran orang-orang yang ber-
amal.

َو  َوۡعَدٗہ  َصَدقََنا  ِذۡي 
َّ ال ِہ 

لِلّٰ حَۡمُد 
ۡ

ال قَالُوا  َو 

َحۡیُث  ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال ِمَن  اُ  نََتَبّوَ الۡاَۡرَض  اَۡوَرثََنا 

نََشٓاُء ۚ فَِنۡعَم  اَۡجُر الٰۡعِملِیَۡن ﴿۷۵﴾ 

76. Dan engkau akan melihat 
malaikat-malaikat berkeliling di 
sekitar ‘Arasy seraya bertasbih 
dengan menyanjungkan puji-
pujian terhadap Tuhan mereka,2591 
dan akan diputuskan urusan di 
antara mereka dengan benar, dan 
akan dikatakan, “Segala puji bagi 
Allah Tuhan sekalian alam.”

الۡعَۡرِش  َحۡوِل  ِمۡن  ِیَۡن 
َحٓافّ   

َ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل تََري  َو 

حَّقِ 
ۡ

بِال ۡم  
ُ
بَۡیَنہ قُِضَي  َو   ۚ َربِّہِۡم  ِبحَۡمِد  حُۡوَن  يَُسّبِ

﴾٪۷۶﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  َرّبِ  ِہ 
لِلّٰ حَۡمُد 

ۡ
ال َو ِقۡیَل  

a16 : 30;  40 : 77.   b13 : 25.   c1 : 2; 7 : 44; 37 : 183; 40 : 8.
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kedatangan Rasulullah Saw seluruh dunia akan bersinar dengan nur Ilahi, dan 
kegelapan rohani akan lenyap sirna. Kata-kata, “akan didatangkan nabi-nabi 
dan saksi-saksi,” dapat berarti kedatangan Rasulullah Saw, menampilkan 
dalam diri beliau pribadi semua nabi dan guru-guru suci; dan “saksi-saksi” 
merujuk kepada para pengikut beliau yang sejati serta menikmati hak istimewa 
yang dibanggakan karena telah ditunjuk sebagai saksi-saksi atas semua orang 
(QS.2:144).

2590. Tibtum dapat pula berarti, “karena kamu menjalani kehidupan 
yang baik dan suci-murni.”

2591. Sifat-sifat Tuhan akan menampakkan penjelmaan yang paling 
sempurna pada Hari Pembalasan dan para malaikat yang bertugas akan 
menyanyikan puji-pujian dan sanjungan kepada Dzat yang Mahasuci. Atau, 
ayat ini dapat pula berarti bahwa Keesaan Tuhan akan berdiri mapan di 
Arabia, dan abdi-abdi Allah yang benar di dunia bersama-sama dengan para 
malaikat di seluruh langit, akan menyanjung puji-pujian kepada Tuhan seru 
sekalian alam.
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Surah 40
AL-MU’MIN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 86, dengan basmalah

Rukuknya : 9

Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain

Dengan Surah ini dimulailah satu kelompok Surah yang semuanya 
mempunyai huruf-huruf singkatan Hā Mīm tertera pada permulaan surah-
surah itu, dan yang diawali dengan masalah turunnya Al-Qur’an, dan 
tergolong dalam masa yang sama. Menurut Ibnu   ‘Abbas dan ‘Ikrimah, 
surah-surah itu seluruhnya diturunkan di Mekah pada saat ketika 
perlawanan terhadap Islam telah semakin gencar, terorganisasi serta hebat 
(ayat 56 dan 78) dan musuh-musuh Rasulullah Saw bahkan berusaha 
hendak membunuh beliau (ayat 29). Menjelang akhir surah terakhir dari 
kelompok surah-surah ini, Rasulullah Saw dihibur dengan kata-kata 
yang meyakinkan bahwa keputusan Ilahi akan cepat sekali dijatuhkan di 
antara beliau dan musuh-musuh beliau. Kekuatan-kekuatan kegelapan 
akan dibinasakan; penyembahan terhadap berhala akan lenyap sirna dari 
tanah Arab, dan seluruh negeri akan berkumandang dengan suara puji-
pujian kepada Tuhan. Surah ini diawali dengan pernyataan yang sangat 
menggembirakan, bahwa Tuhan Yang Mahaagung dan Mahakuasa telah 
menurunkan Al-Qur’an dengan tujuan agar kemuliaan dan kesucian-Nya, 
akan berdiri tegak di atas dunia dan kekafiran lenyap dari muka bumi.

Ikhtisar Surah 
Seperti disebutkan di atas, surah ini diawali dengan pernyataan tegas 

bahwa saatnya telah tiba, ketika kebenaran akan unggul atas kepalsuan, 
ketika ketakwaan mengatasi kejahatan; (yaitu manakala) gema pujian dan 
sanjungan kepada Tuhan akan bergaung di seluruh negeri, di tempat yang 
tadinya kemusyrikan pernah merajalela. Penyempurnaan agung itu akan 
terjelma dengan perantaraan Al-Qur’an. Musuh-musuh kebenaran akan 
berusaha dengan mati-matian dan mempergunakan segala kemampuan 
dan sumber-sumber daya mereka yang dahsyat guna mematahkan 
batang pohon Islam yang masih lemah dan masih bagaikan tunas itu. 
Tetapi, mereka akan gagal dalam rencana-rencana dan usaha-usaha jahat 
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mereka. Rasulullah Saw dinasihati agar jangan tertipu dan terpesona oleh 
kehebatan kekuatan dan berlimpah-limpahnya sumber-sumber kebendaan 
orang-orang kafir, sebab mereka telah ditakdirkan akan sampai pada 
akhir kehidupan yang menyedihkan. Beliau kemudian diberitahu bahwa 
penentang-penentang beliau bukanlah kaum yang satu-satunya dan yang 
pertama-tama menentang kebenaran. Pernah ada kaum sebelumnya yang 
juga berusaha membunuh nabi-nabi mereka dan menggagalkan misi-misi 
mereka. Tetapi, azab Ilahi merenggut mereka. Demikian pulalah azab akan 
menyergap penentang-penentang beliau. Kemudian surah ini menunjuk 
kepada hal ihwal Nabi Musa As sebagai lukisan tentang nasib yang 
menyedihkan dan pasti akan menimpa penentang-penentang Rasulullah 
Saw. Sementara Fir‘aun menolak seruan Nabi Musa As, yang mengajak 
kepada kebenaran, seorang “mukminah” dari dalam rumah tangganya 
sendiri berpidato dengan penuh perasaan tetapi meyakinkan, menganjurkan 
agar kaumnya tidak mencoba membunuh seseorang yang kesalahannya 
hanya semata-mata mengatakan, bahwa Allah adalah Tuhan-nya, dengan 
disertai bukti-bukti yang kuat dan mantap guna mendukung dan membela 
perkaranya (maksudnya, Nabi Musa As). Selanjutnya ia memperingatkan 
mereka, agar mereka tidak tertipu oleh kekayaan, kekuasaan, dan sumber-
sumber kebendaan, sebab semuanya itu hanyalah merupakan benda-benda 
fana belaka. Tetapi, daripada mengambil faedah dari nasihatnya yang tulus 
ikhlas itu, Fir‘aun malah mengejeknya. Kemudian, surah ini memberikan 
isyarat yang tegas kepada hukum Tuhan, yang tak pernah berubah, yaitu, 
bahwa bantuan dan pertolongan Ilahi senantiasa menyertai para rasul-
Nya serta para pengikut mereka, dan bahwa kegagalan serta kekecewaan 
akan terus menerus membayang-bayangi orang-orang kafir hingga akhir 
zaman. Hukum Ilahi itu bekerja di zaman setiap nabi dan perwujudannya 
akan nampak sepenuhnya di zaman Rasulullah Saw. Orang-orang kafir 
kemudian diberitahu bahwa mereka itu tak mempunyai alasan untuk 
menolak Rasulullah Saw. Kedatangan beliau bukan suatu gejala baru. 
Sebagaimana siang hari mengikuti malam hari di alam jasmani, demikian 
pulalah kebangunan rohani mengikuti masa kemunduran moral dalam 
alam rohani. Karena dunia keruhanian telah mati, Tuhan membangkitkan 
Rasulullah Saw untuk memberikan kehidupan baru kepada dunia. Surah 
ini berakhir dengan keterangan bahwa bila Tuhan telah memberikan 
persediaan bekal dan jaminan secukupnya bagi keperluan-keperluan 
jasmani manusia, maka mustahil Tuhan tidak berkenan memberi jaminan 
yang serupa bagi keperluan-keperluan ruhaninya. Dia mengirimkan ke 
dunia rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang mengajak manusia ke hadirat 
Tuhan dan Khalik-nya. Tetapi, karena tidak tahu berterima kasih dan 
karena kebodohan, anak-anak kegelapan menolak Amanat Ilahi di setiap 
zaman, dan mereka akhirnya memperoleh kemurkaan Tuhan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm2592  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. cKitab ini diturunkan dari 

Allah. Yang Mahaperkasa, Maha 
Mengetahui, 

 ﴾۳﴿ۙ الَۡعلِۡیِم  الۡعَِزیِۡز  ِہ 
اللّٰ ِمَن  الِۡکٰتِب  ِزیُۡل  

ۡ
تَن  

4. Pengampun dosa dan 
Penerima tobat, keras hukuman-
Nya ,  Pemilik kelimpahan 
karunia.2593 Tidak ada Tuhan 
selain Dia, kepada-Nya tempat 
kembali.

الِۡعَقاِب  َشِدیِۡد  ۡوِب   الّتَ قَابِِل  َو  ِۢۡب  ن
َّ

الذ َغاِفِر 

ا ُہَو ؕ ِالَۡیِہ  الَۡمِصیُۡر ﴿۴﴾ 
َّ ۡوِل ؕ لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

َ
ِذي لّط

5. dTidak ada yang berbantah 
mengenai tanda-tanda Allah 
kecuali orang-orang yang kafir, 
emaka janganlah memperdaya-
kan engkau lalu-lalang mereka2594 
di seluruh negeri.

فَلَا  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال ِہ  

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
ا فِۡيۤ   ُيجَاِدُل   َما 

الِۡبلَاِد ﴿۵﴾  فِي  ۡم 
ُ
ُبہ

ُّ تََقل ُرۡرَک 
ۡ
یَغ

2592. Huruf-huruf singkatan Hā Mīm adalah kependekan dari sifat-
sifat Tuhan Hamīd dan Majīd (Maha Terpuji dan Mahamulia) atau Hayy dan 
Qayyūm (Mahahidup dan Berdiri Sendiri serta Pemelihara segala sesuatu). 
Kedua kelompok sifat Ilahi itu mempunyai sangkut paut yang erat sekali 
dengan kandungan surah ini. Surah ini berulang-ulang mengisyaratkan 
kepada keagungan, kedaulatan, dan kekuasaan Tuhan. Seperti ditampakkan 
oleh kata ‘Arsy, yang mengandung arti sifat-sifat itu dan yang dua kali telah 
disebut dalam beberapa ayat permulaan. Pokok pembahasan kedua adalah 
kebangkitan kaum yang secara rohani telah mati, mendapatkan kehidupan 
baru. Kedua sifat, Hayy (Mahahidup) dan Qayyūm (Berdiri Sendiri dan 
Pemelihara segala sesuatu) mempunyai suatu hubungan yang nyata dengan 
masalah ini. Kenyataan itu menjelaskan tentang mengapa huruf-huruf 
singkatan Hā Mīm telah ditempatkan pada permulaannya. Hal itu perlu 
mendapat perhatian istimewa, bahwa surah ini dan keenam surah berikutnya 
merupakan kelompok tersendiri, masing-masing diawali dengan huruf-huruf 
singkatan yang sama. Hal demikian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
mendalam antara pokok pembahasan semuanya itu.

a1 : 1.   b41 : 2;  42 : 2;  43 : 2;  44 : 2;  45 : 2;  46 : 2.
c20 : 5;  32 : 3;  41 : 3;  45 : 3;  46 : 3.   d22 : 4;  42 : 36.   e3 : 197.
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2593. Taul berarti, kebajikan; karunia; keutamaan; berlimpah-limpah; 
kekuasaan; kekayaan; keluasan lingkungan; superioritas; pengaruh yang 
lebih besar (Lane).

2594. Orang-orang beriman diberi tahu agar jangan tertipu oleh 
kecemerlangan kekuasaan materi orang-orang kafir, karena kekuasaan materi 
itu bakal hancur pada akhirnya.

2595. Karena ‘Arasy berarti sifat-sifat Ilahi (lihat catatan no. 986 dan 
1233), maka kata-kata “para pemikul ‘Arasy” akan berarti makhluk-makhluk 

6. asebelum mereka, kaum Nuh 
dan golongan-golongan sesudah 
mereka telah mendustakan, dan 
setiap bangsa telah berusaha 
menangkap rasulnya dan mereka 
berbantah dengan dalil-dalil 
yang batil supaya mereka dapat  
menolak kebenaran. Kemudian 
Aku tangkap mereka, dan betapa 
hebatnya hukuman-Ku!

الۡاَۡحَزاُب  ِمۡن ۭ بَۡعِد  ّوَ  نُۡوٍح  قَۡوُم  ۡم 
ُ
قَۡبلَہ بَۡت 

َّ
ذ

َ
ک

َو  ۡوُہ 
ُ

ُخذ
ۡ
لَِیا ٍۃ ۭ بَِرُسۡولِہِۡم  اُّمَ  

ُ
ّل

ُ
ک ۡت  َہّمَ َ۪و  ہِۡم 

ۡم 
ُ
تُہ

ۡ
َخذ

َ
فَا  

َ
حَّق

ۡ
ال بِِہ  لُِیۡدِحُضۡوا  بِالَۡباِطِل  ٰجَدلُۡوا 

 ﴾۶﴿ ِعَقاِب  اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
ؕفَک

7. bDan demikianlah, telah 
sempurna keputusan Tuhan eng-
kau terhadap orang-orang yang 
kafir, bahwasanya mereka itu 
penghuni api.

ِذیَۡن  
َّ ال َعلَي  َربَِّک  لَِمُت 

َ
ک ۡت 

َ
َحّق لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

 ﴾۷﴿� اِر  ۡم  اَۡصٰحُب  الّنَ
ُ
ہ

ا  اَنَّ
ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ک

وقف
لازم

8. cDan malaikat-malaikat 
yang memikul ‘Arasy2595 dan 
mereka yang ada di sekitarnya, 
mereka bertasbih dengan memuji 
Tuhannya, dan mereka beriman 
kepada-Nya, dan mereka me-
mohon ampunan bagi orang-
orang yang beriman, “Wahai 
Tuhan kami! Engkau meliputi 
segala sesuatu dengan rahmat 
dan ilmu. Maka ampunilah 
orang-orang yang bertobat dan 
mengikuti jalan Engkau, dan 
lindungilah mereka dari azab 
Jahanam.

لَٗہ  َحۡو َمۡن  َو   
َ

ش لۡعَۡر ا َن  َيۡحِمُلۡو ِذیَۡن 
َّ اَل

َو  بِٖہ  یُۡؤِمنُۡوَن  َو  َربِّہِۡم  ِبحَۡمِد  حُۡوَن  يَُسّبِ

َوِسۡعَت  َربََّنا   ۚ َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل يَۡسَتۡغفُِرۡوَن  
ِذیَۡن 

َّ لِل فَاۡغفِۡر   ًما 
ۡ
ِعل ّوَ    

ً
ۡحَمۃ ّرَ ۡيٍء 

َ
ش   

َ
ّل

ُ
ک

اَب  
َ

َعذ ِقہِۡم  َو  َسِبۡیلََک  َبُعۡوا 
َّ ات َو  تَابُۡوا 

جَِحۡیِم ﴿۸﴾ 
ۡ

ال

a6 : 35;  22 : 43;  35 : 26;  54 : 10.   b10 : 34, 97.   c39 : 76;  69 : 18.
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atau orang-orang yang dengan perantaraan mereka sifat-sifat itu diwujudkan. 
Karena hukum alam bekerja dengan perantaraan malaikat-malaikat, dan para nabi 
merupakan wahana yang dengan perantaraan mereka, Kalamullah disampaikan 
kepada umat manusia, maka kata-kata “para pemikul ‘Arasy” dapat berarti pula 
para malaikat dan para utusan Tuhan, dan kata-kata “mereka yang ada di sekitarnya” 
dapat berarti para malaikat yang dibawahi dan membantu para malaikat yang utama 
dalam menyelenggarakan urusan-urusan dunia atau para pengikut sejati rasul-rasul 
yang menyampaikan dan menyebarkan ajaran nabi-nabi itu. Lihat pula catatan no. 
986.

2596. Ayat ini meletakkan suatu asas yang agung. Tiada pekerjaan 
dilaksanakan dan tiada kemenangan dapat dicapai oleh seseorang di dunia ini tanpa 
bantuan orang lain. Orang-orang lain masing-masing dengan sadar atau tidak sadar 
telah memberikan sumbangan kepada pekerjaan itu. Sekutu-sekutu dan pembantu-
pembantu yang sadar atau tidak sadar itu terutama ayah bunda, istri, dan anak-
anaknya. Maka anggota keluarga yang terdekat itu pun akan diizinkan ikut serta 
menikmati karunia-karunia yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang 
beriman, atas amal-amal salehnya.

9. Wahai Tuhan kami! Masuk-
kanlah mereka ke dalam surga-
surga abadi yang telah Engkau 
janjikan kepada mereka, dan 
begitu pula aorang-orang yang 
berbuat baik dari bapak-bapak 
mereka, istri-istri mereka2596 dan 
keturunan-keturunan mereka. 
Sesungguhnya Engkau adalah 
yang Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.

ۡم 
ُ
ہ

َّ َوَعۡدت ِتۡي 
َّ ا�ل َعۡدِن  ِت  َجّنٰ ۡم 

ُ
ہ

ۡ
اَۡدِخل َو  َربََّنا 

َو   اَۡزَواِجہِۡم  َو  بَٓائِہِۡم 
ٰ
ا ِمۡن  َصلََح  َمۡن  َو 

 ﴾۹﴿ۙ حَِکۡیُم 
ۡ

َک اَنَۡت الۡعَِزیُۡز  ال
یِّٰتہِۡم ؕ ِانَّ ُذّرِ

10. Dan lindungilah mereka 
dari segala keburukan. bDan 
barangsiapa Engkau pelihara dari 
keburukan-keburukan pada Hari 
itu, sesungguhnya Engkau telah 
mengasihinya. Dan yang demi-
kian itu suatu kemenangan yang 
besar. 

یَۡوَمِئٍذ   ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ تَِق  َمۡن  ِتَؕو 

ٰ
ا ّیِ الّسَ ِقہُِم  َو 

فََقۡد َرِحۡمَتٗہؕ  َو ٰذلَِک ُہَو الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿٪۱۰﴾  

a13 : 24;  52 : 22.  b6 : 17.
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11. Sesungguhnya orang-orang 
yang kafir akan diseru, “Pasti 
kemurkaan Allah lebih besar dari 
kemurkaan kamu terhadap dirimu 
ketika kamu diseru kepada iman, 
lalu kamu ingkar.2597

ِہ اَۡکبَُر 
ُرۡوا یَُناَدۡوَن لََمۡقُت اللّٰ

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ِاّنَ ال

ي الِۡایَۡماِن 
َ

ۡم ِاۡذ تُۡدَعۡوَن ِال
ُ

ۡم اَنُۡفَسک
ُ

ۡقِتک ِمۡن ّمَ

ُرۡوَن ﴿۱۱﴾ 
ُ
ف

ۡ
فََتک

12. Mereka akan berkata, “Wahai 
Tuhan kami! aEngkau telah me-
matikan kami dua kali2598 dan 
Engkau telah menghidupkan kami 
dua kali, maka kini kami meng-
akui dosa-dosa kami. Kemudian 
apakah ada jalan keluar?”*

اَۡحَیۡیَتَنا  َو  اثَۡنَتیِۡن  َنا  اََمّتَ   
ۤ
َربََّنا قَالُۡوا   

ِالٰي  فََہۡل  نُۡوبَِنا 
ُ

بِذ َنا 
ۡ
َرف

َ
فَاۡعت اثَۡنَتیِۡن 

ۡن َسِبۡیٍل ﴿۱۲﴾  ُخُرۡوٍج ّمِ

13. akan dikatakan kepada 
mereka yang demikian itu di-
sebabkan bapabila hanya Allah 
yang diseru maka kamu meng-
ingkari, dan jika Dia diper-
sekutukan dengan sesuatu maka 
kamu mengimani. Maka keputus-
an hanya pada Allah, Yang 
Mahatinggi, Yang Mahabesar.

 ۚ ۡرتُۡم 
َ
ف

َ
ک َوۡحَدٗہ  ُہ  

اللّٰ ُدِعَي  ِاَذا     
ۤ
ٗہ

َ نّ
َ
بِا ٰذلُِکۡم    

ِہ الَۡعلِّيِ 
ُم  لِلّٰ

ۡ
حُک

ۡ
َو ِاۡن یُّۡشَرۡک بِٖہ تُۡؤِمنُۡوا ؕ فَال

الَۡکِبیِۡر ﴿۱۳﴾ 

14. cDia-lah Yang memperlihat-
kan kepadamu tanda-tanda-Nya, 
dan menurunkan bagimu rezeki 
dari langit.2599 Tetapi tidak ada 
yang memperoleh nasihat kecuali 
orang yang tunduk kepada Allah.

لَُکۡم  ُل   ّزِ
َ
یُن َو   ٰیِتٖہ 

ٰ
ا ۡم  

ُ
یُِریۡک ِذۡي 

َّ ال ُہَو   

َمۡن  ا 
َّ ِال ُر  

َ ّ
ک

َ
یََتذ َما  َؕو  ِرۡزقًا  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ

یُِّنۡیُب ﴿۱۴﴾ 

2597. Telah menjadi fitrat manusia, bahwa bila seseorang dihadapkan kepada 
akibat-akibat buruk amal-amalnya yang tidak baik, ia mulai mengutuk dirinya 
sendiri. Orang-orang kafir diberi tahu, bahwa bila mereka berhadapan dengan 
siksaan, mereka merasa sangat kecewa tentang diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan 
yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang lebih kecewa lagi terhadap mereka, bila 
mereka menolak Amanat-Nya dan menentang serta berbuat aniaya terhadap para 
rasul-Nya.

2598. Keadaan sebelum lahir itu semacam kematian dan akhir kehidupan ini 

a30 : 41.   b39 : 46.  c30 : 25.

* Secara lahiriah manusia memang itu meninggal hanyalah sekali namun dipahami bahwa ia akan 
hidup dua kali, yang pertama adalah kehidupan ini sedangkan yang kedua adalah kehidupan setelah 
ini. Di dalam ayat ‘amattanaa itsnataini’ kematian pertama artinya sama sekali tidak berwujud 
yakni pertama kali Tuhan-lah yang menjadikan sesuatu dari yang tidak berwujud menjadi berwujud.
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15. Maka serulah Allah adengan 
setulus ketaatan kepada-Nya, 
walaupun orang-orang yang kafir 
tidak menyukai.

ِرَہ  
َ
ک لَۡو  َو  یَۡن  الّدِ لَُہ   ُمۡخلِِصیَۡن  َہ  

اللّٰ فَاۡدُعوا   

الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۱۵﴾ 
16. Dia Yang Mahatinggi 

derajat-Nya, Pemilik ‘Arasy,2600 
bDia menurunkan kalam dengan 
perintah-Nya kepada siapa yang 
Dia kehendaki di antara hamba-
hamba-Nya, supaya Dia memper-
ingatkan tentang Hari Pertemuan.

ِمۡن   ۡوَح  الّرُ ِقي 
ۡ
یُل  ۚ الۡعَۡرِش  ُذو  َرٰجِت  الّدَ َرِفۡیُع  

یَۡوَم   لُِیۡنِذَر   ِعَباِدٖہ   ِمۡن  يََّشٓاُء  َمۡن  َعلٰي  اَۡمِرٖہ 

 ﴾۱۶ۙ لَاِق ﴿ الّتَ

17. Pada Hari ketika mereka 
semua akan dihadapkan pada 
Allah; ctidak ada sesuatu pun dari 
mereka akan disembunyikan dari 
Allah. d”Kepunyaan siapakah 
Kerajaan pada Hari itu?” Ke-
punyaan Allah, Yang Mahaesa 
dan Mahaunggul. 

ۡم  
ُ
ِمۡنہ ِہ 

اللّٰ َعلَي  ي 
ٰ
َيۡخف لَا   ۚ ٰبِرُزۡوَن  ۡم 

ُ
ہ یَۡوَم 

ِہ  الَۡواِحِد 
ُک الَۡیۡوَم ؕ لِلّٰ

ۡ
ۡيٌء ؕ لَِمِن  الُۡمل

َ
ش

اِر ﴿۱۷﴾  الَۡقّہَ

18. ePada Hari itu setiap jiwa 
akan diganjar dengan apa yang 
telah mereka usahakan. Tidak 
ada keaniayaan pada Hari itu. 
Sesungguhnya Allah sangat cepat 
dalam menghisab.

لَا    ؕ َکَسَبۡت  نَۡفٍس ۭ بَِما    
ُ

ّل
ُ
ک ۡجٰزي 

ُ
ت اَلَۡیۡوَم 

ِحَساِب ﴿۱۸﴾ 
ۡ

َہ َسِریُۡع  ال
َم الَۡیۡوَم ؕ ِاّنَ اللّٰ

ۡ
ُظل

19. fDan peringatkanlah mereka 
tentang Hari yang kian mendekat 
dengan cepat, ketika setiap hati 
akan sampai ke tenggorokan 
dengan penuh kedukaan. Bagi 
orang-orang aniaya tidak ada 
sahabat setia dan tidak ada pemberi 
syafa’at yang akan diterima 
syafa’atnya.

لََدي  الُۡقُلۡوُب  ِاِذ  ِزفَِۃ 
ٰ

الۡا یَۡوَم  ۡم 
ُ
اَنِۡذۡرہ َو 

لِِمیَۡن ِمۡن  َحِمۡیٍم  
ٰ

ِظِمیَۡن ؕ۬ َما لِلّظ
ٰ

حََناِجِر ک
ۡ

ال

 ﴾۱۹ؕ ّوَ لَا  َشِفۡیٍع  یَُّطاُع ﴿

adalah kematian yang kedua. Kelahiran dan kebangkitan kembali adalah kedua 
macam kehidupan itu.

2599. Segala jaminan, baik rohani maupun jasmani, turun dari langit. Air, yang 
padanya segala kehidupan bergantung (QS.21:31), turun dari langit dan demikian 

a29 : 66;  31 : 33;  98 : 6.   b16 : 3; 97 : 5.   c3 : 6;  14 : 39.   d18 : 45;
48 : 15; 82 : 20.   e14 : 52;  45 : 23;  74 : 39.  f19 : 40.
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20. Dia Mengetahui peng-
khianatan mata2600A dan apa yang 
disembunyikan oleh adada.

ُدۡوُر ﴿۲۰﴾  الّصُ ۡخِفي 
ُ
ت َما  َو  الۡاَۡعیُِن    

َ
َخٓائَِنۃ  یَۡعلَُم 

21. Dan Allah memutuskan 
dengan benar. Dan orang-orang 
yang menyeru selain Dia mereka 
tidak memutuskan sesuatu pun. 
Sesungguhnya Allah, Maha Men-
dengar Maha Melihat.

یَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َؕو  حَّقِ

ۡ
بِال یَۡقِضۡي  ُہ 

اللّٰ َو 

ُہَو   َہ  
اللّٰ ِؕاّنَ   بَِشۡيٍء  یَۡقُضۡوَن  لَا  ُدۡونِٖہ  ِمۡن 

ِمۡیُع  الَۡبِصیُۡر ﴿٪۲۱﴾  الّسَ 

22. bApakah mereka tidak ber-
pergian di bumi supaya dapat 
melihat bagaimana kesudahan 
orang-orang sebelum mereka? Me-
reka itu lebih hebat kekuatannya 
daripada mereka dan peninggalan-
peninggalan mereka di bumi lebih 
besar. Maka Allah membinasakan 
mereka disebabkan dosa-dosa me-
reka. Dan bagi mereka tidak ada 
seorang peyelamat pun yang dapat 
menyelamatkan mereka dari Allah.

اََو لَۡم يَِسیُۡرۡوا فِي الۡاَۡرِض فََیۡنُظُرۡوا َکۡیَف 

انُۡوا  
َ
ک  ؕ قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  انُۡوا 

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

الۡاَۡرِض  فِي  ثَاًرا 
ٰ
ا ّوَ  ًۃ  قُّوَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ اََشّدَ  ۡم 

ُ
ہ

ِہ 
َن اللّٰ ۡم ّمِ

ُ
اَن لَہ

َ
نُۡوبِہِۡم ؕ َو َما ک

ُ
ُہ بِذ

ُم اللّٰ
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
فَا

اٍق ﴿۲۲﴾  ِمۡن ّوَ

23. Yang demikian itu disebab-
kan crasul-rasul mereka telah 
datang kepada mereka dengan 
tanda-tanda nyata akan tetapi 
mereka ingkar; maka Allah mem-
binasakan mereka. Sesungguhnya 
Dia Mahakuat, Mahakeras 
hukuman-Nya.

ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم 
ُ
ُرُسلُہ تِۡیہِۡم 

ۡ
ا

َّ ت انَۡت 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

َشِدیُۡد  قَِوّيٌ  ٗہ 
ُہ ِؕانَّ

اللّٰ ُم 
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
فَا ُرۡوا 

َ
ف

َ
فَک

الِۡعَقاِب ﴿۲۳﴾ 

24. dDan sesungguhnya kami 
telah mengirim Musa dengan tanda-
tanda Kami dan dalil yang nyata.

ٰطٍن 
ۡ
ُسل َو  ٰیِتَنا 

ٰ
بِا ُمۡوٰسي  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

 ﴾۲۴ۙ ِبیٍۡن ﴿ ّمُ
25. Kepada Fir‘aun, Haman dan 

Karun,2601 tetapi mereka berkata,  
“Ia tukang sihir dan pendusta besar.”

ٰسِحٌر  فََقالُۡوا  قَاُرۡوَن  َو  َہاٰمَن  َو  ِفۡرَعۡوَن  ِالٰي 

اٌب ﴿۲۵﴾ 
َّ

ذ
َ
ک

pula halnya wahyu yang menjadi syarat mutlak bagi kehidupan rohani manusia.
2600. Ungkapan Dzu al-‘Arsy (yang Empunya ‘Arasy) itu seperti Dzu al-

a27 : 75;  28 : 70.   b12 : 110;  22 : 47;  35 : 45;  47 : 11.   c23 : 45;  41 : 15.   d23 : 46.
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26. aDan ketika ia datang kepada 
mereka dengan kebenaran yang 
datang dari sisi Kami, mereka 
berkata, b“Bunuhlah anak laki-
laki mereka yang telah beriman 
besertanya, dan biarkanlah hidup 
perempuan-perempuan mereka.” 
Dan tipu daya orang-orang kafir 
itu selalu sia-sia.

ا  اۡقُتُلۡوۤ قَالُوا  ِعۡنِدنَا  ِمۡن  حَّقِ 
ۡ

بِال ۡم 
ُ
َجٓاَءہ ا  فَلَّمَ

ۡم ؕ 
ُ
ۡحُیۡوا نَِسٓاَءہ

َ
َمنُۡوا َمَعٗہ َو اۡست

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ اَبَۡنٓاَء ال
ا فِۡي َضلٍٰل ﴿۲۶﴾ 

َّ ۡیُد الٰۡکفِرِیَۡن  ِال
َ
َو َما ک

27. Dan Fir‘aun berkata, “Biar-
kanlah aku membunuh Musa dan 
supaya ia menyeru Tuhan-nya, 
csesungguhnya aku takut jangan-
jangan ia akan merubah agamamu 
atau membuat kerusakan di muka 
bumi.

 َو قَاَل ِفۡرَعۡوُن  َذُرۡونِۡيۤ  اَۡقُتۡل ُمۡوٰسي َو لَۡیۡدُع  

اَۡن  اَۡو  ۡم 
ُ

ِدیَۡنک َل  یَُّبّدِ اَۡن  اََخاُف  ِۡيۤ  
ّ

ِان َربَّٗہ ۚ 

یُّۡظِہَر فِي الۡاَۡرِض الَۡفَساَد ﴿۲۷﴾ 

28. Dan Musa berkata, d”Aku 
berlindung2602 kepada Tuhan-ku 
dan Tuhanmu dari setiap orang-
orang yang sombong, yang tidak 
beriman kepada Hari Perhitungan.”

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

َربِّک َو  بَِربِّۡي  ُت 
ۡ

ُعذ ِۡي 
ّ

ِان ي  ُمۡوسٰۤ قَاَل  َو 

ِحَساِب ﴿٪۲۸﴾ 
ۡ

ا یُۡؤِمُن بَِیۡوِم ال
َّ ٍِر ل

بّ
َ

ّلِ ُمَتک
ُ
ک 

Rahmah (Empu Kemurahan), menolak pengertian umum yang salah, bahwa 
‘Arasy itu sesuatu yang bersifat benda.

2600A. Pandangan murka, menghina, atau nafsu birahi.
2601. Keterangan mengenai Karun dan Haman lihatlah catatan no. 2198 

dan 2231. Tiap-tiap nabi Allah mempunyai Fir‘aun, Haman dan Karunnya 
sendiri. Nama-nama itu masing-masing dapat melambangkan sifat kekuasaan, 
pejabat keagamaan, dan kekayaan harta, seperti halnya Haman itu kepala pejabat 
keagamaan, dan Karun itu seorang yang kaya raya di antara kaum bangsawan 
Fir‘aun. Kekuasaan politik tanpa batas, golongan pejabat keagamaan yang 
berwatak suka menjilat, dan nafsu kapitalisme yang tak terkendalikan merupakan 
tiga keburukan yang senantiasa menghambat dan menghentikan pertumbuhan 
politik, ekonomi, akhlak, dan rohani suatu bangsa, dan tentunya terhadap musuh-
musuh manusia itulah para Pembaharu Suci telah melancarkan perang sengit di 
sepanjang zaman.

2602. Tuhan itu tempat berlindung terakhir bagi para nabi dan rasul. Mereka 
menutup pintu-Nya, bila mereka melihat kegelapan di sekitar mereka dan bila 
kekuatan-kekuatan kejahatan bertekad melenyapkan kebenaran yang dianjurkan 
dan disebarkan para nabi dan rasul itu.

a29 : 40.   b7 : 128.   c20 : 64;  26 : 36.  d44 : 21.
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29. Dan berkata seorang laki-
laki yang beriman dari keluarga 
Fir‘aun yang menyembunyikan 
keimanannya,2603 “Apakah kamu 
akan membunuh seseorang karena 
ia mengatakan, “Tuhan-ku ialah 
Allah”, padahal ia telah datang 
kepadamu dengan tanda-tanda 
yang nyata dari Tuhanmu? aDan 
sekiranya ia seorang pendusta, 
maka bagi dialah dosa kedustaan-
nya, dan jika ia benar, maka 
sebagian dari apa yang diancamkan 
kepadamu akan menimpamu. Se-
sungguhnya, Allah tidak memberi 
petunjuk kepada siapa yang me-
lampaui batas dan pendusta besar.*

تُُم  
ۡ

ِل ِفۡرَعۡوَن یَک
ٰ
ۡن ا ۡؤِمٌن ۖ ّمِ  َو قَاَل َرُجٌل  ّمُ

ُہ 
اللّٰ َربَِّي  یَُّقۡوَل  اَۡن  َرُجلًا   اَتَۡقُتُلۡوَن    

ۤ
ِایَۡمانَٗہ

ِاۡن  َو    ؕ ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ِمۡن  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم  
ُ
َجٓاَءک قَۡد  َو 

َصاِدقًا  یَُّک  ِاۡن  َو   ۚ ِذبُٗہ 
َ
ک فََعلَۡیِہ  اِذبًا 

َ
ک یَُّک  

لَا  َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ۡم 

ُ
یَِعُدک ِذۡي  

َّ ال بَۡعُض  ۡم  
ُ

یُِّصۡبک

اٌب ﴿۲۹﴾ 
َّ

ذ
َ
یَۡہِدۡي َمۡن ُہَو ُمۡسِرٌف  ک

30. “Wahai kaumku! Bagi kamu 
ada kerajaan hari ini, kamu akan 
menjadi penguasa di bumi ini, tetapi 
siapakah yang akan menolong kami 
dari hukuman Allah, jika menimpa 
kami?” Fir‘aun berkata, “Aku ha-
nya menunjukkan kepadamu apa 
yang aku lihat sendiri, dan aku 
tidak memberi petunjuk kepadamu 
kecuali kepada jalan yang benar.”

فِي  ٰظِہِریَۡن  الَۡیۡوَم  ُک 
ۡ
الُۡمل لَُکُم  ٰیَقۡوِم 

ِاۡن  ِہ 
اللّٰ ِس 

ۡ
ِمۡن ۭ بَا یَّۡنُصُرنَا  مَۡن 

َ
الۡاَۡرِض۪ف

اَٰري    
ۤ
َما ا 

َّ ِال ۡم  
ُ

اُِریۡک   
ۤ
َما ِفۡرَعۡوُن  قَاَل   ؕ َجٓاَءنَا 

َشاِد ﴿۳۰﴾  ا َسِبۡیَل  الّرَ
َّ ۡم  ِال

ُ
  اَۡہِدیۡک

ۤ
َو َما

2603. Orang yang beriman telah menyembunyikan imannya untuk 
menampakkannya pada kesempatan yang cocok, cara yang tegas dan berani dalam 
menyatakan imannya dan berbicara kepada kaum Fir‘aun menunjukkan bahwa 
penyembunyian itu tidaklah disebabkan oleh perasaan takut.

a69 : 45, 47.

* Yang dimaksud mukmin laki-laki dalam ayat ini adalah orang-orang yang dekat dengan Fir‘aun 
dan para pemimpin besar bawahannya. Seperti Asiyah, mereka juga beriman kepada nabi Musa 
As tetapi mereka menyembunyikan imannya itu. Dari ayat ini kita ketahui bahwa ketika Fir‘aun 
dan para pemimpin bawahannya telah memutuskan untuk membunuh Nabi Musa As, pada waktu 
itulah mereka menyatakan imannya. Dan telah memberikan peringatan kepada Fir‘aun dan kaki 
tangannya supaya menghentikan gerakannya itu serta mengemukakan dalil bahwa jika dia (Musa 
As) berdusta maka perbuatan dustanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dia (Tuhan) tentu 
akan menghukum orang yang berdusta mengatasnamakan-Nya. Akan tetapi jika ia benar maka 
sebagian nubuatan musibah yang dikemukakan olehnya pasti akan menangkap mereka (Fir‘aun 
dan orang-orangnya) sehingga mereka akan mengalami kehancuran. Ini adalah salah satu cara 
yang akurat untuk mengenal para nabi yang benar. Ini juga merupakan petunjuk dan nasehat abadi 
bagi bangsa-bangsa di mana dibangkitkan para nabi.
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31. Dan berkata orang yang ber-
iman itu, “Wahai kaumku! Sesung-
guhnya aku takut kamu ditimpa 
seperti pada hari kebinasaan 
bangsa-bangsa besar di masa lalu.”

ۡم  
ُ

ِۡيۤ  اََخاُف َعلَۡیک
ّ

َمَن ٰیَقۡوِم  ِان ٰ
ِذۡيۤ  ا

َّ  َو قَاَل ال

 ﴾۳۱ۙ ۡثَل  یَۡوِم الۡاَۡحَزاِب ﴿ ّمِ

32. a”Seperti yang terjadi ke-
pada kaum Nuh, suku ‘Ad dan 
Tsamud, dan orang-orang yang 
sesudah mereka. Dan Allah tidak 
menghendaki keaniayaan terhadap  
hamba-hamba-Nya.”

ِذیَۡن 
َ ّ ال ثَُمۡوَد َو  ّوَ  َعاٍد  ّوَ  نُۡوٍح  قَۡوِم  َداِۡب  ِمۡثَل  

ِعَباِد 
ۡ
لِّل ًما  

ۡ
ُظل یُِریُۡد  ُہ 

اللّٰ َما  َو   ؕ ِمۡن ۭ بَۡعِدہِۡم 

 ﴾۳۲﴿

33. “Dan wahai kaumku!  Se-
sungguhnya aku takut kamu 
ditimpa siksaan pada hari ketika 
orang-orang akan saling memang-
gil untuk meminta  pertolongan.”2604

 ﴾۳۳ۙ ﴿ َناِد  الّتَ یَۡوَم  ۡم 
ُ

َعلَۡیک اََخاُف    ۤ ِۡي
ّ

ِان ٰیَقۡوِم   َو 

34. “Hari itu, ketika kamu akan 
berpaling ke belakang melarikan 
diri; tiada bagimu seorang pun 
penyelamat dari kemurkaan Allah. 
Dan siapa yang Allah nyatakan 
sesat, maka tidak ada baginya 
pemberi petunjuk.”

ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ لَُکۡم   َما    ۚ ُمۡدبِِریَۡن  ۡوَن  

ُّ تَُول یَۡوَم   

ِمۡن  لَٗہ   مَا 
َ

ف ُہ  
اللّٰ یُّۡضلِِل   َمۡن  َو   َعاِصٍمۚ  ِمۡن 

َہاٍد ﴿۳۴﴾ 

35. “Dan sesungguhnya kepada 
kamu telah datang Yusuf sebelum 
ini dengan bukti-bukti yang nyata, 
tetapi kamu selalu dalam keraguan 
dari apa yang dibawanya kapada-
mu. Sehingga apabila ia mati, 
kamu berkata, “Allah sekali-kali 
tidak akan mengutus sesudah-
nya2605 seorang rasul.” Demikian-
lah Allah menyatakan sesat kepada 
siapa yang melampaui batas, yang 
ragu-ragu.” 

مَا 
َ

ف ٰنِت  بِالَۡبّیِ قَۡبُل  ِمۡن  یُۡوُسُف  ۡم 
ُ
َجٓاَءک لََقۡد  َو 

ي  ِاَذا َہلََک 
ٰۤ
ۡم بِٖہ ؕ َحّت

ُ
مَّا َجٓاَءک ِزلۡتُۡم فِۡي  َشّکٍ  ّمِ

َرُسۡولًاؕ  ِمۡن ۭ بَۡعِدٖہ   ُہ 
اللّٰ یَّۡبَعَث  لَۡن  تُۡم 

ۡ
قُل

 ﴾۳۵ۙ ﴿ ۡرتَاٌب 
ُ
ّم ُمۡسِرٌف  ُہَو   َمۡن  ُہ 

اللّٰ  
ُ

یُِضّل لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

2604. Hari ketika orang-orang akan ketakutan dan terpencar ke berbagai 
jurusan; atau bila mereka akan saling membenci dan tentang menentang dan akan 
menjadi terpisah, atau bila mereka seru menyeru meminta pertolongan (Aqrab).

a9 : 70;  14 : 10;  50 : 13-15.
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36. Orang-orang yang ber-
bantah mengenai ayat-ayat Allah 
tanpa dalil-dalil yang datang 
kepada mereka dari Allah. Amat 
besar kemurkaan di sisi Allah dan 
di sisi orang-orang yang beriman.  
Demikianlah Allah mencap setiap 
hati yang sombong, yang angkuh.

ٰطٍن 
ۡ
ُسل بَِغیِۡر  ِہ 

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
ا فِۡيۤ   ُيجَاِدلُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال
ِذیَۡن 

َّ ال ِعۡنَد  َو  ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  َمۡقًتا  بَُر 

َ
ک  ؕ ۡم 

ُ
اَٰتہ

ِب 
ۡ
قَل ّلِ 

ُ
ک َعلٰي  ُہ 

اللّٰ یَۡطَبُع  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َمنُۡواؕ 

ٰ
ا

اٍر ﴿۳۶﴾  ٍِر  َجّبَ
بّ

َ
ُمَتک

37. Dan Fir‘aun berkata, a”Hai 
Haman! Dirikanlah bagiku suatu 
bangunan tinggi supaya aku dapat 
mencapai sarana untuk naik,

َعلِّۡيۤ  
َ ّ ل َصۡرًحا  لِۡي  ابِۡن   ٰیَہاٰمُن  ِفۡرَعۡوُن  قَاَل  َو   

 ﴾۳۷ۙ اَبۡلُُغ  الۡاَۡسَباَب ﴿
38. “Sarana untuk mencapai 

langit supaya baku dapat melihat 
Tuhan Musa,2606 dan sesungguh-
nya aku benar-benar menganggap-
nya sebagai seorang pendusta!” 
Dan demikianlah ditampakkan 
indah kepada Fir‘aun keburukan 
amalnya dan ia dihalangi dari 
jalan yang benar. Dan rencana 
Fir‘aun pasti berakhir dalam ke-
hancuran.  

ِۡي 
ّ

ِان َو  ُمۡوٰسي  ِالِٰہ  ٰۤي   ِال لَِع  
َ

ّط
َ
فَا ٰمٰوِت  الّسَ اَۡسَباَب 

ُسۡوُٓء  لِفِۡرَعۡوَن  ُزیَِّن   لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک َو   ؕ اِذبًا 

َ
ک ٗہ  لَاَُظّنُ

ِبۡیِل َؕو َما َکۡیُد  َعَمِلٖہ َو ُصّدَ َعِن الّسَ

ا فِۡي  تََباٍب  ﴿٪۳۸﴾ 
َّ ِفۡرَعۡوَن  ِال 

39. Dan orang yang beriman itu 
berkata, “Hai kaumku! Ikutilah 
aku, aku akan menunjukkan 
kamu jalan yang benar.”

ۡم  
ُ
اَۡہِدک ِبُعۡوِن 

َّ ات ٰیَقۡوِم  َمَن  ٰ
ا ِذۡيۤ  

َّ ال قَاَل  َو 

 ﴾۳۹ۚ َشاِد ﴿ َسِبۡیَل  الّرَ
40. “Hai kaumku! Sesungguh-

nya ckehidupan dunia ini hanya 
kesenangan sementara; dan se-
sungguhnya kehidupan akhirat  
itu tempat tinggal yang kekal.”2607

ّوَ   ۪ َمَتاٌع  نَۡیا  الّدُ حَٰیوُۃ  
ۡ

ال ٰہِذِہ   َما 
ِانَّ ٰیَقۡوِم    

ِخَرَۃ ِہَي َداُر الَۡقَراِر ﴿۴۰﴾ 
ٰ

ِاّنَ الۡا

2605. Nabi-nabi telah senantiasa datang ke dunia semenjak waktu yang jauh 
silam, tetapi begitu busuknya pikiran orang-orang — setiap kali datang seorang 
nabi baru, mereka menolak dan menentangnya; dan ketika ia wafat, orang-orang 
yang beriman kepada nabi itu berkata, tiada nabi akan datang lagi dan pintu wahyu 
telah tertutup untuk selama-lamanya.

2606. Fir‘aun berkata dengan nada mencemooh bahwa ia ingin naik ke 
langit supaya dapat mengintip Tuhan Musa, namun Tuhan membuatnya melihat 

a28 : 39.   b28 : 39.   c3 : 15, 198, 199;  9 : 38;  16 : 118;  28 : 61.
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a10 : 28;  4 : 124.   b4 : 125.

41. a”Barangsiapa berbuat ke-
burukan tidak akan dibalas kecuali 
dengan semisalnya; bnamun 
barangsiapa beramal saleh, dari 
laki-laki ataupun perempuan, 
sedang ia  orang yang beriman 
maka mereka akan masuk surga, 
mereka akan diberi rezeki di 
dalamnya tanpa perhitungan.”2608

 ۚ ِمۡثلََہا  ا 
َّ ِال ي   ُيۡجزٰۤ فَلَا    

ً
َئۃ َسّیِ َعِمَل    َمۡن 

ُہَو  َو  اُنٰۡثي  اَۡو  ٍر 
َ
َذک ۡن   ّمِ َصاِلحًا  َعِمَل  َمۡن  َو 

یُۡرَزقُۡوَن   
َ

ۃ جَّنَ
ۡ

ال یَۡدُخُلۡوَن  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ُمۡؤِمٌن  

ِفۡیَہا بَِغیِۡر  ِحَساٍب ﴿۴۱﴾ 

الحزب
48

42. “Dan, hai kaumku! Betapa 
anehnya keadaanku, aku meng-
ajakmu kepada keselamatan, dan 
kamu mengajakku kepada api.”

َو  ٰجوِۃ 
َّ

الن ي 
َ

ِال ۡم  
ُ
اَۡدُعۡوک لِۡيۤ   َما  ٰیَقۡوِم  َو 

 ﴾۴۲ؕ اِر ﴿ ي  الّنَ
َ

تَۡدُعۡونَِنۡيۤ  ِال

43. “Kamu menyeruku supaya 
aku ingkar kepada Allah dan 
menyekutukan-Nya  kepada se-
suatu yang tidak ada padaku ilmu 
mengenai itu, sedangkan aku 
memanggilmu kepada Dzat Yang 
Mahaperkasa, MahaPengampun.” 

َما  بِٖہ  ِرَک 
ۡ

اُش َو  ِہ 
بِاللّٰ َر 

ُ
لِاَۡکف تَۡدُعۡونَِنۡي 

الۡعَِزیِۡز   ي 
َ

ِال ۡم  
ُ
اَۡدُعۡوک اَنَا�   ّوَ  ٌم 

ۡ
ِعل بِٖہ  لِۡي  لَيَۡس 

اِر ﴿۴۳﴾ 
َ
الَۡغّف

44. “Tidak ragu lagi bahwa 
apa yang kamu serukan aku 
kepadanya bukanlah suatu 
seruan2608A yang berguna baik 
di dunia maupun di akhirat; dan 
sesungguhnya tempat kembali 
kita pasti kepada Allah dan 
sesungguhnya orang-orang yang 
melampaui batas mereka akan 
menjadi penghuni api.”

لَٗہ  لَيَۡس  ِالَۡیِہ  تَۡدُعۡونَِنۡيۤ  َما 
اَنَّ َجَرَم  لَا 

  
ۤ
نَا مََرّدَ اَّنَ  َو  ِخَرِۃ  

ٰ
الۡا فِي  لَا  َو  نَۡیا  الّدُ فِي  َدۡعَوٌۃ  

 ﴾۴۴﴿ اِر  الّنَ اَۡصٰحُب  ۡم 
ُ
ہ الُۡمۡسِرِفیَۡن  اَّنَ  َو  ِہ 

اللّٰ ي 
َ

ِال

penampakan kekuasaan-Nya di dasar laut.
2607. Pidato “orang yang beriman” itu menunjukkan, bahwa orang-orang 

mukmin sejati yakin sepenuhnya akan kebenaran maksud mereka. Keimanan yang 
kokoh laksana batu karang itulah yang memungkinkan mereka sanggup menderita 
segala macam kesukaran dan kekurangan dengan senang hati.

2608. Sementara pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan jahat orang-orang 
kafir itu akan setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka, ganjaran bagi amal 
saleh (yang dilakukan) orang-orang beriman akan tanpa batas atau ukuran. Itulah 
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45. “Maka kamu segera akan 
ingat kepada apa yang aku 
katakan kepada kamu. Dan, aku 
menyerahkan urusanku kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Melihat hamba-hamba-Nya.”

ُض  اُفَّوِ لَُکۡم َؕو  اَقُۡوُل   
ۤ
َما ُرۡوَن 

ُ
ک

ۡ
فََسَتذ

 ﴾۴۵﴿ بَِصیٌۡر ۭ بِالِۡعَباِد  َہ  
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ِہ 

اللّٰ ي 
َ

ِال اَۡمِرۡيۤ  

46. Maka Allah memeliharanya 
dari keburukan apa yang telah 
mereka rencanakan, dan kaum 
Fir‘aun dikepung oleh azab yang 
buruk. 

ِل  
ٰ
بِا َحاَق  َو  ُرۡوا 

َ
َمک َما  ِت 

ٰ
ا َسّیِ ُہ 

اللّٰ ىُہ 
ٰ
فََوق

 ﴾۴۶ۚ اِب ﴿
َ

ِفۡرَعۡوَن ُسۡوُٓء  الَۡعذ

47. Yakni api. Mereka dihadap-
kan kepadanya pagi dan petang,2609 
dan pada hari terjadinya kiamat, 
akan dikatakan kepada para 
malaikat, “Masukkanlah kaum 
Fir‘aun itu ke dalam azab yang 
amat keras!”

َو   ۚ ا  َعِشّیً ّوَ  ا  ُغُدّوً َعلَۡیَہا  یُۡعَرُضۡوَن  اُر  اَلّنَ

َل ِفۡرَعۡوَن 
ٰ
ا  ا  ؕ اَۡدِخُلۡوۤ

ُ
اَعۃ یَۡوَم تَُقۡوُم الّسَ

اِب ﴿۴۷﴾ 
َ

اََشّدَ الَۡعذ

48. aDan, ketika mereka akan 
berbantah satu sama lain dalam 
api, orang-orang yang lemah akan 
berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri, “Sesungguh-
nya kami pengikut kamu; bmaka 
dapatkah kamu melepaskan dari 
kami sebagian siksaan dari api?”

ُؤا  َعفٰٓ
ُ

الّض فََیُقۡوُل  اِر  الّنَ فِي  ۡوَن  حَٓاّجُ
َ

یَت ِاۡذ  َو 

تََبًعا  لَُکۡم  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ ا 

ۤ
بَُرۡو

ۡ
اۡسَتک ِذیَۡن 

َّ لِل

اِر ﴿۴۸﴾  َن الّنَ ا نَِصۡیًبا ّمِ ۡغُنۡوَن َعّنَ فََہۡل اَنۡتُۡم ّمُ

49. cOrang-orang yang menyom-
bongkan diri akan berkata, “Seka-
rang kita semua berada di dalamnya, 
sesungguhnya Allah telah memutus-
kan di antara hamba-hamba-Nya.”

َہ  
  ِاّنَ اللّٰ

ۤ
  ِفۡیَہا

ٌ
ّل

ُ
ا  ک

ا  ِانَّ
ۤ
بَُرۡو

ۡ
ِذیَۡن اۡسَتک

َّ  قَاَل ال

َم  بَیَۡن الِۡعَباِد ﴿۴۹﴾ 
َ

قَۡد َحک

tanggapan Islam berkaitan dengan surga dan neraka.
2608A. Tidak pantas diseru; tidak semestinya diseru; tidak mempunyai hak 

atau tuntutan untuk diseru.
2609. Isyarat yang terkandung dalam kata-kata, “mereka dihadapkan 

kepadanya pagi dan petang,” boleh jadi mengisyaratkan siksaan bagi orang-orang 
kafir yang akan diderita mereka di alam barzakh, yang merupakan tahap pertengahan 
dan tempat penyungguhan derita atau bahagia jadi lengkap. Perwujudan lengkap 

a7 : 39;  14 : 22;  34 : 32.   b14 : 22.   c7 : 40;  34 : 33.
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50. Dan orang-orang yang 
ada dalam api akan berkata 
kepada para penjaga Jahanam, 
“Mohonkanlah kepada Tuhanmu, 
supaya Dia berkenan meringankan 
azab bagi kami barang sehari.”

اۡدُعۡوا  َم 
َ َجَہنّ ِلخََزنَِۃ  اِر  الّنَ فِي  ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

اِب ﴿۵۰﴾ 
َ

َن الَۡعذ ا یَۡوًما ّمِ ۡف َعّنَ ۡم ُيخَّفِ
ُ

َربَّک

51. Mereka para penjaga itu 
akan berkata, a”Bukankah telah 
datang kepadamu rasul-rasulmu 
dengan tanda-tanda yang nyata?” 
Mereka berkata, “Ya, benar”. 
Para penjaga itu akan berkata, 
“Maka berdoalah kamu”, btetapi, 
doa orang-orang kafir itu sia-sia 
belaka.2610

ٰنِتؕ   ۡم ُرُسلُُکۡم بِالَۡبّیِ
ُ

تِۡیک
ۡ
ا اََو لَۡم تَُک تَا قَالُۡوۤ

ُؤا الٰۡکفِرِیَۡن   قَالُۡوا  بَلٰيؕ  قَالُۡوا فَاۡدُعۡواۚ  َو َما  ُدعٰٓ

ا فِۡي َضلٍٰل ﴿٪۵۱﴾ 
َّ ِال 

52. cSesungguhnya Kami pasti 
akan menolong para rasul Kami 
dan orang-orang yang beriman,2611 
di dalam kehidupan dunia ini dan 
pada Hari ketika para saksi akan 
berdiri.*

حَٰیوِۃ  
ۡ

َمنُۡوا فِي ال
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ا لََنۡنُصُر ُرُسلََنا َو ال
ِانَّ

 ﴾۵۲ۙ نَۡیا َو یَۡوَم یَُقۡوُم الۡاَۡشَہاُد ﴿ الّدُ

53. Pada Hari itu tidak akan 
bermanfaat bagi orang-orang ani-
aya alasan mereka, dan dbagi 
mereka akan ada laknat dan akan 
ada tempat tinggal yang buruk.

ُم  
ُ
لَہ َو  ۡم 

ُ
تُہ َر َمۡعِذ لِِمیَۡن 

ٰ
لّظ ا یَۡنَفُع  لَا  َم  یَۡو

اِر  ﴿۵۳﴾  ۡم  ُسۡوُٓء  الّدَ
ُ
  َو لَہ

ُ
ۡعَنۃ

َّ الل

lagi sempurna bagi surga dan neraka, akan terjadi pada Hari Pembalasan.
2610. Usaha keras dan doa orang-orang kafir menentang nabi-nabi Allah 

terbukti gagal, bukan bahwa semua doa mereka tidak diterima. Tuhan memang 
mengabulkan doa-doa orang yang sedang sengsara dan sedih, bila ia meminta 
pertolongan kepada-Nya, baik ia orang yang beriman atau orang kafir (QS.27:63).

2611. Ayat ini mengajukan sebuah janji tegas kepada rasul-rasul Allah dan 
para pengikut mereka bahwa pertolongan dan sokongan Tuhan senantiasa beserta 
mereka dan bahwa, biarpun mereka berusaha sekuat tenaga mereka, rencana-
rencana jahat orang-orang kafir terhadap mereka, pasti akan menemui kegagalan.

a23 : 106; 39 : 72; 67 : 9 - 10.  b13 : 15.  c10 : 104; 30 : 48; 58 : 22.  d13 : 26.

* Allah Ta’ala menetapkan dengan meyakinkan bahwa Dia pasti akan menolong para nabi-
Nya. Maksud dari ‘yauma yaquumul asyhaad’ adalah kiamat, yakni Hari Keputusan, yang 
pada hari itu akan banyak kesaksian yang tidak akan dapat ditolak oleh orang-orang yang 
berdosa.

R. 6
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54. aDan sungguh Kami telah 
memberi kepada Musa petunjuk, 
dan Kami telah mewariskan 
kepada Bani Israil Kitab. 

بَِنۡيۤ   اَۡوَرثَۡنا  َو  ُہٰدي 
ۡ
ال ُمۡوَسي  تَۡیَنا 

ٰ
ا لََقۡد  َو 

 ﴾۵۴ۙ ِاۡسَرٓاِءیَۡل الِۡکٰتَب ﴿
55. petunjuk dan nasihat bagi 

orang-orang yang berakal. ٰري لِاُولِي الۡاَلَۡباِب  ﴿۵۵﴾ 
ۡ

 ُہًدي ّوَ ِذک

56. bMaka bersabarlah, sesung-
guhnya janji Allah itu benar, dan 
mintalah ampunan2612 atas ke-
khilafanmu,2612A dan bertasbih-
lah dengan pujian Tuhan engkau 
pada waktu petang dan pagi.*

ِۢۡبَک  ن
َ

لِذ اۡسَتۡغفِۡر  ّوَ   
ٌ

َحّق ِہ 
اللّٰ َوۡعَد  ِاّنَ  فَاۡصِبۡر  

اِر ﴿۵۶﴾ 
َ
الِۡابۡک َو  بِالَۡعِشّيِ  َربَِّک  ِبحَۡمِد  ۡح  َو َسّبِ

57. Sesungguhnya, corang-
orang yang berbantah tentang 
ayat-ayat Allah tanpa suatu dalil 
yang telah datang kepada mereka, 
tidak ada sesuatu dalam dada 
mereka kecuali keinginan akan 
kebesaran2613 yang mereka tidak 
akan pernah mencapainya. Maka 
mohonlah perlindungan kepada 
Allah. Sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar, Maha Melihat.

بَِغیِۡر  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا فِۡيۤ  ُيجَاِدلُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ا ِکبٌۡر 
َّ ۡم � ِاۡن فِۡي ُصُدۡوِرہِۡم  ِال

ُ
ٰطٍن اَٰتہ

ۡ
ُسل

ٗہ  ُہَو  
ِہ ؕ ِانَّ

 بِاللّٰ
ۡ

ۡم بَِبالِِغۡیِہ ۚ فَاۡسَتِعذ
ُ
ا ہ ّمَ

ِمۡیُع  الَۡبِصیُۡر ﴿۵۷﴾  الّسَ

2612. Ghafara al-Matā‘a berarti, ia meletakkan barang-barang itu dalam 
kantong, lalu menutupi dan melindungi barang-barang itu. Ghufrān dan Maghfirah 
kedua-duanya isim masdar (infinitive nouns) dari Ghafara dan berarti perlindungan 
serta pemeliharaan. Mighfar berarti topi baja, karena topi baja melindungi kepala. 
Dzanb berarti kekurangan atau kelemahan yang membawa akibat merugikan. 
Dzanabahū berarti, ia mengikuti jejaknya, tidak beranjak dari jejaknya (Lane 
dan Mufradat). Istighfār bukan saja diperlukan oleh orang-orang mukmin awam, 
melainkan juga oleh wujud-wujud suci, bahkan oleh nabi-nabi Allah. Sementara 
golongan pertama membawa istighfar untuk mencari perlindungan terhadap 
dosa-dosa yang akan datang dan pula terhadap akibat-akibat buruk kesalahan dan 
kekeliruan yang diperbuat di masa lalu, maka golongan kedua mohon perlindungan 
terhadap kealpaan dan kelemahan manusiawi yang dapat merintangi kemajuan 
misi mereka. Nabi-nabi pun, makhluk manusia dan walau mereka terpelihara 
dari dosa, namun mereka pun diwarisi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-
kelemahan insani, maka mereka memerlukan istighfar guna memohon pertolongan 

a2 : 88;  17 : 3;  23 : 50;  32 : 24.   b30 : 61.   c40 : 36.

* ‘Dzanbun’ yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw maksudnya adalah keterlupaan, bukan dosa.
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58. Pastilah penciptaan langit 
dan bumi itu lebih besar dari 
penciptaan manusia,2614 tetapi 
kebanyakan manusia tidak me-
ngetahui.

ِق 
ۡ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض اَۡکبَُر ِمۡن َخل ُق الّسَ

ۡ
خَل

َ
 ل

اِس لَا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿۵۸﴾  َر الّنَ
َ
اِس َو لِٰکّنَ  اَۡکث الّنَ

59. aDan tidak sama orang 
buta dengan orang melihat; dan 
tidak pula sama orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
dengan orang-orang yang berbuat 
keburukan. Sedikit saja kamu 
mendapat nasihat. 

ِذیَۡن  
َّ ال َو   ۬ۙ الَۡبِصیُۡر  َو  الۡاَۡعٰمي  يَۡسَتِوي  َما  َو   

 ؕ الُۡمِسۡيُٓء  لَا  َو  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا

ُرۡوَن ﴿۵۹﴾ 
َّ
ک

َ
ا تََتذ قَلِۡیلًا ّمَ

60. bSesungguhnya saat ke-
hancuran itu pasti akan datang; 
tidak ada keraguan di dalamnya, 
akan tetapi kebanyakan manusia 
tidak beriman.

ا َریَۡب ِفۡیَہا۪  َو لِٰکّنَ  
َّ   ل

ٌ
تَِیۃ

ٰ
  لَا

َ
اَعۃ  ِاّنَ الّسَ

اِس لَا یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۶۰﴾  َر الّنَ
َ
اَۡکث

61. cDan Tuhanmu berfirman, 
“Berdoalah kepada-Ku; Aku akan 
mengabulkan doa-mu. Sesungguh-
nya orang-orang yang menyom-
bongkan diri untuk beribadah 
kepada-Ku, mereka pasti akan 
masuk ke dalam Jahanam dalam 
keadaan terhina.”

ِجۡب لَُکۡمؕ  ِاّنَ 
َ

ُم اۡدُعۡونِۡيۤ اَۡست
ُ

َو قَاَل َربُّک

َسَیۡدُخُلۡوَن  ِعَباَدتِۡي  َعۡن  ِبُرۡوَن 
ۡ

يَۡسَتک ِذیَۡن 
َّ ال

َم ٰدِخِریَۡن ﴿٪۶۱﴾ 
َ َجَہنّ 

dan perlindungan Tuhan. Lihat pula catatan no. 2765.
2612A. Dzanbaka berarti, dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau; 

dosa-dosa yang dituduhkan musuh-musuh engkau seakan-akan engkaulah 
melakukan dosa-dosa itu; kealpaan dan kelemahanmu sebagai manusia. Lihat 
catatan no. 2765.

2613. Kibr berarti keangkuhan; keinginan atau hasrat menjadi besar; 
rencana-rencana besar (Lane).

2614. Menurut alim ulama dan mufasirin, seperti Baghwi, Ibnu Hajar 
dan lain-lain kata al-Nās dalam ayat ini berarti Dajjāl. Penafsiran itu 
mendapat dukungan hadis terkenal, yaitu, “sejak Adam diciptakan hingga 
Hari Kiamat tak pernah ada makhluk lebih besar dari Dajjal,” (Bukhari). 

a13 : 17;  35 : 20;  39 : 10.   b15 : 86;  20 : 16.
c2 : 187;  6 : 42;  25 : 78;  27 : 63.
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62. aAllah Yang menjadikan 
bagi kamu malam, supaya kamu 
beristirahat di dalamnya, dan siang 
untuk melihat. Sesungguhnya 
Allah mempunyai karunia atas 
manusia, tetapi kebanyakan ma-
nusia tidak bersyukur.

ُنۡوا 
ُ

لِتَۡسک ۡیَل 
َّ ال لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 

َّ ال ُہ 
اَللّٰ  

ۡو فَۡضٍل 
ُ

َہ  لَذ
َہاَر ُمۡبِصًرا ؕ ِاّنَ اللّٰ ِفۡیِہ َو الّنَ

لَا  اِس  الّنَ َر 
َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  اِس  الّنَ َعلَي 

ُرۡوَن ﴿۶۲﴾ 
ُ

يَۡشک
63. bDemikianlah Allah, Tuhan-

mu, Pencipta segala sesuatu, tiada 
Tuhan kecuali Dia, maka bagai-
mana kamu dapat dipalingkan?

ۡيٍء ۘ لَاۤ  ِالَٰہ  
َ

ّلِ ش
ُ
ۡم َخالُِق ک

ُ
ُہ  َربُّک

 ٰذلُِکُم اللّٰ

ۡوَن ﴿۶۳﴾ 
ُ

ي تُۡؤفَک
ّٰ

ن
َ
ا ُہَو ۪ فَا

َّ ِال

وقف
لازم

64. Demikian pulalah telah 
dipalingkan orang-orang yang 
mengingkari tanda-tanda Allah.

ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا انُۡوا 

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال یُۡؤفَُک  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک  

َيۡجَحُدۡوَن ﴿۶۴﴾ 
65. Allah Dia-lah, Yang telah 

menjadikan bagimu bumi sebagai 
tempat tinggal, dan langit sebagai 
naungan untuk perlindungan 
cdan telah memberi kamu bentuk 
lalu menjadikan bentukmu sem-
purna, dan memberi kamu rezeki 
dengan barang-barang yang baik. 
Demikianlah Allah, Tuhanmu. 
Maha Beberkatlah Allah Tuhan 
semesta alam.

ّوَ  قََراًرا  الۡاَۡرَض  لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال ُہ 

اَللّٰ  

ۡم 
ُ
ُصَوَرک ۡحَسَن 

َ
فَا ۡم 

ُ
َرک َصّوَ ّوَ  بَِنٓاًء  َمٓاَء  الّسَ

ُہ  
اللّٰ ٰذلُِکُم   ؕ ٰبِت  ّیِ

َ
الّط َن  ّمِ ۡم 

ُ
َرَزقَک َو 

ُہ  َرّبُ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۶۵﴾ 
ۡم ۚ فََتٰبَرَک اللّٰ

ُ
َربُّک

Hadis ini mengisyaratkan kepada keperkasaan Dajjal, dan karena ia seorang 
penipu dan pendusta besar, maka orang-orang mukmin diperingatkan agar 
senantiasa berjaga-jaga terhadap bahaya tertipu atau terpesona oleh semarak 
dan kebesaran duniawinya. Mengingat akan hadis ini kesimpulan yang 
dapat diambil dari ayat ini agaknya bahwa kekuatan-kekuatan kegelapan, 
yang di antaranya Dajjal adalah wakilnya terbesar, betapa pun perkasa dan 
berkuasanya, mereka tidak akan mampu menahan kemajuan Islam, dan bahwa 
kekuatan-kekuatan itu pada akhirnya akan ditaklukkan oleh Islam. Ayat ini 
dapat berarti pula bahwa meskipun sama sekali tidak berarti dibandingkan 
dengan jagat raya yang diciptakan oleh Tuhan, manusia dalam kesombongan 
dan kecongkakannya menolak menyambut seruan Ilahi.

2615. Lihat catatan no. 1932.

a17 : 13;  41 : 38.   b6 : 103.   c7 : 12;  23 : 15;  64 : 4.
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66. Dia-lah Yang  Hidup, tidak 
ada Tuhan kecuali Dia. aMaka 
berdoalah kepada-Nya dengan 
setulus ketaatan kepada-Nya. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta  alam.

لَُہ   ُمۡخلِِصیَۡن  فَاۡدُعۡوُہ  ُہَو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ   الَۡحّيُ   ُہَو   

ِہ َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۶۶﴾ 
حَۡمُد لِلّٰ

ۡ
یَۡن ؕ اَل الّدِ

ربع الحزب
48

67. bKatakanlah, “Sesungguhnya 
aku telah dilarang menyembah 
mereka yang kamu seru selain 
Allah sejak datang kepadaku tanda-
tanda yang nyata dari Tuhanku 
dan aku telah diperintahkan untuk 
menyerahkan diri hanya kepada 
Tuhan semesta alam.

تَۡدُعۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال اَۡعُبَد  اَۡن  نُِہۡیُت  ِۡي 

ّ
ِان قُۡل 

بِّۡي   ّرَ ِمۡن  ٰنُت  الَۡبّیِ َجٓاَءنَِي  ا  لَّمَ ِہ  
اللّٰ ُدۡوِن   ِمۡن 

َو اُِمۡرُت اَۡن  اُۡسلَِم لَِرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۶۷﴾ 

68. Dia-lah cYang telah men-
ciptakanmu dari tanah,2615 kemu-
dian dari air mani, kemudian 
dari segumpal darah, kemudian 
Dia mengeluarkanmu sebagai 
seorang anak, kemudian supaya 
kamu mencapai kedewasaanmu, 
lalu kamu menjadi tua, dan 
sebagian dari antaramu ada yang 
diwafatkan sebelum itu, dan su-
paya kamu sampai kepada batas 
waktu yang telah ditetapkan, dan 
supaya kamu menggunakan akal.

ۡطَفٍۃ  
نُّ ِمۡن  ثُّمَ  تَُراٍب  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َخلََقک ِذۡي 

َّ ال ُہَو   

ثُّمَ   ِطۡفلًا  ۡم 
ُ

ُيۡخِرُجک ثُّمَ  َعلََقٍۃ  ِمۡن  ثُّمَ 

 ۚ ُشُیۡوًخا  ۡونُۡوا 
ُ

لَِتک ثُّمَ  ۡم 
ُ
ک اَُشّدَ ا  لَِتۡبلُُغۡوۤ

ا   لَِتۡبلُُغۡوۤ َو  قَۡبُل  ِمۡن  ي 
ّٰ

یَُّتَوف ۡن  ّمَ ۡم 
ُ

ِمۡنک َو 

ُکۡم  تَۡعِقُلۡوَن ﴿۶۸﴾ 
َّ ي ّوَ  لََعل َسّمً اََجلًا ّمُ

69. dDia-lah Yang menghidup-
kan dan Yang mematikan, edan 
apabila Dia memutuskan suatu hal, 
maka Dia berfirman tentang hal 
itu, “Jadilah” maka jadilah ia.2616

َما 
ي اَۡمًرا  فَِانَّ ِذۡي یُۡحٖي َو یُِمۡیُت ۚ فَِاَذا قَضٰۤ

َّ  ُہَو ال

ۡوُن ﴿٪۶۹﴾ 
ُ

ۡن  فََیک
ُ
یَُقۡوُل  لَٗہ  ک 

2616. Telah menjadi kehendak dan takdir Ilahi, yang memberi hidup dan 
menyebabkan mati, bahwa suatu bangsa – yakni bangsa Arab – yang secara 
akhlak dan rohani dapat dikatakan telah mati, kini akan bangkit kembali 
menerima hidup baru dengan perantaraan Rasulullah Saw; dan tiada seorang 
pun dapat menghalangi dan menggagalkan takdir Ilahi itu.

a39 : 12;  98 : 6.   b6 : 57;  39 : 65.   c22 : 6;  23 : 13 - 15;  35 : 12.
d2 : 29;  22 : 67;  30 : 41.  e 2 : 118;  3 : 48;  16 : 41;  36 : 83.
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70. aTidakkah engkau melihat 
orang-orang yang berbantah me-
ngenai tanda-tanda Allah? Ke-
manakah mereka dipalingkan? 

ي 
ّٰ

ِہ ؕ اَن
ٰیِت اللّٰ

ٰ
ِذیَۡن ُيجَاِدلُۡوَن فِۡيۤ  ا

َّ ي ال
َ

 اَلَۡم  تََر  ِال

 ﴾۷۰ۚ یُۡصَرفُۡوَن ﴿

71. Orang-orang yang men-
dustakan Kitab dan apa-apa 
yang telah Kami kirimkan ber-
sama rasul-rasul Kami, maka 
segera mereka akan mengetahui 
akibatnya.

بِٖہ  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
بَِما َو  بِالِۡکٰتِب  بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال  

 ﴾۷۱ۙ ُرُسلََناؕفََسۡوَف یَۡعلَُمۡوَن ﴿

72. bTatkala belenggu meling-
kari leher mereka dan begitu 
pula rantai-rantai. Mereka akan 
diseret,

 ؕ لِٰسُل  الّسَ َو  اَۡعَناِقہِۡم  فِۡيۤ  الۡاَۡغلُٰل  ِاِذ   

 ﴾۷۲ۙ يُۡسَحُبۡوَن ﴿

73. cKe dalam air mendidih, 
kemudian di dalam api mereka 
akan dibakar.

 ﴾۷۳ۚ اِر  يُۡسَجُرۡوَن ﴿ حَِمۡیِم ۙ۬ ثُّمَ  فِي الّنَ
ۡ

 فِي ال

74. Kemudian akan ditanyakan 
kepada mereka, “Di manakah 
tuhan-tuhan yang dahulu  kamu 
persekutukan, 

 ﴾۷۴ۙ ۡوَن ﴿
ُ
ۡم  اَیَۡن َما ُکۡنتُۡم تُۡشِرک

ُ
 ثُّمَ  ِقۡیَل لَہ

75. Selain Allah?” Mereka ber-
kata, d”Mereka itu telah lenyap 
dari kami. Bahkan bukan itu 
saja, tidak pernah sebelum itu 
kami memohon kepada sesuatu 
selain Allah.” Demikianlah Allah 
menyatakan sesat orang-orang 
kafir.

ۡم 
َّ ل بَۡل  ا  َعّنَ ۡوا 

ُ
َضّل قَالُۡوا   ؕ ِہ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن   

  
ُ

یُِضّل لَِک  
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ َشۡیًئا  قَۡبُل  ِمۡن  ۡدُعۡوا 

نَّ ۡن 
ُ

نَک

ُہ  الٰۡکفِرِیَۡن ﴿۷۵﴾ 
اللّٰ

76. Hal demikian adalah di-
sebabkan kamu dahulu ber-
senang-senang di bumi tanpa 
hak, dan karena kamu berlaku 
sombong.

الۡاَۡرِض  فِي  َرُحۡوَن 
ۡ
تَف ُکۡنتُۡم  بَِما  ٰذلُِکۡم   

حَّقِ َو بَِما ُکۡنتُۡم تَۡمَرُحۡوَن ﴿۷۶﴾ 
ۡ

بَِغیِۡر ال

a13 : 14;  22 : 9;  31 : 21.   b36 : 9;  76 : 5.   c55 : 45;  78 : 26.  d41 : 49.
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77. aMasukilah pintu-pintu 
Jahanam untuk tinggal lama di 
dalamnya, maka sangat buruklah 
tempat tinggal orang-orang 
sombong.

ِفۡیَہاۚ  ٰخلِِدیَۡن  َم 
َجَہنَّ اَبَۡواَب  ا  اُۡدُخُلۡوۤ

ِِریَۡن ﴿۷۷﴾ 
بّ

َ
َس َمۡثَوي  الُۡمَتک

ۡ
فَِبئ

78. Maka bersabarlah engkau. 
Sesungguhnya, janji Allah pasti 
sempurna, bmeskipun Kami mem-
perlihatkan kepada engkau seba-
gian siksa yang Kami janjikan 
kepada mereka, ataupun Kami 
mewafatkan engkau sebelum janji 
Kami sempurna, namun kepada 
Kami-lah mereka akan dikem-
balikan.2617

َک  نُِریَّنَ ا  فَِاّمَ  ۚ  
ٌ

َحّق ِہ 
اللّٰ َوۡعَد  ِاّنَ  فَاۡصِبۡر 

فَِالَۡیَنا  َک  َیّنَ
نََتَوفَّ اَۡو  ۡم 

ُ
نَِعُدہ ِذۡي 

َّ ال بَۡعَض 

یُۡرَجُعۡوَن ﴿۷۸﴾ 

79. Dan sesungguhnya Kami 
telah mengutus rasul-rasul se-
belum engkau, cdari antara mereka 
ada sebagian yang kami ceritakan 
kepada engkau, dan dari antara 
mereka ada sebagian yang tidak 
Kami ceritakan kepada engkau. 
Dan dtidak mungkin bagi seorang 
rasul membawa suatu Tanda, 
kecuali dengan izin Allah,2618 
tetapi apabila datang perintah 
Allah, diputuskannyalah dengan 
benar, dan ketika itu rugilah 
orang-orang yang berpegang 
pada kebatilan.* 

ۡن   ّمَ ۡم 
ُ
ِمۡنہ قَۡبلَِک  ۡن  ّمِ ُرُسلًا  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

نَۡقُصۡص  ۡم 
َّ ل ۡن  ّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َو  َعلَۡیَک  قََصۡصَنا 

ا 
َّ ِال یٍَۃ  

ٰ
بِا تَِي 

ۡ
یَّا اَۡن  لَِرُسۡوٍل  اَن 

َ
ک َما  َو   ؕ َعلَۡیَک 

حَّقِ َو  
ۡ

ِہ  قُِضَي  بِال
ِہ ۚ فَِاَذا َجٓاَء  اَۡمُر  اللّٰ

بِِاۡذِن اللّٰ

َخِسَر ُہَنالَِک الُۡمۡبِطُلۡوَن ﴿٪۷۹﴾  

2617. Ayat ini mengandung dua asas agamawi: (1) Kebenaran pada 
akhirnya harus menang, tetapi sebelum keberhasilan datang kepada orang-

a16 : 30;  39 : 73.   b10 : 47;  13 : 41;  43 : 43.  c4 : 165.   d13 : 39;  14 : 12

* Hal yang perlu dibahas pertama kali dalam ayat ini adalah, dari sekian banyak nabi-nabi, 
hanya beberapa saja yang disebutkan oleh Rasulullah Saw. Tetapi itu bukanlah jumlah para 
nabi secara keseluruhan. Penyebutan itu hanyalah sebagai contoh dari setiap jenis nabi, Dan 
Rasulullah Saw disebut sebagai kumpulan contoh dari semua nabi-nabi tersebut. Di dalam Al-
Qur’an Karim, ada penyebutan keseluruhan 25 nabi termasuk Rasulullah Saw, sebagaimana 
disebutkan juga pada nubuatan dalam Keluaran Pasal 4 ayat 11.
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80. aAllah Yang telah men-
jadikan bagimu binatang ternak, 
supaya kamu menunggangi seba-
gian darinya dan sebagian lagi 
kamu makan.

ُبۡوا 
َ
ۡرک

َ
لِت الۡاَنَۡعاَم  لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 

َّ ال ُہ 
اَللّٰ

 ﴾۸۰۪ ُلۡوَن ﴿
ُ
ک

ۡ
ِمۡنَہا َو  ِمۡنَہا تَا

81. bDan bagi kamu terdapat 
manfaat-manfaat di dalamnya, 
dan supaya dengan perantarannya 
kamu dapat memenuhi keingin-
an2619 yang ada di dalam dadamu. 
Dan di atasnya dan di atas 
bahtera-bahtera kamu diangkut.

َعلَۡیَہا  لَِتۡبلُُغۡوا  َو  َمَناِفُع  ِفۡیَہا  لَُکۡم  َو 

ِک  
ۡ
الُۡفل َعلَي  َو  َعلَۡیَہا  َو  ۡم  

ُ
ُصُدۡوِرک فِۡي    

ً
َحاَجۃ

 ﴾۸۱ؕ ۡحَمُلۡوَن ﴿
ُ
ت

82. Dan Dia memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda-Nya, lalu 
tanda-tanda kebesaran Allah 
yang manakah yang akan kamu 
ingkari?

 ﴾۸۲﴿ تُۡنِکُرۡوَن  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا ّيَ 

َ
ٰیِتٖہۖفَا

ٰ
ا ۡم 

ُ
یُِریۡک َو 

83. Apakah mereka ctidak be-
pergian di bumi supaya mereka 
dapat melihat bagaimana akibat 
orang-orang sebelum mereka? 
Mereka itu lebih banyak daripada 
mereka, dan lebih hebat ke-
kuatannya serta lebih banyak 
peninggalan peradabannya di 
bumi, maka apa-apa yang telah 
mereka usahakan itu tidak 
berguna bagi mereka.

َکۡیَف  فََیۡنُظُرۡوا  الۡاَۡرِض  فِي  يَِسیُۡرۡوا  اَفَلَۡم 

ا   انُۡوۤ
َ
قَۡبلِہِۡم ؕک ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

ثَاًرا فِي الۡاَۡرِض 
ٰ
ّوَ ا ًۃ  ۡم َو اََشّدَ قُّوَ

ُ
َر  ِمۡنہ

َ
اَۡکث

ِسُبۡوَن ﴿۸۳﴾ 
ۡ

یَک انُۡوا 
َ
ک ا  ّمَ ۡم 

ُ
َعۡنہ اَۡغٰني    

ۤ
مَا

َ
ف

a6 : 143;  16 : 6;  23 : 22;  36 : 72-74.  b16 : 6-8;  23 : 22-23;  36 : 73-74.
c16 : 37;  27 : 70;  30 : 43.

orang pilihan Tuhan, mereka harus melalui aneka macam cobaan dan 
penderitaan hebat, dan keimanan mereka diuji hingga terbukti lulus dalam 
ujian itu. (2) Nubuatan-nubuatan berisikan peringatan tentang azab bagi orang-
orang kafir itu bersyarat dan dapat ditunda, dicabut kembali atau malahan 
dibatalkan. Kata ba‘d berarti, bahwa tidak semua nubuatan yang mengandung 
ancaman itu menjadi sempurna sepenuhnya. Nubuatan itu berubah menurut 
perubahan sikap orang-orang kafir.

2618. Meskipun nubuatan-nubuatan yang berisikan peringatan-peringatan 

R. 9
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84. Maka ketika datang kepada 
mereka rasul-rasul mereka dengan 
tanda-tanda yang nyata, mereka 
bersenang-senang dengan sedikit 
ilmu yang ada pada mereka dan 
mereka dikepung oleh azab yang 
dahulu mereka perolok-olokkan.

بَِما  فَِرُحۡوا  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم  
ُ
ُرُسلُہ ۡم  

ُ
َجٓاَءتۡہ ا  فَلَّمَ  

بِٖہ  انُۡوا 
َ
ک ا  ّمَ بِہِۡم  َحاَق  َو   ِم  

ۡ
الِۡعل َن  ّمِ ۡم 

ُ
ِعۡنَدہ

يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۸۴﴾ 

85. aMaka tatkala mereka me-
nyaksikan azab Kami, mereka 
berkata, “Kami beriman kepada 
Allah Yang Esa dan kami meng-
ingkari apa yang pernah kami 
persekutukan dengan-Nya.”

َوۡحَدٗہ   ِہ 
بِاللّٰ ا  َمّنَ

ٰ
ا ا   َسَناؕقَالُۡوۤ

ۡ
بَا َراَۡوا   ا  فَلَّمَ

ا بِٖہ ُمۡشِرکِیَۡن ﴿۸۵﴾  ۡرنَا بَِما ُکّنَ
َ
ف

َ
َو ک

86. bMaka iman mereka tidak 
bermanfaat bagi mereka ketika 
mereka telah melihat azab 
Kami.2620 Itulah sunnah Allah 
yang telah berlalu terhadap 
hamba-hamba-Nya, dan rugilah 
orang-orang yang kafir pada saat 
itu.

 ؕ َسَنا 
ۡ
بَا َراَۡوا  ا  لَّمَ ۡم  

ُ
ِایَۡمانُہ ۡم  

ُ
یَۡنَفُعہ یَُک  فَلَۡم 

َخِسَر  َو   ۚ ِعَباِدٖہ  فِۡي  َخلَۡت  قَۡد  ِتۡي 
َّ ال ِہ 

اللّٰ َت  ُسّنَ

ُہَنالَِک  الٰۡکفُِرۡوَن ﴿٪۸۶﴾ 

a10 : 52, 91.  b10 : 92.

dan ancaman-ancaman yang dimaksudkan bagi orang-orang kafir itu dapat 
ditangguhkan, dibatalkan atau dihapuskan, namun bila mereka menutup pintu 
taubat untuk diri mereka sendiri, lalu mereka menjadikan diri mereka pantas 
menerima azab Ilahi, maka mereka akan diazab juga. Tetapi tidak menjadi 
wewenang nabi untuk menetapkan, bila dan bagaimana mereka akan diazab.

2619. Hājah berarti hajat; keperluan, hasrat; benda yang dibutuhkan atau 
diperlukan (Lane).

2620. Bila kejahatan orang-orang kafir sudah melampaui batas, dan 
takdir Ilahi – yang memutuskan bahwa mereka itu harus diazab – mulai 
berlaku, maka pengakuan iman mereka tidak akan berguna lagi, dan taubat 
pun pada saat itu terlambatlah sudah.
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Surah 41
HĀ MĪM AL-SAJDAH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 55, dengan basmalah

Rukuknya : 6

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain

Surah ini bernama Hā Mīm Al-Sajdah dan dikenal juga dengan 
nama Fus-silat.

Sebagai surah kedua dari kelompok tujuh surah Hā Mīm, surah ini 
mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan surah sebelumnya 
dan surah-surah berikutnya dalam gaya bahasa dan pokok bahasan, 
dan seperti surah-surah lainnya surah ini pun diturunkan di Mekah 
ketika perlawanan terhadap Islam kian bertambah sengit, nekad, 
lagi gencar. Jika menjelang akhir surah terdahulu orang-orang kafir 
diperingatkan bahwa bila azab Ilahi menimpa mereka, pernyataan 
iman dan taubat mereka tak ada gunanya lagi, maka surah ini dimulai 
dengan pernyataan, bahwa orang-orang yang menutup hati mereka dan 
dengan gigih menolak mendengarkan Al-Qur’an, mereka itulah yang 
“mustahak” (layak atau pantas) menerima azab. 

Selanjutnya dinyatakan, bahwa Al-Qur’an mengandung 
segala yang diperlukan untuk pengembangan akhlak manusia, dan 
selanjutnya menjelaskan lagi selengkapnya segala akidah, ajaran, dan 
asas pokoknya dalam bahasa yang terang, tegas, dan mudah dipahami. 
Dikutipnya pula, peristiwa penciptaan alam semesta dalam jangka 
enam masa atau tahap, sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran 
Tauhid Ilahi (Keesaan Tuhan); dan lebih lanjut dikatakannya, bahwa 
semua nabi membawa amanat yang sama, yakni Tauhid Ilahi. Malahan 
para nabi dari masa lalu, seperti Nabi Hud As dan Nabi Saleh As, sama-
sama mengajarkan juga amanat itu. 

Kemudian dinyatakannya bahwa bila seorang nabi-baru datang 
ke dunia, para pemimpin kekafiran berusaha membungkam suara 
kebenaran dan mengumandangkan berbagai-bagai teriakan keras 
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untuk melawannya serta berusaha mengacaukan alam pikiran manusia 
dengan menggunakan segala macam tipuan dan dalih, tetapi kepalsuan 
tidak pernah berhasil meredam suara kebenaran. Dengan cara yang 
sama, segala daya upaya para penentang Rasulullah Saw pun akan 
menjumpai kegagalan. Para malaikat Allah akan turun kepada orang-
orang yang mengimani beliau serta terus mendampingi beliau dalam 
segala kesukaran, sambil menghibur dan menenangkan hati mereka, 
merahmati upaya-upaya mereka, dan mengabarkan kepada mereka, 
bahwa mereka akan mewarisi rahmat Ilahi di bumi ini dan akan menjadi 
tamu-tamu Ilahi di akhirat. 

Surah ini selanjutnya mengatakan, bahwa malam yang bergelimang 
dosa dan kejahatan akan berlalu dan matahari ketakwaan dan Tauhid 
Ilahi akan menyinari tanah Arabia; dan suatu kaum yang berabad-
abad lamanya merangkak-rangkak dalam kegelapan-kejahilan, akan 
memperoleh hidup baru; dan Islam, setelah membenamkan akar 
dengan dalamnya di tanah Arabia, akan menyebar dan meluas ke 
pelosok-pelosok terjauh bumi ini. Perubahan dahsyat dan gemilang 
itu akan menjadi kenyataan, berkat ajaran luhur Kitab Suci Al-Qur’an 
yang menakjubkan ini. 

Hanya Tuhan sendirilah yang mengetahui betapa dan kapan benih 
kebenaran yang telah disemaikan oleh Rasulullah Saw di tanah Arabia 
akan berkembang dan tumbuh menjadi sebatang pohon raksasa. 
Namun pertumbuhan itu merupakan suatu keharusan, dan di bawah 
naungannya yang sejuk lagi nyaman itu, bangsa-bangsa besar akan 
berteduh.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm.2620A  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. cAl-Qur’an diturunkan dari 

Tuhan,  Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

 ﴾۳﴿ۚ ِحۡیِم  ۡحٰمِن  الّرَ َن  الّرَ ِزیٌۡل  ّمِ
ۡ
 تَن

4. dSebuah Kitab yang telah 
dijelaskan ayat-ayatnya, yang 
dibaca berulang-ulang, berbahasa 
Arab, bagi kaum yang mengerti.

لَِّقۡوٍم   ا  َعَربِّیً نًا 
ٰ
قُۡرا ٰیُتٗہ 

ٰ
ا لَۡت  فُّصِ کِٰتٌب 

 ﴾۴﴿ۙ یَّۡعلَُمۡوَن 

5. ePemberi kabar suka dan 
Pemberi peringatan, tetapi keba-
nyakan mereka berpaling dan 
mereka tidak mendengar.

ۡم  لَا 
ُ
ۡم فَہ

ُ
ُرہ

َ
ۡعَرَض  اَۡکث

َ
 بَِشیًۡرا ّوَ نَِذیًۡرا ۚ فَا

يَۡسَمُعۡوَن ﴿۵﴾ 

6. fDan mereka berkata, “Hati 
kami aman di bawah tutupan 
terhadap apa yang kamu me-
manggil kami kepadanya, dan 
dalam telinga kami ada sum-
batan,2621 dan di antara kami dan 
engkau ada pembatas. Maka 
beramallah engkau, sesungguhnya 
kami pun beramal.

  
ۤ
تَۡدُعۡونَا مَّا  ّمِ ٍۃ  اَِکّنَ فِۡيۤ  قُُلۡوبَُنا  قَالُۡوا  َو 

بَۡیِنَک  َو  ِمْن ۭ بَۡیِنَنا  ّوَ  َوۡقٌر   َذانَِنا 
ٰ
ا فِۡيۤ   َو  ِالَۡیِہ  

َنا ٰعِمُلۡوَن ﴿۶﴾ 
ِحجَاٌب  فَاۡعَمۡل  ِانَّ

2620A. Lihat catatan no. 2592.
2621. Ayat ini melukiskan orang-orang ingkar mengatakan secara 

menyindir kepada Rasulullah Saw, “Ajaran anda terlalu baik untuk diterima 
kami, orang-orang berdosa; dan cita-cita anda terlalu mulia untuk dimengerti 
dan dilaksanakan oleh kami.” Bila kata-kata itu dianggap telah diucapkan 
dengan kesungguhan hati, maka kata-kata itu berarti. “Kami telah bertekad 
bulat tidak menerima ajaran anda. Kami telah menutup semua jalan hati, 
mata, dan telinga kami terhadap ajaran itu.”

a1 : 1.  b40 : 2; 42 : 2; 43 : 2; 44 : 2; 45 : 2; 46 : 2.  c32 : 3; 40 : 3; 45 : 3; 46 : 3.
d11 : 2.   e5 : 20; 25 : 57; 35 : 25; 48 : 9.   f6 : 26; 17 : 47; 18 : 58.
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2622. Tak mungkin memperkirakan panjang masa “dua hari” itu. 
Jangkauannya mungkin sampai ribuan tahun. Malahan dalam Al-Qur’an, 
Yaum (hari) telah disebut sama dengan seribu tahun (QS.22: 48) atau malahan 
sama dengan lima puluh ribu tahun (QS.70:5). Menjadikan bumi dalam 
dua hari dapat berarti dua tahap yang harus dilalui oleh bumi, dari zat tak 
berbentuk berangsur-angsur berkembang menjadi bentuk tertentu sesudah 
mendingin dan memadat.

7. aKatakanlah, “Aku hanya-
lah seorang manusia seperti 
kamu, telah diwahyukan kepada-
ku bahwasanya Tuhanmu adalah 
Tuhan Yang Mahaesa; maka 
tetaplah di jalan yang lurus 
kepadanya dan mintalah ampunan 
kepada-Nya.” Dan celakalah bagi 
orang-orang musyrik.

  
ۤ
َما

اَنَّ ّيَ 
َ

ِال ي   یُۡوحٰۤ ۡثلُُکۡم   ّمِ بََشٌر   اَنَا�    
ۤ
َما

ِانَّ قُۡل  

َو  ِالَۡیِہ  ا  فَاۡسَتِقۡیُمۡوۤ اِحٌد  ّوَ ِالٌٰہ  ۡم 
ُ

ِالٰـُہک

 ﴾۷﴿ۙ ُمۡشِرکِیَۡن 
ۡ
اۡسَتۡغفُِرۡوُہ ؕ َو َویٌۡل  لِّل

8. Yaitu orang-orang yang 
tidak membayar zakat dan mereka 
itulah yang ingkar kepada akhirat,

ۡم 
ُ
ہ ِخَرِۃ 

ٰ
بِالۡا ۡم 

ُ
ہ َو  وَۃ 

ٰ
ک الّزَ یُۡؤتُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 

َّ ال

فُِرۡوَن ﴿۸﴾ 
ٰ

ک
9. bSesungguhnya orang-

orang yang beriman dan beramal 
saleh, bagi mereka ganjaran yang 
tiada putus-putusnya.

ۡم  
ُ
لَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ    

 ﴾۹﴿٪ اَۡجٌر  َغیُۡر  َممُۡنۡوٍن 

نصف 
الحزب

48


10. Katakanlah, “Apakah kamu 
sungguh ingkar kepada Zat Yang 
menciptakan bumi dalam dua 
hari?2622 Dan kamu menjadikan 
bagi-Nya sekutu-sekutu?” Itulah 
Tuhan seluruh alam.

ِذۡي َخلََق الۡاَۡرَض 
َّ ُرۡوَن بِال

ُ
ف

ۡ
ۡم  لََتک

ُ
ک  قُۡل  اَئِّنَ

َرّبُ   ٰذلَِک  اَنَۡداًداؕ    
ۤ
لَٗہ ۡجَعُلۡوَن 

َ
ت َو  یَۡوَمیِۡن  فِۡي 

 ﴾۱۰ۚ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿

11. cDan Dia menjadikan di 
dalamnya gunung-gunung di atas 
permukaan-nya,   dan memberkati 
di dalamnya, dan Dia menentukan 
di dalamnya kadar makanan-
makanannya dalam empat hari.2623 
Sama rata bagi semua peminta.2624 

ٰبَرَک  َو  فَۡوِقَہا  ِمۡن  َرَواِسَي  ِفۡیَہا  َجَعَل  َو 

اَیَّاٍمؕ  اَۡربََعِۃ   فِۡيۤ   اَۡقَواتََہا    
ۤ
ِفۡیَہا َر  قَّدَ َو  ِفۡیَہا 

ٓائِلِیَۡن ﴿۱۱﴾  لِّلّسَ َسَوٓاًء  

a14 : 12; 18 : 111; 21 : 109.   b11 : 12; 84 : 26; 95 : 7.
c13 : 4; 15 : 20; 77 : 28.

R. 2
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2623. “Dua hari” atau tahap-tahap yang disebut dalam ayat sebelum 
ini, yang harus dilalui oleh bumi sebelum bumi memperoleh bentuk seperti 
sekarang, termasuk di dalam “empat hari” yang disebut dalam ayat ini; sedang 
“dua hari” tambahannya itu dimaksudkan dua tahap penempatan gunung-
gunung, sungai-sungai, dan sebagainya dan pertumbuhan kehidupan nabati 
dan hewani di atasnya. Lihat pula ayat 13. Kata-kata, “Dia menentukan di 
dalamnya kadar makanan-makanannya,” berarti, bahwa bumi itu sepenuhnya 
mampu dan selamanya akan tetap mampu menjamin makanan untuk semua 
makhluk yang hidup di atasnya.

2624. Ungkapan “sama rata bagi semua peminta” dapat mengandung 
arti, bahwa makanan yang disediakan oleh Tuhan di bumi ini dapat diperoleh 
tiap-tiap pencahari yang berusaha mendapatnya sesuai dengan hukum alam. 
Ungkapan itu dapat pula berarti bahwa segala kepentingan jasmani dan 
keperluan manusia lainnya telah dijamin dengan kecukupan dalam makanan 
yang tumbuh dari bumi. Maka kekhawatiran bahwa bumi pada suatu ketika 
tidak dapat lagi menumbuhkan cukup makanan bagi penduduk bumi yang 
cepat bertambah itu, sungguh tidak beralasan. “Bumi ini dapat menjamin 
makanan, serat dan segala hasil pertanian lain, yang diperlukan bagi 28 biliun 
jiwa, sepuluh kali lipat jumlah penduduk bumi dewasa ini (Prof. Colin Clark, 
direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi Pertanian dari Universitas Oxford). 
Baru-baru ini FAO (United Nations Food and Agricultural Organization) 
yaitu organisasi urusan makanan dan pertanian PBB menjelaskan dalam 
laporannya, The State of Food and Agriculture, 1959, bahwa persediaan 
makanan dunia berkembang dua kali secepat pertambahan penduduknya.

2625. Kurhan atau Karhan dalam kedua bentuknya, ialah katabenda (ism) 
masdar dari kata Kariha (ia tidak menyukai); yang pertama (Kurhan) berarti, 
apa yang kamu sendiri tidak menyukai, dan yang kedua (Karhan) berarti, 
apa yang kamu terpaksa mengerjakannya, bertentangan dengan kemauanmu 
sendiri atas kehendak orang lain. Fa‘alahū Karhan berarti, ia melakukannya 
karena terpaksa (Lane).

2626. Ayat ini berarti bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta ini 
tunduk kepada dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum tertentu. Segala 
sesuatu tidak mempunyai kebebasan berbuat. Hanya manusialah yang 
dianugerahi kehendak atau pikiran menuruti ataupun menentang hukum 

12. Kemudian Dia mengarah-
kan perhatian ke langit dan langit 
ketika  itu masih merupakan asap, 
lalu Dia berfirman kepadanya dan 
kepada bumi, “Datanglah kamu 
berdua dalam ketaatan, baik 
secara rela atau terpaksa”.2625 
Keduanya berkata, “Kami berdua 
datang dengan rela.”2626

فََقاَل   ُدَخاٌن  ِہَي  َو  َمٓاِء  الّسَ ي 
َ

ِال ي   اۡسَتوٰۤ ثُّمَ    

  
ۤ
قَالََتا  ؕ ۡرًہا 

َ
ک اَۡو  َطۡوًعا   ائِۡتَیا  لِلۡاَۡرِض  َو  َہا 

َ
ل

اَتَۡیَنا  َطٓائِِعیَۡن ﴿۱۲﴾ 
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13. Maka Dia menyempurna-
kannya tujuh langit dalam dua 
hari,2627 dan Dia mewahyukan 
kepada tiap-tiap langit tugasnya.  
aDan Kami menghiasi langit 
paling bawah dengan lampu-
lampu sebagai cahaya dan Kami 
memeliharanya. Ini adalah takdir 
dari Yang Mahaperkasa, Maha 
Megetahui.

فِۡي  اَۡوٰحي  َو  یَۡوَمیِۡن  فِۡي  َسٰمَواٍت  َسۡبَع  فََقٰضُہّنَ 

نَۡیا  الّدُ َمٓاَء  الّسَ ا  َزیَّّنَ اَۡمَرَہاَؕو  َسَمٓاٍء  ّلِ 
ُ
ک

الۡعَِزیِۡز   تَۡقِدیُۡر  ِحۡفًظاٰؕذلَِک  بَِمَصابِۡیَح َۖو 

الَۡعلِۡیِم ﴿۱۳﴾ 

14. Tetapi sekiranya mereka 
berpaling, maka katakanlah, b”Aku 
memperingatkanmu tentang suatu 
azab yang membinasakan, seperti 
azab yang menimpa kaum ‘Ad dan 
Tsamud.

ۡثَل     ّمِ
ً

ۡم  ٰصِعَقۃ
ُ

ۡرتُک
َ

فَِاۡن  اَۡعَرُضۡوا فَُقۡل  اَنۡذ

 ﴾۱۴ؕ ٰصِعَقِۃ َعاٍد  ّوَ  ثَُمۡوَد ﴿

15. Ketika datang kepada me-
reka rasul-rasul dari depan mereka 
dan dari belakang mereka2627A 
seraya berkata, “Janganlah kamu 
menyembah selain Allah.” Mereka 
berkata, “Seandainya Tuhan kami 
menghendaki, tentulah Dia telah 
menurunkan malaikat-malaikat. 
Maka sesungguhnya kami ingkar 
dengan apa yang dengannya kamu 
diutus.”  

ِمۡن  َو  اَیِۡدیۡہِۡم  ِمۡن ۭ بَیِۡن  ُسُل  الّرُ ُم  
ُ
َجٓاَءتۡہ ِاۡذ 

َشٓاَء   لَۡو  قَالُۡوا   ؕ َہ 
اللّٰ ا 

َّ ِال ا  
ۤ
تَۡعُبُدۡو ا 

َّ اَل ِفہِۡم  
ۡ
َخل

بِٖہ  تُۡم  
ۡ
اُۡرِسل   

ۤ
بَِما ا 

فَِانَّ   
ً

ۃ
َ

ِٰٓئک َمل لَاَنَۡزَل  َربَُّنا 

فُِرۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ٰ

ک

Ilahi, dan bukan tidak jarang ia mempergunakan pikirannya yang membawa 
kerugian kepada dirinya sendiri. Itu pulalah arti dan maksud ayat QS.33:73.

2627. Dalam ayat 10 dan 11 dinyatakan bahwa pembuatan bumi ini 
memerlukan waktu dua hari, dan penempatan gunung-gunung, sungai-sungai, 
dan sebagainya di atasnya serta penempatan kehidupan nabati dan hewani 
dalam dua hari lain lagi. Tetapi, dalam ayat ini disebutkan bahwa seperti 
halnya bumi, tata surya beserta planit-planit serta satelit-satelitnya juga 
memerlukan waktu dua hari menjadi sempurna. Jadi, seluruh alam semesta 
terjadi dalam waktu enam hari, yang sesuai benar dengan penuturan ayat 
QS.7: 55 dan QS.50: 39. Dengan mengambil kata Yaum dalam arti “tahap,” 
maka ayat-ayat 10, 11, dan 13 akan berarti bahwa seluruh alam semesta 
kebendaan menjadi genap dalam enam tahap. Sesudah alam semesta ini 

a15 : 17; 37 : 7; 67 : 6.   b40 : 31-32.
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16. Adapun tentang kaum ‘Ad 
mereka berlaku sombong di bumi 
tanpa hak, dan mereka berkata, 
“Siapakah yang lebih hebat 
daripada kami dalam kekuatan? 
Apakah mereka tidak melihat 
bahwa Allah Yang menciptakan 
mereka, Dia lebih hebat daripada 
mereka dalam hal kekuatan? Te-
tapi mereka masih juga menolak 
tanda-tanda Kami.

بَِغیِۡر  ِض  لۡاَۡر ا فِي  ۡوا  بَُر
ۡ

ۡسَتک فَا ٌد  َعا ا  ّمَ
َ
فَا

ًۃ ؕ اََو لَۡم  یََرۡوا   ا قُّوَ حَّقِ َو قَالُۡوا َمۡن  اََشّدُ ِمّنَ
ۡ

ال

ًۃ ؕ  ۡم  قُّوَ
ُ
ۡم ُہَو اََشّدُ ِمۡنہ

ُ
ِذۡي َخلََقہ

َّ َہ  ال
اَّنَ اللّٰ

َيۡجَحُدۡوَن ﴿۱۶﴾  ٰیِتَنا 
ٰ
بِا انُۡوا 

َ
ک َو 

17. Maka Kami mengirimkan 
kepada mereka angin sangat 
kencang dalam beberapa hari yang 
naas itu, supaya Kami membuat  
mereka merasakan azab kehinaan 
dalam kehidupan di dunia. Dan 
tentulah azab alam akhirat itu 
lebih hina dan mereka tidak akan 
ditolong. 

اَیَّاٍم  فِۡيۤ  َصۡرَصًرا  ِرۡيحًا  َعلَۡیہِۡم  َنا 
ۡ
ۡرَسل

َ
فَا

حَٰیوِۃ  
ۡ

ال فِي  ِخۡزِي 
ۡ

ال اَب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لُِّنِذیَۡقہ ِحَساٍت 

َّ
ن

لَا   ۡم 
ُ
ہ َو  اَۡخٰزي  ِخَرِۃ  

ٰ
الۡا اُب 

َ
لََعذ نَۡیاَؕو  الّدُ

یُۡنَصُرۡوَن ﴿۱۷﴾ 

18. Dan ada pun tentang kaum 
Tsamud, Kami telah memberi 
mereka petunjuk, tetapi mereka 
lebih menyukai kebutaan daripada 
petunjuk, maka mereka ditimpa 
malapetaka azab yang meng-
hinakan, disebabkan apa yang 
telah mereka usahakan. 

َعلَي  الَۡعٰمي  وا  حَّبُ
َ

فَاۡست ۡم  
ُ
فََہَدیٰۡنہ ثَُمۡوُد  ا  اَّمَ َو 

ُہۡوِن 
ۡ
ال اِب 

َ
الَۡعذ  

ُ
ٰصِعَقۃ ۡم 

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فَا ُہٰدي 

ۡ
ال

 ﴾۱۸ۚ ِسُبۡوَن ﴿
ۡ

انُۡوا یَک
َ
بَِما ک

19. Dan Kami selamatkan 
orang-orang yang beriman dan 
bertakwa.

 ﴾٪۱۹﴿ ُقۡوَن  یَّتَ انُۡوا 
َ
ک َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ّجَۡیَنا 
َ
ن َو   

20. Dan ingatkanlah mereka 
Hari ketika amusuh-musuh Allah 
dihim-pun kepada api, dan mereka 
akan dibagi dalam kelompok-
kelompok, 

ۡم  
ُ
فَہ اِر  الّنَ ي 

َ
ِال ِہ 

اللّٰ اَۡعَدٓاُء  ُيۡحَشُر  یَۡوَم  َو 

یُۡوَزُعۡوَن ﴿۲۰﴾ 

a27 : 84.

tercipta, makhluk manusia terwujud dan kejadiannya pun menjadi sempurna 
dalam enam tahap (QS.23:13-15).

2627A. Para rasul Allah terus muncul sepanjang masa kehidupan bangsanya.
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21. Hingga apabila mereka 
sampai kepadanya, atelinga, mata, 
dan kulit mereka menjadi saksi 
menentang mereka mengenai apa 
yang mereka kerjakan.2628

َو  ۡم 
ُ
َسۡمُعہ َعلَۡیہِۡم  َشِہَد  َجٓاُءۡوَہا  َما  ِاَذا  ي  

ٰۤ
َحّت  

 ﴾۲۱﴿ یَۡعَمُلۡوَن  انُۡوا 
َ
ک بَِما  ۡم 

ُ
ُجُلۡوُدہ َو  ۡم 

ُ
اَبَۡصاُرہ

22. Dan mereka berkata kepada 
kulit mereka,2629 “Mengapa kamu   
memberikan kesaksian terhadap 
kami?” Kulit mereka akan men-
jawab, “Allah-lah yang telah 
membuat kami berbicara sebagai-
mana Dia telah membuat berbicara 
segala sesuatu, dan Dia Yang 
pertama kali telah menciptakan 
kamu dan kepada Dia-lah kamu 
akan dikembalikan.”

ا  ۡم  َعلَۡیَنا ؕ قَالُۡوۤ
ُّ َو قَالُۡوا ِلجُُلۡوِدہِۡم  لَِم َشِہۡدت

ُہَو  ّوَ  ۡيٍء 
َ

ش  
َ

ّل
ُ
ک اَنَۡطَق  ِذۡيۤ 

َّ ال ُہ 
اللّٰ اَنَۡطَقَنا 

َل مَّرٍَۃ � ّوَ ِالَۡیِہ تُۡرَجُعۡوَن ﴿۲۲﴾  ۡم  اَّوَ
ُ

َخلََقک

23. “Dan kamu tidak dapat 
menutupi aib  bahwa telinga, mata 
dan kulitmu menjadi saksi me-
lawanmu, tetapi kamu menyangka 
bahwa Allah tidak mengetahui 
banyak dari apa yang kamu 
kerjakan.”*

يَّۡشَہَد  اَۡن  تَۡسَتِتُرۡوَن  ۡنتُۡم 
ُ
ک َما  َو 

ۡم 
ُ
ۡم َو لَا ُجُلۡوُدک

ُ
ۤ اَبَۡصاُرک ۡم َو لَا

ُ
ۡم َسۡمُعک

ُ
َعلَۡیک

ِثیًۡرا  
َ
ک یَۡعلَُم   لَا  َہ 

اللّٰ اَّنَ  َظَنۡنتُۡم  لِٰکۡن  َو 

 ﴾۲۳﴿ تَۡعَمُلۡوَن  مَّا  ّمِ
24. “Dan itulah sangkaanmu 

yang kamu sangkakan kepada 
Tuhanmu2630 yang telah mem-
binasakanmu, maka sekarang 
kamu telah menjadi diantara orang-
orang yang rugi.”

ۡم 
ُ

بَِربِّک َظَنۡنتُۡم  ِذۡي 
َّ ال ُم 

ُ
ک َظّنُ ٰذلُِکۡم  َو 

 ﴾۲۴﴿ ٰخِسِریَۡن 
ۡ

ال َن  ّمِ ۡصَبۡحتُۡم 
َ
فَا ۡم 

ُ
اَۡرٰدىک

2628. Mata dan telinga orang-orang berdosa akan menjadi saksi terhadap 
orang-orang ingkar dengan tiga jalan: (1) Akibat-akibat buruk perbuatan mereka 
akan meng-ambil bentuk fisik. (2) Anggota-anggota badan mereka sendiri rusak 
akibat penyalah-gunaan, keadaan demikian menjadi saksi terhadap mereka, dan 
(3) Segala gerak-gerik anggota-anggota badan mereka, yang diabadikan, akan 
diperlihatkan pada Hari Kiamat.

a24 : 25;  36 : 66.

* Ayat 21-23: Dalam ayat ini pada hari Kiamat bagi orang-orang yang berdosa disebutkan 
kesaksian-kesaksian, dari antaranya yang paling menakjubkan adalah kesaksian dari kulit. Pada 
waktu itu, kesaksian dari kulit ini belum dapat dipahami, tetapi zaman sekarang ini para ahli 
biologi secara qoth’i (pasti) telah membuktikan bahwa bentuk dan kemiripan eksternal dan 
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25. a”Jika mereka bersabar, maka 
api tempat tinggal bagi mereka, 
dan jika mereka mengemukakan 
alasan, maka mereka tidak akan 
termasuk orang-orang byang di-
terima alasan-alasannya.”2631

ِاۡن  ۡم َۚو 
ُ
ہ

َّ ل َمۡثًوي  اُر  فَالّنَ یَّۡصِبُرۡوا  فَِاۡن 

َن الُۡمۡعَتِبیَۡن ﴿۲۵﴾  ۡم ّمِ
ُ
مَا ہ

َ
يَّۡسَتۡعِتُبۡوا ف

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  48

26. Dan Kami menetapkan bagi 
mereka teman-teman yang menam-
pakkan indah2632 bagi mereka apa 
yang ada di hadapan mereka dan 
apa yang di belakang mereka, dan 
sempurnalah atas mereka firman di 
antara umat-umat cyang telah 
berlalu sebelum mereka dari antara 
jin dan manusia, sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang rugi.

بَیَۡن   ا  ّمَ ۡم 
ُ
لَہ فََزیَُّنۡوا  قَُرنَٓاَء  ۡم 

ُ
لَہ ۡضَنا  قَّیَ َو 

الَۡقۡوُل  َعلَۡیہُِم   
َ

َحّق َو  ۡم 
ُ
َفہ

ۡ
َخل َما  َو  اَیِۡدیۡہِۡم 

َو  ِجّنِ 
ۡ

ال َن   ّمِ قَۡبلِہِۡم   ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد  اَُمٍم  فِۡيۤ  

انُۡوا ٰخِسِریَۡن ﴿٪۲۶﴾ 
َ
ۡم ک

ُ
ہ

الِۡانِۡس ۚ ِانَّ 

27. Dan orang-orang ingkar 
berkata, “Janganlah kamu mende-
ngarkan Al-Qur’an ini, melainkan 
berbuat gaduhlah pada waktu 
pembacaan-nya2633 supaya kamu 
menang.”

ِن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ِلٰہذ تَۡسَمُعۡوا  لَا  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

تَۡغلُِبۡوَن ﴿۲۷﴾  ُکۡم 
َّ لََعل ِفۡیِہ   َوالَۡغۡوا 

2629. Kulit memainkan peranan paling penting dalam perbuatan-perbuatan 
manusia. Kulit bukan saja mencakup indera peraba, melainkan juga semua indera 
lainnya. Jikalau dosa mata dan telinga terbatas pada penglihatan dan pendengaran 
saja, maka dosa-dosa “kulit” meluas ke segala anggota atau bagian badan.

2630. Sesungguhnya segala dosa merupakan akibat kekurangan iman yang 
hidup kepada Tuhan.

2631. Keburukan orang-orang ingkar itu begitu busuk dan jijiknya sehingga 
mereka tidak akan dianugerahi atau dikembalikan ke dalam haribaan karunia 
Ilahi; atau artinya adalah, orang-orang ingkar malahan tidak akan diizinkan 
mendekati ‘atabah (ambang pintu) ‘Arasy Ilahi untuk memohon kasih-Nya.

2632. Kawan-kawan buruk orang-orang ingkar mengagumi dan memuji 
perbuatan-perbuatan buruk mereka, dengan demikian membuat perbuatan-
perbuatan itu bagi mereka nampak terpuji. Sekutu-sekutu yang buruk itu kelak 
akan memperoleh porsi hukuman, bersama orang-orang yang terpedaya dan 

a14 : 22.   b16 : 85;  30 : 58.  c3 : 138;  7 : 39;  13 : 31;  46 : 19.

internal manusia, paling banyak tergambarkan dalam setiap sel pada kulit. Sehingga jika ada 
hewan yang terkubur jutaan tahun silam, dan sel-sel kulitnya tetap terpelihara, maka hanya 
dengan satu sel dari semua sel tersebut saja dapat dibuat hewan yang benar-benar seperti hewan 
yang terkubur itu. Melalui Genetic Engineering (rekayasa genetika) proses penciptaan kambing-
kambing atau manusia dengan sel-sel kulit pun membuktikan kesaksian Al-Qur’an ini.

R. 4
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28. aMaka pasti Kami akan mem-
buat mereka yang ingkar merasakan 
azab yang keras, dan pasti Kami 
akan membalas mereka seburuk-
buruk yang mereka telah kerjakan.

 � َشِدیًۡدا  ابًا 
َ

َعذ ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال فَلَُنِذیَۡقّنَ 

 ﴾۲۸﴿ یَۡعَمُلۡوَن  انُۡوا 
َ
ک ِذۡي 

َّ ال اَۡسَواَ  ۡم  
ُ
ہ ۡجِزیَّنَ

َ
لَن ّوَ

29. Demikianlah balasan bagi 
musuh-musuh Allah yakni api, bagi 
mereka di dalamnya ada tempat 
tinggal yang lama di dalamnya, 
sebagai balasan karena mereka 
menolak ayat-ayat Kami.

ِفۡیَہا  ۡم 
ُ
لَہ  ۚ اُر  الّنَ ِہ 

اللّٰ اَۡعَدٓاِء  َجَزٓاُء   ٰذلَِک 

ٰیِتَنا 
ٰ
بِا انُۡوا 

َ
ک بَِۢما  ِدَؕجَزٓاًء 

ۡ
خُل

ۡ
ال َداُر 

 ﴾۲۹﴿ َيۡجَحُدۡوَن 
30. Dan orang-orang yang kafir 

berkata, “Wahai Tuhan kami, 
perlihatkanlah kepada kami borang-
orang yang telah menyesatkan kami 
dari antara jin dan manusia,2634 
supaya  kami menjadikan keduanya 
di bawah kaki kami agar mereka 
menjadi orang-orang yang terhina.”

َنا 
ّٰ اََضل یِۡن  َ

ذ
َّ ال اَِرنَا    

ۤ
َربََّنا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال قَاَل  َو 

اَۡقَداِمَنا  ۡحَت 
َ
ت ُہَما 

ۡ
ۡجَعل

َ
ن الِۡانِۡس  َو  ِجّنِ 

ۡ
ال ِمَن 

ۡونَا ِمَن الۡاَۡسَفلِیَۡن ﴿۳۰﴾ 
ُ

لَِیک

31. cSesungguhnya orang-orang 
yang berkata, “Tuhan  kami adalah 
Allah,” kemudian mereka istiqa-
mah, malaikat-malaikat  turun 
kepada mereka seraya berkata, 
“Janganlah kamu takut dan jangan 
pula bersedih; dan berilah kabar 
suka tentang surga yang telah 
dijanjikan kepada-mu.”2635

اۡسَتَقاُمۡوا  ثُّمَ  ُہ 
اللّٰ َربَُّنا  قَالُۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

فُۡوا  خَا
َ
ت ا 

َّ اَل  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک لَۡمل ا َعلَۡیہُِم  ُل  ّزَ
َ
تََتن

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِتۡي 

َّ ال ِۃ  جَّنَ
ۡ

بِال اَبِۡشُرۡوا  َو  ۡحَزنُۡوا 
َ
ت لَا  َو 

تُۡوَعُدۡوَن ﴿۳۱﴾ 

32. “Kami adalah sahabat-saha-
batmu dalam kehidupan dunia dan 
akhirat, dan bagi dkamu didalamnya 
terdapat apa yang dirimu sangat 
inginkan, dan bagi kamu didalam-
nya terdapat apa yang kamu minta.”* 

ِخَرِۃۚ 
ٰ

نَۡیا َو فِي الۡا حَٰیوِۃ الّدُ
ۡ

ۡم فِي ال
ُ
ُؤک ۡحُن اَۡولِیٰٓ

َ
ن

ۡم َو لَُکۡم 
ُ

َو لَُکۡم ِفۡیَہا َما تَۡشَتِہۡيۤ اَنُۡفُسک

 ﴾۳۲ؕ ُعۡوَن ﴿ ِفۡیَہا َما تَّدَ

a27 : 91;  32 : 22.  b33 : 69;  38 : 62.   c21 : 104;  46 : 14. d25 : 17.  

* Ayat 31- 32: Di dalam ayat-ayat itu, disebutkan mengenai keberlangsungan wahyu yang akan 
diturunkan kepada orang-orang yang karena Allah Ta’ala tetap teguh dan beristiqomah dalam 
ujian. Kepada mereka malaikat-malaikat akan turun, dan akan berkata, “Kami beserta kalian di 
dalam dunia ini dan di dunia yang akan datang dan setiap dambaan baik kalian akan dipenuhi.”
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33. “Sebagai hidangan dari 
Tuhan Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.”

ِحۡیٍم ﴿٪۳۳﴾  ّرَ َغُفۡوٍر   ۡن  ّمِ  نُُزلًا  

34. Dan siapakah yang lebih 
baik perkataannya dari orang yang 
menyeru manusia kepada Allah 
dan beramal saleh serta berkata, 
“Sesungguhnya aku pun termasuk 
orang-orang yang berserah diri.”

ِہ  َو َعِمَل  
ي اللّٰ

َ
  ِال

ۤ
مَّۡن َدَعا ّمِ  َو َمۡن اَۡحَسُن  قَۡولًا  

الُۡمۡسلِِمیَۡن ﴿۳۴﴾  ِمَن  ِنۡي 
ِانَّ قَاَل  ّوَ  َصاِلحًا 

35. Dan tidak sama kebaikan 
dengan keburukan. aTolaklah ke-
burukan itu dengan cara sebaik-
baiknya,2636 maka tiba-tiba ia yang 
di antara engkau dan dirinya ada 
permusuhan, akan menjadi seperti 
seorang sahabat yang setia.

ِاۡدفَۡع    ؕ  
ُ

َئۃ ّیِ الّسَ لَا  َو    
ُ

حََسَنۃ
ۡ

ال تَۡسَتِوي  لَا  َو   

َو  بَۡیَنَک  ِذۡي 
َّ ال فَِاَذا  اَۡحَسُن  ِہَي  ِتۡي 

َّ بِال

 ﴾۳۵﴿ َحِمۡیٌم  َولِّيٌ  ٗہ  
نَّ

َ
ا

َ
ک َعَداَوٌۃ  بَۡیَنٗہ 

36. Dan tiada yang dianugerahi  
itu selain orang-orang yang sabar, 
dan tiada yang dianugerahi itu 
selain orang yang mempunyai 
bagian besar dalam kebaikan.

  
ۤ
َہا

ٰ
یُلَّق َما  َو   ۚ َصبَُرۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال   

ۤ
َہا

ٰ
یُلَّق َما  َو 

ا  ُذۡوَحّظٍ َعِظۡیٍم ﴿۳۶﴾ 
َّ ِال

37. bDan jika suatu godaan dari 
setan menggoda engkau, maka 
mohonlah perlindungan kepada 
Allah. Sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

 
ۡ

فَاۡسَتِعذ نَۡزٌغ  ۡیٰطِن 
َ

الّش ِمَن  َک  َزَغّنَ
ۡ
یَن ا  ِاّمَ َو 

ِمۡیُع الَۡعلِۡیُم ﴿۳۷﴾  ٗہ  ُہَو الّسَ
ِہ ؕ ِانَّ

بِاللّٰ

a13 : 23;  28 : 55.   b12 : 101.

tertipu oleh mereka. Kata-kata, “apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang 
di belakang mereka,” dapat berarti, perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka 
meniru perbuatan-perbuatan buruk bapak-bapak mereka.

2633. Pemuja-pemuja kegelapan senantiasa berusaha membungkam suara 
Kebenaran dengan menimbulkan hiruk-pikuk terhadapnya dan telah berusaha 
mengacaukan alam pikiran orang-orang dengan menggunakan segala macam 
tipu muslihat dan dalih.

2634. Dua kelompok atau golongan manusia, satu di antara jin dan lainnya 
di antara manusia.

2635. Dalam kehidupan di sinilah malaikat-malaikat turun kepada orang 
yang beriman untuk memberi mereka kata-kata penghibur dan pelipur lara, bila 
mereka menampakkan keteguhan dan ketabahan di tengah-tengah cobaan dan 
kemalangan yang berat.

R. 5
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38. aDan dari antara tanda-tanda-
Nya ialah malam dan siang, 
matahari dan bulan. Janganlah 
kamu bersujud kepada matahari 
dan jangan pula kepada bulan, dan 
bersujudlah kepada Allah  Yang 
telah menciptakannya, jika kamu 
menyembah hanya kepada-Nya.

ۡمُس َوالَۡقَمرُ ؕ 
َ

َہاُر َو الّش ۡیُل َو الّنَ
َّ ٰیِتِہ ال

ٰ
َو ِمۡن  ا

ِہ  
لِلّٰ اۡسجُُدۡوا  َو  َقَمِر 

ۡ
لِل لَا  َو  ۡمِس 

َ
لِلّش تَۡسُجُدۡوا  لَا 

ۡنتُۡم  ِایَّاُہ  تَۡعُبُدۡوَن ﴿۳۸﴾   
ُ
ِذۡي َخلََقُہّنَ ِاۡن ک

َّ ال

39. Tetapi jika mereka berlaku 
sombong, sedang orang-orang yang 
berada di sisi Tuhan engkau ber-
tasbih kepada-Nya pada malam 
dan siang, dan mereka tidak pernah 
merasa lelah.

حُۡوَن  يَُسّبِ َربَِّک  ِعۡنَد  ِذیَۡن 
َّ فَال بَُرۡوا 

ۡ
اۡسَتک فَِاِن 

۩  ﴾۳۹ٛ ۡم لَا يَۡسـَُٔمۡوَن ﴿
ُ
َہاِر َو ہ ۡیِل َو الّنَ

َّ لَٗہ بِال

َسْجَدۃ

40. Dan dari antara tanda-tanda-
Nya ialah engkau melihat bumi 
menjadi gersang, btetapi apabila 
Kami menurunkan air ke atasnya 
bergerak dan berkem-banglah ia. 
Sesungguhnya Dia Yang telah 
menghidupkannya pasti dapat juga 
menghidupkan yang mati. Se-
sungguhnya Dia berkuasa atas 
segala sesuatu.*

  ۤ  فَِاَذا
ً

َک تََري الۡاَۡرَض َخاِشَعۃ
ٰیِتٖہۤ  اَنَّ

ٰ
 َو ِمۡن ا

ِاّنَ    ؕ َربَۡت  َو  ۡت  ّزَ
َ
اۡہت الَۡمٓاَء   َعلَۡیَہا  اَنَۡزلَۡنا 

ّلِ 
ُ
ٗہ َعلٰي ک

ي ؕ ِانَّ
ٰ

ِذۡيۤ  اَۡحَیاَہا  لَُمۡحِي الَۡمۡوت
َّ ال

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۴۰﴾ 
َ

ش

41. Sesungguhnya orang-orang 
yang memutarbalikkan di antara 
ayat-ayat Kami, mereka tidak 
tersembunyi dari Kami. Apakah 
corang yang dilemparkan ke dalam 
api itu lebih baik, ataukah orang 
yang datang kepada Kami dengan 
aman pada Hari Kiamat? lakukan-
lah apa yang kamu kehendaki, 
sesungguhnya Dia Maha Melihat  
apa yang kamu lakukan.

َيۡخَفۡوَن  لَا  ٰیِتَنا 
ٰ
ا فِۡيۤ   ِحُدۡوَن 

ۡ
یُل ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 
ۡن  ّمَ اَۡم  َخیٌۡر   اِر  الّنَ فِي  ي 

ٰ
ق

ۡ
یُّل مَۡن 

َ
اَف  ؕ َعلَۡیَنا 

ِمًنا یَّۡوَم الِۡقٰیَمِۃؕ  ِاۡعَمُلۡوا َما ِشۡئتُۡم � 
ٰ
تِۡيۤ  ا

ۡ
یَّا

ٗہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۴۱﴾ 
ِانَّ

2636. Karena anjuran kepada kebenaran sudah pasti diikuti oleh kesulitan-
kesulitan bagi penganjurnya, ayat ini menasihatkan kepada si penganjur supaya 
bersabar dan bertabah hati menanggung segala kesulitan, dan malahan supaya 

a17 : 13;  40 : 62.   b22 : 6;  30 : 51;  35 : 28.  c38 : 29.

* Di sini disebutkan mengenai hidupnya kembali Bumi yang mati setelah turunnya air dari 
langit. Jadi, kehidupan setelah mati pun berkaitan dengan pokok bahasan ini. Kebangkitan 
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a15 : 11.  b13 : 7;  53 : 33.   c16 : 104; 26 : 196;  46 : 13.

42. Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar kepada Peringatan,2637 
yakni Al-Qur’an, ketika itu datang 
kepada mereka yang dalam 
keadaan hina, dan sesungguhnya 
itu benar-benar Kitab yang mulia.

ٗہ  
َ ِانّ َو    � ۡم 

ُ
َجٓاَءہ ا  لَّمَ ِر  

ۡ
ک ِ

ّ
بِالذ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ    

 ﴾۴۲ۙ لَِکٰتٌب َعِزیٌۡز ﴿

43. aKebatilan tidak dapat men-
dekatinya baik dari depannya 
maupun dari belakangnya.2638 Di-
turunkan dari Yang Mahabijaksana, 
Mahaterpuji.

ِمۡن  لَا  َو  یََدیِۡہ  ِمۡن ۭ بَیِۡن  الَۡباِطُل  تِۡیِہ  
ۡ
یَا ا 

َّ ل  

ۡن َحِکۡیٍم َحِمۡیٍد ﴿۴۳﴾  ِزیٌۡل ّمِ
ۡ
ِفٖہ ؕ تَن

ۡ
َخل

44. Tiada sesuatu pun yang 
dikatakan terhadap engkau me-
lainkan apa yang telah dikatakan 
terhadap rasul-rasul sebelum eng-
kau. Sesungguhnya bTuhan engkau 
Yang Memiliki ampunan dan juga 
Pemilik azab yang pedih.

ِمۡن  ُسِل  لِلّرُ ِقۡیَل  قَۡد  َما  ا 
َّ ِال لََک  یَُقاُل  َما 

ِعَقاٍب   ُذۡو  ّوَ  َمۡغفَِرٍۃ  ۡو 
ُ

لَذ َربََّک  قَۡبلَِک ِؕاّنَ 

اَلِۡیٍم ﴿۴۴﴾ 

45. Dan sekiranya Kami menja-
dikannya cAl-Qur’an dalam bahasa 
asing niscaya mereka akan berkata, 
“Mengapa ayat-ayatnya tidak di-
jelaskan? Apakah patut Al-Qur’an 
dalam bahasa asing sedangkan 
rasul adalah orang Arab?” Kata-
kanlah,  “Itu bagi orang-orang yang 
beriman adalah petunjuk dan pe-
nyembuh,” Dan orang-orang yang 
tidak beriman dalam telinga mereka 
ada sumbatan2638A dan Al-Qur’an 
itu kabur bagi mereka. Mereka  
akan dipanggil dari tempat yang 
sangat jauh.2639 

لَا   لَۡو  َقالُۡوا 
َّ ل ا  جَِمّیً

ۡ
اَع نًا 

ٰ
قُۡرا ٰنُہ 

ۡ
َجَعل لَۡو  َو 

ُہَو  قُۡل   ؕ َعَربِّيٌ  ّوَ  جَِمّيٌ 
ۡ
ٰیُتٗہ َؕءاَع

ٰ
ا لَۡت  فُّصِ

لَا  ِذیَۡن  
َّ ال َو   ؕ ِشَفٓاٌء  ّوَ  ُہًدي  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل

َذانِہِۡم َوۡقٌر  ّوَ ُہَو َعلَۡیہِۡم  َعًمي ؕ 
ٰ
یُۡؤِمنُۡوَن فِۡيۤ  ا

اٍن ۭ بَِعۡیٍد ﴿٪۴۵﴾ 
َ
ک ّمَ ِمۡن  یَُناَدۡوَن  ِٰٓئَک  اُول 

membalas keburukan, yang diterima dari penganiaya-penganiaya, dengan 
kebaikan.

kedua akan terjadi pada semuanya, akan tetapi kehidupan rohani yang hakiki hanya akan 
didapatkan oleh mereka yang mengambil manfaat atas turunnya air samawi, yakni mereka 
menerima para nabi dan mengamalkan ajarannya. Di Bumi pun, air dari langit turun di setiap 
tempat, tetapi tanah tandus dan kering berbatu tidak akan mendapat manfaat darinya. Air itu 
hanya akan menghidupkan tanah yang di dalamnya terkandung unsur kehidupan.
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46. Dan sesungguhnya Kami 
telah memberikan kepada Musa 
Kitab, maka timbullah perselisihan 
di dalamnya. aDan sekiranya tidak 
ada  firman2639A tuhan engkau yang 
terdahulu tentulah perkara itu telah 
diputuskan di antara mereka. Dan 
sesungguhnya mereka pasti dalam 
keraguan yang menggelisahkan 
mengenainya.

فَاۡخُتلَِف  الِۡکٰتَب  ُمۡوَسي  تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

لَُقِضَي  بَِّک  ّرَ ِمۡن  َسَبَقۡت   
ٌ

لَِمۃ
َ
ک لَا  لَۡو  َو   ؕ ِفۡیِہ 

ۡنُہ  مُِریٍۡب ﴿۴۶﴾  ۡم لَِفۡي َشّکٍ  ّمِ
ُ
ہ

ۡم ؕ َو ِانَّ
ُ
بَۡیَنہ

47. bBarangsiapa beramal saleh, 
maka itu untuk manfaat dirinya 
sendiri, dan barangsiapa berbuat 
keburukan, maka azab-Nya akan 
menimpa atas dirinya. Dan Tuhan  
engkau tidak aniaya kepada hamba-
hamba-Nya.

اََسٓاَء  َمۡن  َو  فَلَِنۡفِسٖہ  َصاِلحًا  َعِمَل  َمۡن 

َعِبۡیِد ﴿۴۷﴾�  
ۡ
اٍم  لِّل

َّ َربَُّک بَِظل فََعلَۡیَہا ؕ َو َما 

2637. Al-Qur’an disebut Dzikr, karena: (a) Al-Qur’an mengemukakan 
dan mengulang-ulangi asas-asas dan ajaran-ajarannya dalam berbagai 
bentuk, dengan demikian membuat manusia terus mengingat asas-asas serta 
ajaran-ajarannya; (b) Al-Qur’an mengingatkan manusia akan ajaran-ajaran 
mulia yang pernah diturunkan di dalam Kitab-kitab suci terdahulu; dan (c) 
dengan beramal atas ajaran-ajarannya manusia dapat menaiki puncak-puncak 
keluhuran rohani (Dzikr berarti pula kehormatan).

2638. Al-Qur’an adalah Kitab yang begitu menakjubkan, ternyata tidak 
ada satu pun di antara kebenaran-kebenaran, asas-asas, dan cita-cita agung 
yang diuraikan oleh Al-Qur’an pernah disangkal atau ditentang oleh ajaran-
ajaran zaman dahulu ataupun oleh ilmu pengetahuan modern.

2638A. Arti yang terkandung di dalam Al-Qur’an itu samar-samar bagi 
mereka serta keindahan dan kemanfaatan ajarannya tersembunyi dari mereka. 

2639. Ungkapan, “Mereka akan dipanggil dari  tempat yang sangat 
jauh,” berarti bahwa pada Hari Pembalasan orang-orang ingkar tidak akan 
diizinkan mendekati ‘Arasy (singgasana) Tuhan yang Mahakuasa, melainkan 
mereka akan dipanggil dari tempat yang sangat jauh untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Ungkapan itu dapat juga berarti, 
bahwa orang-orang ingkar telah menutup telinga mereka dari mendengarkan 
Al-Qur’an serta menolak memperhatikan dan merenungkannya sehingga Al-
Qur’an itu tidak dapat dimengerti oleh mereka, tidak ubahnya seperti suara 
kacau-balau yang didengar seseorang dari tempat yang amat jauh.

a10 : 20; 11 : 111; 20 : 130; 42 : 15.   b3 : 183; 8 : 52; 17 : 8; 22 : 11.

R. 6
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JUZ XXV

48. Kepada Dia-lah dikembali-
kan ilmu Saat itu, dan tidak ada 
buah-buahan yang keluar dari 
kelopaknya dan atiada perempuan 
mengandung dan tidak pula me-
lahirkan melainkan dengan ilmu-
Nya.2640 Dan pada Hari ketika 
Dia akan berseru kepada mereka 
seraya berfirman, b”Di manakah 
sekutu-sekutu-Ku?” Mereka ber-
kata, “Kami memberitahukan 
kepada Engkau, tidak ada seorang 
pun di antara kami menjadi saksi 
atas itu.” 

ِمۡن  ۡخُرُج 
َ
ت َما  َو   ؕ اَعِۃ  الّسَ ُم 

ۡ
ِعل یَُرّدُ   ِالَۡیِہ 

ۡحِمُل ِمۡن  اُنٰۡثي 
َ
ۡن  اَۡکَماِمَہا َو َما ت ثََمٰرٍت ّمِ

یَُناِدیۡہِۡم   یَۡوَم   َو   ؕ ِمٖہ 
ۡ
بِِعل ا 

َّ ِال تََضُع   لَا  َو 
ِمۡن  ا  ِمّنَ َما  َک 

َذنّٰ
ٰ
ا ا  قَالُۡوۤ  � ٓاِءۡي 

َ
ُشَرک اَیَۡن 

 ﴾۴۸ۚ َشِہۡیٍد ﴿

الجزء   25

49. cDan lenyaplah dari mereka 
apa yang mereka seru dahulu dan 
mereka akan mengetahui dengan 
yakin bahwa bagi mereka tidak 
ada tempat melepaskan diri.

قَۡبُل   ِمۡن  یَۡدُعۡوَن  انُۡوا 
َ
ک ا  ّمَ ۡم  

ُ
َعۡنہ  

َ
َضّل َو 

ِحۡیٍص ﴿۴۹﴾ 
َ

ۡن ّم ۡم  ّمِ
ُ
ۡوا َما  لَہ َو َظّنُ

50. dManusia tidak lelah berdoa 
untuk kebaikan, tetapi jika keburuk-
an menyentuhnya, ia berputus asa 
dan melepaskan segala harapan.  

ِاۡن  خَیِۡرَۖو 
ۡ

ال ُدَعٓاِء   ِمۡن  الِۡانَۡساُن  يَۡسـَُٔم  لَا 

 ﴾۵۰﴿ 
ٌ

ّرُ  فََیـُۡٔوٌس قَُنۡوط
َ

ُہ  الّش ّسَ ّمَ
51. eDan jika Kami membuat ia 

merasakan rahmat dari Kami 
sesudah kemalangan menimpa-
nya, tentulah ia akan berkata, “Ini 
memang hak bagiku,2641 dan aku

بَۡعِد  ِمۡن ۭ  ا  ّنَ ّمِ  
ً

ۡحَمۃ َر ۡقٰنُہ  اََذ لَِئۡن  َو 
اَُظّنُ   

ۤ
َما َو   � لِۡي  ا 

َ
ٰہذ لََیُقۡولَّنَ  ۡتُہ   َمّسَ ٓاَء  َضّرَ

2639A. Isyarat ini tertuju kepada firman Tuhan, “Rahmat-Ku meliputi 
segala sesuatu.” (QS. 7:157).

2640. Hanya Tuhan Sendiri mengetahui bagaimana benih yang telah 
disemaikan oleh Rasulullah Saw sendiri di tanah Arabia akan tumbuh, dan 
buah macam apa yang akan dihasilkannya. Bila buah-buahannya busuk, tentu 
binasa, tetapi apabila buah-buahannya sehat dan lezat, maka buah-buah itu 
akan dipelihara baik-baik.

a13 : 9;  35 : 12.  b18 : 53;  28 : 65.  c40 : 75.  d11 : 10-11; 17 : 84. e10 : 22; 11 : 11.
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tidak mengira Saat itu akan 
datang. Dan sekiranya aku di-
kembalikan juga kepada Tuhan-
ku, niscaya bagiku di sisi-Nya 
ada yang sebaik-baiknya.” Ke-
mudian tentu Kami akan mem-
beritahukan kepada orang-orang 
ingkar tentang apa yang mereka 
telah kerjakan, dan niscaya Kami 
akan membuat mereka merasakan 
azab yang keras.

َربِّۡيۤ   ِالٰي  ِجۡعُت   ّرُ لَِئۡن   ّوَ   �  
ً

قَٓائَِمۃ   
َ

اَعۃ الّسَ
ِذیَۡن  

َّ ال َئّنَ  فَلَُنَنّبِ  ۚ حُۡسٰني 
ۡ
لَل ِعۡنَدٗہ   لِۡي  ِاّنَ  

اٍب  
َ

ۡن َعذ ۡم ّمِ
ُ
ہ ُرۡوا بَِما َعِمُلۡواَۖو لَُنِذیَۡقّنَ

َ
ف

َ
ک

َغلِۡیٍظ ﴿۵۱﴾ 

52. aDan apabila Kami mem-
berikan nikmat kepada manusia, 
ia berpaling dan menjauhkan diri; 
tetapi apabila malapetaka me-
nimpanya, tiba-tiba ia mulai ber-
doa panjang-panjang.

 
ٰ
نَا َو  اَۡعَرَض  الِۡانَۡساِن  َعلَي  اَنَۡعۡمَنا   ۤ ِاَذا َو 

ُدَعٓاٍء   ۡو 
ُ

فَذ ّرُ 
َ

الّش ُہ  َمّسَ ِاَذا  ِبجَانِِبٖہ َۚو 

َعِریٍۡض ﴿۵۲﴾ 

53. Katakanlah, “Bagaimana 
pendapatmu jika ini memang dari 
Allah kemudian kamu meng-
ingkarinya, siapakah yang lebih 
sesat daripada orang yang telah 
melantur jauh dari kebenaran?

ۡرتُۡم  
َ
ف

َ
ک ثُّمَ  ِہ  

اللّٰ ِعۡنِد  ِمۡن  اَن  
َ
ک ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم   قُۡل 

 ﴾۵۳﴿ ِشَقاٍق ۭ بَِعۡیٍد  فِۡي   ُہَو   ِممَّۡن    
ُ

اََضّل َمۡن   بِٖہ 

54. bSegera Kami akan per-
lihatkan kepada mereka Tanda-
tanda Kami di wilayah-wilayah2642 
dunia ini dan di dalam diri mereka 
sendiri, sehingga akan nyata 
kepada mereka bahwa itu benar. 
Tidak cukupkah Tuhan engkau 
bahwa Dia sebagai Saksi atas 
segala sesuatu?

ي 
ٰ
َحّت اَنُۡفِسہِۡم  فِۡيۤ   َو  فَاِق  

ٰ
الۡا فِي  ٰیِتَنا 

ٰ
ا ِریۡہِۡم  

ُ
َسن

بَِربَِّک   ِف 
ۡ

یَک لَۡم   ؕاََو 
ُ

حَّق
ۡ

ال ُہ  
اَنَّ ۡم 

ُ
لَہ َن 

یََتَبیَّ

ۡيٍء َشِہۡیٌد ﴿۵۴﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ٗہ َعلٰي ک

اَنَّ

2641. Sudah menjadi fitrat manusia bahwa bila manusia berada dalam 
kesusahan, ia putus asa dan cemas; tetapi, bila ia berada dalam keadaan makmur 
sentosa, ia menjadi congkak dan angkuh dan bertingkah seakan-akan tak pernah 
malapetaka menyentuhnya, dan dalam kesombongannya ia mulai menisbahkan 
segala keberhasilannya kepada usaha dan kemampuannya sendiri.

2642. Ayat ini dengan kata-kata yang seterang-terangnya dan setegas-

a11 : 10; 17 : 84.  b51 : 21-22.
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55. Ingatlah, sesungguhnya 
mereka itu ada dalam keragu-
raguan tentang pertemuan dengan 
Tuhan  mereka. Ingatlah, sesung-
guhnya Dia meliputi segala 
sesuatu.

ٗہ  
َ ِانّ   ۤ اَلَا  ؕ َربِّہِۡم  لَِّقٓاِء   ۡن   ّمِ ِمۡریٍَۃ   فِۡي  ۡم  

ُ
ہ

ِانَّ   ۤ اَلَا

ِحۡیٌط ﴿٪۵۵﴾
ُ

ۡيٍء  ّم
َ

ّلِ  ش
ُ
بِک 

tegasnya menubuatkan, bahwa Islam akan tersebar bukan saja ke daerah 
berdekatan dengan tanah tumpah darah bangsa Arab, melainkan juga ke 
bagian-bagian terjauh di dunia ini, sebab Āfāq berarti wilayah-wilayah yang 
jauh (Lane).
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Surah 42
AL-SYŪRĀ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 54, dengan basmalah

Rukuknya : 5

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Surah ini, seperti halnya surah yang mendahuluinya, juga 
diturunkan di Mekah, kira-kira pada kurun waktu yang sama; akan 
tetapi, menurut Noldeke agak belakangan. Ibnu   Abbas, seperti 
diriwayatkan oleh Mardawaih dan Ibnu   Zubair, berpendapat bahwa 
surah ini diturunkan di Mekah, ketika perlawanan terhadap Islam 
sedang menjadi-jadi dan kaum Muslimin berada dalam keadaan sangat 
terjepit. Surah yang sebelumnya berakhir dengan keterangan bahwa 
tiap orang yang menentang dan menolak ajaran Ilahi sebenarnya 
hanya merugikan ruhnya sendiri, dan ia sendiri akan menderita akibat 
penolakannya itu. Surah ini dimulai dengan pernyataan bahwa Al-
Qur’an telah diturunkan oleh Tuhan Yang Mahaagung, Mahabijaksana, 
dan Mahaperkasa; dan bila kaum seorang nabi menolak amanat-Nya, 
mereka akan merugikan diri mereka sendiri.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan masalah penting mengenai turunnya Al-

Qur’an dan selanjutnya mengatakan bahwa dosa-dosa manusia banyak 
dan besar, namun ampunan Tuhan jauh lebih besar dan rahmat-Nya 
tidak berhingga. Rahmat-Nya berkehendak bahwa Al-Qur’an harus 
diturunkan guna melepaskan manusia dari belenggu dosa, tetapi olah 
dan tingkah manusia adalah demikian rupa keadaannya, bukannya 
mencari faedah dari rahmat Tuhan itu, ia malah menyembah tuhan-
tuhan buatannya sendiri. Maka Rasulullah Saw diberi nasihat supaya 
tidak bersedih hati atas apa yang diperbuat orang-orang kafir, karena 
beliau tidak ditugaskan bertindak sebagai penjaga mereka. Kewajiban 
beliau hanyalah menyampaikan Amanat Ilahi, dan selebihnya adalah 
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urusan Tuhan sendiri. 
Kemudian, surah ini menunjukkan sunah Ilahi yang berlaku untuk 

selamanya bahwa manakala perselisihan-perselisihan timbul di antara 
para pengikut berbagai agama mengenai asas-asas pokok keagamaan, 
Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk melenyapkan perbedaan-
perbedaan faham itu dan untuk memimpin mereka ke jalan yang lurus. 
Tetapi, karena asas-asas pokok segala agama itu sama, maka semua 
rasul mengikuti agama yang sama – menyerahkan diri sepenuhnya 
kepada Tuhan.  Kata ‘agama’  mendapatkan penjelasan paling baik dan 
paling lengkap di dalam wahyu Al-Qur’an Suci dan oleh karenanya 
agama (yang dibawa Rasulullah Saw) ini mendapat nama khas – Al-
Islam.

Rasulullah Saw diperintahkan supaya mengundang seluruh umat 
manusia kepada ajaran Ilahi yang paling sempurna dan paling akhir 
ini, dan tidak membiarkan keaniayaan ataupun bujukan merintangi dan 
menghalang-halangi usaha beliau. Menaati perintah-perintah Al-Qur’an 
atau menentangnya, demikian surah ini meneruskan, akan berarti amal 
saleh atau amal buruk. Perbuatan merekalah yang akan menentukan 
nasib bangsa-bangsa serta orang-perorang, dan yang akan menegakkan 
atau merusakkan hari depan mereka sendiri. Dalam kehidupan mereka, 
kelak akan datang suatu hari ketika perbuatan mereka akan ditimbang 
di atas neraca. Bila amal saleh mereka lebih berat dari amal buruk 
mereka, maka kenikmatan dan kebahagiaan menanti mereka. Bila, 
sebaliknya, amal buruk mereka melebihi amal saleh mereka, mereka 
akan mendapati kehidupan penuh dengan sesalan dan keluhan. 

Kemudian, surah ini mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah 
bekerja sangat keras dan menderita banyak demi kebenaran, dan hal 
itu semua tidaklah terdorong oleh tujuan-tujuan pribadi. Karena penuh 
dengan nilai-nilai kebajikan dan peri kemanusiaan, perhatian dan 
keinginan beliau semata-mata hanyalah supaya manusia mengadakan 
hubungan yang hakiki lagi nyata dengan Tuhan. Adakah mungkin 
seorang yang mengharapkan kebaikan bagi seluruh umat manusia 
dengan ikhlas dan jujur serupa itu, mempunyai kesanggupan mengada-
adakan dusta terhadap Tuhan? Akan tetapi, kaum beliau malah menuduh 
beliau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang paling keji di antara 
segala dosa. Mengapakah mereka tidak dapat mengerti kenyataan 
sederhana bahwa mengada-adakan dusta terhadap Tuhan itu racun 
yang mematikan, dan membawa kebinasaan total bagi si pendusta? 
Tetapi alih-alaih menjadi binasa, usaha keras lagi mulia Rasulullah 
Saw itu justru membawa hasil yang gilang gemilang, dan perjuangan 
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beliau mencapai kemajuan pesat lagi merata. 
Surah ini kemudian menarik perhatian kita kepada gejala alam 

bahwa bilamana tanah kering kerontang membutuhkan air, Tuhan 
menurunkan hujan dari awan. Demikian pula, manakala tanah rohani 
telah menjadi gersang, Tuhan menurunkan hujan samawi dalam 
bentuk Al-Qur’an. Kemudian, sesudah dengan singkat menyebutkan 
asas pokok bahwa urusan-urusan masyarakat Islam dan hal-hal lain 
yang menyangkut kepentingan nasional harus diselenggarakan dengan 
jalan musyawarah bersama, surah ini meletakkan dasar hukum pidana 
Islam. Menurut hukum itu, tujuan sebenarnya yang menjadi dasar bagi 
sebuah hukuman (punishment) ialah perbaikan akhlak orang-orang 
bersalah. Tidak ada tempat dalam Islam bagi ajaran kebiaraan Kristen 
yang “menyerahkan pipi sebelah lainnya untuk ditampar” dalam segala 
keadaan; tak ada pula tempat bagi ajaran Yahudi, “mata dibayar dengan 
mata dan gigi dibayar dengan gigi.” 

Menjelang akhir, surah ini mengatakan kepada orang-orang 
kafir bahwa Rasulullah Saw telah melaksanakan tugas beliau. Beliau 
hanyalah seorang pemberi peringatan dan telah menyampaikan 
peringatan itu kepada mereka. Beliau tidak dijadikan penjaga atas 
mereka. Beliau adalah kehidupan dan nur; jalan beliau merupakan 
jalan yang menjuruskan kepada penyempurnaan tujuan hidup manusia. 
Pada akhirnya, surah ini menyebutkan tiga ragam wahyu Ilahi.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm.2643  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. Áin Sin Qaf.2643A  ﴾۳﴿ؕ ٓعٓسٓق 
4. Demikianlah Allah Yang 

Mahaperkasa, Mahabijaksana 
mewahyukan kepada engkau dan 
kepada orang-orang sebelum 
engkau.

 � قَۡبلَِک  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال َو  ِالَۡیَک  یُۡوِحۡيۤ   لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

حَِکۡیُم ﴿۴﴾ 
ۡ

ُہ  الۡعَِزیُۡز  ال
اللّٰ

5. cKepunyaan-Nya apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di 
bumi, dan Dia-lah Yang Maha-
luhur, Mahabesar.

ُہَو   الۡاَۡرِض َؕو  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ 

الَۡعلِّيُ  الَۡعِظۡیُم ﴿۵﴾ 

6. Hampir saja seluruh langit 
pecah dari atas mereka ddan para 
malaikat bertasbih dengan pujian 
Tuhan mereka dan memohonkan 
ampunan bagi mereka di bu-
mi.2643B Ingatlah, sesungguhnya 
Allah Dia Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.*

فَۡوِقِہّنَ  ِمۡن  ۡرَن 
َ

یََتَفّط ٰمٰوُت  الّسَ اُد 
َ
تَک

يَۡسَتۡغفُِرۡوَن  َو  َربِّہِۡم  ِبحَۡمِد  حُۡوَن  يَُسّبِ  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو 

الَۡغُفۡوُر  ُہَو  َہ 
اللّٰ ِاّنَ  الۡاَۡرِضؕاَلَاۤ  فِي  لَِمۡن 

ِحۡیُم ﴿۶﴾  الّرَ

2643. Hā Mīm dapat merupakan alih-alih kata Hāfiz al-Kitāb (Penjaga 
dan Pemelihara Alkitab) dan Munazzil al-Kitāb (yang menurunkan Alkitab), 
sebab semua surah yang dimulai dengan dua huruf singkatan ini terutama 
membahas soal wahyu Al-Qur’an dan perlindungan serta penjagaannya.

2643A. Huruf ‘Ain adalah mewakili kata Al-‘Aliyy (Mahaluhur); Al-
‘Alīm (Maha Mengetahui); Al-‘Azīm (Mahabesar); dan Al-‘Azīz (Mahagagah-
perkasa). Huruf S ī n mewakili al-Samī‘ (Maha Mendengar), dan huruf Qāf 
dapat melambangkan Al-Qadīr (Mahakuasa).    

2643B. Dosa manusia itu besar, namun lebih besar lagi adalah rahmat 
Tuhan, yang lebih cemerlang dari semua sifat Ilahi lainnya. Rahmat Tuhan 
dan permohonan ampunan para malaikat untuk manusia, bergabung bersama-
sama menjadi satu, menyelamatkan manusia dari hukuman Ilahi, dan manusia 
diberi tangguh agar dapat memperbaiki diri.

a1 : 1.  b41 : 2; 43 : 2; 45 : 2; 46 : 2.  c16 : 53; 22 : 65; 31 : 27.   d13 : 14

* Ketika bencana besar dari langit menimpa orang-orang dunia, pada saat itu para malaikat 
langit pun beristighfar untuk hamba-hamba Allah yang suci. Malaikat sendiri tidak berdosa, 
tetapi mereka beristighfar untuk hamba-hamba Tuhan.
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2644. Tuhan mengawasi kepercayaan-kepercayaan manusia yang 
menghinakan martabat Tuhan, dan akan meminta pertanggungjawaban dari 
mereka, dan akan menyiksa mereka bila mereka tidak bertobat.

2645 . Yang diisyaratkan itu mungkin Mekah, sebab Mekah pada ketika 
Al-Qur’an diturunkan bukan saja merupakan ibukota tanah Arab, sebagai 
pusat perdagangan dan politik, melainkan telah ditakdirkan menjadi pusat 
keruhanian seluruh dunia untuk segala zaman, dan dari haribaannya seluruh 
umat manusia meneguk susu kehidupan rohani. Secara geografis, Mekah 
terletak di jantung hati dunia. Al-Qur’an telah disebut pula Ummul-kitab 
(Induk segala Kitab), dan bahasa Arab, yang dalam bahasa itu Al-Qur’an 
diturunkan, disebut “Ummul-alsinah” (Ibu segala bahasa), dan Mekah 
disebut Ummul-qura (Induk segala kota atau Ibukota).

7. Dan orang-orang yang me-
ngambil pelindung-pelindung2644 
selain Dia, Allah mengawasi 
perbuatan mereka aadapun engkau 
bukanlah penjaga atas mereka.

ُہ  
ۡوا ِمۡن ُدۡونِٖہۤ اَۡولَِیٓاَء اللّٰ

ُ
خَذ

َّ
ِذیَۡن ات

َّ َو ال

  اَنَۡت َعلَۡیہِۡم  بَِوکِۡیٍل ﴿۷﴾ 
ۤ
َحِفۡیٌظ َعلَۡیہِۡم ۖ َو َما

8. Dan demikianlah bKami 
telah mewahyukan kepada eng-
kau Al-Qur’an dalam bahasa 
Arab, csupaya engkau dapat 
memberi peringatan kepada 
penduduk negeri2645 dan orang-
orang di sekitarnya; dan engkau 
memberi peringatan tentang 
Hari Berkumpul yang tidak ada 
keraguan mengenainya; ketika 
suatu golongan berada dalam 
surga dan segolongan lagi berada 
dalam api yang menyala-nyala.

لُِّتۡنِذَر  ا  َعَربِّیً نًا 
ٰ
قُۡرا ِالَۡیَک   

ۤ
اَۡوَحۡیَنا لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

جَۡمِع 
ۡ

ال یَۡوَم  تُۡنِذَر  َو  َہا 
َ
َحۡول َمۡن  َو  الُۡقٰري  اُّمَ 

فِي  فَِریٌۡق  َو  ِۃ   جَّنَ
ۡ

ال فِي  فَِریٌۡق  ِفۡیِہ ؕ  َریَۡب  لَا 

ِعیِۡر ﴿۸﴾  الّسَ

9. dDan sekiranya Allah meng-
hendaki tentulah Dia membuat 
mereka satu umat, tetapi Dia 
memasukkan siapa yang Dia 
kehendaki ke dalam rahmat-Nya. 
Dan orang-orang yang aniaya, 
tidak ada bagi mereka pelindung 
dan penolong.

اِحَدًۃ ّوَ لِٰکۡن     ّوَ
ً

ۃ ۡم  اُّمَ
ُ
جََعلَہ

َ
ُہ  ل

َو لَۡو َشٓاَء  اللّٰ

لُِمۡوَن 
ٰ

الّظ َو   ؕ َرۡحَمِتٖہ  فِۡي   يََّشٓاُء   َمۡن  یُّۡدِخُل 

لِّيٍ ّوَ لَا  نَِصیٍۡر ﴿۹﴾  ۡن ّوَ ۡم ّمِ
ُ
َما لَہ

a6 : 108; 88 : 23.   b20 : 114; 39 : 29; 43 : 4; 46 : 13. c6 : 93.  d11 : 119
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2646. Tuhan mengembangbiakkan umat manusia dengan jalan men-
ciptakan hubungan di antara suami-istri.

2647. Kata-kata, “tidak ada sesuatu pun yang semisal-Nya,” melenyapkan 
kesalahpahaman yang mungkin timbul disebabkan kalimat, “Tuhan telah 

10. aApakah mereka telah meng-
ambil untuk diri mereka pelindung-
pelindung selain-Nya. Tetapi Allah 
Dia-lah Pelindung yang sesung-
guhnya, Dia menghidupkan yang 
mati dan Dia berkuasa atas segala 
sesuatu.

ُہَو   ُہ 
اَۡولَِیٓاَء ۚفَاللّٰ ُدۡونِۤہٖ  ۡواِمۡن 

ُ
خَذ

َّ
ات اَِم 

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  ُہَو   َۖو  ي 

ٰ
الَۡمۡوت یُۡحِي  ُہَو   َو  الَۡولِّيُ  

قَِدیٌۡر ﴿٪۱۰﴾  

11. Dan apa pun yang kamu 
perselisihkan di dalamnya tentang 
sesuatu, maka keputusannya ada 
pada Allah. Katakanlah, “Inilah 
Allah Tuhan-ku, kepada-Nya aku 
bertawakkal, dan kepada-Nya 
aku senantiasa kembali.”

ي 
َ

ِال  
ۤ
ُمٗہ

ۡ
حُک

َ
ف ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ِفۡیِہ  اۡخَتلَۡفتُۡم  َما  َو 

ُت َۖو  ِالَۡیِہ  
ۡ
ل

َّ
ُہ َربِّۡي َعلَۡیِہ  تََوک

ِہؕ  ٰذلُِکُم اللّٰ
اللّٰ

اُنِۡیُب ﴿۱۱﴾ 

12. Dia bPencipta seluruh langit 
dan bumi. Dia menjadikan bagi-
mu pasangan-pasangan dari jenis-
mu sendiri, dan dari binatang 
ternak pun Dia telah jadikan 
berpasang-pasangan, Dia me-
ngembangbiakkan2646 kamu di 
dalamnya. Tidak ada sesuatu pun 
semisal-Nya,2647 dan Dia Maha 
Mendengar, Maha Melihat.*

ۡن  ٰمٰوِت  َو الۡاَۡرِضَؕجَعَل لَُکۡم ّمِ فَاِطُر الّسَ

اَۡزَواًجاۚ  الۡاَنَۡعاِم  ِمَن  ّوَ  اَۡزَواًجا  ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک

ُہَو  َو   ۚ ۡيٌء 
َ

ش ِمۡثِلٖہ  
َ
ک لَيَۡس   ؕ ِفۡیِہ  ۡم 

ُ
َرُؤک

ۡ
یَذ

ِمۡیُع الَۡبِصیُۡر ﴿۱۲﴾  الّسَ

13. cKepunyaan-Nya-lah kunci-
kunci langit dan bumi; dDia me-
lapangkan rezeki bagi siapa yang 
Dia kehendaki, dan Dia menyem-
pitkannya bagi orang-orang yang 
Dia sukai. Sesungguhnya Dia me-
ngetahui tentang segala sesuatu.

الۡاَۡرِضۚیَبُۡسُط  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َمَقالِۡیُد  لَٗہ 

ۡيٍء 
َ

ّلِ  ش
ُ
ٗہ  بِک

الّرِۡزَق لَِمۡن يََّشٓاُء  َو  یَۡقِدُر ؕ ِانَّ

َعلِۡیٌم ﴿۱۳﴾ 

a13 : 17; 39 : 44.  b6 : 15; 14 : 11; 35 : 2.  c39 : 64.  d13 : 27; 29 : 63; 34 : 37; 39 : 53.

* Pada zaman Rasulullah Saw memang sudah diketahui tentang pasangan jenis-jenis binatang 
dan sebagian pasangan jenis-jenis pepohonan, akan tetapi tidak diketahui bahwa segala sesuatu 
telah diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Ta’ala. Di zaman ini telah terbukti bahwa 
setiap partikel segala sesuatu itu memiliki pasangan. Dalam ayat ini juga ada penjelasan tentang 

R. 2
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14. Dia telah menetapkan bagi-
mu agama yang telah diwasiatkan-
Nya kepada Nuh, dan yang telah 
Kami wahyukan kepada engkau, 
dan apa yang telah Kami 
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa 
dan Isa ialah, “Tegakkanlah 
agama dan janganlah kamu ber-
cerai-berai di dalamnya. Sungguh 
berat bagi orang-orang musyrik  
yang  engkau  seru  mereka 
kepadanya. Allah memilih bagi-
Nya siapa yang Dia kehendaki, 
dan memberi petunjuk kepada-
Nya siapa yang selalu kembali 
kepada-Nya.

نُۡوًحا  بِٖہ  ي 
ٰ

َوّص َما  یِۡن  الّدِ َن  ّمِ لَُکۡم  َشَرَع  

بِٖہۤ   ۡیَنا  َوّصَ َما  َو  ِالَۡیَک    
ۤ
اَۡوَحۡیَنا ِذۡيۤ  

َّ ال ّوَ 
یَۡن  ي اَۡن  اَِقۡیُموا الّدِ ِابٰۡرِہۡیَم  َو ُمۡوٰسي َو ِعۡیسٰۤ

َما  الُۡمۡشِرکِیَۡن   َعلَي  بَُر 
َ
ک   ؕ ِفۡیِہ  قُۡوا  ّرَ

َ
تََتف لَا  َو 

ُہ  َيۡجَتِبۡيۤ  ِالَۡیِہ َمۡن  يََّشٓاُء 
ۡم  ِالَۡیِہ ؕ اَللّٰ

ُ
تَۡدُعۡوہ

 ﴾۱۴﴿ؕ َو یَۡہِدۡيۤ  ِالَۡیِہ َمۡن یُِّنۡیُب 

ربع 
الحزب

39

15. aDan mereka tidak bercerai 
berai melainkan setelah datang 
kepada mereka ilmu, karena iri hati 
di antara mereka. bDan sekiranya 
bukan karena suatu ketetapan 
yang terdahulu dari Tuhan engkau 
untuk masa tertentu, hal itu 
niscaya telah diputuskan di antara 
mereka. Dan sesungguhnya orang-
orang yang telah diwariskan Kitab 
sesudah mereka pasti ada dalam 
keraguan yang menggelisahkan 
mengenainya.

ُم 
ۡ
الِۡعل ُم 

ُ
َجٓاَءہ َما  ِمۡن ۭ بَۡعِد  ا 

َّ ِال ا  قُۡوۤ ّرَ
َ
تَف َما  َو 

ِمۡن  َسَبَقۡت   
ٌ

لَِمۃ
َ
ک لَا  لَۡو  ۡم َؕو 

ُ
بَۡغًیا  ۭ بَۡیَنہ

ۡم ؕ َو ِاّنَ 
ُ
ُقِضَي  بَۡیَنہ

َّ ي ل َسّمً ٰۤي  اََجٍل ّمُ بَِّک  ِال ّرَ

لَِفۡي  ِمۡن ۭ  بَۡعِدہِۡم  الِۡکٰتَب  اُۡوِرثُوا  ِذیَۡن 
َّ ال

ۡنُہ مُِریٍۡب ﴿۱۵﴾  َشّکٍ ّمِ

membuat segala sesuatu berpasangan,” yaitu bahwa Tuhan juga memerlukan 
istri untuk dijadikan pasangan. Kata-kata itu berarti, tidaklah mungkin 
mengkhayalkan sesuatu sebagai Tuhan. Tuhan jauh di atas pengamatan 
dan pengertian manusia. Maka, sungguh bodohlah mencoba menemukan 
kesamaan antara sifat-sifat Ilahi dengan sifat-sifat manusia, meskipun kedua-
duanya mungkin mempunyai suatu persamaan yang jauh dan tidak sempurna.

a45 : 18; 98 : 5.  b10 : 20; 20 : 130; 41 : 46.

pertumbuhan manusia yang diketahui bahwa kehidupan itu bermula dari tumbuh-tumbuhan 
dan ini pada hakikatnya adalah benar. Di sini, terdapat kata dzara’a. Dalam ayat-ayat lain, 
pokok bahasan ini diterangkan dengan sangat jelas. Misalnya difirmankan: ‘anbatakum min al-
ardhi nabatan’ (QS. Nuh: 18), yakni perkembangan manusia adalah seperti tumbuh-tumbuhan.
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16. Maka oleh karena itu serulah 
manusia kepada agama ini, adan 
beristiqamah-lah engkau seperti 
apa yang telah diperintahkan 
kepada engkau, bdan janganlah 
engkau mengikuti hawa-nafsu 
mereka, dan katakanlah, “Aku 
beriman kepada apa yang di-
turunkan Allah dari Kitab, dan 
aku diperintahkan untuk adil di 
antara kamu. Allah adalah Tuhan 
kami dan Tuhan kamu. cBagi kami 
amal kami dan bagi kamu amal-
mu. Tidak ada perselisihan2648 
di antara kami dan kamu. Allah 
akan mengumpulkan  kita semua 
dan kepada-Nya tempat kembali.

ِبۡع   اُِمۡرَت ۚ َو لَا تَّتَ
ۤ
َما

َ
لَِک فَاۡدُع ۚ َو اۡسَتِقۡم ک

ٰ
فَلِذ

ِمۡن  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
بَِما َمۡنُت 

ٰ
ا قُۡل  َو   ۚ ۡم 

ُ
اَۡہَوٓاَءہ

ُہ َربَُّنا 
ۡمؕ  اَللّٰ

ُ
کِٰتٍبۚ  َو اُِمۡرُت لِاَۡعِدَل بَۡیَنک

 اَۡعمَالَُنا َو لَُکۡم اَۡعمَالُُکۡم ؕ 
ۤ
ۡم ؕ لََنا

ُ
َو َربُّک

ُہ َيۡجَمُع بَۡیَنَناۚ  
ۡمؕ  اَللّٰ

ُ
 بَۡیَنَنا َو بَۡیَنک

َ
لَا ُحّجَۃ

 ﴾۱۶ؕ َو ِالَۡیِہ الَۡمِصیُۡر ﴿

17. Dan orang-orang yang ber-
bantah mengenai Allah setelah 
menerima seruan-Nya, bantahan 
mereka ditolak2649 di sisi Tuhan 
mereka, dan atas mereka kemur-
kaan, dan bagi mereka azab yang 
keras.

ِجۡیَب 
ُ

ِہ ِمۡن ۭ بَۡعِد َما اۡست
ۡوَن فِي اللّٰ ِذیَۡن ُيحَٓاّجُ

َّ َو ال

َغَضٌب  َعلَۡیہِۡم  َو  َربِّہِۡم  ِعۡنَد   
ٌ

َداِحَضۃ ۡم 
ُ
ُحّجَُتہ لَٗہ 

اٌب َشِدیٌۡد ﴿۱۷﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
ّوَ لَہ

18. Allah dYang menurunkan 
dengan hak Kitab Al-Qur’an ini 
dan timbangan.2650 Dan apakah 
yang memberitahukan kepada 
engkau bahwa Saat kemenangan 
itu telah dekat?

حَّقِ َو الِۡمیَۡزاَنؕ 
ۡ

ِذۡيۤ  اَنَۡزَل الِۡکٰتَب بِال
َّ ُہ  ال

اَللّٰ

 ﴾۱۸﴿ قَِریٌۡب   
َ

اَعۃ الّسَ   
َ

لََعّل یُۡدِریَۡک  َوَما 

2648. Di ayat ini Rasulullah Saw diperintahkan untuk mengatakan kepada 
para pengikut nabi-nabi terdahulu bahwa beliau beriman kepada semua kitab 
suci, yang telah diturunkan sebelum beliau. Oleh karena itu sama sekali tidak 
ada alasan bagi mereka berselisih dengan beliau.

2649. Kebenaran Islam telah ditegakkan dan orang-orang mulai masuk 
ke dalam pangkuan Islam dengan berbondong-bondong; maka tidak ada 
gunanya bagi pihak orang-orang kufur terus menerus mempertengkarkan dan 
meragukan asal agama Islam dari Tuhan.

2650. Tuhan telah menurunkan dua hal penting guna petunjuk dan 

a11 : 113.  b5 : 50.  c2 : 140; 10 : 42.  d55 : 8; 57 : 26
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19. Orang-orang yang tidak 
beriman kepadanya amenghendaki 
Saat itu cepat didatangkan, 
dan orang-orang yang beriman 
takut2651 terhadapnya, dan mereka 
mengetahui bahwa sesungguhnya 
itu benar. Ingatlah, sesungguhnya 
orang-orang yang meragukan 
tentang Saat itu pasti dalam ke-
sesatan yang jauh.

بَِہاۚ  یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال بَِہا  يَۡسَتۡعِجُل 

یَۡعلَُمۡوَن   َو  ِمۡنَہا�  ُمۡشِفُقۡوَن  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ َوال
اَعِۃ   ِذیَۡن یَُماُرۡوَن فِي الّسَ

َّ ۤ ِاّنَ ال  ؕ اَلَا
ُ

حَّق
ۡ

َہا ال
اَنَّ

 ﴾۱۹﴿ َضلٍٰل ۭ بَِعۡیٍد  لَِفۡي 

20. bAllah Mahalembut ter-
hadap hamba-hamba-Nya. Dia 
memberi rezeki kepada siapa 
yang Dia kehendaki, dan Dia 
Mahakuat, Mahaperkasa.

ُہ  لَِطۡیٌف  ۭ بِِعَباِدٖہ  یَۡرُزُق َمۡن  يََّشٓاُء ۚ َو ُہَو  
اَللّٰ

الَۡقِوّيُ  الۡعَِزیُۡز ﴿٪۲۰﴾  

21. cBarangsiapa menghendaki 
ladang akhirat, Kami  meningkat-
kan baginya hasil ladangnya, dan 
barangsiapa menghendaki ladang 
dunia,  Kami berikan kepadanya 
bagian-nya tetapi di akhirat ia 
tidak akan mempunyai bagian.2652

فِۡي  لَٗہ  نَِزۡد  ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا َحۡرَث  یُِریُۡد  اَن 
َ
ک  َمۡن 

نُۡؤتِٖہ   نَۡیا  الّدُ َحۡرَث  یُِریُۡد  اَن 
َ
ک َمۡن  َو   ۚ َحۡرثِٖہ 

 ﴾۲۱﴿ ِصۡیٍب 
نَّ ِمۡن  ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا فِي  لَٗہ   َما  ِمۡنَہا�َو 

faedah bagi manusia: (a) “alkitab,” artinya hukum syariat, dan (b) “neraca,” 
yaitu patokan-patokan yang dengan patokan-patokan itu perbuatan manusia 
dinilai, diadili, diukur, dan ditimbang. Atau, “timbangan” itu dapat pula 
berarti Al-Qur’an sendiri sebab Al-Qur’an merupakan timbangan (mizan) 
yang tak pernah keliru dalam menimbang, mana yang benar dan mana 
yang salah. Di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.57:26) ungkapan, “Dia 
telah menurunkan” telah dipakai juga mengenai “besi” yang mengkiaskan 
kekuatan dan memperkokoh hukum-hukum Ilahi dan manusia.

2651. Karena orang-orang kufur tidak percaya kepada Hari Pembalasan, 
mereka tidak takut akan hari itu, maka mereka menuntut agar hari itu 
cepat-cepat datang, tetapi orang-orang beriman tahu bahwa pada hari yang 
mengerikan itu mereka harus memberikan pertanggungjawaban mengenai 
perbuatan mereka dan oleh karena itu, sementara mengadakan segala persiapan 
menyongsong hari itu, mereka takut pula menghadapi kedatangannya.

2652. Mereka yang seluruh upayanya ditujukan guna memperoleh hal-
hal yang sia-sia dan tidak berharga dalam kehidupan ini, akan terluput dari 

a13 : 7.  b6 : 104; 22 : 64.  c3 : 146; 17 : 20; 3 : 146; 17 : 19
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22. Apakah bagi mereka ada 
sekutu-sekutu Allah yang me-
netapkan bagi mereka suatu 
ajaran agama yang tidak diridhai 
Allah? Dan sekiranya tidak ada 
keputusan akhir tentu telah di-
putuskan di antara mereka. Dan 
sesungguhnya orang-orang yang 
aniaya bagi mereka ada azab yang 
pedih.

َما  یِۡن  الّدِ َن  ّمِ ۡم 
ُ
لَہ َشَرُعۡوا   ُؤا 

ٰٓ
ُشَرک ۡم 

ُ
لَہ اَۡم 

الَۡفۡصِل    
ُ

لَِمۃ
َ
ک لَا  لَۡو  َو   ؕ ُہ 

اللّٰ َذۡن ۭ بِِہ 
ۡ
یَا لَۡم 

اٌب  
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ لِِمیَۡن 

ٰ
الّظ ِاّنَ  َو    ؕ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ لَُقِضَي 

اَلِۡیٌم ﴿۲۲﴾ 

23. Engkau  akan  mel iha t 
orang-orang aniaya merasa takut 
karena apa yang telah mereka 
usahakan, dan azab itu tentu akan 
menimpa mereka. aTetapi orang-
orang yang beriman dan berbuat 
amal saleh, mereka berada dalam 
kebun-kebun surga,2653 mereka 
akan memperoleh apa pun yang 
mereka inginkan di sisi Tuhan 
mereka. Itu adalah karunia besar 
dari Allah.

َکَسُبۡوا  ِممَّا  ُمۡشِفِقیَۡن  لِِمیَۡن 
ٰ

الّظ تََري 

َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َؕو  بِۢہِۡم  َواِقٌع   ُہَو   َو 

يََشٓاُءۡوَن  ا  ّمَ ۡم 
ُ
ِتۚلَہ جَّنٰ

ۡ
ال َرۡوٰضِت  فِۡي  ِلٰحِت  الّصٰ

 ﴾۲۳﴿ ِعۡنَد  َربِّہِۡم ؕ ٰذلَِک  ُہَو  الَۡفۡضُل  الَۡکِبیُۡر 

rahmat dan berkat kehidupan kekal di akhirat; tetapi, mereka yang mengadakan 
persiapan guna menyongsong kehidupan yang akan datang, akan mendapat 
karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada mereka tanpa ukuran dan tidak 
kunjung berkurang.

2653. Pada ayat ke-19 orang-orang kufur dinyatakan telah menolak, 
dengan cara menghina, faham adanya kehidupan sesudah mati, dan meminta 
dengan nada menantang supaya kehidupan sesudah mati itu datang segera, 
namun orang-orang yang beriman – karena mereka sadar atas tanggungjawab 
mereka yang besar itu – telah disebut takut menghadapi kehidupan sesudah 
mati itu. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa pada Hari Pembalasan keadaan 
orang-orang kufur akan terbalik. Mereka akan takut dihadapkan kepada akibat 
perbuatan buruk mereka, sedangkan mereka yang beriman akan berbahagia 
di kebun-kebun rahmat, dan berjemur di dalam sinar matahari cinta Ilahi.

2654. Kata-kata itu dapat juga berarti: (1) Aku tidak meminta kepadamu 
upah karena mengajak kamu ke jalan Allah, kecuali oleh karena aku dan kamu 
terikat oleh tali kekeluargaan, kekhawatiran akan kesejahteraan ruhanimu 
mendorongku berbuat demikian. (2) Aku tidak meminta kepadamu upah atas 

a2 : 83; 13 : 30; 22 : 57; 68 : 35.
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24. Itulah yang mengenainya 
Allah memberi kabar suka kepada 
hamba-hamba-Nya yang beriman 
dan beramal saleh. aKatakanlah, 
“Aku tidak meminta kepadamu 
upah atasnya, melainkan kecinta-
an kepada kaum kerabat.2654 
Dan barangsiapa berbuat ke-
baikan, Kami menambahkan 
kebaikan baginya di dalamnya. 
Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Menghargai.

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِعَباَدُہ   ُہ 
اللّٰ ُر  یَُبّشِ ِذۡي 

َّ ال ٰذلَِک 

َعلَۡیِہ   اَۡسـَٔلُُکۡم  اۤ 
َّ ل ِلٰحِتؕقُۡل  الّصٰ َوَعِمُلوا 

ِرۡف 
َ
یَّۡقت َمۡن  َو   ؕ الُۡقۡربٰي  فِي  َۃ   الَۡمَوّدَ ا 

َّ ِال اَۡجًرا  

َہ َغُفۡوٌر 
ِزۡد لَٗہ ِفۡیَہا ُحۡسًنا ؕ ِاّنَ اللّٰ

  نَّ
ً

َحَسَنۃ

ۡوٌر ﴿۲۴﴾ 
ُ

َشک

25. Ataukah mereka itu ber-
kata, “Ia, Muhammad, telah 
mengada-adakan dusta terhadap 
Allah?” Maka sekiranya Allah 
menghendaki niscaya Dia akan 
mencap hati engkau.2655 bDan 
Allah akan menghapus kebatilan 
dan menegakkan kebenaran 
dengan Firman-firman-Nya. Se-
sungguhnya Dia Maha Menge-
tahui apa yang ada dalam dada.

يََّشِا  فَِاۡن    ۚ ِذبًا 
َ
ک ِہ 

اللّٰ َعلَي  ٰري 
َ
ت

ۡ
اف یَُقۡولُۡوَن   اَۡم 

 
ُ

ُہ  الَۡباِطَل َو ُيِحّق
ِبَکؕ  َو یَۡمُح اللّٰ

ۡ
ُہ َيۡختِۡم َعلٰي قَل

اللّٰ

ُدۡوِر ﴿۲۵﴾  اِت  الّصُ
َ

ٗہ َعلِۡیٌم ۭ بِذ
لِٰمِتٖہؕ  ِانَّ

َ
 بِک

َ
حَّق

ۡ
ال

usaha besar yang kulakukan untuk faedah ruhanimu, melainkan supaya kamu 
belajar hidup dan berperilaku bagaikan anggota keluarga sedarah-daging. 
(3) Aku tidak meminta upah atau imbalan atas kekhawatiran dan cintaku 
kepadamu, kecuali dalam mengadakan perlawanan terhadapku hendaklah 
kamu memperhatikan juga sedikit tali kekeluargaan yang ada di antara 
aku dan kamu. (4) Aku tidak menghajatkan upah dari kamu kecuali kamu 
hendaknya belajar menumbuhkan keinginan mencapai kedekatan kepada 
Tuhan (kata Qurbā artinya Qurbah, yaitu, kedekatan). Arti terakhir ini sesuai 
dengan QS.25:58; di tempat itu Rasulullah Saw dilukiskan mengatakan, “Aku 
tidak meminta kepadamu balasan untuk ini, kecuali supaya barangsiapa 
menyukainya sendiri, baiklah ia menempuh jalan yang menuju kepada 
Tuhan-nya.”

2655. Kata-kata itu dapat berarti, “bila Tuhan menghendaki agar musuh-
musuhmu disiksa atas tuduhan terhadapmu sebagai pendusta dan penipu, 
Dia tentu telah memeterai hatimu, yakni, Dia tentu membuat hatimu sunyi 
dari segala kasih sayang dan keprihatinan mengenai mereka sehingga dari 

a25 : 58; 38 : 87  b13 : 40.
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26. aDan Dia-lah yang me-
nerima taubat dari hamba-hamba-
Nya; dan memaafkan kesalahan-
kesalahan; dan Dia  mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.

َو  ِعَباِدٖہ  َعۡن   
َ

ۡوبَۃ الّتَ یَۡقَبُل  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  َو 

 ﴾۲۶ۙ ِت َو  یَۡعلَُم َما تَۡفَعُلۡوَن ﴿
ٰ
ا ّیِ یَۡعُفۡوا َعِن الّسَ

27. bDan Dia mengabulkan doa 
orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, dan Dia menam-
bahkan kepada mereka sebagian 
karunia-Nya, dan orang-orang kafir 
bagi mereka ada azab yang keras.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِجۡیُب 
َ

يَۡست َو 

ۡم  
ُ
لَہ الٰۡکفُِرۡوَن  فَۡضِلٖہَؕو  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
یَِزیُۡدہ َو 

اٌب  َشِدیٌۡد ﴿۲۷﴾ 
َ

َعذ

28. Dan sekiranya Allah mela-
pangkan rezeki bagi hamba-
hamba-Nya, tentulah mereka akan 
memberontak di bumi, cakan tetapi 
Dia menurunkan menurut ukuran 
yang Dia kehendaki. Sesungguh-
nya Dia Maha Pengetahui, Maha 
Melihat mengenai keadaan 
hamba-hamba-Nya.*

فِي  لََبَغۡوا  لِِعَباِدٖہ  الّرِۡزَق  ُہ 
اللّٰ بََسَط  لَۡو  َو 

 ؕ يََشٓاُء  ا  ّمَ بَِقَدٍر  ُل  ّزِ
َ
یُّن لِٰکۡن  َو  الۡاَۡرِض 

َخِبیٌۡر ۭ بَِصیٌۡر ﴿۲۸﴾  بِِعَباِدٖہ   ٗہ  
ِانَّ

نصف 
الحزب

49

29. dDan Dia-lah Yang menu-
runkan hujan setelah mereka 
berputus asa dan menyebarkan 
rahmat-Nya. Dan Dia Maha 
Pelindung, Maha Terpuji.

ُل  الَۡغۡیَث ِمۡن ۭ بَۡعِد َما قََنُطۡوا  ّزِ
َ
ِذۡي یُن

َّ َو ُہَو ال

حَِمۡیُد ﴿۲۹﴾ 
ۡ

َو یَۡنُشُر  َرۡحَمَتٗہ ؕ َو ُہَو  الَۡولِّيُ ال

prihatin akan keselamatan rohani mereka, engkau tentu akan meminta 
kutukan Tuhan menimpa diri mereka, tetapi Dia telah memilih tidak berbuat 
demikian.” Atau, artinya adalah, sekiranya Rasulullah Saw mengada-adakan 
dusta terhadap Allah, perilaku beliau sesudah itu akan seperti perilaku orang 
yang berontak terhadap Allah. Tetapi Rasulullah Saw maju terus mencapai 
martabat-martabat kebajikan dan ketakwaan lebih tinggi, hal demikian 

a9 : 104; 33 : 74.  b2 : 187.  c15 : 22.  d31 : 35.

* Jika Allah menghendaki, Dia melapangkan rezeki dan tidak ada lagi orang miskin yang 
tersisa, akan tetapi dalam pembagian rezeki sebagian ada yang mendapatkan banyak dan 
sebagian lain mendapat sedikit. Kedua cara pembagian ini merupakan sarana ujian bagi mereka. 
Sebagian orang ada yang mendapatkan sarana keluasan rezeki sehingga mereka tergelincir, 
ada yang tergelincir karena kemiskinan sebagaimana sabda Rasulullah Saw ‘Kaada al-faqru 
an yakuuna kufran’ (Nyaris kemiskinan itu akan menyebabkan kekafiran). Jadi di sini ada 
isyarah yang tertuju kepada paham Komunisme, bahwa pada akhirnya penolakan terhadap 
Tuhan sumbernya adalah kemiskinan.
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30. aDan dari antara tanda-
tanda-Nya adalah penciptaan 
seluruh langit dan bumi dan 
apa-apa yang telah disebarkan 
di dalam keduanya berupa 
hewan-hewan. Dan Dia berkuasa 
mengumpulkannnya apabila Dia 
menghendaki.2656

َما  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُق 
ۡ
َخل ٰیِتٖہ 

ٰ
ا ِمۡن  َو 

ِاَذا   َجۡمِعہِۡم   َعلٰي  ُہَو   َو   ؕ َدٓابٍَّۃ  ِمۡن  ِفۡیِہَما   
َ

بَّث

يََشٓاُء  قَِدیٌۡر ﴿٪۳۰﴾  

31. bDan apa pun yang me-
nimpa kamu berupa musibah, 
maka itu disebabkan apa yang 
telah tanganmu perbuat. Dan 
Dia memaafkan banyak dosa-
dosamu.

ِصۡیَبٍۃ  فَِبمَا َکَسَبۡت  ۡن ّمُ ۡم ّمِ
ُ

  اََصابَک
ۤ
َو َما

 ﴾۳۱ؕ ِثیٍۡر ﴿
َ
ک َعۡن  یَۡعُفۡوا  َو  ۡم 

ُ
اَیِۡدیۡک

32. cDan kamu tidak dapat 
menggagalkan rencana Allah 
di bumi,2657 dan tiada bagimu 
seorang pelindung dan penolong 
selain Allah.

  اَنۡتُۡم بُِمۡعِجِزیَۡن فِي الۡاَۡرِض ۚ َو َما لَُکۡم 
ۤ
َو َما

لِّيٍ ّوَ لَا نَِصیٍۡر ﴿۳۲﴾  ِہ ِمۡن ّوَ
ۡن ُدۡوِن اللّٰ ّمِ

menunjukkan beliau berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Swt 
dan dijaga supaya kebal terhadap kekeliruan.

2656. Ayat ini mengandung suatu kesaksian yang unik tentang kenyataan 
bahwa Al-Qur’an itu berasal dari Tuhan. Tidaklah mungkin bagi seorang 
manusia biar siapa pun, apalagi bagi seorang putra padang pasir yang buta 
huruf, mengatakan 1400 tahun yang lalu ketika ilmu perbintangan masih 
dalam taraf permulaan, bahwa selain di bumi kita ada kehidupan dalam 
satu atau lain bentuk di bagian-bagian langit lain juga. Kepada Al-Qur’an 
diserahkan upaya menyingkapkan tabir kebenaran ilmiah yang agung dan 
ajaib itu seperti ditampakkan oleh kata-kata ayat ini “penciptaan seluruh 
langit dan bumi dan apa-apa yang telah disebarkan di dalam keduanya.” 
Isyarat dalam kata-kata, “Dia berkuasa mengumpulkannya” dapat ditujukan 
kepada kemungkinan bahwa makhluk-makhluk yang hidup di bumi dan 
makhluk-makhluk yang hidup di bagian-bagian langit akan menjadi bersatu 
kemudian hari. Penyelidikan kepurbakalaan mutakhir telah mengungkapkan 
bahwa “Dropas” atau pengunjung-pengunjung dari angkasa luar pernah turun 
ke bumi 12.000 tahun yang lalu (The Pakistan Times, tanggal 13-8-1967).

2657. Orang-orang kufur diperingatkan bahwa Allah Swt telah 
menakdirkan Islam akan unggul dan mereka tidak akan mampu menggagalkan 
takdir Ilahi dan tidak rintangan atau halangan akan dibiarkan mengganggu 
derap majunya.

a30 : 23.  b4 ; 80.  c6 : 135; 11 : 34; 29 : 23.
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a31 : 32; 55 ; 25.  b22 : 4; 40 : 5.  c28 : 61.  d4 : 32; 53 : 33.

33. aDan dari antara tanda-tanda-
Nya adalah kapal-kapal berlayar di 
lautan bagaikan gunung-gunung.2658

 ﴾۳۳ؕ ﴿ الۡاَۡعلَاِم 
َ
ک الَۡبۡحِر  فِي  جََواِر 

ۡ
ال ٰیِتِہ 

ٰ
ا ِمۡن  َو 

34. Jika Dia menghendaki Dia 
dapat menghentikan angin, se-
hingga mereka diam tidak berge-
rak di atas permukaannya. Sesung-
guhnya di dalam hal demikian itu 
terdapat tanda-tanda bagi tiap 
orang yang sabar, banyak ber-
syukur.*

َرَواِکَد  َن 
ۡ
فََیۡظلَل الّرِیَۡح  يُۡسِکِن   

ۡ
يََّشا ِاۡن 

اٍر   َصّبَ ّلِ  
ُ
لِّک ٰیٍت  

ٰ
لَا ٰذلَِک  فِۡي  ِاّنَ   ؕ َظۡہِرٖہ  َعلٰي 

 ﴾۳۴ۙ ۡوٍر ﴿
ُ

َشک

35. Atau, Dia dapat membinasa-
kan mereka yang berada di dalam-
nya disebabkan oleh apa yang telah 
mereka usahakan, dan Dia me-
maafkan banyak dosa-dosa mereka.

َعۡن   یَۡعُف  َو  َسُبۡوا 
َ
ک بَِما  یُۡوبِۡقُہّنَ  اَۡو 

 ﴾۳۵ۙ ِثیٍۡر ﴿
َ
ک

36. bDan Dia mengetahui orang-
orang yang berbantah tentang 
ayat-ayat Kami. Tidak ada bagi 
mereka tempat pelarian.

ۡم 
ُ
لَہ َما   ؕ ٰیِتَنا 

ٰ
ا فِۡيۤ   ُيجَاِدلُۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال یَۡعلََم  ّوَ 

ِحۡیٍص ﴿۳۶﴾ 
َ

ۡن ّم ّمِ
37. cDan apa saja yang telah 

diberikan kepada kamu hanyalah 
perbekalan sementara kehidupan 
dunia, tetapi apa yang ada di sisi 
Allah lebih baik dan lebih kekal 
bagi orang-orang yang beriman 
dan mereka bertawakkal kepada 
Tuhan mereka. 

 ۚ نَۡیا  الّدُ حَٰیوِۃ  
ۡ

ال مََتاُع 
َ

ف ۡيٍء 
َ

ش ۡن  ّمِ اُۡوتِۡیتُۡم    
ۤ
مَا

َ
ف

َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ي 
ٰ
اَبۡق ّوَ  َخیٌۡر  ِہ 

اللّٰ ِعۡنَد  َما  َو 

 ﴾۳۷ۚ ُلۡوَن ﴿
َّ
یََتَوک َربِّہِۡم  َعلٰي 

38. dDan orang-orang yang men-
jauhi dosa-dosa besar dan keke-
jian-kekejian, dan apabila mereka 
marah,2659 mereka memaafkan.

الَۡفَواِحَش  َو  الِۡاثِۡم  ِئَر  بٰٓ
َ
ک َيۡجَتِنُبۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

 ﴾۳۸ۚ ۡم یَۡغفُِرۡوَن ﴿
ُ
َو ِاَذا َما َغِضُبۡوا ہ

* Ayat 33-34: Di sini terdapat keterangan tentang tanda-tanda Allah Ta’ala berupa kapal-kapal laut 
besar yang tinggi seperti gunung-gunung. Cukup jelas, bahwa pada zaman Rasulullah Saw kapal-
kapal yang biasa berlayar adalah kapal-kapal sederhana. Oleh karena itu, pasti ini merupakan 
nubuatan tentang zaman yang akan datang yang telah sempurna pada zaman sekarang ini.

2658. Ayat ini dan beberapa ayat lain dalam Al-Qur’an merujuk kepada peranan 
penting kapal-kapal yang akan mengambil bagian dalam hubungan internasional. 
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39. Dan orang-orang yang me-
nerima Tuhan mereka, dan men-
dirikan shalat, adan setiap urusan 
mereka musyawarahkan2660 di 
antara mereka; dan mereka infak-
kan sebagian dari apa yang telah 
Kami rezekikan kepada mereka.

ٰلوَۃ ۪  جَابُۡوا لَِربِّہِۡم َو اَقَاُموا الّصَ
َ

ِذیَۡن اۡست
َّ َو ال

ۡم  
ُ
َرَزۡقٰنہ ِممَّا  َ۪و  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ُشۡوٰري  ۡم 

ُ
اَۡمُرہ َو 

 ﴾۳۹ۚ یُۡنِفُقۡوَن ﴿

40. Dan orang-orang yang apa-
bila ditimpa  keaniayaan, mereka 
membela diri.

 ﴾۴۰﴿ یَۡنَتِصُرۡوَن  ۡم 
ُ
ہ الَۡبۡغُي  ُم  

ُ
اََصابَہ   ۤ ِاَذا ِذیَۡن  

َّ ال َو 

41. bDan ingatlah bahwa pem-
balasan terhadap keburukan ada-
lah keburukan semisalnya, tetapi 
barangsiapa memaafkan dan 
memperbaiki, maka ganjarannya 
ada pada Allah.2661 Sesungguhnya 
Dia tidak menyukai orang-orang 
yang aniaya.

َعَفا  مَۡن 
َ

ف  ۚ ۡثلَُہا  ّمِ   
ٌ

َئۃ َسّیِ َئٍۃ   َسّیِ ُؤا  َجزٰٓ َو 

ُيِحّبُ  لَا  ٗہ 
ِہِؕانَّ

اللّٰ َعلَي  ۡجُرٗہ 
َ
فَا اَۡصلََح  َو 

لِِمیَۡن ﴿۴۱﴾ 
ٰ

الّظ

Kebenaran yang diturunkan kepada putra padang pasir seribu empat ratus tahun 
yang lalu itu banyak sekali menerangkan bahwa Al-Qur’an berasal dari Tuhan.

2659. Kata-kata itu meliputi segala macam dosa dan kealapaan dalam 
akhlak, tetapi secara khusus telah diberikan keterangan mengenai kemarahan, 
karena banyak dosa bersumber pada kemarahan bila kemarahan itu melewati 
batas.

2660. Ayat ini meletakkan Syūrā (musyawarah) sebagai asas pokok yang 
harus membimbing kaum Muslimin dalam penyelenggaraan urusan-urusan 
nasional. Kata sederhana ini mengandung inti bentuk pemerintahan demokrasi 
yang dibangga-banggakan oleh bangsa Barat. Khalifah atau kepala negeri 
Islam diharuskan mengadakan musyawarah dengan wakil-wakil masyarakat, 
bila ia akan mengambil suatu keputusan mengenai kepentingan nasional yang 
penting. Lihat pula catatan no. 621 dan 622.

2661. Ayat ini merupakan dasar hukum-pidana Islam. Menurut ajaran 
Islam, tujuan hakiki yang menjadi dasar pemberian hukuman terhadap orang 
bersalah ialah perbaikan akhlaknya. Bila pengampunan diperkirakan akan 
memberikan perbaikan akhlak kepadanya, maka haruslah ia diberi maaf. 
Tetapi ia harus dihukum bila hukumanlah yang mungkin akan membawa 
dia kepada perbaikan; tetapi, hukuman sama sekali tidak boleh tak seimbang 
dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Islam tidak setuju dengan ajaran 

a3 : 160.  b2 : 195; 16 : 127.
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42. Dan barangsiapa membela 
diri setelah ia dianiaya,2662 maka  
tidak ada keberatan atas mereka. 

َعلَۡیہِۡم   َما  ِٰٓئَک  ول
ُ
فَا ِمٖہ 

ۡ
ُظل بَۡعَد  انَۡتَصَر   لََمِن  َو 

 ﴾۴۲ؕ ﴿ َسِبۡیٍل  ۡن  ّمِ
43. Sesungguhnya hanya ada 

keberatan atas orang-orang yang 
berbuat aniaya terhadap manusia 
dan melampaui batas di muka 
bumi tanpa hak. Itulah orang-
orang yang bagi mereka ada azab 
yang pedih.

اَس َو  ِذیَۡن یَۡظلُِمۡوَن الّنَ
َّ ِبۡیُل َعلَي ال َما الّسَ

ِانَّ

ۡم 
ُ
ِٰٓئَک  لَہ حَّقِ ؕ اُول

ۡ
یَۡبُغۡوَن فِي الۡاَۡرِض بَِغیِۡر ال

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۴۳﴾ 
َ

َعذ

44. aDan barangsiapa bersabar 
dan memaafkan, sesungguhnya 
perkara itu memerlukan tekad 
yang kuat.

َعۡزِم   لَِمۡن  ٰذلَِک  ِاّنَ   َر 
َ
َغف َو  َصبََر   لََمۡن  َو 

الۡاُُمۡوِر ﴿٪۴۴﴾  

45. bDan barangsiapa yang 
Allah nyatakan sesat, maka 
baginya tidak ada seorang pelin-
dung selain-Nya. Dan engkau 
akan melihat orang-orang aniaya, 
ketika mereka melihat azab, akan 
berkata, “Apakah ada jalan untuk 
kembali?”

ۡن ۭ بَۡعِدٖہؕ  ّمِ لِّيٍ  ّوَ ِمۡن  لَٗہ   مَا 
َ

ف ُہ  
اللّٰ یُّۡضلِِل  َمۡن  َو 

یَُقۡولُۡوَن  اَب 
َ

الَۡعذ َراَُوا  ا  لَّمَ لِِمیَۡن 
ٰ

الّظ تََري  َو 

 ﴾۴۵ۚ ۡن َسِبۡیٍل ﴿ َہۡل  ِالٰي مََرّدٍ  ّمِ

46. Dan engkau akan melihat 
ketika mereka dihadapkan kepada 
azab, dalam keadaan menunduk 
karena merasa hina, sambil me-
lihat kearahnya dengan  mencuri-
curi2663 pandangan. Dan orang-
orang yang beriman akan berkata, 
“Sesungguhnya orang-orang yang 
merugi adalah orang-orang yang 
merugikan diri sendiri dan ke-
luarga mereka pada Hari Kiamat.” 
Ingatlah, bahwa sesungguhnya 
orang-orang aniaya akan berada 
dalam azab yang tetap.

ِمَن  ٰخِشِعیَۡن  َعلَۡیَہا  یُۡعَرُضۡوَن  ۡم 
ُ
تَٰرىہ َو 

قَاَل  َو   ؕ َخِفّيٍ  َطۡرٍف  ِمۡن  یَۡنُظُرۡوَن  ّلِ 
ُّ

الذ

ا  
ۤ
َخِسُرۡو ِذیَۡن 

َّ ال ٰخِسِریَۡن 
ۡ

ال ِاّنَ  ا   َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال

ِاّنَ   اَلَاۤ    ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم  اَۡہلِۡیہِۡم  َو  ۡم 
ُ
اَنُۡفَسہ

ِقۡیٍم ﴿۴۶﴾  اٍب ّمُ
َ

لِِمیَۡن فِۡي َعذ
ٰ

الّظ

a16 : 127  b4 : 144; 17 : 98; 18 : 18.
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47. Dan mereka tidak mem-
punyai pelindung-pelindung yang 
akan menolong mereka selain 
Allah. Dan barangsiapa yang 
Allah nyatakan sesat, maka tidak 
ada jalan petunjuk baginya.

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
یَۡنُصُرۡونَہ اَۡولَِیٓاَء  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَہ اَن 

َ
ک َما  َو 

ِمۡن  لَٗہ  مَا 
َ

ف ُہ 
اللّٰ یُّۡضلِِل  َمۡن  ِہَؕو 

اللّٰ ُدۡوِن 

 ﴾۴۷ؕ َسِبۡیٍل ﴿

48. Sambutlah seruan Tuhanmu 
sebelum datang suatu hari yang 
atasnya tidak akan ada penolakan 
terhadap keputusan Allah. Tidak 
ada bagimu tempat perlindungan 
pada hari itu, dan tidak ada bagimu 
kesempatan untuk menyangkal.

ا 
َّ ل یَۡوٌم  تَِي 

ۡ
یَّا اَۡن  قَۡبِل  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لَِربِّک ِجۡیُبۡوا 

َ
ِاۡست

جٍَا  یَّۡوَمِئٍذ 
ۡ
ل ۡن ّمَ ِہ َؕما لَُکۡم ّمِ

مََرّدَ  لَٗہ  ِمَن اللّٰ

ِکیٍۡر ﴿۴۸﴾ 
ۡن نَّ ّوَ َما لَُکۡم ّمِ

49. Tetapi sekiranya mereka 
berpaling, maka Kami tidak meng-
utus engkau sebagai penjaga atas 
mereka. Kewajiban engkau hanya-
lah menyampaikan pesan itu. 
aDan sesungguhnya ketika Kami 
membuat manusia merasakan 
rahmat dari  Kami, maka ia ber-
gembira dengannya. Dan, jika 
suatu keburukan menimpa me-
reka disebabkan oleh apa yang 
dilakukan tangan mereka sendiri, 
maka sesungguh-nya manusia itu 
sangat tidak bersyukur.

َحِفۡیًظاؕ  َعلَۡیہِۡم  ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
مَا

َ
ف اَۡعَرُضۡوا  فَِاۡن  

الِۡانَۡساَن  اََذۡقَنا   ۤ ِاَذا  
ۤ
ا

َ ِانّ الَۡبلُٰغ َؕو  ا 
َّ ِال َعلَۡیَک  ِاۡن 

 ۭ بَِما 
ٌ

َئۃ ۡم َسّیِ
ُ
 فَِرَح بَِہاَۚو ِاۡن تُِصۡبہ

ً
ا َرۡحَمۃ ِمّنَ

ُفۡوٌر ﴿۴۹﴾ 
َ
َمۡت اَیِۡدیۡہِۡم فَِاّنَ الِۡانَۡساَن  ک قَّدَ

Kristen yang menyuruh agar pipi sebelah lainnya diberikan untuk ditampar 
juga; tidak pula dengan doktrin Yahudi, “mata dibayar dengan mata dan gigi 
dibayar dengan gigi.” Dalam segala keadaan, Islam mengambil jalan tengah.

2662. Prinsip Islam mengenai hukuman bagi seorang pelanggar mungkin 
tidak menarik hati para pengkhayal dan para idealis yang tidak praktis; tetapi 
sebagai agama yang praktis, Islam telah menetapkan pemecahan yang paling 
sehat lagi praktis bagi masalah-masalah hukum, ekonomi, dan akhlak. Islam 
memandang pembelaan diri sebagai kewajiban moral bagi seorang Muslim. 
Rasulullah Saw diriwayatkan pernah bersabda, “barangsiapa terbunuh 
dalam membela harta bendanya dan kehormatannya, adalah seorang syahid” 
(Bukhari, Kitab al-Mazhalim wal Ghashah).

a11 : 11.
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50. aKepunyaan Allah keraja-
an seluruh langit dan bumi. Dia 
menciptakan apa yang Dia ke-
hendaki. Dia menganugerahkan 
anak-anak perempuan kepada 
siapa yang Dia kehendaki; dan 
menganugerahkan anak-anak le-
laki kepada siapa yang Dia 
kehendaki.

َما  الۡاَۡرِضَؕيۡخلُُق  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل ِہ 

لِلّٰ

لَِمۡن   یََہُب   ّوَ  ِانَاثًا  يََّشٓاُء   لَِمۡن  ؕیََہُب  يََشٓاُء 

 ﴾۵۰ۙ ۡوَر ﴿
ُ
ک

ُ ّ
يََّشٓاُء  الذ

51. Atau Dia menjadikan  me-
reka berbaur, laki-laki dan perem-
puan; dan Dia menjadikan siapa 
yang Dia kehendaki mandul.2664 
Sesungguhnya Dia Maha Menge-
tahui, Mahakuasa.

َو َيۡجَعُل َمۡن  يََّشٓاُء   َرانًا ّوَ ِانَاثًاۚ 
ۡ
ۡم ُذک

ُ
ُجہ اَۡو یَُزّوِ

ٗہ  َعلِۡیٌم  قَِدیٌۡر ﴿۵۱﴾ 
َعِقۡيمًا ؕ ِانَّ

52. Dan tidaklah mungkin bagi 
manusia bahwasanya Allah ber-
bicara kepadanya secara lang-
sung kecuali dengan wahyu, atau 
dari belakang tabir, atau dengan 
mengirimkan seorang rasul untuk 
mewahyukan dengan se-izin-
Nya2665 apa yang Dia kehendaki. 
Sesungguhnya Dia Mahaluhur, 
Mahabijaksana.

اَۡو  َوۡحًیا  ا 
َّ ِال ُہ  

اللّٰ َِمُہ 
ّ ل

َ
یُّک اَۡن  لَِبَشٍر  اَن  

َ
ک َما  َو 

فَُیۡوِحَي  َرُسۡولًا  یُۡرِسَل  اَۡو  ِحجَاٍب  َرٓاِئ  ّوَ ِمۡن 

ٗہ َعلِّيٌ  َحِکۡیٌم ﴿۵۲﴾ 
بِِاۡذنِٖہ َما يََشٓاُء ؕ ِانَّ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  49

2663. Pandangan mencuri-curi itu pandangan mata orang yang berdosa, 
yang karena dosa-dosanya ia diseret ke pengadilan dan menunggu putusan 
yang akan dijatuhkan kepadanya.

2664. Dalam ayat ini dan ayat yang mendahuluinya, orang-orang kufur 
diperingatkan bahwa Tuhan telah menakdirkan, bahwa para pengikut Islam 
akan bertambah dan berlipat ganda dalam jumlah mereka, orang-orang kufur 
sendiri akan berkurang dan menjadi mandul, anak-anak mereka berangsur-
angsur akan masuk ke dalam pangkuan dan barisan Islam.

2665. Ayat ini menyebut tiga cara Tuhan berbicara kepada hamba-Nya dan 
menampakkan Wujud-Nya kepada mereka; (a) Dia berfirman secara langsung 
kepada mereka tanpa perantara. (b) Dia membuat mereka menyaksikan kasyaf 
(penglihatan gaib), yang dapat ditakwilkan atau tidak, atau kadang-kadang 
membuat mereka mendengar kata-kata dalam keadaan jaga dan sadar, di 

a5 : 4; 39 : 45; 57 : 3.
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53. Dan, demikianlah Kami 
telah mewahyukan kepada eng-
kau firman ini2666 dengan perintah 
Kami. Engkau tidak mengetahui 
apa Kitab itu, dan tidak pula 
mengetahui  apa iman itu. Akan 
tetapi, Kami telah menjadikannya, 
—wahyu itu—nur, yang dengan 
itu Kami memberi petunjuk ke-
pada siapa yang Kami kehendaki 
dari antara hamba-hamba Kami. 
Dan sesungguhnya engkau pasti 
memberi petunjuk manusia ke 
jalan lurus,

َما   ؕ اَۡمِرنَا  ۡن  ّمِ ُرۡوًحا  ِالَۡیَک    
ۤ
اَۡوَحۡیَنا لَِک  

ٰ
ذ

َ
ک َو 

الِۡایَۡماُن  لَا  َو  الِۡکٰتُب  َما  تَۡدِرۡي  ۡنَت 
ُ
ک

َمۡن  بِٖہ  ۡہِدۡي 
نَّ نُۡوًرا  ٰنُہ 

ۡ
َجَعل لِٰکۡن  َو 

ِالٰي  لََتۡہِدۡيۤ  َک 
ِانَّ ِعَباِدنَاَؕو  ِمۡن  َشٓاُء 

َّ ن

 ﴾۵۳ۙ ۡسَتِقۡیٍم ﴿ ِصَراٍط ّمُ

54. Kepada jalan2667 Allah, Yang 
kepunyaan-Nya apa yang ada di 
seluruh langit dan apa yang ada di 
bumi. Ingatlah, kepada Allah se-
gala perkara itu kembali.2668

فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ  ِذۡي  
َّ ال ِہ  

اللّٰ ِصَراِط 

ِہ  تَِصیُۡر الۡاُُمۡوُر ﴿٪۵۴﴾
ي اللّٰ

َ
الۡاَۡرِض ؕ اَلَاۤ  ِال 

waktu itu mereka tidak melihat wujud orang yang berbicara kepada mereka. 
Inilah arti kata-kata “dari belakang tabir,” (c) Tuhan menurunkan seorang 
rasul atau seorang malaikat, yang menyampaikan Amanat Ilahi.

2666. Al-Qur’an disebut di sini Rūh (nafas hidup, Lane), sebab dengan 
perantaraannya, bangsa yang telah mati keadaan akhlak dan keruhaniannya, 
mendapat kehidupan baru.

2667. Islam adalah kehidupan, cahaya, dan jalan yang membawa 
manusia kepada Tuhan dan menyadarkan manusia akan tujuan agung dan 
luhur kejadiannya.

2668. Permulaan dan akhir segala sesuatu terletak di tangan Allah Swt.
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Surah 43
AL-ZUKHRUF

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 90, dengan basmalah

Rukuknya : 7

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain

Menurut Qurthubi, ada kesepakatan pendapat yang menyeluruh 
di antara para ulama, bahwa surah ini diturunkan di Mekah. Ibnu   
‘Abbas juga memberi dukungan kuat kepada pandangan ini. Tetapi, 
sukar juga mendapat kepastian mengenai waktu turunnya yang tepat. 
Pendapat para ulama pada umumnya cenderung menempatkan surah 
ini menjelang akhir tahun keempat atau permulaan tahun kelima 
Nubuwah. Surah sebelumnya berakhir dengan keterangan bahwa 
wahyu yang turun kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, atas perintah Ilahi, 
mempunyai unsur gaib. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa sebelum wahyu itu sungguh-
sungguh turun kepada Rasulullah Saw, beliau tidak faham tentang sifat 
dan artinya. Surah ini dimulai dengan penegasan bahwa oleh karena 
Al-Qur’an telah diturunkan dalam bahasa yang terang dan fasih sekali, 
dan juga oleh karena Al-Qur’an membahas semua kebenaran yang 
bersifat pokok serta ajarannya mudah difahami, maka meskipun ada 
unsur kegaiban dalam proses pewahyuannya, tidak ada asas rasional 
apapun untuk menolaknya – bagi siapapun. Selanjutnya, surah ini 
mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berhenti mengirimkan wahyu 
baru manakala hal itu sungguh-sungguh diperlukan; sebagaimana 
halnya nabi-nabi Allah tidak henti-hentinya datang, meskipun mereka 
diejek dan dicemoohkan. Gejala diutusnya pembaharu-pembaharu 
suci akan terus berlaku tak perduli apapun yang akan dikatakan atau 
diperbuat oleh orang-orang kafir.

Ikhtisar Surah
Surah ini, seperti juga surah sebelumnya, memulai (pembahasan) 

dengan pernyataan bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Tuhan, Pemilik 
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segala kemuliaan dan pujian; dan selanjutnya membahas masalah 
Keesaan Tuhan – yang merupakan pembahasan dasarnya – dengan 
cara dan bentuk yang berlainan dengan surah-surah lain dari kelompok 
Hā Mīm ini. Surah ini mengatakan, untuk menegakkan Keesaan-
Nya, Tuhan terus menerus mengirimkan rasul-rasul dan nabi-nabi-
Nya semenjak zaman yang jauh silam. Mereka menganjurkan dan 
mengajarkan, bahwa Tuhan itu Esa. Mereka ditolak dan ditentang 
serta dianiaya. Tetapi, hal itu tidak menyebabkan Tuhan berhenti 
mengirimkan nabi-nabi baru dan wahyu-wahyu baru. Nabi-nabi terus-
menerus datang pada saat yang   mustari; dan yang terbesar dari antara 
mereka itu datang dalam wujud Rasulullah, Muhammad Saw. 

Surah ini mengemukakan dalil itu, dan mengatakan bahwa 
Tuhan telah menciptakan seluruh langit dan bumi untuk berbakti 
kepada manusia, dan telah melengkapi persediaan untuk keperluan 
jasmaninya. Bilamana Tuhan begitu telaten melengkapi keperluan 
kebendaan dan kesenangan jasmaninya, maka tidak masuk akal lah 
jika Tuhan mengabaikan atau meremehkan jaminan serupa untuk 
keperluan akhlak dan ruhaninya. Guna memenuhi kebutuhan akhlak 
itulah maka Tuhan menurunkan wahyu baru. Tetapi, dari kejahilan 
dan kebodohan mereka, orang-orang kafir mempersekutukan Tuhan 
dalam berbagai macam dan bentuk; dan malahan begitu jauh sehingga 
mereka memindahkan pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan 
syirik mereka kepada Tuhan dan mengatakan dengan sombong dan 
tanpa malu, bahwa bila Tuhan menghendaki, pasti mereka tidak akan 
menyembah berhala. 

Dalih demikian adalah bertentangan dengan kecerdasan dan pikiran 
sehat manusia, dan tidak ada kitab suci manapun yang mendukungnya. 
Penyebab hakiki kekafiran orang-orang yang tidak beriman itu terletak 
pada kecongkakan dan keangkuhan mereka; sebab, Al-Qur’an, 
demikian kata mereka, tidak pernah diturunkan kepada orang-orang 
besar. Sebagai jawaban atas kesombongan orang-orang kafir yang 
menganggap diri mereka paling unggul itu, mereka dikecam dengan 
keras, bahwa apa yang mereka katakan kebesaran itu, tidak ada artinya 
pada pandangan Ilahi. Sekiranya bukan karena pertimbangan bahwa 
dengan lenyapnya kesenjangan (ketidakseimbangan) dalam kekayaan, 
pangkat, dan kedudukan, mustahil tertib masyarakat bisa terjamin – 
dan justru akan menimbulkan kekacauan, niscaya Tuhan memberikan 
kepada orang-orang kafir itu berton-ton emas dan perak, sehingga 
bahkan tangga-tangga rumah merekapun akan terbuat dari emas, sebab 
benda itu bukan apa-apa dalam pandangan Ilahi. 
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Seperti dinyatakan di atas, pembahasan utama surah ini ialah 
pencelaan keras terhadap kemusyrikan. Tetapi, meskipun mengutuk 
kemusyrikan, Al-Qur’an menghormati Nabi Isa As – yang menurut 
orang Kristen adalah yang menjadi tujuan ibadah – sebagai seorang rasul 
Tuhan yang agung dan mulia, dan menambahkan bahwa beliau menyeru 
kepada kaum beliau untuk beribadah kepada Tuhan Yang Tunggal, 
tetapi mereka melalaikan ajaran beliau dan malahan mempertuhankan 
beliau sendiri. Maka kesalahan itu terletak pada mereka bukan terletak 
pada beliau. Surah ini berakhir dengan pembahasan singkat tetapi jelas 
lagi meyakinkan tentang Keesaan Tuhan.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm.2668A  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. Demi Kitab yang men-

jelaskan.
 ﴾۳﴿ۙ َو الِۡکٰتِب  الُۡمِبیِۡن 

4. cSesungguhnya Kami 
telah menjadikan Al-Qur’an 
dalam bahasa Arab supaya kamu 
memahami.

ُکۡم تَۡعِقُلۡوَن ۚ﴿۴﴾ 
َّ َعل

َّ ا ل ٰنُہ قُۡرٰءنًا َعَربِّیً
ۡ
ا َجَعل

ِانَّ

5. Dan sesungguhnya Al-
Qur’an itu berada di dalam Induk 
Kitab.2669 Dan sungguh di sisi 
Kami sangat luhur dan penuh 
hikmah.

 ﴾۵﴿ؕ َحِکۡیٌم  لََعلِّيٌ  لََدیَۡنا  الِۡکٰتِب  اُّمِ    ۤ فِۡي ٗہ  
ِانَّ َو 

6. Maka apakah Kami akan 
berhenti2670 memberi nasehat ke-
padamu, hanya karena kamu 
kaum yang melampaui batas?2671

ۡنتُۡم  قَۡوًما 
ُ
َر َصۡفًحا اَۡن ک

ۡ
ک ِ

ّ
ُم الذ

ُ
اَفََنۡضِرُب َعۡنک

ۡسِرِفیَۡن ﴿۶﴾  ّمُ

2668A. Lihat catatan no. 2592 dan 2643.
2669. Umm al-Kitāb berarti sumber perintah-perintah (Lane), ungkapan 

itu berarti bahwa Al-Qur’an ada dalam ilmu Tuhan sebagai dasar syariat, atau 
dapat pula berarti telah ditakdirkan bahwa Al-Qur’an akan menjadi dasar 
Hukum Ilahi yang terakhir.

2670. Daraba ‘anhu berarti, ia melepaskan, dan berpaling darinya. 
Safaha ‘anhu berarti pula, ia berpaling darinya dan melepaskannya.

2671. Para pemberi peringatan samawi dalam bentuk tanda-tanda Ilahi 
tidak akan pernah berhenti datang. Bila penolakan tanda-tanda samawi telah 
seyogianya menjadi dasar agar nabi-nabi harus berhenti muncul, maka tidak 
nabi akan datang sesudah nabi yang pertama. Tetapi, menurut kenyataannya 
mereka terus menerus muncul.

a1 : 1.  b44 : 2; 45: 2.  c39 : 29; 42 : 8; 46 : 13.
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2672. Kata-kata ini berarti, seperti halnya tanah yang kering dan gersang 
pun mulai hidup kembali dengan segar, bila hujan jatuh di atas tanah itu, 
demikian pula kaum yang secara akhlak dan rohani telah mati, memperoleh 
hidup baru dengan perantaraan wahyu Ilahi.

7. aDan berapa banyak nabi 
telah Kami utus  kepada kaum 
terdahulu!

لِیَۡن ﴿۷﴾  ِبّيٍ  فِي الۡاَّوَ
َ َنا ِمۡن نّ

ۡ
ۡم  اَۡرَسل

َ
َو ک

8. bDan tidak pernah datang 
kepada mereka seorang nabi, 
melainkan mereka selalu mem-
perolok-olokkannya.

بِٖہ  نُۡوا  ا
َ
ک ا 

َّ ل ِا ِبّيٍ 
َ نّ ۡن  ّمِ تِۡیہِۡم 

ۡ
یَا َما  َو 

يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۸﴾ 

9. Maka Kami membinasakan 
yang terkuat dari mereka, dan 
telah berlalu contoh orang-orang 
terdahulu.

َمَثُل   َمٰضي  ّوَ  بَۡطًشا  ۡم 
ُ
ِمۡنہ اََشّدَ    

ۤ
ۡہلَۡکَنا

َ
فَا

لِیَۡن ﴿۹﴾  الۡاَّوَ

10. Dan, jika engkau bertanya 
kepada mereka, “Siapakah yang 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi?” Tentulah mereka akan 
berkata, “Tuhan Yang Maha-
perkasa, Maha Mengetahui telah 
menciptakannya.”

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض  ۡن َخلََق الّسَ ۡم ّمَ
ُ
لَۡتہ

َ
َو لَِئۡن َسا

 ﴾۱۰ۙ لََیُقۡولُّنَ َخلََقُہّنَ الۡعَِزیُۡز الَۡعلِۡیُم ﴿

11. cDia-lah Yang  menjadikan 
bumi bagimu sebagai hamparan 
dan telah membuat bagi kamu 
di dalamnya jalan-jalan supaya 
kamu mendapat petunjuk;

َجَعَل  ّوَ  َمۡہًدا  الۡاَۡرَض  لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال

 ﴾۱۱ۚ ﴿ تَۡہَتُدۡوَن  ُکۡم 
َّ َعل

َّ ل ُسُبلًا  ِفۡیَہا  لَُکۡم 

12. Dan Yang menurunkan air 
dari awan dengan ukuran tertentu, 
dan dengan itu Kami menghidup-
kan negeri yang mati. Seperti 
itulah kamu akan di-keluarkan.2672

نَۡشۡرنَا 
َ
َمٓاِء َمٓاًء   ۭ بَِقَدٍرۚ فَا َل ِمَن الّسَ ِذۡي نَّزَ

َّ َو ال

ۡخَرُجۡوَن ﴿۱۲﴾ 
ُ
لَِک ت

ٰ
ذ

َ
ۡیًتا ۚ ک َدًۃ ّمَ

ۡ
بِٖہ بَل

a15 : 11.  b15 : 12; 36 : 31.  c20 : 54.
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13. Dan Yang telah mencipta-
kan segala sesuatu berpasang-
pasangan, dan menjadikan bagi 
kamu kapal-kapal dan binatang-
binatang ternak yang kamu 
tunggangi,

لَُکۡم  َجَعَل  َو  َہا 
َّ ل

ُ
ک الۡاَۡزَواَج  َخلََق  ِذۡي 

َّ ال َو 

 ﴾۱۳ۙ ُبۡوَن ﴿
َ
ِک َو الۡاَنَۡعاِم َما تَۡرک

ۡ
َن الُۡفل ّمِ

14. Supaya kamu dapat duduk 
dengan teguh di atas punggung-
punggungnya, kemudian kamu 
mengingat nikmat Tuhanmu apa-
bila kamu telah duduk di atasnya, 
dan agar kamu berkata, “Mahasuci 
Dia Yang telah menundukkan ini 
bagi kami, padahal kami sendiri 
tidak mampu menguasainya.”

ۡم 
ُ

  َربِّک
َ

ُرۡوا نِۡعَمۃ
ُ
ک

ۡ
لِتَۡسَتٗوا َعلٰي ُظُہۡوِرٖہ ثُّمَ تَذ

َر 
َ
ِذۡي َسّخ

َّ ِاَذا اۡسَتَویۡتُۡم َعلَۡیِہ َو تَُقۡولُۡوا ُسۡبٰحَن ال

 ﴾۱۴ۙ ا لَٗہ  ُمۡقِرنِیَۡن ﴿ ا  َو َما ُکّنَ
َ

لََنا ٰہذ

15. “Dan kepada Tuhan kami, 
kami pasti akan kembali.”

  ِالٰي  َربَِّنا  لَُمۡنَقلُِبۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ۤ
ا

َ َو  ِانّ
16. Dan mereka menjadikan 

sebagian dari hamba-hamba-
Nya sebagai anak-anak-Nya. 
Sesungguhnya manusia itu benar-
benar pengingkar yang nyata.

الِۡانَۡساَن   ِاّنَ   ؕ ُجۡزًءا  ِعَباِدٖہ  ِمۡن  لَٗہ   َجَعُلۡوا  َو 

ِبیٌۡن ﴿٪۱۶﴾  ّمُ لََکُفۡوٌر   

17. aApakah Dia mengambil 
anak-anak perempuan dari apa 
yang telah Dia ciptakan, dan Dia 
telah memilih anak-anak lelaki 
untuk kamu?

ۡم بِالَۡبِنیَۡن ﴿۱۷﴾ 
ُ

 ِممَّا َيۡخلُُق بَٰنٍت ّوَ اَۡصٰفک
َ

خَذ
َّ
اَِم ات

18. bDan apabila salah seorang 
di antara mereka diberi kabar 
suka dengan apa yang dijadikan 
sebagai tamsil bagi (Allah) Yang 
Maha Pemurah, yaitu memiliki 
anak perempuan, jadilah wajah-
nya hitam pekat karena sedih dan 
marah.

َمَثلًا  ۡحٰمِن  لِلّرَ َضَرَب  بَِما  ۡم 
ُ
اََحُدہ َر  بُّشِ ِاَذا  َو 

ِظۡیٌم ﴿۱۸﴾ 
َ
ا ّوَ ُہَو ک  َوۡجُہٗہ  ُمۡسَوّدً

َ
َظّل

a6 ; 101; 16 : 58; 52 : 40; 53 : 22.  b16 : 59.

R. 2
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19. Dan apakah patut  orang yang 
dibesarkan di dalam perhiasan-
perhiasan2673 dan yang tidak 
mampu memberikan penjelasan 
yang tegas dalam pertengkaran 
menjadi bagian dari Allah?

ِخَصاِم  
ۡ

ال فِي  ُہَو  َو  َیِۃ  
ۡ
ِحل

ۡ
ال فِي  ُؤا 

َ
یُّنَّش َمۡن  اََو 

َغیُۡر  ُمِبیٍۡن ﴿۱۹﴾ 

20. aDan mereka menganggap 
malaikat-malaikat yang adalah 
hamba-hamba  Allah Yang Maha-
pemurah sebagai perempuan-
perempuan. Apakah mereka me-
nyaksikan penciptaannya? Akan 
dicatat persaksian mereka dan 
mereka akan ditanya.

ۡحٰمِن  الّرَ ِعٰبُد  ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال  
َ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َجَعُلوا  َو 

ۡم 
ُ
َشَہاَدتُہ َتُب 

ۡ
ۡم َؕسُتک

ُ
َقہ

ۡ
َخل ِانَاثًاؕاََشِہُدۡوا 

َو يُۡسـَُٔلۡوَن ﴿۲۰﴾ 

21. Dan mereka berkata, b”Jika 
Tuhan Yang Maha Pemurah meng-
hendaki demikian, tentulah kami 
tidak akan menyembah mereka.” 
Mereka tidak mempunyai ilmu 
sedikit pun mengenai hal itu. 
Mereka tidak lain hanyalah men-
duga-duga belaka.

َما   ؕ ۡم 
ُ
َعَبۡدٰنہ َما  ۡحٰمُن  الّرَ َشٓاَء  لَۡو   قَالُۡوا  َو 

 ﴾۲۱ؕ ا َيۡخُرُصۡوَن ﴿
َّ ۡم  ِال

ُ
ٍم ٭ ِاۡن ہ

ۡ
لَِک ِمۡن ِعل

ٰ
ۡم  بِذ

ُ
لَہ

22. cApakah Kami pernah mem-
beri mereka suatu Kitab sebelum-
nya sehingga mereka berpegang 
teguh2674 kepadanya?

بِٖہ  ۡم 
ُ
فَہ قَۡبِلٖہ  ۡن  ّمِ کِٰتًبا  ۡم 

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
اَۡم ا

ۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ُ

ُمۡسَتۡمِسک

2673. Isyarat ini boleh jadi tertuju kepada berhala-berhala yang didandani 
dan dihiasi permata. Ayat ini menyesali orang-orang musyrik dengan halus, 
bahwa mereka menyembah berhala yang tidak dapat bercakap-cakap dan 
pula tidak dapat menjawab doa-doa mereka atau tidak pula dapat membela 
diri mereka sendiri terhadap serangan-serangan yang dilancarkan terhadap 
mereka.

2674. Para penyembah berhala bukan saja tidak punya alasan atau dalil 
apa pun untuk mempertahankan itikad mereka yang tidak masuk akal itu, 
bahkan mereka tidak dapat mengemukakan satu pun persaksian kitab suci 
yang mendukung mereka.

a17 : 41; 37 : 151; 52 : 40.  b6 : 149; 16 : 36.  c37 : 157-158; 68 : 38.
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23. Tidak, bahkan mereka ber-
kata, a”Sesungguhnya kami 
mendapati bapak-bapak kami 
mengikuti satu cara tertentu dan 
sesungguhnya kami dibimbing di 
atas jejak mereka.  

ٰۤي   َعل ا 
ِانَّ ّوَ   ٍۃ  اُّمَ ٰۤي  َعل بَٓاَءنَا 

ٰ
ا   

ۤ
َوَجۡدنَا ا 

ِانَّ ا   قَالُۡوۤ بَۡل 

ۡہَتُدۡوَن ﴿۲۳﴾  ثِٰرہِۡم  ّمُ
ٰ
ا

24. Dan demikianlah Kami tidak 
pernah mengirimkan sebelum 
engkau seorang pemberi peringatan 
ke suatu negeri, melainkan orang-
orang yang hidup mewah di antara 
mereka berkata, b”Sesungguhnya 
kami mendapati bapak-bapak 
kami mengikuti cara tertentu, dan 
sesungguhnya kami berjalan di 
atas jejak mereka.”

ۡن  ّمِ قَۡریٍَۃ  فِۡي  قَۡبلَِک  ِمۡن  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
َما لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک َو 

بَٓاَءنَا 
ٰ
ا   

ۤ
َوَجۡدنَا ا 

ِانَّ  �   
ۤ
َرفُۡوَہا

ۡ
ُمت قَاَل  ا 

َّ ِال  � ِذیٍۡر 
نَّ

ۡقَتُدۡوَن ﴿۲۴﴾  ثِٰرہِۡم  ّمُ
ٰ
ٰۤي ا ا َعل

ٍۃ  ّوَ ِانَّ ٰۤي  اُّمَ َعل

25. Rasul itu berkata, “Apakah 
kamu tetap akan mengikutinya 
juga meskipun aku mendatangkan 
kepadamu suatu petunjuk yang lebih 
baik dari apa yang kamu dapati diikuti 
oleh bapak-bapak kamu?” Mereka 
menjawab, “Sesungguhnya kami 
ingkar terhadap agama yang kamu 
diutus untuk menyampaikannya.”

ۡم َعلَۡیِہ  
ُّ ۡہٰدي ِممَّا َوَجۡدت

َ
ۡم  بِا

ُ
َل  اََو لَۡو ِجۡئُتک

ٰ
ق

فُِرۡوَن ﴿۲۵﴾ 
ٰ

تُۡم  بِٖہ  ک
ۡ
  اُۡرِسل

ۤ
ا بَِما

ا  ِانَّ ۡم ؕ قَالُۡوۤ
ُ
بَٓاَءک

ٰ
ا

الحزب   50

26. cMaka Kami menuntut 
balas atas  mereka. Maka lihatlah 
bagaimana akibat orang-orang 
yang mendustakan nabi-nabi !

  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
ک فَانُۡظۡر  ۡم  

ُ
ِمۡنہ فَانَۡتَقۡمَنا 

بِیَۡن ﴿٪۲۶﴾  ِ
ّ

ذ
َ

الُۡمک 

27. Dan ingatlah ketika Ibrahim 
berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya, d”Sesungguhnya aku 
berlepas diri dari apa yang kamu 
sembah,”

بََرٓاٌء   ِنۡي 
ِانَّ قَۡوِمٖہۤ   َو  لِاَبِۡیِہ   ِابٰۡرِہۡیُم   قَاَل   ِاۡذ  َو 

 ﴾۲۷ۙ مَّا تَۡعُبُدۡوَن ﴿ ّمِ

28. “Selain Dia Yang Mencipta-
kan aku, maka sesungguhnya Dia 
akan memberi petunjuk kepadaku.”

ٗہ  َسَیۡہِدیِۡن ﴿۲۸﴾ 
ِذۡي  فََطَرنِۡي  فَِانَّ

َّ ا  ال
َّ ِال

a2 : 171; 7 : 29.  b21 : 54; 26 : 75.  c7 : 137; 43 : 56.  d6 : 79; 9 : 114; 60 : 5.
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29. Dan Dia meninggalkan 
ajaran itu tetap di antara ke-
turunannya,2675 supaya mereka 
kembali kepada Tuhan.

ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل َعِقِبٖہ  فِۡي   
ً

 ۭ بَاِقَیۃ
ً

لَِمۃ
َ
ک َجَعلََہا  َو 

 ﴾۲۹ؕ یَۡرِجُعۡوَن ﴿

30. Tidak, bahkan Aku mem-
berikan kepada orang-orang 
ingkar ini dan kepada bapak-bapak 
mereka kenikmatan hidup hingga 
datang kepada mereka kebenaran 
dan seorang rasul yang memberi 
penjelasan.

ُم  
ُ
َجٓاَءہ ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ا َو  ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ ۡعُت  َمّتَ بَۡل 

ِبیٌۡن ﴿۳۰﴾   َو  َرُسۡوٌل  ّمُ
ُ

حَّق
ۡ

ال

31. Dan ketika datang kepada 
mereka kebenaran, mereka berkata, 
a”Ini adalah sihir dan sesungguhnya 
kami mengingkarinya.”

بِٖہ   ا 
ِانَّ ّوَ  ِسۡحٌر   ا 

َ
ٰہذ قَالُۡوا    

ُ
حَّق

ۡ
ال ُم 

ُ
َجٓاَءہ ا  لَّمَ َو 

فُِرۡوَن ﴿۳۱﴾ 
ٰ

ک

32. Dan mereka berkata, 
“Mengapa Al-Qur’an ini tidak 
diturunkan kepada orang besar dari 
kedua kota itu?”2676

َن  ُن َعلٰي َرُجٍل ّمِ
ٰ
ا الُۡقۡرا

َ
َل ٰہذ َو قَالُۡوا لَۡو لَا نُّزِ

الَۡقۡریََتیِۡن  َعِظۡیٍم ﴿۳۲﴾ 

33. Apakah mereka yang mem-
bagikan2677 rahmat Tuhan engkau? 
Kami-lah Yang membagikan di 
antara mereka bekal hidup mereka 
dalam kehidupan dunia, dan Kami 
meninggikan beberapa derajat 
sebagian mereka di atas sebagian 
yang lain, supaya sebagian dari 
mereka membuat yang lainnya 
tunduk. Dan rahmat Tuhan engkau 
adalah lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan.

قََسۡمَنا  ۡحُن 
َ
ن  ؕ َربَِّک  َرۡحَمَت  یَۡقِسُمۡوَن  ۡم 

ُ
اَہ

نَۡیا�َو  الّدُ حَٰیوِۃ 
ۡ

ال فِي  ۡم 
ُ
ِعيَۡشَتہ ّمَ ۡم  

ُ
بَۡیَنہ

 
َ

ِخذ
َّ

لَِّیت َدَرٰجٍت  بَۡعٍض  فَۡوَق  ۡم 
ُ
بَۡعَضہ َرفَۡعَنا 

َخیٌۡر   َربَِّک  َرۡحَمُت  َو   ؕ ُسۡخِریًّا  بَۡعًضا  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ

مَّا َيۡجَمُعۡوَن ﴿۳۳﴾  ّمِ

2675. Nabi Ibrahim As adalah seorang yang begitu beriman teguh kepada 
Tauhid Ilahi dan beliau menyebarkan ketauhidan itu dengan begitu tulus dan 
gigihnya, sehingga kepercayaan itu tetap bermukim di tengah-tengah mereka 
dalam waktu yang panjang.

2676. “Kedua kota besar itu” pada umumnya difahami kota-kota Mekah 
dan Tha’if. Pada zaman Rasulullah Saw kota itu merupakan dua buah pusat 
kehidupan sosial dan politik bangsa Arab.

a27 : 14.
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34. Dan sekiranya tidak  takut, 
bahwa manusia akan menjadi 
berada  dalam satu umat yang 
ingkar semuanya, niscaya Kami 
menjadikan bagi orang-orang 
yang ingkar kepada Tuhan Yang 
Maha Pemurah itu, atap-atap 
rumah mereka dari perak dan 
demikian juga tangga-tangga 
yang di atasnya mereka naik,

َنا 
ۡ
جََعل

َّ
ل اِحَدًۃ  ّوَ  

ً
ۃ اُّمَ اُس  الّنَ ۡوَن 

ُ
یَّک اَۡن   ۤ لَا لَۡو  َو 

ۡن  ّمِ ُسُقًفا  لُِبُیۡوتِہِۡم  ۡحٰمِن  بِالّرَ ُر 
ُ
ف

ۡ
یَّک لَِمۡن 

 ﴾۳۴ۙ یَۡظَہُرۡوَن ﴿ َعلَۡیَہا  َمَعاِرَج  ّوَ  ٍۃ 
َ

ِفّض

35. Dan pintu-pintu rumah 
mereka dan dipan-dipan mereka 
yang di atasnya mereka bersandar,

ِکـُۡٔوَن  یَّتَ َعلَۡیَہا  ُسُرًرا  ّوَ  اَبَۡوابًا  لُِبُیۡوتِہِۡم   َو 

 ﴾۳۵ۙ ﴿
36. Dan bahkan dari emas. 

Dan tidak lain kesemuanya itu 
hanyalah perbekalan sementara 
kehidupan dunia.2678 Sedangkan 
kesenangan akhirat adalah untuk 
orang-orang  bertakwa di sisi 
Tuhan engkau.

حَٰیوِۃ  
ۡ

ال َمَتاُع  ا  لَّمَ ٰذلَِک   
ُ

ّل
ُ
ک ِاۡن  ُزۡخُرفًاَؕو  َو 

ِقیَۡن ﴿٪۳۶﴾  ُمّتَ
ۡ
ِخَرُۃ ِعۡنَد َربَِّک لِل

ٰ
نَۡیاَؕو الۡا الّدُ 

37. aDan barangsiapa berpa-
ling dari mengingat Tuhan Yang 
Maha Pemurah, Kami menetap-
kan baginya satu setan, maka ia 
menjadi teman baginya. 

لَٗہ   ۡض  نَُقّیِ ۡحٰمِن  الّرَ ِر 
ۡ

ِذک َعۡن  یَّۡعُش  َمۡن  َو 

َشۡیٰطًنا  فَُہَو  لَٗہ  قَِریٌۡن ﴿۳۷﴾ 

2677. Ayat ini menyatakan penyesalan keras terhadap orang-orang 
kufur dengan mengatakan kepada mereka, bahwa sejak kapankah mereka 
telah menyombongkan diri mengambil peranan menjadi pembagi rahmat 
dan kasih-sayang Tuhan, atau mempunyai hak istimewa memutuskan siapa 
yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima rahmat dan kasih-sayang 
Tuhan?

2678. Sekiranya dengan menghapuskan kesenjangan (ketidakseimbangan) 
sarana, kekayaan, dan martabat segenap umat manusia tidak akan berhenti, 
niscaya Tuhan akan mencukupi orang-orang kufur dengan rumah-rumah 
dari perak yang berpintu dan bertangga emas, sebab hal itu semua tidak ada 
nilainya dan tidak berharga sama sekali dalam pandangan Ilahi.

a20 : 100, 101; 72 : 18.
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38. aDan sesungguhnya mereka, 
yakni setan-setan, pasti meng-
halangi mereka dari jalan lurus 
dan mereka menyangka bahwa 
mereka mendapat petunjuk.

َو َيۡحَسُبۡوَن   ِبۡیِل  َعِن الّسَ ۡم 
ُ
ۡونَہ ۡم  لََیُصّدُ

ُ
ہ

ِانَّ َو 

ۡہَتُدۡوَن ﴿۳۸﴾  ۡم  ّمُ
ُ
ہ

اَنَّ

39. Hingga ketika orang demikian 
datang kepada Kami, ia berkata 
kepada temannya, b”Alangkah baik-
nya jika di antara aku dan kamu ada 
jarak sejauh timur dan barat!”2679 
Maka ia seburuk-buruk teman.

بَۡیَنَک  َو  بَۡیِنۡي  ٰیلَۡیَت  قَاَل  َجٓاَءنَا  ِاَذا  ي 
ٰۤ
َحّت

 ﴾۳۹﴿ الَۡقِریُۡن  َس 
ۡ
فَِبئ الَۡمۡشِرقَیِۡن  بُۡعَد 

40. cDan Hari ini sekali-kali tidak 
bermanfaat bagi kamu, ketika kamu 
telah berbuat aniaya. Sungguh kamu 
bersama-sama dalam azab itu.

فِي  ۡم  
ُ

ک
اَنَّ لَۡمتُۡم  

َ
ّظ ِاۡذ   الَۡیۡوَم  ُم 

ُ
یَّۡنَفَعک لَۡن  َو 

ۡوَن ﴿۴۰﴾ 
ُ
ِرک

َ
اِب  ُمۡشت

َ
الَۡعذ

41. Maka dapakah engkau dapat 
membuat orang tuli mendengar, 
atau menuntun orang buta dan  
orang yang ada dalam kesesatan 
yang nyata?2680

َمۡن   َو  الُۡعۡمَي  تَۡہِدي  اَۡو  ّمَ   الّصُ تُۡسِمُع   نَۡت 
َ
اَفَا

ِبیٍۡن ﴿۴۱﴾  اَن فِۡي َضلٍٰل ّمُ
َ
ک

42. eMaka jika Kami me-
wafatkan engkau, niscaya Kami 
akan menuntut balas dari mereka. 

 ﴾۴۲ۙ ﴿ ۡنَتِقُمۡوَن  ّمُ ۡم 
ُ
ِمۡنہ ا 

فَِانَّ بَِک  َہبَّنَ 
ۡ

نَذ ا  فَِاّمَ

43. Atau, fKami akan memper-
lihatkan kepada engkau azab 
yang telah Kami janjikan kepada 
mereka, karena sesungguhnya 
Kami berkuasa penuh atas mereka.

َعلَۡیہِۡم  ا 
نَّ فَِا ۡم 

ُ
َوَعۡدٰنہ ِذۡي 

َّ ال َک  نُِریَّنَ اَۡو 

ۡقَتِدُرۡوَن ﴿۴۳﴾  ّمُ

2679. Jika seseorang dihadapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatan-
perbuatan buruknya, ia berusaha menghindari dan menjauhi sahabat-sahabat 
lamanya, ia seolah-olah tidak pernah mengenal mereka.

2680. Bila orang-orang kufur dengan sengaja menutup mata dan telinga 
mereka terhadap Amanat Kebenaran, mereka makin jauh tenggelam dalam 
dosa sehingga akhirnya mereka sama sekali lenyap di dalamnya.

a8 : 35; 16 : 89.  b3 : 31.  c37 : 34.  d10 : 43; 27 : 81.  e13 ; 41; 40 : 78.
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44. Maka aberpegang teguhlah 
kepada apa yang telah diwahyukan 
kepada engkau; Sesungguhnya 
engkau berada di atas jalan lurus.

َعلٰي  َک 
ِانَّ  ۚ ِالَۡیَک  اُۡوِحَي   ِذۡيۤ  

َّ بِال فَاۡسَتۡمِسۡک 

ۡسَتِقۡیٍم ﴿۴۴﴾  ِصَراٍط ّمُ

45. Dan sesungguhnya bAl-
Qur’an ini  sumber kemuliaan2681 
bagi engkau dan bagi kaum 
engkau, dan kamu pasti akan 
diminta pertanggungjawaban.

َک َو لَِقۡوِمَک ۚ َو َسۡوَف تُۡسـَُٔلۡوَن ﴿۴۵﴾ 
َّ ٌر ل

ۡ
ٗہ  لَِذک

َو ِانَّ

46. cDan tanyakanlah kepada 
rasul-rasul Kami yang telah Kami 
utus sebelum engkau, “Pernahkah 
Kami menetapkan tuhan-tuhan 
selain Tuhan Yang Maha Pemurah 
untuk disembah?” 

  ۪  
ۤ
ُسلَِنا ّرُ ِمۡن  قَۡبلَِک  ِمۡن   َنا 

ۡ
اَۡرَسل َمۡن   ۡسـَۡٔل  َو 

 ﴾٪۴۶﴿   یُّۡعَبُدۡوَن 
ً

لِـَہۃ
ٰ
َنا ِمۡن  ُدۡوِن الّرَۡحٰمِن  ا

ۡ
اََجَعل 

47. Dan sesungguhnya dKami 
telah mengutus Musa dengan 
Tanda-tanda Kami kepada Fir‘aun 
dan pembesar-pembesarnya, lalu 
ia berkata, “Sesungguhnya aku 
seorang Rasul Tuhan semesta 
alam.”

َو  ِفۡرَعۡوَن  ِالٰي    
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا ُمۡوٰسي  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد   َو 

ِۡي َرُسۡوُل َرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۴۷﴾ 
ّ

َملَ۠ائِٖہ فََقاَل  ِان

48. Maka ketika ia datang 
kepada mereka dengan Tanda-
tanda Kami, tiba-tiba mereka 
menertawakannya.

ۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ُ

ۡنَہا یَۡضَحک ۡم ّمِ
ُ
 ِاَذا ہ

ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
ۡم بِا

ُ
ا َجٓاَءہ فَلَّمَ

49. Dan Kami tidak mem-
perlihatkan kepada mereka 
suatu Tanda, melainkan itu 
lebih besar dari tanda sejenis 
yang sebelumnya, dan Kami 
menyergap mereka dengan azab, 
supaya mereka kembali dari amal 
buruk.

ا ِہَي اَۡکبَرُ ِمۡن اُۡخِتَہاؕ 
َّ یٍَۃ  ِال

ٰ
ۡن  ا َو َما نُِریۡہِۡم  ّمِ

 ﴾۴۹﴿ َن  ِجُعۡو یَۡر ۡم  
ُ
ہ

َّ لََعل ِب  ا
َ

لَۡعذ بِا ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
اََخذ َو

2681. Kata Dzikir berarti, kemuliaan (Lane), dan ayat ini bermaksud 
mengatakan bahwa dengan perantaraan Al-Qur’an-lah Rasulullah Saw dan 
para pengikut beliau akan mendapat kemuliaan dan kehormatan agung.
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50. Dan mereka berkata, “Hai 
ahli sihir! aMohonkanlah  bagi 
kami kepada Tuhan engkau sesuai 
dengan apa yang dijanjikan-Nya 
kepada engkau, sesungguhnya kami 
pasti akan  mendapat petunjuk.”

َعِہَد  بَِما  َربََّک  لََنا  اۡدُع   ِحُر   الّسٰ یَُّہ 
َ
یٰۤا قَالُۡوا  َو 

َنا  لَُمۡہَتُدۡوَن ﴿۵۰﴾ 
ِعۡنَدَک ۚ ِانَّ

51. Tetapi bketika Kami men-
jauhkan azab dari mereka, tiba-tiba 
mereka melanggar janji. 

ۡم  
ُ
ہ ِاَذا  اَب 

َ
الَۡعذ ُم 

ُ
َعۡنہ َکَشۡفَنا  ا  فَلَّمَ

 ﴾۵۱﴿ ُثۡوَن 
ُ

یَۡنک
52. Dan Fir‘aun berseru kepada 

kaumnya dengan berkata: “Hai 
kaumku! Bukankah kerajaan Mesir 
ini kepunyaanku dan sungai-sungai 
yang mengalir di bawahku ini? 
Maka apakah kamu tidak melihat?”

ٰیَقۡوِم  قَاَل  قَۡوِمٖہ  فِۡي  ِفۡرَعۡوُن  نَاٰدي  َو 

ۡجِرۡي 
َ
ت الۡاَنٰۡہُر  ٰہِذِہ   َو  ِمۡصَر  ُک 

ۡ
ُمل لِۡي  اَلَيَۡس 

 ﴾۵۲ؕ ۡحِتۡي ۚ اَفَلَا  تُۡبِصُرۡوَن ﴿
َ
ِمۡن  ت

53. Kenyataannya adalah bukan-
kah aku lebih baik daripada orang 
yang hina ini yang hampir-hampir 
tidak dapat menjelaskan.

ِذۡي ُہَو  َمِہیٌۡن ۙ۬ ّوَ لَا 
َّ ا ال

َ
ۡن ٰہذ اَۡم اَنَا� َخیٌۡر  ّمِ

اُد  یُِبیُۡن ﴿۵۳﴾ 
َ
یَک

54. Maka mengapakah tidak 
dianugerahkan kepadanya gelang-
gelang dari emas, atau cmalaikat 
menyertainya dengan berkelom-
pok-kelompok?”

ۡن َذَہٍب اَۡو َجٓاَء   فََلۡو لَاۤ  اُلِۡقَي َعلَۡیِہ  اَۡسِوَرٌۃ  ّمِ

ِرنِیَۡن ﴿۵۴﴾ 
َ
  ُمۡقت

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک َمَعُہ الَۡمل

55. Maka  demikianlah ia  mem-
bodohi kaumnya, lalu mereka patuh 
kepadanya. Sesungguhnya mereka 
adalah kaum yang durhaka.

انُۡوا 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ  ؕ َطاُعۡوُہ 
َ
فَا قَۡوَمٗہ   

َ
خَّف

َ
فَاۡست

 ﴾۵۵﴿ ِسِقیَۡن 
ٰ
ف قَۡوًما 

56. Maka ketika mereka mem-
buat Kami murka, dKami menuntut 
balas atas mereka, lalu Kami 
menenggelamkan mereka semua,

ۡم  
ُ
ۡغَرۡقٰنہ

َ
فَا ۡم 

ُ
ِمۡنہ انَۡتَقۡمَنا  َسُفۡونَا 

ٰ
ا  

ۤ
ا فَلَّمَ

 ﴾۵۶ۙ اَۡجَمِعیَۡن ﴿
57. Lalu Kami menjadikan 

mereka kisah yang lalu dan 
perumpamaan bagi yang akan 
datang.

ِخِریَۡن ﴿٪۵۷﴾ 
ٰ

ۡم  َسلًَفا ّوَ  َمَثلًا  لِّلۡا
ُ
ٰنہ

ۡ
جََعل

َ
ف 

a7 : 135.  b7 : 136.  c6 : 9; 11 : 13; 25 : 8.  d43 : 26.
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58. Dan ketika Ibnu Maryam 
dijadikan sebagai perumpaan, 
tiba-tiba kaum engkau membuat 
kegaduhan2682 atas hal itu;  

ا ُضِرَب ابُۡن مَۡریََم  َمَثلًا  ِاَذا قَۡوُمَک ِمۡنُہ   َو لَّمَ

ۡوَن ﴿۵۸﴾  یَِصّدُ

ربع 
الحزب

50

59. Dan mereka berkata, “Apa-
kah tuhan-tuhan kami yang lebih 
baik atukah dia?” Mereka tidak 
membicarakan hal itu kepada 
engkau, melainkan semata-mata 
untuk perbantahan. Bahkan 
mereka adalah kaum yang biasa 
berbantah.2683 

ِلَہُتَنا َخیٌۡر اَۡم ُہَو ؕ َما َضَربُۡوُہ  
ٰ
اَء ا َو قَالُۡوۤ

ۡم قَۡوٌم َخِصُمۡوَن ﴿۵۹﴾ 
ُ
ا َجَدلًا ؕ بَۡل ہ

َّ لََک  ِال

60. Tidaklah ia melainkan se-
orang hamba, yang Kami telah 
anugerahkan nikmat kepadanya, 
dan Kami telah menjadikan ia  
suatu perumpamaan bagi Bani 
Israil.

ٰنُہ  
ۡ
َجَعل َو  َعلَۡیِہ  اَنَۡعۡمَنا  َعۡبٌد  ا 

َّ ِال ُہَو  ِاۡن 

 ﴾۶۰ؕ َمَثلًا  لَِّبِنۡيۤ  ِاۡسَرٓاِءیَۡل ﴿

61. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, tentu Kami dapat men-
jadikan dari antaramu malaikat 
sebagai penerusmu di bumi.2684

فِي   
ً

ۃ
َ

ِٰٓئک ل ّمَ ۡم 
ُ

ِمۡنک َنا 
ۡ
جََعل

َ
ل ُء  نََشٓا لَۡو  َو 

 ﴾۶۱﴿ َيۡخلُُفۡوَن  الۡاَۡرِض  

2682. Sadda (Yasuddu) berarti, ia menghalangi dia dari sesuatu, dan 
Sadda (Yasiddu) berarti, ia mengajukan sanggahan (protes) (Aqrab).

2683. Kedatangan Almasih As adalah tanda bahwa orang-orang Yahudi 
akan dihinakan dan direndahkan serta akan kehilangan kenabian untuk 
selama-lamanya. Karena Matsal berarti, sesuatu yang semacam dengan atau 
sejenis dengan yang lain (QS.6:39). Ayat ini, di samping arti yang diberikan 
dalam ayat ini, dapat pula berarti bahwa bila kaum Rasulullah Saw -yaitu 
kaum Muslimin- diberitahu bahwa orang lain seperti dan merupakan sesama 
Nabi Isa As akan dibangkitkan di antara mereka untuk memperbaharui mereka 
dan mengembalikan kejayaan rohani mereka yang telah hilang, maka dari 
bergembira atas khabar suka itu malah mereka hingar-bingar mengajukan 
protes. Jadi, ayat ini dapat dianggap mengisyaratkan kepada kedatangan Nabi 
Isa As untuk kedua kalinya.

2684. Para malakat tidak dapat dijadikan contoh dan model bagi manusia; 
oleh karena itu, Allah Swt senantiasa mengutus manusia guna menyampaikan 
kehendak-Nya kepada manusia dan untuk menjadi contoh dan teladan bagi 
manusia.

R. 6
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62. Tetapi, sesungguhnya ia 
memberi tanda tentang Saat itu,2685 
maka janganlah kamu ragu-ragu 
tentang  Saat itu, melainkan ikuti-
lah aku. Inilah jalan yang lurus.

َو  بَِہا  ُرّنَ 
َ
تَۡمت فَلَا  اَعِۃ   لِّلّسَ ٌم 

ۡ
لَِعل ٗہ 

ِانَّ َو 

ۡسَتِقۡیٌم ﴿۶۲﴾   ّمُ
ٌ

ا ِصَراط
َ

ِبُعۡوِن ؕ ٰہذ
َّ ات

63. Dan setan sama sekali 
tidak dapat menghalangi kamu. 
Sesungguhnya ia adalah musuh 
yang nyata bagimu.

َعُدّوٌ   لَُکۡم  ٗہ  
ِانَّ  ۚ ۡیٰطُن 

َ
الّش ُم 

ُ
ک

نَّ یَُصّدَ لَا  َو 

ِبیٌۡن ﴿۶۳﴾  ّمُ

64. ketika Isa datang dengan 
Tanda-tanda yang nyata, ia ber-
kata, “Sungguh aku datang ke-
pada kamu dengan hikmah dan 
untuk menjelaskan beberapa hal 
kepadamu yang mengenainya 
kamu berselisih, maka bertakwa-
lah kepada Allah dan taatlah 
kepadaku.”

ۡم 
ُ

ِجۡئُتک قَۡد  قَاَل  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ِعۡیٰسي  َجٓاَء  ا  لَّمَ َو 

ۡخَتلُِفۡوَن 
َ
ِذۡي ت

َّ َن لَُکۡم بَۡعَض ال ِ
َمِۃ َو لِاُبَیّ

ۡ
ِحک

ۡ
بِال

َہ َو اَِطۡیُعۡوِن ﴿۶۴﴾ 
ُقوا اللّٰ

َّ ِفۡیِہۚ فَات

65. “Sesungguhnya aAllah-
Dialah, Tuhan-ku dan Tuhan-mu. 
Maka sembahlah Dia. Inilah jalan 
yang lurus.”

ا 
َ

ٰہذ  ؕ فَاۡعُبُدۡوُہ  ۡم  
ُ

َربُّک َو  َربِّۡي   ُہَو  َہ  
اللّٰ ِاّنَ 

ۡسَتِقۡیٌم ﴿۶۵﴾    ّمُ
ٌ

ِصَراط

66. Tetapi, bgolongan-golongan 
diantara mereka berselisih,  maka, 
celakalah bagi orang-orang aniaya 
disebabkan azab hari yang pedih!

فََویٌۡل    ۚ ِمۡن ۭ بَۡیِنہِۡم  الۡاَۡحَزاُب  فَاۡخَتلََف 

اِب یَۡوٍم اَلِۡیٍم ﴿۶۶﴾ 
َ

ِذیَۡن   َظلَُمۡوا ِمۡن َعذ
َّ لِّل

67. cTidaklah yang mereka 
tunggu-tunggu melainkan Saat 
kiamat yang akan datang kepada 
mereka dengan tiba-tiba, sedangkan 
mereka tidak menyadari.

ۡم 
ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡن   

َ
اَعۃ الّسَ ا 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن  َہۡل 

ۡم  لَا يَۡشعُُرۡوَن ﴿۶۷﴾ 
ُ
  ّوَ ہ

ً
بَۡغَتۃ

2685. “Saat” dapat menyatakan waktu berakhirnya syariat Nabi Musa As 
dan kata pengganti hū dalam Innahū dapat mengisyaratkan kepada Nabi Isa 
As atau kepada Al-Qur’an dan ayat ini dapat berarti bahwa sesudah Nabi Isa 
As kaum Bani Israil akan kehilangan karunia kenabian, atau bahwa syariat 
lain - yaitu Al-Qur’an - akan menggantikan syariat Nabi Musa As.

a3 : 52; 19 : 37.  b19 : 38.  c10 : 51; 12 : 108; 22 : 56; 47 : 19.
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68. Sahabat-sahabat pada Hari 
itu sebagian mereka akan ber-
musuhan  dengan sebagian yang 
lain, akecuali orang-orang yang 
bertakwa.2686

ا 
َّ ِال َعُدّوٌ   لَِبۡعٍض  ۡم 

ُ
یَۡوَمِئٍذ ۭ بَۡعُضہ ٓاُء  

َّ اَلۡاَِخل

 ﴾۶۸� ِقیَۡن ﴿ الُۡمّتَ 

69. Allah berfirman, “Hai 
hamba-hamba-Ku, btiada ketakutan 
atasmu pada hari ini dan tidak pula 
kamu akan bersedih hati,”

اَنۡتُۡم   لَاۤ  َو  الَۡیۡوَم  ُم 
ُ

َعلَۡیک َخۡوٌف  لَا  ٰیِعَباِد  

 ﴾۶۹ۚ ۡحَزنُۡوَن ﴿
َ
ت

70. “Yaitu orang-orang yang 
beriman kepada Tanda-tanda Kami 
dan senantiasa berserah diri,”

 ﴾۷۰ۚ ﴿ ُمۡسلِِمیَۡن  انُۡوا 
َ
ک َو  ٰیِتَنا 

ٰ
بِا َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ اَل

71. c”Masukilah surga, kamu 
dan istri-istrimu, kamu akan dibuat 
gembira.”

 ﴾۷۱﴿ ۡحبَُرۡوَن 
ُ
ت ۡم 

ُ
اَۡزَواُجک َو  اَنۡتُۡم    

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال اُۡدُخُلوا 

72. diedarkan kepada mereka 
dpiring-piring dari emas dan 
piala-piala minuman, dan di 
dalamnya akan terdapat segala 
yang diinginkan oleh jiwa, yang 
dengannya mata akan menjadi 
nikmat. Dan kamu akan tinggal di 
dalamnya selama-lamanya. 

ۡن َذَہٍب ّوَ اَۡکَواٍبۚ  یَُطاُف َعلَۡیہِۡم بِِصَحاٍف ّمِ

 الۡاَۡعیُُن ۚ 
ُ ّ

َو ِفۡیَہا َما تَۡشَتِہۡیِہ الۡاَنُۡفُس َو تَلَذ

 ﴾۷۲ۚ َو اَنۡتُۡم  ِفۡیَہا ٰخلُِدۡوَن ﴿

73. “Dan einilah surga itu yang  
telah diwariskannya  kepadamu, 
disebabkan oleh apa yang senan-
tiasa kamu kerjakan,”

ُکۡنتُۡم   بَِما  اُۡوِرثُۡتُمۡوَہا  ِتۡيۤ  
َ ّ ال   

ُ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال َک 

ۡ
تِل َو 

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۷۳﴾ 

74. f”Bagimu terdapat buah-
buahan yang melimpah di dalam-
nya, yang darinya kamu makan.”

ۡنَہا  ّمِ ِثیَۡرٌۃ 
َ
ک  

ٌ
فَاِکَہۃ ِفۡیَہا  لَُکۡم 

ُلۡوَن ﴿۷۴﴾ 
ُ
ک

ۡ
تَا

2686. Pada saat derita sengsara, segala persahabatan dilupakan. Kawan-
kawan saling menjauhi, bahkan berubah menjadi musuh. Di tempat lain Al-
Qur’an memberikan penjelasan yang terperinci mengenai keadaan orang-
orang berdosa, bila mereka dihadapkan kepada akibat-akibat buruk perbuatan 
buruk mereka (QS.70:11-15; 80:35-38).

a2 : 256.  b10 : 63; 39 : 62.  c30 : 16.  d56 : 19; 76 : 16.  e7 : 44; 19 : 64.
f55 : 53; 77 : 43.
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75. aSesungguhnya orang-
orang  berdosa itu akan tinggal 
lama di dalam azab Jahanam.

 ﴾۷۵ۖ َم ٰخلُِدۡوَن ﴿
اِب َجَہنَّ

َ
ِاّنَ الُۡمۡجِرِمیَۡن فِۡي َعذ

76. bTidak akan diringankan 
azab dari mereka, dan mereka 
akan berputus asa di dalamnya.

 ﴾۷۶ۚ ۡم ِفۡیِہ ُمۡبلُِسۡوَن ﴿
ُ
ۡم  َو ہ

ُ
ُر َعۡنہ

َّ
لَا یَُفت

77. Dan Kami tidak berlaku 
aniaya terhadap mereka, akan  
tetapi merekalah orang-orang 
yang aniaya.

لِِمیَۡن ﴿۷۷﴾ 
ٰ

ُم الّظ
ُ
انُۡوا ہ

َ
ۡم َو لِٰکۡن ک

ُ
َو َما َظلَۡمٰنہ

78. Dan mereka akan berseru, 
“Hai Malik!2687 Biarkan Tuhan 
engkau mematikan kami.” Ia 
akan berkata, “Sesungguhnya 
kamu harus tinggal di sini.”

قَاَل    ؕ َربَُّک  َعلَۡیَنا  لَِیۡقِض  ٰیٰملُِک  نَاَدۡوا  َو 

ِکُثۡوَن ﴿۷۸﴾  ۡم  ّمٰ
ُ

ک
ِانَّ

79. Allah berfirman, “Sesung-
guhnya Kami membawa kepada-
mu kebenaran, akan tetapi 
kebanyakan kamu membenci 
kebenaran itu.”

ۡم  
ُ
َرک

َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  حَّقِ 

ۡ
بِال ۡم 

ُ
ِجۡئٰنک لََقۡد 

ِرُہۡوَن ﴿۷۹﴾ 
ٰ

حَّقِ  ک
ۡ
لِل

80. Apakah mereka telah me-
mutuskan suatu perkara untuk 
menghancurkan engkau? Maka 
sesungguhnya Kami pun telah 
memutuskan kehancuran mereka.

 ﴾۸۰ۚ ا ُمبِۡرُمۡوَن ﴿
ا  اَۡمًرا فَِانَّ اَۡم  اَبَۡرُمۡوۤ

81. Apakah mereka menyangka 
bahwa Kami tidak mendengar 
rahasia mereka dan musyawarah 
tertutup mereka? Tidak, cbahkan 
utusan-utusan Kami di dekat 
mereka mencatat segala-nya.

 ؕ ۡم 
ُ
ۡجٰوىہ

َ
ن َو  ۡم 

ُ
ہ ِسّرَ نَۡسَمُع  لَا  ا  

اَنَّ َيۡحَسُبۡوَن   اَۡم 

ُتُبۡوَن ﴿۸۱﴾ 
ۡ

بَلٰي َو ُرُسلَُنا لََدیۡہِۡم یَک

2687. Mālik, yang berarti majikan, umumnya dianggap malaikat penjaga 
neraka.

a20 : 75.  b2 : 87; 40 : 50-51.  c50 : 19; 82 : 11-12.
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82. Katakanlah, “Sekiranya 
Tuhan Yang Mahapemurah mem-
punyai seorang anak, maka akulah 
yang pertama di antara para 
penyembah-Nya.”2688

ُل الٰۡعِبِدیَۡن ﴿۸۲﴾  نَا� اَّوَ
َ
ۡحٰمِن َولٌَد ۖفَا اَن لِلّرَ

َ
قُۡل ِاۡن ک

83. Mahasuci Tuhan seluruh  
langit dan bumi, Tuhan ‘Arasy 
jauh dari apa yang mereka 
sifatkan.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َرّبِ الۡعَۡرِش َعمَّا  ُسۡبٰحَن َرّبِ الّسَ

یَِصُفۡوَن ﴿۸۳﴾ 

84. aMaka biarkanlah mereka 
berkata kotor dan bermain-main 
sampai mereka bertemu dengan 
Hari mereka yang telah dijanjikan.

ُم  
ُ
یَۡوَمہ یُلُٰقۡوا  ي 

ٰ
َحّت َعُبۡوا 

ۡ
یَل َو  َيخُۡوُضۡوا  ۡم 

ُ
ۡرہ

َ
فَذ

ِذۡي یُۡوَعُدۡوَن ﴿۸۴﴾ 
َّ ال

85. Dan bDialah Tuhan Yang di 
langit dan Tuhan  Yang di bumi, 
dan Dia  Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui.

َمٓاِء  ِالٌٰہ  ّوَ فِي الۡاَۡرِض  ِالٌٰہ ؕ  ِذۡي فِي الّسَ
َّ َو ُہَو ال

حَِکۡیُم  الَۡعلِۡیُم ﴿۸۵﴾ 
ۡ

َو ُہَو  ال

86. Dan Maha Beberkat Dia 
Yang kepunyaan-Nya kerajaan 
langit dan bumi dan apa pun 
yang ada di antara keduanya, 
dan di sisi-Nya ilmu tentang Saat 
itu, dan kepada-Nya kamu akan 
dikembalikan.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض َو َما  ُک الّسَ
ۡ
ِذۡي  لَٗہ  ُمل

َّ َو تَٰبَرَک ال

اَعِۃ ۚ َو  ِالَۡیِہ   ُم الّسَ
ۡ
بَۡیَنُہَما ۚ َو ِعۡنَدٗہ  ِعل

تُۡرَجُعۡوَن ﴿۸۶﴾ 

2688.  ‘Ābid adalah isim fa’il dari ‘Abada, yang berarti, ia menyembah; 
dan dari ‘Abida, yang berarti, ia marah; ia menolak; bersedih karena telah 
berlaku lalai; ia bersikap menghinakan (Lane). Maka ayat ini berarti: (a) Bila 
Tuhan yang Mahapemurah beranak, maka akulah orangnya yang pertama-
tama menyembahnya (anak itu) sebab sebagai abdi Allah yang paling taat 
dan patuh aku niscaya tidak akan lalai dalam kewajibanku terhadap (anak 
itu). (b) Bila mungkin, Tuhan yang Mahapemurah mempunyai seorang anak, 
maka akulah yang paling berhak memperoleh kedudukan itu, sebab akulah 
yang paling banyak menyembah Tuhan dan yang paling banyak pula berbakti 
kepada-Nya. (c) Tuhan yang Mahapemurah pasti tidak mempunyai seorang 
anak (“in” berarti, “tidak”), dan akulah yang pertama-tama menjadi saksi 
atas kenyataan ini, sebab kata ‘Ābidīn berarti Syāhidīn, yaitu saksi-saksi. (d) 
Tuhan yang Mahapemurah tidak mempunyai anak, dan akulah yang pertama-
tama menolak dengan benci pada pernyataan, bahwa Dia mempunyai anak.

a23 : 55; 52 : 46; 70 : 43.  b6 : 4.
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87. Dan orang-orang yang me-
nyeru selain Dia atidak memiliki 
kemampuan memberi syafa’at, 
kecuali orang yang menjadi saksi 
atas kebenaran2689 dan mereka 
mengetahui.

 
َ

َفاَعۃ
َ

ِذیَۡن یَۡدُعۡوَن ِمۡن ُدۡونِِہ الّش
َّ َو لَا یَۡملُِک ال

ۡم یَۡعلَُمۡوَن ﴿۸۷﴾ 
ُ
حَّقِ َو ہ

ۡ
ا َمۡن َشِہَد بِال

َّ ِال

88. Dan bjika engkau bertanya 
kepada mereka, “Siapakah yang 
menciptakan mereka?” Pasti 
mereka akan berkata, “Allah.” 
Kemudian kemanakah mereka 
dipalingkan?

ي 
ّٰ

ن
َ
ُہ فَا

ۡم لََیُقۡولُّنَ اللّٰ
ُ
ۡن َخلََقہ ۡم ّمَ

ُ
لَۡتہ

َ
َو لَِئۡن َسا

 ﴾۸۸ۙ ۡوَن ﴿
ُ

یُۡؤفَک

89. Dan ingatlah pada waktu 
rasul berkata, “Wahai Tuhan-ku, 
csesungguhnya mereka ini kaum 
yang sama sekali tidak akan 
beriman.”2690

 ﴾۸۹� ﴿ یُۡؤِمنُۡوَن  ا 
َّ ل قَۡوٌم  ٓاِء  

َ
ُؤل ہٰۤ ِاّنَ  ٰیَرّبِ   ِقۡیِلٖہ   َو  وقف

لازم

90. Dan jawaban Kami ada-
lah,“Maka berpalinglah kamu 
dari mereka, dan ucapkanlah, 
“Salam sejahtera;” Maka mereka 
segera akan mengetahui.2691

ۡم َو قُۡل َسلٌٰم ؕفََسۡوَف یَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۹۰﴾
ُ
فَاۡصَفۡح َعۡنہ 

2689. Rasulullah Saw.
2690. Tidak ada kesaksian yang lebih besar mengenai kekhawatiran 

dan keprihatinan Rasulullah Saw terhadap kesejahteraan rohani kaum beliau 
selain kenyataan, bahwa Tuhan Sendiri bersumpah dengan kesaksian itu. 
Kesedihan Rasulullah Saw atas penolakan kaum beliau dan perlawanan 
terhadap ajaran beliau begitu mendalam dan menyayat hati beliau, sehingga 
kesedihan itu hampir-hampir membinasakan diri beliau (QS.18:7).

2691. Rasulullah Saw dihibur dan ditenteramkan bahwa meskipun beliau 
sekarang sedang ditentang dan dianiaya namun waktu cepat mendatang ketika 
musuh-musuh beliau akan tunduk di bawah kekuasaan beliau, dan Islam 
akan tersebar ke seluruh pelosok Arab, dan keamanan akan meliputi seluruh 
negeri. Bila waktu itu datang beliau harus memaafkan musuh-musuh beliau.

a19 : 88.  b29 : 62; 31 : 26; 39 : 39.  c84 : 21.
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Surah 44
AL-DUKHĀN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 60, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah Lain

Semua sumber, termasuk pula Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair, 
sepakat bahwa surah ini diwahyukan di pertengahan masa Mekah. 
Noldeke menetapkan turunnya pada tahun keenam atau ketujuh 
Nubuwah. Dalam ayat-ayat penutupannya surah sebelumnya telah 
diberikan lukisan yang mengharukan tentang curahan perasaan pedih 
hati Rasulullah Saw yang laksana teriris-iris menyatakan bahwa 
meskipun beliau telah berusaha segiat-giatnya, namun amanat beliau 
tidak berhasil memancing sambutan yang memadai dari kaum beliau. 
Sebagai jawaban kepada jeritan hati beliau yang merawankan itu, 
dinasihatkan kepada beliau agar tidak menghiraukan kesalahan-
kesalahan mereka dan hendaknya memohon ampunan bagi mereka, 
sebab dengan demikian doa beliau akan menarik ampunan Tuhan 
dan akan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka serta mau 
mendengarkan perkataan beliau. 

Surah ini dimulai dengan pernyataan bahwa Al-Qur’an, yang 
sepenuhnya menerangkan kebenaran-kebenaran dan kenyataan-
kenyataan dalam kehidupan itu, diwahyukan dalam masa kegelapan 
rohani untuk membebaskan kembali umat manusia dari dosa. Surah 
ini adalah yang kelima dari kelompok Hā Mīm. Seperti surah yang 
mendahuluinya, dan dimulai dengan masalah turunnya Al-Qur’an, 
meskipun dalam bentuk hubungan yang berbeda. Surah dimulai 
dengan pembahasan bahwa manakala kegelapan menyelubungi muka 
bumi dan perikemanusiaan terbenam di dalam kubangan-kubangan 
kebobrokan akhlak, maka Tuhan membangkitkan seorang rasul dan 
memberinya amanat baru untuk memanggil manusia kembali kepada 
kebenaran, serta untuk memperbaharui dunia. 

Nabi-nabi Allah senantiasa muncul pada waktu kemunduran serupa 
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itu, dan oleh karena sekarang keperluan akhlak umat manusia adalah 
yang paling besar, dan kegelapan rohani sangat pekat dan kelam, Tuhan 
telah membangkitkan wujud terbesar dari antara para rasul-Nya, dan 
memberikan kepada beliau syariat terakhir dan paling sempurna, yaitu 
Al-Qur’an. Kedatangan Rasulullah Saw bukanlah suatu peristiwa baru. 
Rasul-rasul Rabbani telah berdatangan sebelum beliau pada saat yang 
tepat, sedang yang terkemuka di antara mereka adalah Nabi Musa As. 

Surah ini kemudian memberikan lukisan yang mengharukan 
mengenai nasib buruk yang menimpa Fir‘aun dan kaumnya. Mereka 
menemui nasib sial mereka dalam aib dan kehinaan, dan Tuhan memilih 
Bani Israil untuk menerima karunia-karunia istimewa dari-Nya. 
Demikianlah Tuhan mengadakan perubahan dalam kehidupan sesuatu 
kaum. Selanjutnya surah ini mengatakan, bahwa kehidupan manusia 
mempunyai tujuan yang agung. Untuk menyempurnakan tujuan agung 
itulah Tuhan membangkitkan rasul-rasul-Nya di dunia. Surah ini 
berakhir dengan keterangan, bahwa asas-asas dan cita-cita Islam telah 
diajarkan dengan cara yang sangat jelas dan sangat meyakinkan.
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1. aAku Baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm2691A  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. Demi Kitab yang men-

jelaskan.
 ﴾۳﴿ۙ َو الِۡکٰتِب الُۡمِبیِۡن 

4. Sesungguhnya  cKami me-
nurunkannya di suatu malam 
yang diberkati,2692 karena Kami 
selalu memberi peringatan 
kepada orang-orang yang sesat.

ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ ٍۃ 

َ
ٰبَرک ّمُ لَۡیلٍَۃ  فِۡي  اَنَۡزلٰۡنُہ   

ۤ
ا

ِانَّ

ُمۡنِذِریَۡن ﴿۴﴾ 

5. dDi malam itu, semua 
perkara yang bijaksana2693 di-
putuskan. 

 ﴾۵﴿ۙ   اَۡمٍر  َحِکۡیٍم 
ُ

ّل
ُ
َرُق ک

ۡ
ِفۡیَہا یُف

6. Dengan perintah dari sisi 
Kami. Sesungguhnya Kami selalu 
mengutus rasul-rasul.

 ﴾۶﴿۪ ا مُۡرِسلِیَۡن  ا ُکّنَ
ۡن ِعۡنِدنَا ؕ ِانَّ اَۡمًرا ّمِ

2691A. Lihat catatan no. 2592 dan 2643.
2692. Di tempat lain dalam Al-Qur’an, malam itu disebut “Malam Takdir” 

(Lailatul Qadr) (QS.97:2). Menurut hadis-hadis shahih “Lailatul Qadr” pada 
umumnya jatuh di dalam sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, bulan yang 
di dalamnya Al-Qur’an diwahyukan (QS.2:186); lebih tepat lagi pada malam 
ke-24 Ramadhan (Musnad dan Jarir). Malam yang beberkat, atau “Malam 
Takdir” itu ialah kata kiasan yang biasa dipakai Al-Qur’an untuk suatu masa, 
ketika kegelapan rohani menyelubungi seluruh permukaan bumi dan seorang 
pembaharu rabbani dibangkitkan untuk memperbaiki dan menghidupkan 
kembali umat manusia yang sudah rusak. Malam yang memberikan kepada 
umat manusia Guru terbesarnya dan syariat terakhir lagi paling sempurna itu 
sungguh merupakan “Malam Takdir” bagi seluruh umat manusia. Malam itu 
dapat dianggap meliputi seluruh masa yang di dalamnya Al-Qur’an terus-
menerus diturunkan.

2693. “Lailatul Qadr” atau waktu datangnya seorang pembaharu agung 
mewartakan mulainya suatu era (zaman) baru, suatu orde (tertib) baru segala 
sesuatu, ketika hari depan umat manusia pada hakikatnya diputuskan dan 
ditetapkan. Saat ketika Al-Qur’an diturunkan merupakan “Lailatul Qadr” 
paling besar untuk seluruh umat manusia, sebab pada saat itulah dasar-dasar 
nasib seluruh umat manusia diletakkan untuk masa yang akan datang.

a1 : 1.  b40 : 2.  c97 : 2.  d97 : 5.



AL-DUKHĀN Surah 44Juz 25

1691

2694. Isyarat ini dapat tertuju kepada bencana kelaparan hebat yang 
melanda Mekah dan berlangsung beberapa tahun, hingga Abu Sufyan, 
yang pada saat itu merupakan pemimpin besar orang-orang kufur, datang 
kepada Rasulullah Saw dan memohon kepada beliau berdoa supaya mereka 
diselamatkan dari pukulan dahsyat itu. Bencana kelaparan itu konon begitu 
hebatnya, sehingga orang-orang Mekah memakan kulit, tulang, dan bahkan 
bangkai (Bukhari, Kitāb al-Istisqā’). Bencana kelaparan itu telah dilukiskan 
dengan kata Dukhān (asap), sebab menurut riwayat, kelaparan itu begitu 
hebatnya, sehingga orang merasakan ada semacam asap mengambang di 
hadapan mata mereka. Atau, kata itu mungkin telah dipakai karena tidak ada 
hujan turun selama waktu yang panjang di Mekah, dan udara seluruhnya 
menjadi penuh debu, sebab Dukhān berarti pula debu (Lane). Ayat ini dapat 
pula diartikan mengisyaratkan kepada dua Perang Dunia terakhir, ketika kota-
kota kecil maupun besar rebah terbakar dan hancur berantakan, dan asap yang 
mengepul dari puing-puingnya memenuhi udara seluruhnya dengan asap dan 
debu.

7. Suatu rahmat dari Tuhan 
engkau. Sesungguhya Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

 ﴾۷ؕ ِمۡیُع الَۡعلِۡیُم ﴿ ٗہ  ُہَو الّسَ
بَِّک ؕ ِانَّ ۡن  ّرَ   ّمِ

ً
َرۡحَمۃ

8. aTuhan seluruh langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya jika kamu  yakin.

ِاۡن    ۘ بَۡیَنُہَما   َما  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َرّبِ 

ۡوِقِنیَۡن ﴿۸﴾  ۡنتُۡم  ّمُ
ُ
ک

وقف

الزم

9. Tiada Tuhan melainkan 
Dia, bYang Menghidupkan dan 
Yang Mematikan. Tuhanmu dan 
Tuhan bapak-bapakmu dahulu.

َرّبُ  َو  ۡم  
ُ

َربُّک  ؕ یُِمۡیُت  َو  یُۡحٖي  ُہَو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ  

لِیَۡن ﴿۹﴾  ُم  الۡاَّوَ
ُ

بَٓائِک
ٰ
ا

10. Bahkan mereka bermain-
main dalam keraguan. َعُبۡوَن ﴿۱۰﴾ 

ۡ
ۡم  فِۡي  َشّکٍ  یَّل

ُ
بَۡل  ہ

11. Maka tunggulah Hari itu, 
ketika langit akan membawa asap 
yang nyata,2694  

ِبیٍۡن ﴿۱۱﴾  َمٓاُء بُِدَخاٍن ّمُ تِي الّسَ
ۡ
فَاۡرتَِقۡب یَۡوَم تَا

12. Yang akan meliputi segenap 
manusia. Ini adalah suatu azab 
yang pedih.

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۱۲﴾ 
َ

ا  َعذ
َ

اَس ؕ ٰہذ یَّۡغَشي الّنَ

13. c”Wahai Tuhan kami, jauh-
kanlah azab ini dari kami, 
sesungguhnya kami kini adalah  
orang-orang yang beriman.”

ا ُمۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۳﴾ 
اَب  ِانَّ

َ
ا الَۡعذ َربََّنا  اۡکِشۡف َعّنَ

a19 : 66; 37 : 6; 44 : 8.  b10 : 57; 57 : 3.  c7 : 135; 43 : 51.
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2695. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, Rasulullah Saw berdoa, 
maka bencana kelaparan itu lenyaplah. Tetapi, kaum Quraisy tidak mengambil 
faedah dari kejadian itu dan terus melawan beliau.

2696. “Serangan dahsyat” itu dapat mengisyaratkan kepada kekalahan 
orang-orang Quraisy pada Pertempuran Badar, atau kepada jatuhnya Mekah.

14. Bagaimana mereka mendapat 
peringatan, padahal sebelumnya pun 
seorang rasul telah datang memberi 
penjelasan kepada mereka? 

 ﴾۱۴ۙ ِبیٌۡن ﴿ ۡم َرُسۡوٌل ّمُ
ُ
ٰري َو قَۡد َجٓاَءہ

ۡ
ک ِ

ّ
ُم الذ

ُ
ي لَہ

ّٰ
اَن

15. Kemudian mereka berpaling 
darinya dan berkata, “Ia telah 
adiajari, bahkan ia orang gila!”

 ﴾۱۵� ﴿ ۡجُنۡوٌن 
َ

ّم ٌم  
َّ ُمَعل قَالُۡوا  َو  َعۡنُہ   ۡوا 

َّ تََول ثُّمَ  وقف
لازم

16. Sesungguhnya bKami akan 
menjauhkan azab itu untuk 
sementara waktu, tetapi tentulah 
kamu akan kembali kepada 
keburukan.2695

 ﴾۱۶� ۡم َعٓائُِدۡوَن ﴿
ُ

ک
اِب قَلِۡیلًا ِانَّ

َ
اِشُفوا الَۡعذ

َ
ا ک

ِانَّ وقف
لازم

17. Pada Hari ketika Kami akan 
mengcengkram kamu dengan 
cengraman dahsyat,2696 kamu akan 
mengetahui sesungguhnya Kami 
akan menuntut balas.

ا 
َ الُۡکبٰۡريِۚانّ  

َ
الَۡبۡطَشۃ نَۡبِطُش  یَۡوَم 

ُمۡنَتِقُمۡوَن ﴿۱۷﴾ 

نصف 
الحزب

50

18. Dan sesungguhnya Kami 
telah menguji kaum Fir‘aun se-
belum mereka dan seorang rasul 
yang mulia telah datang kepada 
mereka. 

ۡم  
ُ
َجٓاَءہ َو  ِفۡرَعۡوَن  قَۡوَم  ۡم 

ُ
قَۡبلَہ ا  فََتّنَ لََقۡد  َو 

 ﴾۱۸ۙ ِریٌۡم ﴿
َ
َرُسۡوٌل  ک

19. Yang berkata kepada mereka, 
“Serahkanlah kepadaku hamba-
hamba Allah itu, sesungguhnya 
aku untukmu seorang rasul yang 
dapat  dipercaya.”

ِۡي  لَُکۡم َرُسۡوٌل  
ّ

ِہ ؕ ِان
ّيَ  ِعَباَد اللّٰ

َ
ا  ِال

ۤ
ۡو اَۡن  اَّدُ

 ﴾۱۹ۙ اَِمیٌۡن ﴿

20. “Dan janganlah kamu me-
nyombongkan diri kepada Allah, 
sesungguhnya aku datang kepada 
kamu dengan dalil yang nyata.” 

ٰطٍن 
ۡ
ۡم بُِسل

ُ
تِۡیک

ٰ
ِۡيۤ  ا

ّ
ِہ ۚ ِان

ا تَۡعُلۡوا َعلَي اللّٰ
َّ ّوَ اَۡن  ل

 ﴾۲۰ۚ ِبیٍۡن ﴿ ّمُ

a37 : 37; 68 : 52.  b7 : 136; 43 : 51.
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21. a”Dan sesungguhnya aku 
berlindung kepada Tuhan-ku dan 
Tuhanmu, dari ancamanmu untuk 
merajamku.”

 ﴾۲۱ۚ ﴿ تَۡرُجُمۡوِن  اَۡن  ۡم 
ُ

َربِّک َو  بَِربِّۡي   ُت 
ۡ

ُعذ ِۡي  
ّ

ِان َو 

22. “Dan jika kamu tidak 
beriman kepadaku, maka tinggal-
kanlah aku seorang diri.”

ِزلُۡوِن ﴿۲۲﴾ 
َ
ۡم  تُۡؤِمنُۡوا  لِۡي  فَاۡعت

َّ َو  ِاۡن  ل

23. Kemudian ia, Musa, ber-
seru kepada Tuhan-nya, b”Sesung-
guhnya mereka ini kaum ber-
dosa.”

ۡجِرُمۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ُ

ّم قَۡوٌم  ٓاِء  
َ
ُؤل ہٰۤ اَّنَ   

ۤ
َربَّٗہ فََدَعا 

24. Allah berfirman, “Bawalah  
hamba-hamba-Ku pada waktu 
malam, sesungguhnya kamu akan 
dikejar,”

 ﴾۲۴ۙ َبُعۡوَن ﴿ ّتَ ّمُ ۡم 
ُ

ک
ِانَّ لَۡیلًا  بِِعَباِدۡي  ۡسِر 

َ
فَا

25. “Dan tinggalkanlah laut 
itu ketika tenang,2697 lewat di 
atas pasir. Sesungguhnya me-
reka itu laskar yang akan di-
tenggelamkan.”

 ﴾۲۵﴿ رَقُۡوَن 
ۡ
غ ّمُ ُجۡنٌد  ۡم 

ُ
ہ

َرۡہًواِؕانَّ الَۡبۡحَر  اتُۡرِک   َو 

26. cBerapa banyak dari kebun-
kebun dan sumber-sumber mata 
air yang mereka tinggalkan,

 ﴾۲۶ۙ ُعُیۡوٍن ﴿ ّوَ  ٍت   َجّنٰ ِمۡن  ۡوا 
ُ
تََرک ۡم 

َ
ک

27. Dan ladang-ladang dan 
tempat-tempat mulia, 

 ﴾۲۷ۙ ِریٍۡم ﴿
َ
ّوَ  ُزُرۡوٍع  ّوَ  َمَقاٍم  ک

2697. Rahw itu berasal dari Rahā. Orang berkata, Rahā baina Rijlaihi, 
artinya, ia merenggangkan kedua belah kakinya dan membuat lubang di 
antara keduanya; Rahā al-Bahru berarti, laut menjadi diam dan tenang. Rahw 
berarti tenang; tidak bergerak; tempat lebih rendah; tempat air berkumpul; 
suatu bidang tanah yang tinggi dan rata (Lane). Ketika Nabi Musa As dan 
orang-orang Bani Israil tiba di ujung utara Laut Merah, pasang telah mulai 
surut. Karena air surut, meninggalkan gundukan batu karang yang puncaknya 
lambat laun muncul, dan membiarkan kerendahan-kerendahan di antaranya 
digenangi air. Pada saat itulah orang-orang Bani Israil menyeberang. Lihat 
pula QS.20:78. 

a40 : 28.  b10 : 91; 20 : 79; 26 : 61.  c26 : 59.
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28. Dan nikmat-nikmat yang 
dahulu mereka bersenang-senang 
di dalamnya,

 ﴾۲۸ۙ ِکِہیَۡن ﴿
ٰ
انُۡوا ِفۡیَہا  ف

َ
ّوَ  نَۡعَمٍۃ  ک

29. Demikianlah mereka ber-
gembira dengan itu, adan Kami 
mewariskannya kepada kaum lain,

 ﴾۲۹ۚ َخِریَۡن ﴿
ٰ
لَِک � َو  اَۡوَرثٰۡنَہا قَۡوًما  ا

ٰ
ذ

َ
ک

30. Dan, langit serta bumi tidak 
menangisi mereka dan mereka 
tidak pula diberi tangguh.2698

َما  َو   � الۡاَۡرُض  َو  َمٓاُء   الّسَ َعلَۡیہُِم  ۡت 
َ

بَک مَا 
َ

ف

انُۡوا ُمۡنَظِریَۡن ﴿٪۳۰﴾ 
َ
ک 

31. bDan sesungguhnya Kami 
telah menyelamatkan Bani Israil 
dari azab yang menghinakan,

اِب  
َ

الَۡعذ ِمَن  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  ّجَۡیَنا 
َ
ن لََقۡد  َو 

 ﴾۳۱ۙ الُۡمِہیِۡن ﴿
32. dari  Fir‘aun. Sesungguhnya 

ia adalah orang yang sombong, 
termasuk orang-orang yang me-
lampaui batas.

َن الُۡمۡسِرِفیَۡن ﴿۳۲﴾  اَن َعالًِیا ّمِ
َ
ٗہ ک

ِمۡن ِفۡرَعۡوَنؕ  ِانَّ

33. Dan sesungguhnya Kami 
melebihkan mereka dengan 
ilmu2699 atas sekalian bangsa pada 
zamannya,

 ﴾۳۳ۚ ﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  َعلَي  ٍم 
ۡ
ِعل َعلٰي  ۡم 

ُ
ۡرٰنہ

َ
اۡخت لََقِد  َو 

34. Dan Kami memberikan 
kepada mereka Tanda-tanda yang 
di dalamnya ada cobaan yang 
nyata.

ِبیٌۡن ﴿۳۴﴾  ٌؤا ّمُ ٓـٰ ٰیِت َما ِفۡیِہ بَل
ٰ

َن الۡا ۡم ّمِ
ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
َو ا

35. Sesungguhnya orang-orang 
ini tentu berkata, 

 ﴾۳۵ۙ لََیُقۡولُۡوَن ﴿ ٓاِء  
َ
ُؤل ہٰۤ ِاّنَ  

2698. Mereka menjumpai nasib malang mereka dalam keaiban dan 
kehinaan, tidak diratapi, tanpa penghormatan dan tanpa sanjungan. Raja 
bernasib malang yang dalam kesombongannya menyebut dirinya “Tuhan” 
itu tenggelam ke dalam laut (QS.10:91) dengan mengucapkan kata-kata yang 
terkenangkan, “Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yang kepada-
Nya Bani Israil beriman.”

2699. Tuhan memilih kaum Bani Israil untuk menerima karunia-Nya; 
sebab, dalam rencana Ilahi mereka dianggap paling layak mengemban Amanat 
Tuhan pada masa itu. Ungkapan ‘alā ‘Ilmin dapat pula berarti, mengingat 
keadaan khas mereka.

a7 : 138; 26 : 60; 28 : 7.  b2 : 50; 14 : 7; 20 : 81.
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36. aHanya ada satu kematian 
bagi kami dan kami tidak akan 
dibangkitkan kembali.”

ۡحُن بُِمۡنَشِریَۡن ﴿۳۶﴾ 
َ
ا َمۡوتَُتَنا الۡاُۡولٰي َو َما ن

َّ ِاۡن ِہَي ِال

37. “Maka datangkanlah kem-
bali bapak-bapak kami jika kamu 
orang-orang yang benar!”

 ﴾۳۷﴿ ٰصِدِقیَۡن  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن     

ۤ
بَٓائَِنا

ٰ
بِا تُۡوا 

ۡ
فَا

38. Apakah mereka itu lebih 
baik ataukah kaum Tubba2700 dan 
orang-orang sebelum mereka? Ka-
mi telah membinasakan mereka 
karena sesungguhnya mereka 
orang-orang yang berdosa,

ِذیَۡن ِمۡن قَۡبلِہِۡمؕ  
َّ ٍع�ّوَ ال ۡم َخیٌۡر اَۡم قَۡوُم تُّبَ

ُ
اَہ

انُۡوا ُمۡجِرِمیَۡن ﴿۳۸﴾ 
َ
ۡم ک

ُ
ہ

ۡم  ِانَّ
ُ
اَۡہلَۡکٰنہ

39. bDan tidaklah Kami men-
ciptakan  seluruh  langit dan bumi 
dan apa pun yang ada di antara 
keduanya dengan main-main.2701

بَۡیَنُہَما  َما  َو  الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلَۡقَنا  َما  َو 

لِٰعِبیَۡن ﴿۳۹﴾ 

40. Tidaklah Kami mencipta-
kan keduanya itu melainkan dengan 
kebenaran, akan tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui.

ۡم  
ُ
َرہ

َ
اَۡکث لِٰکّنَ  َو  حَّقِ 

ۡ
بِال ا 

َّ ِال   
ۤ
َخلَۡقٰنُہَما َما 

لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۰﴾ 

41. Sesungguhnya Hari Ke-
putusan itu,2702 waktu yang telah 
ditetapkan untuk mereka semua.

 ﴾۴۱ۙ ۡم اَۡجَمِعیَۡن ﴿
ُ
ِاّنَ یَۡوَم الَۡفۡصِل ِمۡیَقاتُہ

2700. Tubba’ konon adalah julukan bagi raja-raja Himyar di Yaman. Raja-
raja Yaman dikenal dengan julukan itu, ketika mereka memegang kekuasaan di 
atas Himyar, Hadramaut, dan Saba’. Dari prasasti-prasasti purba nampak bahwa 
tubba’-tubba’ memerintah daerah-daerah itu dari 270 sampai 525 Masehi. 
Catatan-cataan sejarah menyebutkan kejayaan dan merajalela mereka. Mereka 
agaknya telah memperluas daerah kekuasaan mereka ke seluruh Arabia, bahkan 
ke Afrika Timur (Enc. of Islam). Tubba’ tertentu yang disinggung dalam ayat 
yang sedang dibahas ini dalam beberapa riwayat disebut nabi Allah. Al-Qur’an 
nampakanya mendukung pandangan itu (QS.50:15).

2701. Kehidupan manusia mempunyai tujuan yang hebat dan tugas yang 
agung. Kemampuan-kemampuan besar dan kekuatan-kekuatan terpendam 
sebagai pembawaan manusia merupakan petunjuk yang pasti bahwa kehidupan 
itu riil dan sungguh-sungguh. Kepada asas luhur itulah penciptaan seluruh 
langit dan bumi itu dengan tegas menarik perhatian kita.

a6 : 30; 23 : 38; 37 : 60; 45 : 25.  b21 : 17; 38 : 28.
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42. aHari yang tidak bermanfaat 
sedikit pun seorang teman dari 
teman lainnya dan mereka tidak 
akan ditolong.

ۡم  
ُ
ہ لَا  ّوَ  َشۡیًئا  ي 

ً
ۡول ّمَ َعۡن  ي 

ً
َمۡول یُۡغِنۡي  لَا  یَۡوَم 

 ﴾۴۲ۙ یُۡنَصُرۡوَن ﴿

43. Kecuali orang yang dikasihi 
Allah. Sesungguhnya Dia Maha-
perkasa, Maha Penyayang.

ِحۡیُم ﴿٪۴۳﴾  ٗہ  ُہَو الۡعَِزیُۡز الّرَ
ُہؕ  ِانَّ

ِحَم اللّٰ ا َمۡن ّرَ
َّ ِال 

44. Sesungguhnya bpohon 
zaqqum itu,

 ﴾۴۴ۙ ﴿ ۡوِم 
ُ
ّق لّزَ ا َت  جََر

َ
ش ّنَ  ِا

45. adalah makanan orang-
orang yang berdosa.

َطَعاُم  الۡاَثِۡیِم ﴿�۴۵﴾ 
46. Seperti cairan tembaga, 

cmendidih dalam perut mereka,
 ﴾۴۶ۙ الُۡمۡہِل ۛ یَۡغلِۡي  فِي الُۡبُطۡوِن ﴿

َ
ک

47. Seperti mendidihnya air 
panas.

 ﴾۴۷ؕ حَِمۡیِم ﴿
ۡ

َغلِۡي  ال
َ
ک

48. Kami akan memerintahkan 
kepada para malaikat, “Tangkap-
lah ia dan seretlah ia ke tengah-
tengah Jahanam,”

 ﴾۴۸ۙ ﴿ جَِحۡیِم 
ۡ

ال َسَوٓاِء  ِالٰي  فَاۡعِتُلۡوُہ  ۡوُہ 
ُ

ُخذ

49. “Kemudian dtuangkanlah 
ke atas kepalanya dari azab air 
mendidih.”

 ﴾۴۹ؕ ﴿ حَِمۡیِم 
ۡ

ال اِب 
َ

َعذ ِمۡن  َراِۡسٖہ   فَۡوَق  ۡوا  ُصّبُ ثُّمَ 

50. Dan Kami akan berkata ke-
padanya, “Rasakanlah itu, sesung-
guhnya kamu telah menganggap 
dirimu perkasa lagi mulia!”2703

 ﴾۵۰﴿ الَۡکِریُۡم  الۡعَِزیُۡز   اَنَۡت  َک 
ُذۡق ِۚانَّ

51. “Sesungguhnya, inilah apa 
yang kamu ragukan mengenainya.”

ُرۡوَن ﴿۵۱﴾ 
َ
ا َما ُکۡنتُۡم بِٖہ  تَۡمت

َ
ِاّنَ ٰہذ

2702. Di samping Hari Keputusan terakhir, ketika segala rahasia 
mengenai hal-hal gaib akan dibukakan dan perbuatan manusia akan ditimbang 
pada neraca dan akhirnya diputuskan, ada hari keputusan di zaman tiap-tiap 
nabi dalam kehidupan ini juga, ketika kebenaran mendapat keunggulan dan 
kepalsuan menderita kekalahan.

2703. Kata-kata itu telah dipakai sebagai sindiran.

a2 : 124; 70 : 11; 80 : 35-37.  b37 : 63; 56 : 53.  c22 : 21.  d22 : 20; 55 : 45.
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52. Sesungguhnya aorang-orang 
yang bertakwa akan tinggal di 
tempat yang aman.

 ﴾۵۲ۙ ِقیَۡن فِۡي  َمَقاٍم  اَِمیٍۡن ﴿ ِاّنَ  الُۡمّتَ

53. bDi tengah kebun-kebun dan 
mata air-mata air,  ﴾۵۳ۚۙ ٍت ّوَ ُعُیۡوٍن ﴿ فِۡي  َجّنٰ

54. cMereka berpakaian sutera 
halus dan sutera tebal, duduk 
berhadap-hadapan,

 ﴾۵۴ۚ َتٰقِبلِیَۡن ﴿ بَُسۡوَن ِمۡن ُسۡنُدٍس ّوَ ِاۡسَتبَۡرٍق ّمُ
ۡ
یَّل

55. Demikianlah. Dan dKami 
menjodohkan mereka dengan bida-
dari-bidadari yang bermata jeli.*

 ﴾۵۵ؕ ۡم  ِبحُۡوٍر ِعیٍۡن ﴿
ُ
ۡجٰنہ لَِک � َو  َزّوَ

ٰ
ذ

َ
ک

56. Di dalamnya mereka 
memesan esegala macam buah-
buahan dengan aman dan sentosa.

 ﴾۵۶ۙ ﴿ ِمِنیَۡن 
ٰ
ا فَاِکَہٍۃ  ّلِ 

ُ
بِک ِفۡیَہا  یَۡدُعۡوَن 

57. Mereka tidak akan me-
rasakan kematian2704 di dalamnya 
kecuali kematian yang pertama, 
fdan Dia akan melindungi mereka 
dari azab Jahanam.

 ۚ الۡاُۡولٰي   
َ

الَۡمۡوتَۃ ا 
َّ ِال الَۡمۡوَت  ِفۡیَہا  ۡوقُۡوَن 

ُ
یَذ لَا 

 ﴾۵۷ۙ ﴿ جَِحۡیِم 
ۡ

ل ا َب  ا
َ

َعذ ۡم 
ُ
ہ

ٰ
ق َو َو

58. Suatu karunia2705 dari Tuhan 
engkau. gItulah kemenangan yang 
besar.

بَِّک ۚ ٰذلَِک ُہَو الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿۵۸﴾  ۡن  ّرَ فَۡضلًا  ّمِ

59. hDan sesungguhnya Kami 
telah memudahkannya, Al-Qur’an, 
dengan bahasa engkau supaya 
mereka mengambil nasihat.

 ﴾۵۹﴿ ُرۡوَن 
َّ
ک

َ
یََتذ ۡم 

ُ
ہ

َّ لََعل بِلَِسانَِک  ۡرٰنُہ   یَّسَ َما 
فَِانَّ

60. Maka tunggulah keputusan-
Nya. Sesungguhnya mereka pun 
sedang menunggu.

﴾٪۶۰﴿ ۡرتَِقُبۡوَن 
ُ
ّم ۡم  

ُ
ہ

ِانَّ فَاۡرتَِقۡب  

2704. Tidak salah lagi ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat 
akan kekal dan maju terus menerus, dan bukanlah suatu kehidupan tanpa 
berbuat.

2705. Keselamatan bergantung pada rahmat dan kasih-sayang Tuhan.

a36 : 16; 52 ; 18. b68 : 35; 78 : 32.  c18 : 32; 76 : 22.  d55 : 71,73; 56 : 23.
e55 : 53; 56 : 21.  f52 : 28.  g37 : 61.  h19 : 98; 54 : 18.

* Ayat 54-55 menerangkan bahwa benda-benda yang disukai manusia di dunia ini. Tamsilnya 
sudah dijelaskan, dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui bentuk yang sebenarnya.
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Surah 45
AL-JĀTSIYAH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 38, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Seperti surah-surah lainnya dari kelompok Hā Mīm, surah ini 
diturunkan di Mekah. Akan tetapi, tidak dapat ditetapkan secara pasti 
kapan turunnya, walaupun Noldeke menempatkannya langsung sesudah 
Surah ke-41 (Hā Mīm Al-Sajdah). Surah ini dimulai dengan pernyataan 
bahwa seperti halnya hujan yang turun tepat pada waktunya memberi 
kehidupan baru kepada tanah yang mati, seperti itu pula seorang rasul 
Allah dibangkitkan ketika orang-orang telah rusak akhlaknya. Karena 
akhlak manusia telah rusak binasa, Tuhan membangkitkan Nabi 
Muhammad Saw pada waktu tersebut untuk menghidupkan mereka 
kembali. 

Ikhtisar Surah 
Seperti halnya kelima surah sebelumnya, surah ini pun mulai 

dengan masalah wahyu Al-Qur’an dan Tauhid Ilahi, yang merupakan 
pembahasan utamanya, dan mengemukakan kejadian manusia dan 
seluruh kehidupan hewani dan nabati (binatang dan tumbuh-tumbuhan) 
di atas bumi ini, turunnya hujan pada waktu yang tepat dari awan 
menghidupkan tanah yang telah mati itu, penciptaan ajaib alam semesta 
dan rencana dan penataan sempurna lagi lengkap yang meliputinya 
sebagai tanda-tanda agung untuk membuktikan adanya suatu Wujud 
yang tidak pernah keliru dan Mahakuasa di belakang semuanya itu. 

Selanjutnya surah ini menyerukan kepada orang-orang kafir agar 
memperhatikan bahwa betapa mungkin Wujud Mahabijaksana yang 
telah menyediakan perlengkapan yang begitu ajaib untuk kehidupan 
manusia yang singkat dan bersifat sementara di atas bumi ini tidak 
dapat mengadakan perlengkapan serupa itu untuk kehidupannya 
yang kekal abadi. Perlengkapan bagi pemeliharaan rohani manusia 
ini telah disediakan dalam wahyu yang turun kepada utusan-utusan 
Allah guna membimbing manusia untuk mencapai tujuan hidupnya 



AL-JĀTSIYAH Surah 45Juz 25

1699

yang agung itu. Kemudian, surah ini mengatakan bahwa Tuhan tidak 
akan membiarkan pengaturan yang telah diselenggarakan Tuhan untuk 
kehidupan-kembali akhlak dan rohani manusia terganggu; dan oleh 
karena itu, Dia tidak membiarkan berhasil seorang pembuat kedustaan. 
Cepat atau lambat sang penipu akan berdukacita. Akan tetapi, tugas 
Rasulullah Saw ialah memeratakan kemajuan manusia. Ini merupakan 
bukti nyata mengenai kenyataan bahwa beliau bukanlah seorang 
pendusta melainkan seorang nabi Allah yang sejati. 

Kemudian, surah ini memberikan sebuah dalil lagi untuk 
membuktikan kebenaran pengakuan Rasulullah Saw, yaitu, bahwa 
semua kekuatan alam sedang bekerja mendukung dan memperlancar 
perjuangan beliau. Oleh karena itu, perjuangan beliau pasti berhasil. 
Lebih lanjut, syariat Nabi Musa As disinggung secara ringkas dan 
dinyatakan bahwa Al-Qur’an itu diturunkan sebab Kitab Taurat sudah 
tidak mampu lagi memenuhi keperluan rohani manusia. Al-Qur’an pun 
menggenapi nubuatan-nubuatan yang termaktub dalam kitab Taurat 
tentang kebangkitan seorang nabi dari antara saudara-saudara Bani 
Israil (Ulangan 18:18).

Surah ini lebih lanjut mengatakan kepada orang-orang kafir 
bahwa Tuhan telah menciptakan manusia untuk mencapai tujuan 
agung lagi mulia; oleh karena itu, suatu kehidupan yang lebih baik 
dan berkelimpahan dan tidak berakhir, menantikannya di akhirat. 
Hanya dengan jalan inilah dapat dibuktikan bahwa kejadian manusia 
itu memiliki arti. Surah ini berakhir dengan suatu gambaran singkat 
tetapi sangat jitu mengenai Hari Peradilan. Akan tetapi, sebelum hari 
itu tiba, orang-orang kafir harus memberikan penjelasan di alam ini 
juga, mengapa mereka mendurhakai dan menentang nabi-nabi Allah. 
Mereka diperingatkan bahwa bila tidak bertobat dan mengubah cara 
hidup mereka, mereka akan dilaknat dengan dipaksa mengalami 
kehidupan yang  berwarnakan kegagalan dan kekecewaan.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bHā Mīm.2705A  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. cTurunnya Kitab ini dari 

Allah, Yang Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

 ﴾۳﴿ حَِکۡیِم 
ۡ

ال الۡعَِزیِۡز  ِہ 
اللّٰ ِمَن  الِۡکٰتِب  ِزیُۡل 

ۡ
تَن

4. dSesungguhnya di seluruh 
langit dan bumi terdapat Tanda-
tanda bagi orang-orang yang 
beriman.

 ﴾۴﴿ؕ ُمۡؤِمِنیَۡن 
ۡ
ٰیٍت لِّل

ٰ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض لَا ِاّنَ فِي الّسَ

5. Dan di dalam penciptaanmu 
dan makhluk hidup yang Dia 
sebarkan di bumi, ada Tanda-
tanda bagi kaum yang yakin.

لَِّقۡوٍم   ٰیٌت 
ٰ
ا َدٓابٍَّۃ  ِمۡن   

ُ
یَُبّث َما  َو  ۡم  

ُ
ِقک

ۡ
َخل فِۡي  َو 

 ﴾۵﴿ۙ یُّۡوِقُنۡوَن 

6. epergantian malam dan siang, 
dan apa yang Allah turunkan 
dari langit sebagai rezeki, yang 
dengan itu fDia menghidupkan 
bumi sesudah matinya, dan dalam 
perubahan angin2706  ada Tanda-
tanda bagi kaum yang berakal.

ِمَن  ُہ 
اللّٰ اَنَۡزَل   

ۤ
َما َو  َہاِر  الّنَ َو  ۡیِل 

َّ ال اۡخِتلَاِف  َو 

ۡحَیا بِِہ الۡاَۡرَض بَۡعَد َمۡوتَِہا 
َ
ۡزٍق فَا َمٓاِء ِمۡن ّرِ الّسَ

ٰیٌت لَِّقۡوٍم یَّۡعِقُلۡوَن ﴿۶﴾ 
ٰ
َو تَۡصِریِۡف الّرِٰيِ� ا

2705A. Lihat catatan no. 2592.
2706. Sebagaimana halnya cahaya timbul sesudah gelap, begitulah 

manakala kegelapan rohani menyebar ke seluruh dunia, Tuhan menciptakan 
suatu cahaya baru dalam wujud seorang nabi atau seorang muslih rabbani 
(juru perbaikan dari Tuhan), yang kepadanya Tuhan menampakkan wujud-
Nya. Dan seperti halnya angin membawa tepung sari dari pohon-pohon 
jantan ke pohon-pohon betina, supaya terjadi pembuahan, dengan itu pula 
gagasan-gagasan, bertujuan mengangkat martabat keruhanian manusia, yang 
memancar dari seorang muslih rabbani, mengisi alam pikiran orang-orang 
mukmin dan mendatangkan revolusi keruhanian dalam diri mereka.

a1 : 1.  b41 : 2.  c32 : 3; 36 : 6; 40 : 3; 41 : 3.  d2 : 165; 42 : 30.
e2 : 165; 3 : 191; 10 : 7.  f16 : 66; 30 : 51.
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2707. Ba‘d berarti, setelah; meskipun; kebalikannya dari atau 
bertentangan dengan; di samping (Lane).

7. Itulah Ayat-ayat Allah, 
Kami membacakannya kepada 
engkau dengan benar, kemudian 
kepada perkataan manakah, 
setelah2707 menolak firman Allah 
dan ayat-ayat-Nya, mereka akan 
beriman?

ّيِ 
َ
حَّقِ ۚ فَِبا

ۡ
ِہ  نَۡتُلۡوَہا َعلَۡیَک بِال

ٰیُت اللّٰ
ٰ
َک ا

ۡ
تِل

ٰیِتٖہ یُۡؤِمنُۡوَن ﴿۷﴾ 
ٰ
ِہ  َو ا

َحِدیٍۡث ۭ بَۡعَد اللّٰ

8. Celakalah bagi setiap pen-
dusta lagi berdosa.

 ﴾۸﴿ۙ اٍک  اَثِۡیٍم 
ّلِ  اَفَّ

ُ
َویٌۡل  لِّک

9. Yang mendengar ayat-
ayat Allah ketika dibacakan 
kepadanya, kemudian ia ber-
sikeras dengan kesombongan 
seolah-olah tidak mendengarnya, 
maka berikanlah kepadanya 
kabar tentang azab yang pedih.

ِبًرا  
ۡ

ِہ تُۡتلٰي َعلَۡیِہ ثُّمَ یُِصّرُ ُمۡسَتک
ٰیِت اللّٰ

ٰ
يَّۡسَمُع ا

اٍب  اَلِۡیٍم ﴿۹﴾ 
َ

ۡرُہ بَِعذ ۡم  يَۡسَمۡعَہا ۚ فََبّشِ
َّ ۡن  ل

َ
ا

َ
ک

10. Dan apabila ia mengetahui 
sesuatu tentang Tanda-tanda 
Kami, aia menjadikannya per-
olokan. Bagi orang-orang  
demikian, ada azab yang meng-
hinakan.

 ؕ ُہُزًوا  َہا 
َ

خَذ
َّ
ا�ت َشۡیَئا  ٰیِتَنا 

ٰ
ا ِمۡن  َعلَِم  ِاَذا  َو 

 ﴾۱۰ؕ ِہیٌۡن ﴿ اٌب ّمُ
َ

ۡم َعذ
ُ
ِٰٓئَک  لَہ اُول

11. bDi hadapan mereka ada 
Jahanam; dan tidak bermanfaat 
sedikit pun bagi mereka apa 
yang telah mereka usahakan, 
dan tidak bermanfaat apa yang 
telah mereka jadikan pelindung-
pelindung selain Allah, dan bagi 
mereka ada azab yang besar.

ا  ّمَ ۡم 
ُ
َعۡنہ یُۡغِنۡي  لَا  ُم َۚو 

َ َجَہنّ َرٓائِہِۡم  ّوَ ِمۡن 

ِہ  
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات َما  لَا  ّوَ  َشۡیًئا  َسُبۡوا 

َ
ک

 ﴾۱۱ؕ اٌب َعِظۡیٌم ﴿
َ

ۡم َعذ
ُ
اَۡولَِیٓاَءۚ  َو لَہ

12. Inilah petunjuk yang benar. 
cDan orang-orang yang ingkar 
kepada ayat-ayat Tuhan mereka, 
bagi mereka ada azab yang sangat 
pedih.

ۡم 
ُ
لَہ َربِّہِۡم   ٰیِت 

ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال َو   ۚ ُہًدي  ا 
َ

ٰہذ

ۡجٍز  اَلِۡیٌم ﴿٪۱۲﴾  ۡن  ّرِ اٌب  ّمِ
َ

َعذ 

a31 : 7.  b14 : 17-18.  c2 : 40; 22 : 58.
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2708. Seluruh alam telah diciptakan untuk mengkhidmati manusia. Hal itu 

13. Allah aYang Menundukkan 
laut bagimu supaya kapal-kapal 
dapat berlayar di dalamnya 
dengan perintah-Nya, dan supaya 
kamu dapat mencari karunia-
Nya, dan supaya kamu bersyukur.

ُک 
ۡ
ۡجِرَي الُۡفل

َ
َر  لَُکُم  الَۡبۡحَر  لِت

َ
ِذۡي َسّخ

َّ ُہ  ال
اَللّٰ

ُکۡم  
َّ ۡمِرٖہ َو لَِتۡبَتُغۡوا ِمۡن فَۡضِلٖہ  َو لََعل

َ
ِفۡیِہ بِا

 ﴾۱۳ۚ ُرۡوَن ﴿
ُ

تَۡشک

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب    50

14. bDan Dia telah menunduk-
kan bagimu apa yang ada di seluruh 
langit dan di bumi, semuanya dari 
Dia. Sesungguhnya dalam hal itu 
terdapat Tanda-tanda bagi kaum 
yang berpikir.2708

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض  ا فِي الّسَ َر  لَُکۡم  ّمَ
َ
َو َسّخ

لَِّقۡوٍم   ٰیٍت  
ٰ

لَا ٰذلَِک  فِۡي  ۡنُہ ِؕاّنَ  ّمِ َجِمۡیًعا 

ُرۡوَن ﴿۱۴﴾ 
َّ

یََّتَفک

15. Katakanlah kepada orang-
orang yang beriman supaya 
mereka memaafkan orang-orang 
yang tidak mengharapkan kepada 
Hari-hari Allah,2709 supaya Dia 
sendiri membalas suatu kaum 
menurut apa yang telah mereka 
usahakan.

لَا  ِذیَۡن 
َّ لِل یَۡغفُِرۡوا  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِّل قُۡل 

انُۡوا  
َ
ک قَۡوًما  ۭ بَِما  لَِيۡجِزَي  ِہ 

اللّٰ اَیَّاَم  یَۡرُجۡوَن 

ِسُبۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ۡ

یَک

16. cBarangsiapa beramal saleh, 
maka bagi dirinya sendiri; dan 
barangsiapa berbuat buruk, maka 
kerugian atas dirinya. Kemudian 
kepada Tuhanmu kamu akan 
dikembalikan.

اََسٓاَء   َمۡن  َو   ۚ فَلَِنۡفِسٖہ  َصاِلحًا  َعِمَل  َمۡن 

ۡم تُۡرَجُعۡوَن ﴿۱۶﴾ 
ُ

فََعلَۡیَہا ۪ ثُّمَ  ِالٰي  َربِّک

17. Dan sesungguhnya dKami 
telah memberikan kepada Bani 
Israil Al-Kitab, kekuasaan dan 
kenabian;2710 dan eKami merezeki-
kan kepada mereka sesuatu yang 
baik dan suci, dan kami lebihkan 
mereka di atas sekalian umat 
pada zamannya.*

َو  الِۡکٰتَب  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  بَِنۡيۤ  تَۡیَنا 
ٰ
ا لََقۡد  َو 

ٰبِت  ّیِ
َ

الّط َن  ّمِ ۡم 
ُ
َرَزۡقٰنہ َو  َۃ  ُبّوَ الّنُ َو  َم 

ۡ
حُک

ۡ
ال

 ﴾۱۷ۚ ﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  َعلَي  ۡم 
ُ
ٰنہ

ۡ
ل

َ
َو فَّض

a6 : 15; 17 : 67; 35 : 13.  b22 : 66.  c29 : 7.   d6 ; 90.  e10 : 94.

* Yang dimaksud keunggulan Bani Israil dalam ayat ini ialah bahwa mereka telah berhasil meraih 
keunggulan di sekitar dunia yang dikenal pada zaman itu. Dunia terdiri dari berbagai tempat  dan 
tidak semuanya diketahui oleh kaum Bani Israil. Jadi kaum Bani Israil telah meraih keunggulan 
hanya diatas dunia yang mereka ketahui pada saat itu.
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18. Dan, Kami memberikan 
kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata mengenai 
urusan ini,2711 adan tidaklah 
mereka berselisih melainkan 
setelah datang kepada mereka 
ilmu, disebabkan ke-dengkian di 
antara mereka. Sesungguhnya 
Tuhan engkau akan memutuskan 
di antara mereka pada Hari 
Kiamat tentang apa yang di 
dalamnya mereka berselisih.

ا 
َّ ا  ِال مَا اۡخَتلَُفۡوۤ

َ
َن الۡاَۡمِر ۚ ف ٰنٍت ّمِ ۡم  بَّیِ

ُ
تَۡیٰنہ

ٰ
َو ا

ۡم  ؕ ِاّنَ  
ُ
ُم  بَۡغًیا  ۭ بَۡیَنہ

ۡ
ُم الِۡعل

ُ
ِمۡن ۭ بَۡعِد َما َجٓاَءہ

انُۡوا 
َ
ک ِفۡيمَا  الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوَم  ۡم 

ُ
بَۡیَنہ یَۡقِضۡي  َربََّک 

 ﴾۱۸﴿ َيۡخَتلُِفۡوَن  ِفۡیِہ 

19. Kemudian Kami menetap-
kan engkau di atas satu syariat, 
maka ikutilah itu bdan janganlah 
mengikuti hawa-nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui.2712*

ِبۡعَہا َو 
َّ َن الۡاَۡمِر فَات ٰنَک َعلٰي َشِریَۡعٍۃ  ّمِ

ۡ
ثُّمَ َجَعل

ِذیَۡن لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۹﴾ 
َّ ِبۡع  اَۡہَوٓاَء ال لَا تَّتَ

20. Sesungguhnya mereka sama 
sekali tidak berguna sedikit pun 
bagimu dalam menentang Allah. 
Dan sesungguhnya orang-orang 
yang aniaya itu sebagian mereka 
sahabat sebagian yang lain, tetapi 
Allah sahabat bagi orang-orang 
yang bertakwa.

ِہ  َشۡیًئا ؕ َو  ِاّنَ 
ۡم  لَۡن  یُّۡغُنۡوا َعۡنَک ِمَن  اللّٰ

ُ
ہ

ِانَّ

ُہ  َولِّيُ  
ۡم  اَۡولَِیٓاُء  بَۡعٍض ۚ َو اللّٰ

ُ
لِِمیَۡن بَۡعُضہ

ٰ
الّظ

ِقیَۡن ﴿۲۰﴾  الُۡمّتَ

menunjukkan, bahwa ia mempunyai suatu tugas besar yang harus dilaksanakannya.
2709. Lihat catatan no. 1454.
2710. Penyebutan kenabian, terpisah dari kata “alkitab” (yang berarti 

hukum atau syariat) menunjukkan bahwa kalau Nabi Musa As diberi syariat, 
maka para nabi sesudah beliau tidak akan membawa syariat baru, melainkan 
mengikuti Taurat — kitab syariat Nabi Musa As (QS.5:45).

2711. “Urusan” maksudnya “urusan Rasulullah Saw”; dan ayat ini 
bermaksud mengatakan, bahwa kitab Nabi Musa As mengandung banyak 
sekali nubuatan yang jelas tentang kedatangan Rasulullah Saw dan bahwa 
kaum Bani Israil mengingkari beliau bukan oleh adanya kekurangan dalil 
dan kekurangan tanda atau kekurangan nubuatan Ilahi yang membuktikan 
kebenaran da’wa beliau, melainkan disebabkan oleh “kedengkian di antara 

a42 : 15; 98 : 5  b5 : 49; 6 : 151.

*Kemudian setelah itu syariat yang sempurna dikaruniakan kepada Rasulullah Saw. Oleh karena 
beliau Saw diutus untuk seluruh alam, syariatnya pun bersifat universal.
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21. aKitab ini adalah dalil-dalil 
yang diterima akal bagi manusia 
dan merupakan petunjuk serta 
rahmat bagi kaum yang yakin.

لَِّقۡوٍم    
ٌ

َرۡحَمۃ ّوَ   ُہًدي   َو  اِس  لِلّنَ بََصٓائُِر   ا 
َ

ٰہذ

یُّۡوِقُنۡوَن ﴿۲۱﴾ 
22. bApakah orang-orang yang 

berbuat keburukan  menyangka 
bahwa Kami akan menjadikan 
mereka sama seperti orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh, 
sehingga kehidupan mereka dan 
kematian mereka akan sama juga? 
Amatlah buruk apa yang mereka 
putuskan.

اَۡن  ِت 
ٰ
ا ّیِ الّسَ َرُحوا 

َ
اۡجت ِذیَۡن 

َّ ال َحِسَب  اَۡم 

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال
َ
ک ۡم 

ُ
ۡجَعلَہ

َّ
ن

ُمۡوَن ﴿٪۲۲﴾ 
ُ

ۡمؕ  َسٓاَء  َما َيۡحک
ُ
ۡم َو َممَاتُہ

ُ
ۡحَیاہ

َ
َسَوٓاًء   ّم 

23. Dan Allah telah mencipta-
kan seluruh langit dan bumi dengan 
benar, supaya csetiap jiwa dibalas  
sesuai dengan apa yang ia usahakan; 
dan mereka tidak akan dianiaya.

حَّقِ 
ۡ

بِال الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُہ  
اللّٰ َخلََق  َو 

لَا   ۡم 
ُ
ہ َو  َکَسَبۡت  نَۡفٍس ۭ بَِما   

ُ
ّل

ُ
ک ۡجٰزي 

ُ
لِت َو 

یُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۳﴾ 
24. Apakah engkau pernah 

merenungkan  dorang yang men-
jadikan hawa-nafsunya sebagai 
tuhannya, dan Allah menetapkan 
sesat menurut ilmu-Nya, edan Dia 
memeterai atas telinganya dan 
hatinya, dan ia telah meletakkan 
tutupan di atas matanya? Maka 
siapa yang dapat memberi petunjuk 
kepadanya sesudah Allah? Apakah 
kamu tidak mengambil nasihat?

ُہ  
اللّٰ ُہ 

َّ
اََضل َو  َہٰوىُہ  ِالٰـَہٗہ    

َ
خَذ

َّ
ات َمِن  اَفََرَءیَۡت 

َجَعَل  َو  ِبٖہ 
ۡ
قَل َو  َسۡمِعٖہ  َعلٰي  َختََم  ّوَ  ٍم 

ۡ
َعلٰي ِعل

ِمْن ۭ بَۡعِد  یَّۡہِدیِۡہ   مَۡن 
َ

ف  ؕ ِغٰشَوًۃ  بََصِرٖہ   َعلٰي 

ُرۡوَن ﴿۲۴﴾ 
َّ
ک

َ
ِہ ؕ اَفَلَا  تَذ

اللّٰ

25. Dan mereka berkata, 
f”Tidak ada bagi kami selain 
kehidupan di dunia ini, kami mati 
dan kami hidup, dan tidak ada 
sesuatu yang membinasakan kami 
kecuali waktu.”2713 Tetapi mereka 
tidak memiliki ilmu mengenai hal 
itu; bahwasanya mereka hanyalah 
mengira-ngira.

َو  نَُمۡوُت  نَۡیا  الّدُ َحَیاتَُنا  ا 
َّ ِال ِہَي   َما  قَالُۡوا  َو 

ۡم 
ُ
لَہ َما  َو   ۚ ۡہُر  الّدَ ا 

َّ ِال   
ۤ
یُۡہلُِکَنا َما  َو  ۡحَیا 

َ
ن

ۡوَن ﴿۲۵﴾  ا یَُظّنُ
َّ ۡم  ِال

ُ
ٍم ۚ ِاۡن ہ

ۡ
لَِک ِمۡن ِعل

ٰ
بِذ

a7 : 204.  b32 : 19; 38 : 29.  c14 : 52; 40 : 18.  d25 : 44. e2 : 8; 6 : 47; 16 : 109.  f6 : 30; 23 : 38.
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26. Dan apabila dibacakan ke-
pada mereka ayat-ayat Kami yang 
jelas, tiada bantahan2714 mereka 
selain berkata, “Datang-kanlah 
kembali bapak-bapak kami, jika 
kamu orang-orang yang benar!”

اَن 
َ
ک ا  ّمَ ٰنٍت  بَّیِ ٰیُتَنا 

ٰ
ا َعلَۡیہِۡم   تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن     

ۤ
بَٓائَِنا

ٰ
بِا ائُۡتۡوا  قَالُوا  اَۡن     ۤ ا

َّ ِال ۡم  
ُ
ُحّجََتہ

ٰصِدِقیَۡن ﴿۲۶﴾ 

27. Katakanlah, “Allah Yang 
menghidupkan kamu, kemudian 
Dia amematikan kamu; kemudian 
Dia mengumpulkan kamu hingga  
Hari Kiamat, yang tidak ada 
keraguan di dalamnya. Akan 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.

ۡم  
ُ

َيۡجَمُعک ثُّمَ  ۡم 
ُ

یُِمۡیُتک ثُّمَ  ۡم 
ُ

ُيۡحِیۡیک ُہ 
اللّٰ قُِل 

َر 
َ
ِالٰي یَۡوِم الِۡقٰیَمِۃ  لَا َریَۡب ِفۡیِہ َو لِٰکّنَ  اَۡکث

اِس لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۲۷﴾  الّنَ 

28. Dan kepunyaan Allah ke-
rajaan seluruh langit dan bumi. 
Dan pada Hari ketika Saat itu 
datang, pada Hari itu sangat 
rugi orang-orang yang berbuat 
kebathilan.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ َو یَۡوَم تَُقۡوُم  ُک الّسَ
ۡ
ِہ  ُمل

َو لِلّٰ

ۡخَسُر الُۡمۡبِطُلۡوَن ﴿۲۸﴾ 
َ
 یَۡوَمِئٍذ ّي

ُ
اَعۃ الّسَ

29. Dan, engkau akan melihat  
tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap 
umat akan bdipanggil kepada 
Kitabnya.2714A Pada Hari itu kamu 
akan dibalas atas apa yang telah 
kamu kerjakan.

ي   تُۡدعٰۤ ٍۃ  اُّمَ  
ُ

ّل
ُ
�ک  

ً
َجاثَِیۃ ٍۃ  اُّمَ  

َ
ّل

ُ
ک تَٰري  َو 

ُکۡنتُۡم   َما  ۡجَزۡوَن 
ُ
ت کِٰتِبَہاؕاَلَۡیۡوَم  ِالٰي 

تَۡعَمُلۡوَن ﴿۲۹﴾ 

mereka,” yakni, mereka sekali-kali tidak menyukai adanya seorang nabi akan 
datang dari antara kaum yang bukan Bani Israil.

2712. Jelaslah dari ayat ini bahwa kata-kata “urusan ini,” yang diutarakan 
pada ayat sebelum ini, maksudnya menerangkan kedatangan Rasulullah Saw 
dan wahyu Al-Qur’an.

2713. Dahr berarti: (a) Waktu semenjak permulaan dunia hingga 
akhirnya; sesuatu jangka waktu atau sesuatu bagian kurun zaman; (b) nasib; 
(c) peristiwa penting; (d) pergantian zaman; malapetaka; (e) kebiasaan 
dan sebagainya (Lane). Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa ketika 
orang-orang kufur diberitahu bahwa mereka kelak harus menyerahkan 
pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka kepada hadirat Ilahi di 
akhirat, mereka menolak mempercayai, bahwa ada atau tidak ada sesuatu 
kehidupan semacam itu. Kebalikannya, malahan mereka menyangka bahwa 

a2 : 29; 22 : 67.  b17 : 14.

R.4
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30. aInilah Kitab Kami,2715  
yang menentang kamu, yang 
akan berbicara dengan benar. 
Sesungguhnya Kami mencatat 
apa yang kamu kerjakan.

ا 
ِانَّ  ؕ حَّقِ 

ۡ
بِال ۡم  

ُ
َعلَۡیک یَۡنِطُق  ِکٰتُبَنا  ا 

َ
ٰہذ

ا نَۡسَتۡنِسُخ َما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۳۰﴾  ّنَ
ُ
ک

31. bAdapun orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh maka 
Tuhan mereka akan memasukkan 
mereka ke dalam rahmat-Nya. 
Itulah kemenangan yang nyata.

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا  ّمَ
َ
فَا

ُہَو  ٰذلَِک   ؕ َرۡحَمِتٖہ  فِۡي  ۡم 
ُ
َربُّہ ۡم 

ُ
فَُیۡدِخلُہ

الَۡفۡوُز الُۡمِبیُۡن ﴿۳۱﴾ 
32. Dan orang-orang yang ing-

kar akan dikatakan kepada 
mereka, c”Bukankah ayat-ayat-
Ku telah dibacakan kepada-mu? 
Namun kamu berlaku sombong 
dan kamu adalah kaum yang 
berdosa.”

ٰیِتۡي  
ٰ
ا ۡن 

ُ
تَک ُرۡوا�اَفَلَۡم 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ا  اَّمَ َو 

قَۡوًما   ۡنتُۡم 
ُ
ک َو  بَۡرتُۡم 

ۡ
فَاۡسَتک ۡم 

ُ
َعلَۡیک تُۡتلٰي 

ۡجِرِمیَۡن ﴿۳۲﴾ 
ُ

ّم

33. Dan apabila dikatakan ke-
padamu, “Sesungguhnya  janji 
Allah itu benar dan dSaat itu 
tidak ada keraguan di dalamnya.” 
Kamu berkata, “Kami tidak  
mengetahui apa Saat itu, kami 
hanyalah menduga-duga dan 
kami pun tidak yakin.”

لَا   
ُ

اَعۃ الّسَ ّوَ   
ٌ

َحّق ِہ 
اللّٰ َوۡعَد  ِاّنَ  ِقۡیَل   ِاَذا  َو 

ِاۡن    �  
ُ

اَعۃ الّسَ َما  نَۡدِرۡي  ا  ّمَ تُۡم 
ۡ
قُل ِفۡیَہا   َریَۡب 

ۡحُن  بُِمۡسَتۡیِقِنیَۡن ﴿۳۳﴾ 
َ
ا ّوَ َما ن ا َظّنً

َّ ُظّنُ  ِال
نَّ

34. eDan nampak bagi mereka 
keburukan-keburukan yang telah 
mereka lakukan, dan mengepung 
mereka apa yang mereka  perolok-
olokan mengenainya.

ا   ّمَ بِہِۡم   َحاَق  َو  َعِمُلۡوا  َما  ُت 
ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
لَہ بََدا  َو 

انُۡوا  بِٖہ  يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿۳۴﴾ 
َ
ک

suatu kaum mati dan kaum lain menggantikannya, dan peristiwa itu terus 
berlaku hingga dengan berlalunya masa segala zat menjadi lebur dan dengan 
demikian sama sekali menjadi binasa. Inilah yang menjadi maksud dan tujuan 
akhir kejadian manusia dan tidak ada kehidupan di hari kemudian.

2714. Hujjah berarti, dalil; helah; dalih; perbantahan (Lane).
2714A. Kata-kata “tiap-tiap umat akan dipanggil kepada kitabnya,” 

a17 : 15; 83 : 21.  b83 : 23.  c23 : 106; 67 : 9-10.  d18 : 22; 20 : 16; 22 : 8.
e16 : 35; 21 : 42; 39 : 49.
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35. Dan dikatakan kepada 
mereka, a”Pada Hari ini Kami akan 
melupakan kamu, sebagaimana 
kamu telah melupakan pertemuan 
pada Harimu ini,2716 dan tempat 
tinggalmu ini adalah api, dan 
tidak ada penolong bagimu.”

لَِقٓاَء  نَِسۡیتُۡم  َما 
َ
ک ۡم 

ُ
نَنٰۡسک الَۡیۡوَم  ِقۡیَل  َو 

اُر َو َما  لَُکۡم   ُم الّنَ
ُ

ٰوىک
ۡ
ا�َو َما

َ
ۡم  ٰہذ

ُ
یَۡوِمک

ِصِریَۡن ﴿۳۵﴾ 
ۡن  نّٰ ّمِ

36. “Hal itu disebabkan bkamu 
telah menjadikan Tanda-tanda 
Allah perolokkan,  dan kehidupan 
dunia ini telah memperdayakan-
mu”, maka pada Hari ini mereka 
tidak akan dikeluarkan darinya, 
dan mereka tidak akan diterima 
alasannya.”

ُہُزًوا  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا تُۡم 

ۡ
خَذ

َّ
ات ُم 

ُ
ک

نَّ
َ
بِا ٰذلُِکۡم 

لَا  فَالَۡیۡوَم   ۚ نَۡیا  الّدُ حَٰیوُۃ 
ۡ

ال ُم 
ُ

تۡک َغّرَ ّوَ 

ۡم يُۡسَتۡعَتُبۡوَن ﴿۳۶﴾ 
ُ
ُيۡخَرُجۡوَن ِمۡنَہا َو لَا ہ

37. Maka segala puji ke-
punyaan Allah, Tuhan seluruh 
langit dan Tuhan bumi, Tuhan 
semesta alam.

َرّبِ  الۡاَۡرِض   َرّبِ  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َرّبِ  حَۡمُد 
ۡ

ال ِہ  
فَِللّٰ

الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۳۷﴾ 

38. cDan kepunyaan-Nya segala 
keagungan di seluruh langit dan 
bumi, dan Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ۪  َو لَُہ  الِۡکبِۡریَٓاُء  فِي  الّسَ

حَِکۡیُم ﴿٪۳۸﴾�
ۡ

َو ُہَو  الۡعَِزیُۡز  ال 

mengisyaratkan, bahwa “saat” yang disinggung dalam ayat sebelumnya 
berarti saat perhitungan bagi suatu kaum di dunia ini juga, sebab dalam 
kehidupan ini pun bangsa-bangsa diadili menurut amal-perbuatan mereka 
dan dihukum atau diganjar sesuai dengan itu.

2715. Ungkapan “kitabnya” yang disebut dalam ayat sebelumnya 
telah digantikan oleh “kitab Kami” dalam ayat ini, karena pencatatan amal-
perbuatan bangsa-bangsa dan perorangan-perorangan dipelihara oleh Tuhan, 
dan mereka itu diadili dan diberi pembalasan oleh Tuhan sesuai dengan itu.

2716. Hari penghukumanmu yang telah dijanjikan ini.

a7 : 52.  b5 : 58-59.  c30 : 28.
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Surah 46
AL-AHQĀF

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 36, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini surah terakhir dalam kelompok Hā Mīm. Seperti surah-
surah lainnya dalam kelompok ini, Surah Al-Ahqaf diturunkan di Mekah 
menjelang pertengahan masa Nubuwah Rasulullah sebelum Hijrah. 
Noldeke memposisikan waktu turunnya segera sesudah surah ketujuh. 
Surah ini agaknya sama dengan surah-surah lainnya dari kelompok 
surah-surah Hā Mīm dalam nada dan tujuannya. Surah sebelumnya 
telah berakhir dengan maklumat khidmat bahwa “Tuhan adalah Wujud 
yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” Dalam surah ini kebenaran 
penda’waan yang dinyatakan dalam kata-kata tersebut telah dibuktikan. 
Surah ini menyatakan bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Tuhan yang 
Mahabijaksana dan Mahaperkasa. Tuhan itu Mahabijaksana dalam arti 
bahwa ajaran-ajaran Al-Qur’an itu berlandaskan pada dasar-dasar yang 
kokoh lagi kuat, dan didukung oleh akal, pikiran sehat, dan pengalaman 
manusia yang telah begitu lama itu; dan Dia Mahaperkasa dalam arti 
bahwa dengan hidup sesuai dengan cita-cita asas-asas Al-Qur’an, kaum 
Muslimin akan mencapai martabat yang berpengaruh dan memegang 
tampuk kekuasaan atas lawan-lawan mereka.

Ikhtisar Surah 
Seperti keenam surah sebelumnya, surah ini dimulai dengan 

pokok pembahasan tentang wahyu Al-Qur’an dan Tauhid Ilahi yang 
merupakan pembahasan utama, dan memberikan dalil-dalil berikut 
ini untuk menyanggah kemusyrikan: (a) Hanya Wujud itulah yang 
dapat memerintahkan dan menuntut kita agar kita mencintai dan 
menyembah Dia Yang di samping Maha Pencipta dan Pemelihara kita, 
adalah Mahakuasa lagi Mahaperkasa, dan oleh karena itu Dia dapat 
memaksakan ketaatan kepada hukum-hukum dan perintah-perintah-
Nya. (b) Kemusyrikan tidak didukung oleh kitab suci mana pun. (c) 
Pengetahuan, akal, dan pengalaman manusia menolak dan berontak 
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terhadapnya. (d) Suatu wujud sembahan, yang tidak dapat menjawab, 
dan memang tidak menjawab doa-doa kita, tidak ada gunanya, dan 
apa yang disebut tuhan-tuhan oleh orang-orang musyrik tidak mampu 
membalas doa-doa para penganutnya.

Lebih lanjut surah ini mengatakan bahwa dakwa Rasulullah Saw 
sebagai nabi bukanlah suatu gejala baru. Utusan-utusan Allah telah 
biasa muncul pada setiap masa dan di tengah-tengah segala bangsa 
untuk mengajarkan kepada mereka Tauhid Ilahi dan kewajiban mereka 
terhadap sesama makhluk. Kemudian, alasan bahwa, “Jika seandainya 
ada sesuatu kebaikan dalam wahyu yang dikemukakan kepada kami 
yang berpengetahuan lebih luas dan berkedudukan lebih baik dalam 
hidup ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang pertama-tama 
menerimanya” yang pada umumnya dikemukakan oleh orang-orang 
kafir sebagai dalih dan alasan untuk menolak wahyu Ilahi, ditolak oleh 
surah ini karena alasan itu bodoh dan tidak berdasar.

Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa, sementara orang-orang 
kafir menolak Amanat Ilahi karena berbangga atas sumber-sumber 
kekayaan duniawi mereka yang berlimpah-limpah, orang-orang lain 
yang dianugerahi keimanan dan kekayaan rohani menerimanya dan 
gigih berpegang padanya, meskipun mereka dihadapkan kepada 
cobaan-cobaan dan kesengsaraan yang sehebat-hebatnya. Kemudian 
surah ini mengisyaratkan kepada nasib kaum ‘Ad, suatu bangsa yang 
dahulu pernah hidup subur makmur tidak jauh dari orang-orang Mekah, 
guna menunjukkan bahwa keinginan tidak pernah berjaya. Kaum ‘Ad 
telah dihancurluluhkan demikian rupa sehingga peradaban mereka yang 
besar dan megah itu tidak ada bekasnya lagi.

Menjelang akhir, surah ini mencanangkan peringatan kepada kaum 
Rasulullah Saw bahwa jangan hendaknya mereka disesatkan oleh 
harta kekayaan dan kemakmuran mereka, begitu pula oleh kemiskinan 
dan kelemahan orang-orang Muslim pada saat itu, dan bahwa apabila 
mereka tetap bersikeras menolak Amanat Ilahi, kemakmuran mereka 
sendiri akan mendatangkan kebinasaan kepada diri mereka.

Surah ini berakhir dengan anjuran kepada Rasulullah Saw serta 
para pengikut beliau, sambil menyerukan kepada mereka bahwa selaku 
pembela kebenaran yang gagah berani, mereka harus menanggung 
dengan sabar dan tawakal segala penderitaan dan penindasan yang 
sedang ditimpakan atas mereka, sebab saat sedang mendatang dengan 
cepat sekali, ketika perjuangan mereka akan berhasil, dan orang-orang 
yang aniaya terhadap mereka akan bertekuk lutut di hadapan mereka 
dengan penuh kehinaan dan kerendahan, sambil merengek minta ampun 
dan belas kasihan.
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JUZ XXVI

1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ الجزء   26

2. bHā Mīm.  ﴾۲﴿ۚ ٰحٓم 
3. Kitab ini cDiturunkan dari 

Allah, Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

حَِکۡیِم ﴿۳﴾ 
ۡ

ِہ  الۡعَِزیِۡز ال
ِزیُۡل  الِۡکٰتِب ِمَن اللّٰ

ۡ
تَن

4. “Kami dtidak menciptakan 
seluruh langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya, melainkan 
dengan kebenaran dan untuk masa 
tertentu.2717 Tetapi orang-orang yang 
ingkar berpaling dari apa-apa yang 
telah diperingatkan kepada mereka.”

  
ۤ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض َو َما بَۡیَنُہَما َما َخلَۡقَنا الّسَ

  
ۤ
ُرۡوا َعمَّا

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ي ؕ َو ال َسّمً حَّقِ َو اََجٍل ّمُ
ۡ

ا بِال
َّ ِال

اُنِۡذُرۡوا ُمۡعِرُضۡوَن ﴿۴﴾ 

5. Katakanlah kepada mereka: 
e”Apakah kamu mengetahui apa 
yang kamu seru selain dari Allah? 
Tunjukkanlah kepadaku apa yang 
telah mereka ciptakan dari bumi 
ini, atau mereka mempunyai bagian 
dalam penciptaan seluruh langit?2718 
Bawalah kepadaku sebuah kitab 
yang diwahyukan sebelum ini atau 
peninggalan berupa ilmu,2719 jika 
kamu orang-orang yang benar.”

اَُرۡونِۡي   ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡدُعۡوَن  ا   ّمَ اََرَءیۡتُۡم  قُۡل 

فِي  ِشۡرٌک  ۡم 
ُ
لَہ اَۡم  الۡاَۡرِض  ِمَن  َخلَُقۡوا  َماَذا 

اۤ  اَۡو 
َ

ۡن  قَۡبِل ٰہذ ٰمٰوِت ؕ ائُۡتۡونِۡي  بِِکٰتٍب ّمِ الّسَ

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۵﴾ 
ُ
ٍم  ِاۡن ک

ۡ
ۡن ِعل اَثَٰرٍۃ  ّمِ

2717. Alam semesta mempunyai permulaan dan juga mempunyai ke-
sudahan. “Segala sesuatu yang ada di atasnya (bumi) itu akan binasa. Dan 
yang akan kekal hanyalah Wujud Tuhan engkau, Pemilik segala kemegahan 
dan kemuliaan (QS.55:27-28).

2718 . Yang dapat menarik kecintaan dan layak disembah hanyalah 
Wujud yang, selaku perencana dan pencipta alam semesta, mengendalikan 
nasib kita. Akan tetapi, tuhan-tuhan palsu orang-orang musryik bukan hanya 
tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka sendiri telah diciptakan (QS.25:4).

2719. Pada hakikatnya, tidak ada sumber lain yang dapat membuat suatu 

a1 : 1.  b40 : 2; 41 : 2; 42 : 2; 43 : 2; 44 : 2; 45 :2.
c20 : 5; 32 : 3; 36 : 6; 40 : 3; 45 : 3.  d21 : 17; 38 : 28; 44 : 39.  e35 : 41.
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dasar yang menetapkan apakah suatu kepercayaan tertentu benar atau salah, 
kecuali sumber kitab yang diwahyukan, begitu juga ilmu pengetahuan dan 
akal manusia. 

2720. Islam mengemukakan Tuhan yang Hidup, yang menampakkan 
wujud-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan mengabulkan doa-doa mereka 
dan menghibur mereka dalam waktu susah dengan mengucapkan kepada 
mereka kata-kata penenteraman hati dan hiburan (QS.2:187).

2721. Ungkapan “min Allāh” berarti: (a) Dalam melawan Allah; (b) 
(Melepaskan diri) dari azab Ilahi.

6. Dan siapakah yang lebih 
sesat daripada orang yang menyeru 
selain Allah, yang tidak dapat 
menjawab seruannya sampai Hari 
Kiamat2720 dan bahkan amereka 
lalai dari doa mereka?

َمۡن   ِہ 
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  یَّۡدُعۡوا  ِممَّۡن    

ُ
اََضّل َمۡن  َو 

َعۡن  ۡم 
ُ
ہ َو   الِۡقٰیَمِۃ   یَۡوِم  ِالٰي    

ۤ
لَٗہ ِجۡیُب 

َ
يَۡست ا 

َّ ل

ُدَعٓائِہِۡم  ٰغِفُلۡوَن ﴿۶﴾ 

7. bDan apabila manusia di-
bangkitkan sesudah mati, mereka, 
tuhan-tuhan palsu itu, akan 
menjadi musuh-musuh bagi yang 
menyembahnya dan  akan meng-
ingkari ibadah mereka.

انُۡوا 
َ
ۡم  اَۡعَدٓاًء ّوَ  ک

ُ
انُۡوا لَہ

َ
اُس ک َو  ِاَذا ُحِشَر  الّنَ

فِرِیَۡن ﴿۷﴾ 
ٰ

بِِعَباَدتِہِۡم ک

8. cDan apabila dibacakan 
kepada mereka tanda-tanda Kami 
yang jelas, berkatalah orang-orang 
yang ingkar kepada kebenaran 
ketika datang kepada mereka, “Ini 
adalah sihir yang nyata!”

ِذیَۡن 
َّ ال قَاَل  ٰنٍت  بَّیِ ٰیُتَنا 

ٰ
ا َعلَۡیہِۡم   تُۡتلٰي  ِاَذا  َو 

 ﴾۸﴿ؕ ِبیٌۡن  ا ِسۡحٌر  ّمُ
َ

ۡم � ٰہذ
ُ
ا َجٓاَءہ حَّقِ لَّمَ

ۡ
ُرۡوا لِل

َ
ف

َ
ک

9. Apakah mereka berkata, “Ia 
telah mengada-adakannya?” dKata-
kanlah, “Sekiranya aku telah meng-
ada-adakannya, kamu sedikitpun 
tidak akan mampu untuk membela 
aku2721 melawan Allah. Dan Dia 
lebih mengetahui tentang apa yang 
kamu katakan tanpa tujuan di 
dalamnya. Cukuplah Dia saksi 
antara aku dan kamu, dan Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.”

َریُۡتٗہ فَلَا  
َ
ت

ۡ
ٰرىُہ ؕ  قُۡل  ِاِن اف

َ
ت

ۡ
اَۡم  یَُقۡولُۡوَن  اف

اَۡعلَُم   َشۡیًئاُؕہَو  ِہ 
اللّٰ ِمَن  لِۡي  تَۡملُِکۡوَن 

َشِہۡیًدا  ۭ بَۡیِنۡي   بِٖہ  ي 
ٰ
ف

َ
ک  ؕ ِفۡیِہ  تُِفۡیُضۡوَن   بَِما 

ِحۡیُم ﴿۹﴾  ۡم ؕ َو ُہَو الَۡغُفۡوُر  الّرَ
ُ

َو بَۡیَنک

a10 : 30.   b6 : 23; 10 : 29.  c34 : 44; 61 : 7.  d11: 36.
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2722. Saksi dari antara Bani Israil adalah Nabi Musa As. Kepada 
nubuatannya yang berkenaan dengan kedatangan Rasulullah Saw itulah yang 
telah diisyaratkan dalam ayat ini. Adapun nubuatan itu berbunyi sebagai 

10. Katakanlah, “Aku bukan 
rasul baru di antara rasul-rasul, 
dan tidak pula aku mengetahui 
apa yang akan diperbuat ter-
hadapku atau terhadapmu. aAku 
hanya mengikuti apa yang di-
wahyukan kepadaku, dan aku 
tidak lain hanyalah seorang pem-
beri peringatan yang nyata.”

اَۡدِرۡي    
ۤ
َما َو  ُسِل  الّرُ َن  ّمِ بِۡدًعا  ُکۡنُت  َما  قُۡل 

ي   ا َما یُۡوحٰۤ
َّ ِبُع ِال

َّ ۡم ؕ ِاۡن  اَت
ُ

َما یُۡفَعُل بِۡي  َو لَا بِک

ِبیٌۡن ﴿۱۰﴾  ا نَِذیٌۡر ّمُ
َّ   اَنَا�  ِال

ۤ
ّيَ َو َما

َ
ِال

11. Katakanlah, “Terangkanlah 
kepadaku  jika Al-Qur’an ini dari 
Allah dan kamu mengingkarinya, 
padahal bseorang saksi dari Bani 
Israil2722 memberi kesaksian 
mengenai kedatangan seseorang 
semisalnya kemudian ia beriman, 
akan tetapi kamu berlaku sombong 
untuk beriman?” Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang aniaya.*

ۡرتُۡم  
َ
ف

َ
ک َو  ِہ 

اللّٰ ِعۡنِد  ِمۡن  اَن 
َ
ک ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم   قُۡل 

َعلٰي  ِاۡسَرٓاِءیَۡل  ۡن ۭ بَِنۡيۤ  ّمِ َشاِہٌد  َشِہَد  َو  بِٖہ 

لَا  َہ 
اللّٰ بَۡرتُۡم ِؕاّنَ 

ۡ
اۡسَتک َو  َٰمَن 

فَا ِمۡثِلٖہ 

لِِمیَۡن ﴿٪۱۱﴾ 
ٰ

یَۡہِدي الَۡقۡوَم الّظ 

12. Dan orang-orang yang 
ingkar berkata kepada orang-
orang yang beriman, c”Sekiranya 
Al-Qur’an itu baik, tentu mereka 
tidak dapat mendahului kami 
untuk beriman kepadanya.” Dan  
karena mereka tidak mendapat 
petunjuk dengan itu, maka 
mereka pasti akan berkata, “Ini 
adalah kedustaan yang lama!”

اَن 
َ
ک لَۡو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال قَاَل  َو 

یَۡہَتُدۡوا  لَۡم  ِاۡذ   َو    ؕ ِالَۡیِہ    
ۤ
َسَبُقۡونَا ا  ّمَ َخیًۡرا 

ٌک قَِدیٌۡم ﴿۱۲﴾ 
ۡ
ۤ  ِاف ا

َ
بِٖہ  فََسَیُقۡولُۡوَن  ٰہذ

a6 : 51; 7 : 204.  b11 : 18; 61 : 7.   c11 : 28.

* Di sini, maksud dari ‘syaahid’ adalah Nabi Musa As, dan maksud beriman kepadanya adalah 
beriman kepada nabi yang akan datang, yakni Rasulullah Saw yang kedatangannya telah 
diberi kesaksian oleh beliau As, sebagaimana disebutkan, “Aku akan membangkitkan kepada 
mereka seorang nabi seperti engkau diantara saudara-saudara mereka dan akan meletakkan 
kalam-Ku di mulutnya dan apapun yang Kuperintahkan kepadanya, dia akan katakan kepada 
mereka.” (Ulangan 18:18) dan maksud dari ‘wastakbartum’ adalah kaum Bani Israil yang 

R.2
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13. Dan, sebelum ini telah ada 
aKitab Musa sebagai petunjuk 
dan rahmat; dan bini adalah 
Kitab dalam bahasa Arab, yang 
menyempurnakan nubuatan-
nubuatan sebelumnya, 2723supaya 
memberi peringatan kepada 
orang-orang yang berlaku aniaya, 
dan memberi kabar suka kepada 
orang-orang yang berbuat baik.

 ؕ َو 
ً

ي  ِاَماًما ّوَ َرۡحَمۃ َو ِمۡن  قَۡبِلٖہ کِٰتُب ُمۡوسٰۤ

ا  لُِّیۡنِذَر  ٌق  لَِّسانًا َعَربِّیً َصّدِ ا ِکٰتٌب ّمُ
َ

ٰہذ

ُمۡحِسِنیَۡن ﴿۱۳﴾ 
ۡ
ِذیَۡن َظلَُمۡوا ۖ َو بُۡشٰري لِل

َّ ال

14. cSesungguhnya orang-
orang yang berkata, “Tuhan kami 
adalah Allah,” kemudian mereka 
istiqomah, maka tidak akan 
ada ketakutan pada diri mereka 
dan tidak pula mereka akan 
bersedih.2724

ُہ  ثُّمَ اۡسَتَقاُمۡوا فَلَا 
ِذیَۡن قَالُۡوا َربَُّنا اللّٰ

َّ ِاّنَ  ال

 ﴾۱۴ۚ ۡم َيۡحَزنُۡوَن ﴿
ُ
َخۡوٌف َعلَۡیہِۡم  َو لَا ہ

berikut, “Bahwa Aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari 
antara segala saudaranya, yang seperti engkau, dan Aku akan memberikan 
segala firman-Ku dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan segala yang 
Kusuruh akan dia. Bahwa sesungguhnya barangsiapa yang tidak mau dengar 
akan segala firman-Ku yang akan dikatakan olehnya dengan nama-Ku niscaya 
Aku menuntutnya kelak kepada orang itu” (Ulangan 18:18-19).

2723. Ayat 11 yang didukung oleh Ulangan 18:18 merujuk kepada 
kedatangan seorang nabi dari antara Bani Ismail. Ayat yang sekarang ini 
menunjuk ke tanah Arab sebagai tempat turunnya nabi, yang akan mempunyai 
persamaan dengan Nabi Musa As itu dan juga kepada Kitab (Al-Qur’an) yang 
akan menggenapi nubuatan-nubuatan yang terkandung di dalam Kitab Musa 
dan juga akan diunggulinya. Nubuatan yang bersangkutan adalah sebagai 
berikut: “bahwa inilah firman akan hal negeri Arab: Di dalam gurun Arab 
kamu akan bermalam, hai kafilah orang Dedan. Datanglah mendapatkan 
orang yang berdahaga sambil membawa air, hai orang isi negeri Tema! Dan 
unjuklah roti kepada orang-orang yang lari itu” (Yesaya 21:13-15).

2724. Ketakutan atau kesedihan apakah, sekalipun di bawah himpitan 
cobaan sehebat-hebatnya, mungkin dapat mengganggu watak sabar dan sikap 
tenang seorang mukmin sejati yang memiliki keimanan tangguh bahwa Allah, 
Sang Pencipta dan Rabb sekalian alam, berada di belakangnya?

a28 : 44.  b20 : 114; 42 : 8; 43 : 4.  c29 : 70; 41 : 31.

akan mengingkari Rasulullah Saw. Dijelaskan kepada mereka bahwa pendiri umat kalian 
beriman kepada Rasulullah Saw, akan tetapi kalian mengingkarinya. Seolah-olah selamanya 
kebanggaan kalian dalam pengingkaran terjadi karena ketakaburan. 
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15. Mereka itulah penghuni 
surga; mereka akan menetap 
di dalamnya untuk selamanya, 
sebagai ganjaran atas apa yang 
telah mereka kerjakan.

 ۚ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک  اُول

انُۡوا  یَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۵﴾ 
َ
َجَزٓاًء  ۭ بَِما  ک

16. aDan Kami perintahkan 
kepada manusia supaya berbuat 
baik kepada kedua orang tuanya. 
Ibunya mengandungnya dengan 
susah-payah, dan melahirkannya 
dengan susah-payah; dan mengan-
dungnya sampai menyapihnya 
selama tiga puluh bulan,2725 hingga 
ketika ia mencapai usia dewasa2726 
dan mencapai usia empat puluh 
tahun, ia berkata: b”Wahai Tuhan-
ku, anugerahkanlah taufik kepada-
ku supaya aku dapat mensyukuri 
nikmat Engkau yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan ke-
pada kedua orang tuaku, dan 
supaya aku dapat beramal saleh 
yang Engkau meridainya. Dan 
perbaikilah bagiku dalam keturun-
anku. Sesungguhnya aku kembali 
kepada Engkau; dan sesungguh-
nya aku termasuk orang-orang 
yang berserah diri kepada Eng-
kau.”

ۡیَنا الِۡانَۡساَن بَِوالَِدیِۡہ ِاۡحٰسًناؕ َحَملَۡتُہ  َو َوّصَ

ٗہ 
ُ
ِفٰصل َو  ٗہ 

ُ
َحۡمل َو   ؕ ۡرًہا 

ُ
ک َوَضَعۡتُہ  ّوَ  ۡرًہا 

ُ
ک ٗہ  اُّمُ

بَلََغ  َو  ٗہ  اَُشّدَ بَلََغ  ِاَذا  ي 
ٰۤ
َشۡہًراَؕحّت ثَلُٰثۡوَن 

َر 
ُ

اَۡشک اَۡن  اَۡوِزۡعِنۡيۤ  َرّبِ  قَاَل   �  
ً

َسَنۃ اَۡربَِعیَۡن 

اَۡن  َو  َوالَِدّيَ  َعلٰي  َو  َعلَّيَ  اَنَۡعۡمَت  ِتۡيۤ 
َ ّ ال نِۡعَمَتَک 

یَِّتۡي ؕ  اَۡعَمَل َصاِلحًا تَۡرٰضُہ َو اَۡصِلۡ� لِۡي فِۡي ُذّرِ

ِۡي ِمَن الُۡمۡسلِِمیَۡن ﴿۱۶﴾ 
ّ

ِۡي تُۡبُت ِالَۡیَک َو ِان
ّ

ِان

2725. Dalam QS.31:15 dinyatakan bahwa menyusui bayi itu lamanya 
dua tahun. Akan tetapi, dalam ayat ini masa hamil dan menyusui digabungkan 
menjadi tiga puluh bulan, hal mana memberikan selisih enam bulan sebagai 
masa pembuahan; dan agaknya masa itulah yang selama itu si wanita yang 
hamil merasakan beban kehamilannya, sedang bulan keempat merupakan 
waktu ketika ia mempunyai perasaan seperti itu.

2726. Kata Asyudd rupanya telah dipergunakan di sini dalam arti 
kedewasaan rohani, dan pada QS.12:23 juga, dan arti kematangan pikiran 
dan jasmani pada QS.6:153 dan QS.18:83.

a6 : 152; 17 : 24; 29 : 9.  b27 : 20.
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17. Mereka itulah orang-orang 
yang Kami terima  yang terbaik dari 
mereka, apa yang mereka kerjakan, 
dan akan Kami ampuni keburukan-
keburukan mereka. Mereka akan 
menjadi  penghuni surga, sebagai 
pemenuhan janji yang benar yang 
telah dijanjikan kepada amereka.*

ۡم اَۡحَسَن َما َعِمُلۡوا 
ُ
ُل َعۡنہ ۡنَ نََتَقّبَ ِذی

َّ ِٰٓئَک ال اُول

 ؕ ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحِب  فِۡيۤ  تِہِۡم 
ٰ
ا َسّیِ َعۡن  جَاَوُز 

َ
نَت َو 

انُۡوا یُۡوَعُدۡوَن ﴿۱۷﴾ 
َ
ِذۡي ک

َّ ۡدِق ال َوۡعَد الّصِ

18. Dan orang yang berkata 
kepada ibu-bapaknya: “Ah! Apakah 
kamu berdua mengancamku bahwa 
aku akan dibangkitkan lagi, pada-
hal keturunan demi keturunan telah 
berlalu sebelumku?” Dan mereka 
berdua meratap kepada Allah me-
mohon pertolongan dan berkata 
kepada anaknya, “Celakalah kamu! 
Berimanlah, sungguh janji Allah itu 
benar.” Tetapi ia berkata, “Ini tidak 
lain hanyalah  dongengan orang-
orang terdahulu.”

اَتَِعٰدنِِنۡيۤ    
ۤ
لَُّکَما اُّفٍ  لَِوالَِدیِۡہ   قَاَل   ِذۡي  

َّ ال َو 

 ۚ قَۡبلِۡي  ِمۡن   الُۡقُرۡوُن  َخلَِت  قَۡد  َو  اُۡخَرَج  اَۡن 

ِاّنَ    ۖ ِٰمۡن 
ا َویۡلََک  َہ 

اللّٰ ِن 
ٰ
يَۡسَتِغۡیث ُہَما  َو 

اۤ اََساِطیُۡر  
َّ ۤ ِال ا

َ
 ۚ فََیُقۡوُل َما ٰہذ

ٌ
ِہ َحّق

َوۡعَد اللّٰ

لِیَۡن ﴿۱۸﴾  الۡاَّوَ

19. Mereka itulah orang-orang 
yang telah pasti atas mereka, 
ketetapan mengenai azab kepada 
bumat-umat yang telah berlalu 
sebelum mereka dari jin dan 
manusia. Sesungguhnya mereka 
itulah orang-orang yang rugi.

اَُمٍم   فِۡيۤ  الَۡقۡوُل  َعلَۡیہُِم    
َ

َحّق ِذیَۡن 
َّ ال ِٰٓئَک  اُول

 ؕ الِۡانِۡس  َو  ِجّنِ 
ۡ

ال َن  ّمِ قَۡبلِہِۡم   ِمۡن   َخلَۡت  قَۡد 

انُۡوا ٰخِسِریَۡن ﴿۱۹﴾ 
َ
ۡم  ک

ُ
ہ

ِانَّ

20. Dan bagi setiap orang ada 
derajat sesuai dengan apa yang telah 
mereka camalkan, dan supaya Allah  
menyempurnakan bagi mereka 
ganjaran amal-amal mereka2727 dan 
mereka tidak akan dianiaya.

ۡم  
ُ
َِیہ

فّ لُِیَو اَۚو  َعِمُلۡو مَّا  ّمِ ٰجٌت  َر َد ّلٍ 
ُ
لِک َو 

ۡم  لَا  یُۡظلَُمۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ُ
ۡم  َو ہ

ُ
اَۡعمَالَہ

a17 : 109; 19 : 62; 73 : 19.  b7 : 39; 41 :26.  c61 : 133.

* Maksud dari ‘Ahsana maa ‘amiluu’ adalah, bahwa Allah Ta’ala tidak akan mengganjar orang-
orang mukmin berdasarkan amal-amal mereka yang kurang baik, tetapi Dia akan mengganjar 
mereka  sesuai dengan bagian-bagian terbaik dari amal-amal mereka. 

2727. Semua pekerjaan manusia akan diadili dan ditimbang dengan 
seksama, dan semua keadaan yang bersangkut paut dengan perbuatannya 
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21. Dan ingatlah pada hari 
ketika orang-orang yang ingkar 
akan dihadapkan kepada api,  akan 
dikatakan kepada mereka, “Kamu 
telah menghabiskan segala yang 
baik di dalam kehidupan duniamu, 
dan kamu telah menikmatinya. 
aMaka pada hari ini kamu akan 
dibalas dengan azab yang hina, di-
sebabkan kamu berlaku sombong 
di bumi2728 tanpa hak, dan karena 
kamu telah berbuat durhaka.”

اِرؕ  اَۡذَہۡبتُۡم  ُرۡوا َعلَي الّنَ
َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو یَۡوَم  یُۡعرَُض ال

اۡسَتۡمَتۡعتُۡم  َو  نَۡیا  الّدُ ُم 
ُ

َحَیاتِک فِۡي  ۡم 
ُ

ٰبِتک َطّیِ

بَِما  ُہۡوِن 
ۡ
ال اَب 

َ
َعذ ۡجَزۡوَن 

ُ
ت فَالَۡیۡوَم   ۚ بَِہا 

حَّقِ 
ۡ

ال بَِغیِۡر  الۡاَۡرِض  فِي  ِبُرۡوَن 
ۡ

تَۡسَتک ۡنتُۡم 
ُ
ک

َو بَِما ُکۡنتُۡم  تَۡفُسُقۡوَن ﴿٪۲۱﴾  

22. Dan ingatlah bsaudara ‘Ad, 
ketika ia memperingatkan kaum-
nya di bukit-bukit pasir, dan 
sesungguhnya telah berlalu para 
pemberi peringatan sebelum dia 
dan juga sesudahnya  ia berkata, 
“Janganlah kamu menyembah 
selain Allah. Sungguh aku takut-
kan azab hari yang besar atas 
kamu.”

بِالۡاَۡحَقاِف  قَۡوَمٗہ  َر 
َ

اَنۡذ ِاۡذ    ؕ َعاٍد  اََخا  ۡر  
ُ
اۡذک َو 

ِمۡن  َو  یََدیِۡہ   ِمۡن ۭ بَیِۡن  ُر 
ُ

ذ الّنُ َخلَِت  قَۡد  َو 

اََخاُف  ِۡيۤ 
ّ

َہ ِؕان
اللّٰ ا 

َّ ِال ا 
ۤ
تَۡعُبُدۡو ا 

َّ اَل ِفٖہۤ 
ۡ
َخل

اَب یَۡوٍم َعِظۡیٍم ﴿۲۲﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ

َعلَۡیک

ربع 
الحزب

51

23. Mereka berkata, “Apakah 
engkau datang kepada kami 
supaya engkau memalingkan kami 
dari tuhan-tuhan kami? Maka 
datangkanlah kepada kami apa 
yang engkau ancamkan kepada 
kami, jika engkau termasuk corang-
orang yang benar.”

تَِنا 
ۡ
ِلَہِتَناۚ  فَا

ٰ
َنا َعۡن ا

َ
ِفک

ۡ
ا اَِجۡئَتَنا لَِتا قَالُۡوۤ

ِدِقیَۡن ﴿۲۳﴾  ۡنَت ِمَن الّصٰ
ُ
  ِاۡن  ک

ۤ
بَِما تَِعُدنَا

akan diperhatikan sebelum keputusan dijatuhkan. Hukum Ilahi berkenaan 
dengan pembalasan berlaku dengan cara ini, yaitu, kalau ganjaran untuk amal 
baik berlipat kali lebih besar dari amal itu sendiri, sedang hukuman untuk 
amal buruk akan setimpal dengan perbuatan itu sendiri.

2728. Pada Hari Pembalasan orang-orang kufur dihadapkan kepada 
akibat-akibat perbuatan buruk mereka, mereka akan diberitahu bahwa 
mereka telah mengeksploitasi sepenuhnya dan menguras habis nikmat dunia, 
yang telah dilimpahkan Tuhan kepada mereka hingga ampasnya, dan tidak 
memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan baik, melainkan untuk keberhasilan 

a6 : 94.  b7 : 66; 11 : 51  c7 : 71.

R.3
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24. Ia berkata, “Sesungguhnya 
ilmu2729 itu hanya di sisi Allah. 
Dan aku menyampaikan kepada 
kamu dengan apa yang aku 
diutus. Akan tetapi aku melihat 
kamu adalah kaum yang sangat 
jahil.

ُت 
ۡ
  اُۡرِسل

ۤ
ا ۡم ّمَ

ُ
ُِغک

ّ ِہَۖو اُبَل
ُم ِعۡنَد اللّٰ

ۡ
َما الِۡعل

قَاَل ِانَّ

ۡجَہُلۡوَن ﴿۲۴﴾ 
َ
ۡم  قَۡوًما ت

ُ
ۡيۤ  اَٰرىک بِٖہ  َو لِٰکّنِ

25. Maka ketika mereka me-
lihat azab berupa awan menuju 
ke arah lembah-lembah mereka, 
mereka berkata, “Inilah awan 
yang akan menurunkan hujan 
kepada kami.” Kami berfirman, 
“Tidak, bahkan itulah yang kamu 
minta supaya disegerakannya, 
—aangin yang di dalamnya ada 
azab yang pedih;”

قَالُۡوا  اَۡوِدیَِتہِۡم  ۡسَتۡقِبَل  ّمُ َعاِرًضا  َراَۡوُہ  ا  فَلَّمَ

تُۡم بِٖہؕ  
ۡ
مِۡطُرنَاؕ  بَۡل ُہَو  َما اۡسَتۡعَجل

ُ
ا َعاِرٌض ّم

َ
ٰہذ

 ﴾۲۵ۙ اٌب  اَلِۡیٌم ﴿
َ

ِریٌۡح  ِفۡیَہا َعذ

26. yang akan membinasakan 
segala sesuatu dengan perintah 
Tuhan-nya.  Maka pada waktu 
subuh, tiada sesuatu yang terlihat 
selain rumah-rumah mereka. 
Begitulah Kami membalas kaum 
yang berdosa.

ا 
َّ ِال ي  یُرٰۤ لَا  ۡصَبحُۡوا 

َ
فَا َربَِّہا  ۡمِر 

َ
ۡيٍء ۭ بِا

َ
ش  

َ
ّل

ُ
ک تَُدّمُِر 

ۡجِزي الَۡقۡوَم الُۡمۡجِرِمیَۡن ﴿۲۶﴾ 
َ

لَِک ن
ٰ

ذ
َ
ۡمؕ  ک

ُ
َمٰسِکُنہ

maksud-maksud kotor mereka, maka mereka sekarang harus bersiap-siap 
menanggung kehinaan dan kenistaan sebagai balasan yang setimpal dengan 
perbuatan-perbuatan buruk mereka.

2729. Karena hanya Allah Swt yang mengetahui keadaan-keadaan, yang 
di dalam keadaan-keadaan itu manusia melakukan perbuatan-perbuatannya, 
baik ataupun buruk, oleh karena itu hanya Allah-lah yang mengetahui, apakah 
manusia telah mengundang azab-Nya atau tidak; dan pengetahuan tentang 
waktu, cara, dan bentuk hukuman pun hanya ada pada hadirat-Nya.

a41 : 17.
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27. Dan sesungguhnya aKami 
telah meneguhkan kedudukan 
mereka, di dalam hal-hal yang 
Kami tidak meneguhkan ke-
dudukan kamu di dalamnya; dan 
Kami memberikan kepada mereka 
pendengaran, penglihatan dan 
hati.2730 Tetapi, tidak bermanfaat 
sedikit pun bagi mereka pen-
dengaran, penglihatan mereka dan 
tidak pula hati mereka, karena 
mereka mengingkari tanda-tanda 
Allah; dan bapa yang dahulu 
mereka selalu perolok-olokan 
telah mengepung mereka.

َنا 
ۡ
َجَعل َو  ِفۡیِہ  ۡم 

ُ
ک ّنٰ

َّ
ک ّمَ ِاۡن   

ۤ
ِفۡيمَا ۡم 

ُ
ہ ّنٰ

َّ
َمک لََقۡد  َو 

ۡم 
ُ
  اَۡغٰني َعۡنہ

ۤ
مَا

َ
ـَِٕدًۃ ۖف

ۡ
ۡم َسۡمًعا ّوَ اَبَۡصاًرا ّوَ اَف

ُ
لَہ

ۡيٍء 
َ

ش ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ـَِٕدتُہ

ۡ
اَف   ۤ لَا َو  ۡم 

ُ
اَبَۡصاُرہ  ۤ لَا َو  ۡم 

ُ
َسۡمُعہ

ا  ّمَ بِہِۡم   َحاَق  َو  ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
بِا  � َيۡجَحُدۡوَن  انُۡوا 

َ
ک ِاۡذ 

انُۡوا بِٖہ يَۡسَتۡہِزُءۡوَن ﴿٪۲۷﴾ 
َ
ک 

28. Dan sesungguhnya Kami 
membinasakan kota-kota di seki-
tarmu;2731 dan Kami telah menje-
laskan tanda-tanda Kami dalam 
berbagai cara, supaya mereka 
kebali2732 kepada Kami.

الُۡقٰري  َن  ّمِ َحۡولَُکۡم  َما  اَۡہلَۡکَنا  لََقۡد  َو 

یَۡرِجُعۡوَن ﴿۲۸﴾  ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل ٰیِت 
ٰ

الۡا َنا 
ۡ
ف َصّرَ َو 

2730. Af ’idah (banyak hati) adalah jamak dari Fu’ād, yang sama artinya 
dengan Qalb (hati), kedua-keduanya berarti hati, otak atau kecerdasan 
(intelek). Dalam Al-Qur’an, kedua perkataan itu telah dipergunakan dengan 
arti yang sama. Pada QS.28:11 kedua kata itu dipergunakan bersama-sama, 
dan berarti “hati”. Hubungan kalimatlah yang menentukan, pada tempat 
mana kata tersebut dipakai dalam arti “hati” dan pada tempat mana dalam arti 
“otak.” Akan tetapi, beberapa penulis membedakan antara Fu’ād dan Qalb 
itu; yang kedua dikatakan mempunyai arti lebih khusus dari yang pertama 
yaitu yang disebut Ghisya‘ atau Wi ‘ā’, atau bagian-tengah atau bagian-
dalam Qalb. Tāra Fu’āduhū berarti pikirannya, atau kecerdasannya, atau 
keberaniannya melayang (Lane).

2731. Kaum-kaum ‘Ad dan Tubba’ menguasai wilayah yang terbentang 
luas di Arabia Selatan; dan suku bangsa Tsamud tinggal di sebelah barat daya 
Arabia, dan di pantai Laut Mati terletak kota-kota Sodom dan Gomorrah. 
Kehancuran tempat-tempat itu merupakan pembuka-mata untuk orang-orang 
Mekah. Kata-kata “di sekitarmu” dapat juga berarti di seluruh dunia.

2732. Al-Qur’ an berulang kali kembali kepada masalah keimanan, 
akhlak, dan masalah-masalah sebangsanya yang bersifat pokok, dan 

a6 : 7.  b21 : 42.

R.4
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29. aMaka, mengapa yang me-
reka sembah selain Allah untuk 
mendekatkan mereka kepada-Nya 
tidak dapat menolong mereka? 
Tidak, bahkan mereka itu telah 
lenyap dari mata mereka. Itulah 
akibat kedustaan mereka, dan apa 
yang mereka ada-adakan.

ِہ  
اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  ۡوا 

ُ
خَذ

َّ
ات ِذیَۡن 

َّ ال ُم 
ُ
نََصَرہ لَا  فََلۡو 

ۡم ۚ َو ٰذلَِک  
ُ
ۡوا َعۡنہ

ُ
 ؕ بَۡل َضّل

ً
لِـَہۃ

ٰ
قُۡربَانًا ا

ُرۡوَن ﴿۲۹﴾ 
َ
انُۡوا یَۡفت

َ
ۡم  َو  َما  ک

ُ
ہ

ُ
ک

ۡ
ِاف

30. Dan ingatlah ketika bKami 
hadapkan kepada engkau se-
golongan dari jin2733 yang ingin 
mendengarkan Al-Qur’an, maka 
ketika mereka hadir saat pem-
bacaannya mereka berkata satu 
sama lain, “Diamlah dan dengar-
kanlah!” Dan ketika telah selesai, 
mereka kembali kepada kaumnya 
untuk memberi peringatan.*

يَۡسَتِمُعۡوَن  ِجّنِ 
ۡ

ال َن  ّمِ ًرا 
َ
نَف ِالَۡیَک    

ۤ
َنا

ۡ
َصَرف ِاۡذ  َو 

ا  ا اَنِۡصُتۡوا ۚ فَلَّمَ ا َحَضُرۡوُہ قَالُۡوۤ َن ۚفَلَّمَ
ٰ
الُۡقۡرا

ۡنِذِریَۡن ﴿۳۰﴾  ۡوا ِالٰي قَۡوِمہِۡم ّمُ
َّ قُِضَي َول

31. Mereka berkata, “Hai 
kaum kami, sesungguhnya ckami 
telah mendengar sebuah kitab 
yang telah diturunkan sesudah 
Musa,2734 yang membenarkan 
apa yang ada sebelumnya; dan 
membimbing kepada kebenaran 
dan kepada jalan yang lurus;”**

اُنِۡزَل ِکٰتًبا  َسِمۡعَنا  ا 
ِانَّ  

ۤ
ٰیَقۡوَمَنا قَالُۡوا 

یََدیِۡہ  بَیَۡن  لَِّما  قًا  ُمَصّدِ ُمۡوٰسي   ِمْن  ۭ  بَۡعِد 

 ﴾۳۱﴿ ۡسَتِقۡیٍم  ّمُ َطِریٍۡق  ِالٰي  َو  حَّقِ 
ۡ

ال ي 
َ

ِال یَۡہِدۡيۤ  

membahasnya dari berbagai sudut dan segi pandangan untuk menghilangkan 
keraguan dan prasangka-prasangka manusia yang mempunyai bermacam-
macam sikap, rancang mental dan pandangan hidup itu. Orang-orang yang 
dangkal pikirannya dan berprasangka dapat menyebutnya suatu pengulangan, 
namun sebenarnya hal itu merupakan pendekatan yang tepat kepada berbagai 
persoalan hidup manusia.

2733. Golongan jin yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah orang-orang 

a42 : 47.  b72 : 2.  c72 : 2-3.

* Jin-jin yang disebut dalam ayat ini bukanlah jin-jin yang digambarkan secara umum, akan 
tetapi mereka itu adalah para pemimpin besar suatu kaum yang telah mengambil keputusan 
setelah melihat sendiri mengenai kabar tentang Rasulullah Saw. Maka, setelah mereka kembali 
kepada kaumnya, mereka menceritakan khabar suka mengenai kebenaran Rasulullah Saw.
** Ayat mulia ini menerangkan dengan jelas bahwa seorang nabi pembawa syariat yang 
sempurna telah datang sesudah Nabi Musa As.
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a17 : 100; 36 : 82; 86 : 9.

32. “Hai kaum kami! Sambut-
lah penyeru Allah dan berimanlah 
kepada-Nya. Dia akan meng-
ampuni kamu atas dosa-dosamu 
dan akan melindungi kamu dari 
azab yang pedih.”*

بِٖہ  ِمنُۡوا 
ٰ
ا َو  ِہ  

اللّٰ َداِعَي  اَِجۡیُبۡوا    
ۤ
ٰیَقۡوَمَنا

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
ُيِجۡرک َو  ۡم 

ُ
ُذنُۡوبِک ۡن  ّمِ لَُکۡم  یَۡغفِۡر 

اٍب اَلِۡیٍم ﴿۳۲﴾ 
َ

َعذ

33. “Dan barangsiapa yang ti-
dak menyambut penyeru Allah, 
maka ia tidak dapat menyela-
matkan diri dari-Nya di bumi, 
dan tidak ada baginya pelindung-
pelindung selain Dia. Mereka itu 
ada dalam kesesatan yang nyata.”

بُِمۡعِجٍز  فَلَيَۡس  ِہ  
اللّٰ َداِعَي  ُيِجۡب  ا 

َّ ل َمۡن   َو 

 ؕ اَۡولَِیٓاُء  ُدۡونِٖہۤ  ِمۡن  لَٗہ  لَيَۡس  َو  الۡاَۡرِض  فِي  

ِبیٍۡن ﴿۳۳﴾  ِٰٓئَک فِۡي َضلٍٰل ّمُ اُول

34. Apakah mereka tidak 
melihat bahwasanya Allah Yang 
telah menciptakan langit dan 
bumi dan Dia tidak lelah karena 
menciptakannya,2735 aberkuasa 
pula menghidupkan yang telah 
mati? Bahkan, sesungguhnya Dia 
berkuasa atas segala sesuatu.**

ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال َہ 

اللّٰ اَّنَ  یََرۡوا  لَۡم  اََو 

اَۡن  ٰۤي  َعل بِٰقِدٍر  ِقِہّنَ 
ۡ
ِبخَل یَۡعَي  لَۡم   َو  الۡاَۡرَض  َو 

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۳۴﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ٗہ  َعلٰي ک

ٰۤي  ِانَّ يؕ  بَل
ٰ

یُّۡحِيَۧ  الَۡمۡوت

35. Dan pada Hari ketika orang-
orang yang ingkar akan dihadap-
kan kepada api, akan dikatakan 
kepada mereka, “Bukankah ini 
benar?” Mereka berkata, “Ya, 
demi Tuhan kami, ini adalah 
benar.” Dia berfirman, “Maka 
rasakanlah azab ini disebabkan 
kamu selalu ingkar.”

 ؕ اِر  الّنَ َعلَي  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال یُۡعَرُض  یَۡوَم  َو 

قَاَل    ؕ َربَِّنا  َو  بَلٰي  قَالُۡوا   ؕ حَّقِ 
ۡ

بِال ا 
َ

ٰہذ اَلَيَۡس 

 ﴾۳۵﴿ ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
تَک ۡنتُۡم 

ُ
ک بَِما  اَب 

َ
الَۡعذ ۡوقُوا 

ُ
فَذ

* Setelah mereka kembali menjumpai kaumnya sebagaima tersebut diatas, memberikan 
nasehat bahwa beliau Saw adalah nabi yang benar. Oleh karena itu hendaknya kalian beriman 
kepada beliau Saw. Itu untuk kebaikan kalian. Mereka sekaligus memberikan peringatan 
bahwa siapapun yang ingkar kepada beliau Saw yang memanggil ke jalan Tuhan mereka, tidak 
akan berhasil.
** Setelah nasehat itu, mereka diarahkan pada kebenaran abadi yang ke arah itu setiap nabi 
menyeru kaumnya; mereka harus beriman pada kebangkitan setelah mati. Tanpa itu iman 
tidaklah sempurna. 
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36. Maka bersabarlah engkau 
sebagaimana orang-orang yang 
memiliki keteguhan hati di antara 
rasul-rasul telah bersabar; dan 
janganlah engkau meminta azab 
itu disegerakan bagi mereka. 
Pada Hari ketika mereka melihat 
apa yang telah diancamkan 
kepada mereka, akan hadir di 
hadapan mereka aseakan-akan 
mereka tidak pernah tinggal 
kecuali hanya sesaat2736 pada 
siang hari. Peringatan ini telah 
disampaikan; dan tidak ada yang 
akan dibinasakan selain orang-
orang durhaka.

ُسِل  الّرُ ِمَن  الۡعَۡزِم  اُولُوا  َصبََر  َما 
َ
ک فَاۡصِبۡر 

َما  یََرۡوَن  یَۡوَم  ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک  ؕ ۡم 

ُ
ہ

َّ ل تَۡسَتۡعِجۡل   لَا  َو 

َہاٍرؕ 
نَّ ۡن  ّمِ   

ً
َساَعۃ ا 

َّ ِال ا  َبُثۡوۤ
ۡ
یَل لَۡم    � یُۡوَعُدۡوَن 

﴾٪۳۶﴿ الٰۡفِسُقۡوَن  الَۡقۡوُم  ا 
َّ ِال یُۡہلَُک  فََہۡل   ۚ بَلٌٰغ  

Yahudi dari Nashibin, atau seperti sumber lain mengatakan, adalah orang-orang 
Yahudi dari Maushal atau Ninewe, Irak. Karena takut akan tentangan dari orang-
orang Mekah, mereka menjumpai Rasulullah Saw pada waktu malam, dan 
setelah mendengarkan pembacaan Al-Qur’an dan tutur kata Rasulullah Saw 
mereka masuk Islam dan menyampaikan agama baru itu kepada kaum mereka 
yang juga dengan suka hati menerimanya (Bayan, jilid ke-8). Lihat juga QS.72:2.

2734. Ayat ini menunjukkan bahwa golongan jin yang disebut dalam ayat 
sebelumnya adalah orang-orang Yahudi, sebab mereka mengatakan tentang 
Al-Qur’an sebagai “kitab yang telah diturunkan sesudah Musa.”

2735. Proses penciptaan langit baru dan bumi baru itu belum berakhir. 
Hal itu bukanlah penda’waan kosong dan tidak berdasar. Dengan kedatangan 
seorang muslih rabbani besar, tatanan lama mati dan tatanan baru mengambil 
alih tempatnya. Hal itu berarti penjelmaan langit baru dan bumi baru.

2736. Demikian akan keras, cepat, dan hebatnya azab Ilahi itu bagi 
orang-orang kufur, sehingga apabila seluruh kehidupan yang dijalani dalam 
kesenangan dan kesejahteraan, dibandingkan dengan azab itu, akan nampak 
kepada mereka seolah-olah “hanya sesaat” belaka.

a10 : 46; 30 : 56; 79 : 47.
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Surah 47
MUHAMMAD

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 39, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah 
Lainnya

Surah ini dikenal juga sebagai Qital (perang), sebab surah ini 
mempersembahkan bagian besar ayat-ayatnya untuk membahas 
masalah perang – penyebab-penyebabnya, tatakramanya, dan akibat-
akibatnya. Baidhawi, Zamakhsyari, Sayuthi dan lain-lain menganggap, 
bahwa surah ini diturunkan sesudah hijrah – yang sebagian besarnya 
telah diturunkan mungkin sebelum Perang Badar, pada masa awal 
hidup Rasulullah Saw di Medinah. Menjelang akhir  surah-terakhir 
dinyatakan dengan tegas dan tandas bahwa perlawanan terhadap 
Amanat Ilahi, betapapun kuat, terorganisasi, dan gigihnya, tidak akan 
dapat berhasil dan bahwa pada akhirnya kebenaran pasti menang. 
Masalah itu mengambil bentuk yang pasti dalam surah ini, dan orang-
orang kafir diberitahu bahwa perjuangan Islam akan unggul sesudah 
mengatasi semua kesulitan dan segala rintangan.
Ikhtisar Surah

Surah ini dimulai dengan pernyataan bernadakan tantangan 
bahwa semua daya upaya orang-orang kafir untuk menghalangi dan 
menghentikan derap kemajuan Islam akan sia-sia belaka, dan keadaan 
para pengikut Rasulullah Saw dari hari ke hari akan kian bertambah 
baik, dan seterusnya mengatakan, bahwa karena orang-orang kafir 
telah menghunus pedang melawan Rasulullah Saw, mereka akan binasa 
dengan perantaraan pedang pula. Sesudah kepada orang-orang Muslim 
memberikan janji yang pasti akan kemenangan terhadap musuh-musuh 
mereka, secara ringkas surah ini menetapkan peraturan-peraturan 
yang penting tentang peperangan, seperti misalnya, tawanan-tawanan 
perang hanya boleh diambil sesudah pertempuran sungguh dan musuh 
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dikalahkan secara mutlak (ayat 5), dan bahwa sesudah peperangan 
selesai, mereka harus dibebaskan kembali sebagai tindak belas 
kasihan, atau sesudah menerima uang tebusan yang layak. Dengan 
demikian surah ini dalam ayat yang pendek, dengan jitu sekali telah 
melenyapkan kebiasaan buruk perbudakan. Kemudian, dinyatakan 
bahwa akhirnya kepalsuan pasti mengalami kekalahan. Inilah suatu 
ajaran yang banyak tercantum dalam lembaran sejarah; dan nasib naas 
kaum-kaum terdekat seperti kaum ‘Ad dan Tsamud, Midian, dan kaum 
Nabi Luth As, seharusnya membuka mata orang-orang Mekah.

Selanjutnya, surah ini menyampaikan beberapa kata penawar 
dan pembesarkan hati kepada Rasulullah Saw dengan mengatakan 
bahwa walaupun beliau diusir dari negeri tumpah darah beliau, tanpa 
teman dan nampak tidak berdaya, mencari perlindungan di tempat 
jauh di tengah lingkungan orang-orang asing, namun perjuangan 
beliau akan memperoleh kemenangan. Kemudian, surah ini secara 
ringkas menyebutkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan peperangan 
menurut Islam, dan berakhir dengan anjuran kepada kaum Muslimin 
untuk bersiap sedia membelanjakan apa pun yang mereka miliki demi 
kepentingan perjuangan yang dijunjung tinggi oleh mereka, sebab 
dengan tidak membelanjakan harta, ketika perjuangan menghendaki 
para pengikutnya berkorban dengan rela, bukan saja akan merugikan 
perjuangan bersama, tetapi merugikan pula diri mereka sendiri.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bOrang-orang yang ingkar 
dan menghalangi dari jalan Allah, 
Dia menjadikan amal-amal 
mereka sia-sia.2737

  
َ

ِہ  اََضّل
َسِبۡیِل اللّٰ َعۡن  ۡوا  َو َصّدُ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ اَل

 ﴾۲﴿ ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ

3. Tetapi orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh dan 
beriman kepada apa yang telah 
diturunkan kepada Muhammad, 
bahwa itu adalah kebenaran 
dari Tuhan mereka, Dia meng-
hapuskan dari mereka dosa-
dosa mereka dan memperbaiki 
keadaan mereka. 

َمنُۡوا 
ٰ
ا َو  ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َر 
َ ّ
ف

َ
ۚ  ک بِّہِۡم   ِمۡن  ّرَ

ُ
حَّق

ۡ
ّوَ ُہَو ال ٍد  َل َعلٰي ُمحَّمَ بَِما نُّزِ

ۡم ﴿۳﴾ 
ُ
بَالَہ اَۡصلََح  َو  تِہِۡم  

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنہ

4. Hal itu disebabkan orang-
orang yang ingkar mengikuti 
yang batil, sedangkan orang-
orang yang beriman mengikuti 
kebenaran dari Tuhan mereka. 
Demikianlah Allah menjelaskan 
kepada manusia perumpamaan-
perumpamaan mereka.  

َو  الَۡباِطَل  َبُعوا 
َّ ات ُروا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ّنَ 
َ
بِا ٰذلَِک 

 ؕ بِّہِۡم  ّرَ ِمۡن    
َ

حَّق
ۡ

ال َبُعوا 
َّ ات َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال اَّنَ  

ۡم ﴿۴﴾ 
ُ
اَۡمَثالَہ اِس  لِلّنَ ُہ 

اللّٰ یَۡضِرُب  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

5. cMaka apabila kamu ber-
temu dengan orang-orang yang 
ingkar dalam suatu pertempuran 
yang tetap, maka pukulah leher-
leher mereka, sehingga apabila ka-
mu telah mengalahkan mereka,2738 
maka perkuatlah belenggu mereka, 

 ؕ الّرِقَاِب  فََضۡرَب  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال لَِقۡیتُُم   فَِاَذا 

ا وا الَۡوثَاَق ۪ فَِاّمَ ۡم  فَُشّدُ
ُ
خَۡنُتُمۡوہ

ۡ
ي  ِاَذاۤ  اَث

ٰۤ
َحّت

2737. Pekerjaan orang-orang kufur dalam upaya mereka menghentikan 
kemajuan Islam akan dijadikan sia-sia dan tidak akan membawa hasil apa pun.

2738. Atskhana fil-Ardi berarti, ia menyebabkan terjadi banyak 
pembantaian di dalam negeri.

2739. Ayat ini secara ringkas menetapkan beberapa hukum penting 
mengenai tatakrama peperangan dan aturannya, dan sekaligus memberikan 
pukulan maut kepada perbudakan. Ringkasnya, hukum itu ialah: (a) Apabila 

a1 : 1.  b4 : 168; 16 : 89.  c8 : 48, 68.
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mereka terlibat dalam peperangan sungguh demi mempertahankan kepercayaan, 
agama, kehormatan, jiwa atau harta mereka, kaum Muslimin diperintahkan 
supaya bertempur dengan gagah berani dan pantang mundur (QS.8:13-17), 
(b) Bila sekali peperangan sudah mulai dilancarkan, maka perang itu harus 
dilanjutkan hingga keamanan tegak kembali dan kebebasan kata hati terjamin 
(QS.8:40). (c) Tawanan-tawanan perang harus diambil dari musuh hanya 
sesudah terjadi peperangan sungguh dan sengit, dan musuh telah dikalahkan 
secara mutlak dan pasti. Oleh karena itu peperangan-sungguh dinyatakan 
sebagai satu-satunya alasan untuk mengambil tawanan perang; sebab, tidak ada 
alasan lain bagi orang merdeka kemerdekaannya dapat dirampas. (d) Apabila 
peperangan sudah selesai, para tawanan harus dibebaskan, baik sebagai tindak 
belas kasihan atau dengan mengambil uang tebusan dari mereka, atau atas 
dasar persetujuan tukar menukar tawanan. Mereka hendaknya jangan ditahan 
sebagai tawanan untuk selama-lamanya atau diperlakukan sebagai budak. 
Rasulullah Saw telah memerdekakan kira-kira seratus keluarga dari Banu 
Mushthaliq dan beberapa ribu tawanan dari suku Hawazin, setelah dua kabilah 
itu secara mutlak dikalahkan dalam peperangan. Sesudah Perang Badar, uang 
tebusan bagi tawanan perang diterima dan mereka yang tidak dapat membayar 
tebusan dalam bentuk uang, akan tetapi pandai baca-tulis, diminta supaya 

kemudian sesudah itu lepaskan-
lah mereka sebagai suatu anugerah 
atau dengan mengambil tebusan 
hingga perang berakhir. Demikian-
lah berlaku peraturan menurut 
keadaan.2739 Dan seandainya Allah 
menghendaki, tentulah Dia sendiri 
memberikan hukuman kepada me-
reka, tetapi supaya Dia menguji2740 
sebagian kamu dengan sebagian 
yang lain. Dan orang-orang yang 
terbunuh di jalan Allah, maka 
sekali-kali Dia tidak akan menyia-
nyiakan amal-amal mereka.2741*

حَۡرُب 
ۡ

ال تََضَع  ي 
ٰ
َحّت ِفَدٓاًء  ا  ِاّمَ َو  ا  ۭ بَۡعُد  َمّنً

لَانَۡتَصَر   ُہ 
اللّٰ يََشٓاُء  لَۡو  َو   ۛ ٰذؔلَِک   ۛ اَۡوَزاَرَہا 

 ؕ بَِبۡعٍض  ۡم  
ُ

بَۡعَضک لَِّیۡبُلَو۠ا  لِٰکۡن   َو  ۡم 
ُ
ِمۡنہ

  
َ

یُِّضّل فَلَۡن  ِہ 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي   قُِتُلۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡم ﴿۵﴾ 
ُ
اَۡعمَالَہ

* Dalam ayat ini dijelaskan tentang jihad fi sabilillah (berjihad di jalan Allah) yang merupakan 
sebuah poin mendasar. Pertama-tama yakni, kalahkanlah kaum yang mengangkat pedang 
untuk menentang orang-orang mukmin, dan setelah mereka dikalahkan tawanlah sampai 
perang berakhir. Setelah itu bebaskanlah mereka dengan tebusan (fidyah) dari mereka. 
Kalau tidak, sebagai suatu ihsan, bebaskanlah mereka tanpa tebusan. Itu juga sangat baik. 
Anggapan bahwa perang untuk melindungi diri atau mempertahankan Islam sebagai perang 
untuk melukai atau mengislamkan sacara paksa ditolak dengan tegas oleh ayat itu. Karena 
ini bisa saja menjadi kesempatan terbaik untuk mengislamkan para tawanan. Tapi dalam 
hal mengislamkan diperintahkan untuk memberikan kebebasan kepada mereka untuk tidak 
beriman dalam keadaan tertekan. Bahkan jika tidak mengambil tebusan dari mereka adalah 
lebih baik.



MUHAMMAD Surah 47Juz 26

1726

mengajar orang-orang Muslim membaca dan menulis. Dengan demikian ayat 
ini dengan jitu telah berhasil menghapus perbudakan sampai ke akar-akarnya, 
melenyapkannya sama sekali dan untuk selama-lamanya.

2740. Allah Swt menghendaki agar orang-orang mukmin melibatkan diri 
dalam peperangan melawan orang-orang kufur, agar di satu pihak sifat dan watak 
baik mereka akan mendapat peluang memainkan peranan dan di pihak lain agar 
sifat-sifat buruk orang-orang kufur akan terbuka kedoknya. Barangkali tidak ada 
di dalam segi kehidupan lain, yang di dalamnya keunggulan akhlak para sahabat 
Rasulullah Saw begitu jelas nampak, seperti di dalam perlakuan mereka terhadap 
musuh-musuh mereka yang telah dikalahkan.

2741. Pengorbanan kaum Muslimin yang mati syahid di medan bakti tidak 
akan sia-sia. Pada hakikatnya, pengorbanan mereka itulah yang justru telah 
meletakkan dasar Islam yang kokoh di tanah Arab.

2742. Karena Hidāyah berarti, mengikuti jalan lurus hingga orang sampai 
ke tempat tujuannya dan mencapai maksud yang didambakannya (Lane), ayat ini 
bermaksud mengatakan bahwa dengan kematian mereka, Kaum Muslimin yang 
gugur sebagai syuhada itu telah mencapai tujuan mereka, ialah kemenangan Islam 
yang untuk itu mereka membaktikan hidup mereka.

2743. Orang-orang yang beriman telah lebih dahulu merasai nikmat surgawi di 
dunia ini juga, dalam arti bahwa mereka menikmati rahmat dan berkat keruhanian 
dalam bentuk lahir yang disebutkan dalam Al-Qur’an telah dijanjikan kepada 
mereka kelak di akhirat. Atau, ayat ini dapat diartikan bahwa orang-orang mukmin 
telah merasakan nikmat surgawi secara rohani sebab mereka melihat dengan mata 

6. Dia akan memberi mereka 
petunjuk2742 kepada kesuksesan dan 
akan memperbaiki keadaan mereka.

 ﴾۶﴿ۚ ۡم 
ُ
َسَیۡہِدیۡہِۡم  َو  یُۡصِلُ�  بَالَہ

7. aDan Dia akan memasukkan 
mereka ke dalam surga yang Dia 
telah memperkenalkannya2743 ke-
pada mereka.

ۡم ﴿۷﴾ 
ُ
فََہا  لَہ   َعّرَ

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ُم  ال

ُ
َو  یُۡدِخلُہ

8. Hai orang-orang  yang ber-
iman, jika kamu menolong Allah, 
Dia pun akan menolong kamu 
dan akan meneguhkan langkah-
langkahmu.

ۡم  
ُ
یَۡنُصۡرک َہ 

اللّٰ تَۡنُصُروا  ِاۡن  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم ﴿۸﴾ 
ُ

ۡت  اَۡقَداَمک َو  یَُثّبِ

9. Dan orang-orang yang ingkar, 
maka celakalah bagi mereka dan 
Dia menjadikan amal-amal me-
reka2744 sia-sia.

 ﴾۹﴿ ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ  

َ
اََضّل َو  ۡم 

ُ
ہ

َّ ل فََتۡعًسا  ُرۡوا  
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

a3 : 196;  9 : 111.
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10. Hal itu disebabkan mereka 
membenci apa yang telah Allah 
turunkan, maka Dia telah meng-
hapus amal-amal mereka.

ۡحَبَط 
َ
فَا ُہ 

اللّٰ اَنَۡزَل   
ۤ
َما ِرُہۡوا 

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

ۡم ﴿۱۰﴾ 
ُ
اَۡعمَالَہ

11. aApakah mereka tidak be-
pergian di bumi dan melihat 
bagaimana kesudahan orang-
orang sebelum mereka?2745 Allah 
telah membinasakan mereka, dan 
bagi orang-orang kafir, akan sama 
seperti mereka kesudahannya.

َکۡیَف  فََیۡنُظُرۡوا  الۡاَۡرِض  فِي  يَِسیُۡرۡوا  اَفَلَۡم 

ُہ 
اللّٰ َر 

َ
قَۡبلِہِۡم َؕدّم ِمۡن  ِذیَۡن 

َّ ال  
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک

َہا ﴿۱۱﴾ 
ُ
اَۡمَثال ٰکفِرِیَۡن 

ۡ
لِل َو   ۪ َعلَۡیہِۡم 

12. Hal itu karena sesungguh-
nya bAllah Pelindung orang-orang 
yang beriman, dan sesungguhnya 
orang-orang kafir tidak ada pe-
lindung bagi mereka.

اَّنَ  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ي 
َ

َمۡول َہ 
اللّٰ ّنَ 

َ
بِا ٰذلَِک 

ۡم ﴿٪۱۲﴾ 
ُ
الٰۡکفِرِیَۡن لَا  َمۡولٰي  لَہ 

13. Sesungguhnya Allah akan 
memasukkan orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh ke 
dalam kebun-kebun yang me-
ngalir di bawahnya sungai-
sungai; csedangkan orang-orang 
yang ingkar akan sedikit men-
dapat manfaat dan mereka makan 
sebagaimana binatang-binatang 
ternak2746 makan, dan api akan 
menjadi tempat tinggal bagi me-
reka.

َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یُۡدِخُل  َہ 
اللّٰ ِاّنَ 

الۡاَنٰۡہُر ؕ   ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ِلٰحِت  الّصٰ

َما 
َ
ک ُلۡوَن 

ُ
ک

ۡ
یَا َو  ُعۡوَن  یََتَمّتَ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ َوال

ۡم ﴿۱۳﴾ 
ُ
ہ

َّ اُر َمۡثًوي ل ُل الۡاَنَۡعاُم َو الّنَ
ُ
ک

ۡ
تَا

kepala mereka sendiri janji yang telah diberikan kepada mereka dalam Al-Qur’an 
tentang surga telah menjadi kenyataan dalam kehidupan di alam dunia ini juga.

2744. Dalam beberapa ayat sebelumnya tiga kali telah dinyatakan bahwa 
“Tuhan telah menjadikan pekerjaan orang-orang kufur sia-sia.” Hal itu berarti 
bahwa orang-orang kufur telah mengerahkan segala kemampuan otak dan jasmani 
mereka untuk memenuhi hasrat mereka yang terbesar — melihat Islam menemui 
kegagalan dan lenyap sirna. Akan tetapi, Islam menang. Islam mendapat kemajuan 
dan kejayaan, sedang orang-orang kufur gagal melihat cita-cita mereka menjadi 
kenyataan.

a12 : 110;  22 : 47;  30 : 10;  35 : 45;  40 : 22.  b3 :151;  8 : 41.
c14 : 31;  77 : 47.
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14. Dan berapa banyak negeri 
yang lebih kuat daripada negeri 
engkau yang telah mengusir eng-
kau,2747 Kami telah membinasakan 
mereka, maka tidak ada penolong 
bagi mereka.

قَۡریَِتَک  ۡن  ّمِ ًۃ   قُّوَ اََشّدُ   ِہَي  قَۡریٍَۃ   ۡن   ّمِ اَیِّۡن 
َ
ک َو 

نَاِصَر   فَلَا  ۡم 
ُ
اَۡخَرَجۡتَک ۚاَۡہلَۡکٰنہ ِتۡيۤ 

َ ّ ال

ۡم ﴿۱۴﴾ 
ُ
لَہ

15. Maka aapakah orang yang 
berpegang-teguh pada dalil yang 
nyata dari Tuhan-nya, sama seperti 
orang yang ditampakkan indah bagi 
mereka amal buruknya dan mereka 
mengikuti hawa nafsu-nya?

لَٗہ   ُزیَِّن   َمۡن 
َ
ک بِّٖہ   ّرَ ۡن   ّمِ َنٍۃ   بَّیِ َعلٰي  اَن 

َ
ک مَۡن 

َ
اَف

ۡم ﴿۱۵﴾ 
ُ
ا اَۡہَوٓاَءہ َبُعۡوۤ

َّ ُسۡوُٓء َعَمِلٖہ  َو ات

16. bPerumpamaan surga yang 
dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa, di dalamnya terdapat su-
ngai-sungai yang airnya tidak akan 
rusak; sungai-sungai susu yang 
rasanya tidak berubah; sungai-
sungai arak yang sangat lezat rasa-
nya bagi orang-orang yang minum; 
dan sungai-sungai madu yang 
dijernihkan.2748 Dan bagi mereka di 
dalamnya ada segala macam buah-
buahan dan ampunan dari Tuhan 
mereka. Apakah orang-orang yang 
menikmati kesenangan seperti itu 
sama seperti orang yang tinggal 
lama di dalam api dan diberi 
minum air mendidih sehingga akan 
terpotong-potong usus mereka?*

 
ۤ
ِفۡیَہا  ؕ ُقۡوَن  الُۡمّتَ ُوِعَد  ِتۡي 

َّ ال ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال َمَثُل 

بٍَن 
َّ ۡن ل ِسٍن ۚ َو  اَنٰۡہٌر ِمّ ٰ

ٓاٍء َغیِۡر ا ۡن  ّمَ اَنٰۡہٌر  ّمِ

ٍۃ  
َ ّ

ذ
َّ ل َخۡمٍر   ۡن  ّمِ اَنٰۡہٌر   َو   ۚ َطۡعُمٗہ  ۡر  

َ یََتَغیّ ۡم  
َّ ل

ۡم  
ُ
لَہ َو   ؕ ي 

ًّ
َصف ّمُ َعَسٍل  ۡن  ّمِ اَنٰۡہٌر  َو   ۬ۚ ِربِیَۡن 

ٰ
لِّلّش

  ؕ بِّہِۡم  ّرَ ۡن   ّمِ َمۡغفَِرٌۃ   َو  َمٰرِت 
َ

الّث ّلِ 
ُ
ک ِمۡن  ِفۡیَہا 

َحِمۡيمًا  َمٓاًء  ُسُقۡوا  َو  اِر  الّنَ فِي  َخالٌِد  ُہَو  َمۡن 
َ
ک

ۡم ﴿۱۶﴾ 
ُ
َع  اَۡمَعٓاَءہ

َ
فََقّط

2745. Sebanyak lima belas kali orang-orang yang mengingkari Rasulullah Saw 
telah disuruh pesiar di muka bumi untuk menyaksikan sendiri betapa kesudahan 

a11 : 29.  b13 : 36.

* Ayat ini sedang menjelaskan serangkaian tamsilan. Karena di dunia lahiriah ini tidak ada 
air yang aman dari kebusukan, tidak ada susu yang aman dari kerusakan, dan tidak ada 
minuman keras yang hanya memberikan kelezatan tapi tidak memabukan. Begitupun, di dunia 
ini jika hanya benda-benda ini yang tersedia bagi manusia maka dia tidak akan pernah puas 
dengan benda-benda itu. Jadi ini hanyalah tamsilan-tamsilan. Orang-orang yang di dunia ini 
menganggap benda-benda itu baik atau melihat berdasarkan faedah-faedah dari benda-benda 
itu, kepada mereka diberikan khabar suka bahwa di surga akan dianugerahkan benda-benda 
dengan kualitas terbaik.
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17. Dan di antara mereka ada 
beberapa orang yang sepertinya 
mendengarkan kepada engkau, 
hingga apabila mereka berlalu dari 
sisi engkau, mereka akan bertanya 
kepada orang-orang yang telah 
diberi ilmu, “Apa yang telah ia 
katakan tadi?”2749 aMereka itulah 
orang-orang yang Allah telah 
memeterai hati mereka dan mereka 
mengikuti hawa nafsu mereka.

ي ِاَذا َخَرُجۡوا 
ٰۤ
ۡن يَّۡسَتِمُع ِالَۡیَک ۚ َحّت ۡم ّمَ

ُ
َو ِمۡنہ

َماَذا  َم 
ۡ
الِۡعل اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ لِل قَالُۡوا  ِعۡنِدَک  ِمۡن 

ُہ َعلٰي قُُلۡوبِہِۡم 
ِذیَۡن َطَبَع اللّٰ

َّ ِٰٓئَک ال نًِفا�اُول
ٰ
قَاَل ا

ۡم ﴿۱۷﴾ 
ُ
ا اَۡہَوٓاَءہ َبُعۡوۤ

َّ َو ات

yang telah menimpa orang-orang yang mengingkari nabi-nabi terdahulu. Ayat ini 
memperingatkan mereka: bagaimana mungkin mereka dapat menghindarkan diri 
dari nasib serupa itu? Hukuman Ilahi pasti akan menimpa mereka dalam berbagai 
bentuk dan corak.

2746. Kalau orang-orang mukmin makan untuk hidup supaya dapat berbakti 
kepada Tuhan dan sesama manusia, orang-orang kufur hidup untuk makan dan tidak 
mempunyai tujuan lebih luhur untuk dikejar. Mereka tidak lebih tinggi dari taraf 
binatang-binatang, sebab seluruh pandangan hidup mereka bercorak kebendaan.

2747. Ayat ini diturunkan tatkala Rasulullah Saw sedang dalam perjalanan 
dari Mekah ke Medinah, karena dienyahkan dari tempat tumpah darah beliau, 
dan disayembarakan dengan janji hadiah akan diberikan kepada barangsiapa yang 
dapat menangkap beliau hidup atau mati. Setiap saat beliau merasa khawatir akan 
tertangkap, sebab Medinah masih jauh sekali, sedang di luar kota berkeliaran 
petualang-petualang, yang berusaha membawa beliau kembali dalam keadaan 
hidup ataupun mati, ingin memperoleh hadiah yang sangat diidam-idamkan 
mereka. Kepada beliau dijanjikan oleh Tuhan perjalanan yang selamat.

2748. Kepada orang-orang yang beriman dijanjikan di dunia ini dan di 
akhirat, sungai-sungai yang airnya murni, sungai-sungai susu yang rasanya tidak 
akan berubah, sungai-sungai arak yang memberikan perasaan gembira dan sungai-
sungai madu yang telah dijernihkan. Kata Anhār yang telah dipergunakan empat 
kali dalam ayat ini, di samping arti-arti lain, berarti juga cahaya dan berlimpah-
limpah; dan kata ‘Asal antara lain berarti amal baik atau amal saleh yang merebut 
kecintaan dan penghargaan manusia terhadap si pelakunya. Mengingat akan arti 
yang terkandung di dalam kedua kata tadi, ayat ini dapat juga berarti, bahwa empat 
hal yang disebutkan itu akan dianugerahkan kepada orang-orang muttaqi dengan 
berlimpah-limpah. Air adalah sumber segala kehidupan (21:31); susu memberikan 
kesehatan dan kekuatan kepada badan; anggur memberikan rasa senang dan kelupaan 
akan segala kesusahan, dan madu menyembuhkan banyak macam penyakit. Jika 
difahamkan dalam pengertian jasmani, maka ayat ini akan berarti, bahwa dalam 
kehidupan di dunia ini orang-orang mukmin akan memperoleh semua barang itu 
dengan berlimpah-limpah sehingga membuat kehidupan jadi senang, nikmat dan 

a16 : 109;  63 : 4.
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18. Dan orang-orang yang 
mendapatkan petunjuk, aDia 
menambahkan petunjuk kepada 
mereka, dan Dia memberikan 
kepada mereka ketakwaan sesuai 
dengan kondisi mereka.2750

ۡم 
ُ
ٰتہ

ٰ
ا ّوَ  ُہًدي  ۡم 

ُ
َزاَدہ اۡہَتَدۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡم ﴿۱۸﴾ 
ُ
تَۡقٰوىہ

19. Maka orang-orang yang ing-
kar mereka tidaklah menunggu 
kecuali saat yang akan datang ke-
pada mereka bsecara tiba-tiba, maka 
sesungguhnya tanda-tandanya2751 
telah datang. Apakah faedah bagi 
mereka, apabila  peringatan itu 
datang kepada mereka?

ۡم 
ُ
تَِیہ

ۡ
تَا اَۡن   

َ
اَعۃ الّسَ ا 

َّ ِال یَۡنُظُرۡوَن  فََہۡل 

ِاَذا  ۡم  
ُ
لَہ ي 

ّٰ
ن

َ
فَا  ۚ َراُطَہا 

ۡ
اَش َجٓاَء   فََقۡد   ۚ  

ً
بَۡغَتۃ

ۡم ﴿۱۹﴾ 
ُ
ٰرىہ

ۡ
ۡم  ِذک

ُ
َجٓاَءتۡہ

20. Maka ketahuilah bahwa tiada 
Tuhan kecuali Allah, dan mohonlah 
perlindungan untuk kelemahan-
kelemahan engkau2752 sebagai 
manusia dan untuk orang-orang 
mukmin laki-laki dan perempuan. 
Dan Allah mengetahui tempat 
kamu bergerak dan tempat kamu 
tinggal.2753

ِۢۡبَک  ن
َ

لِذ اۡسَتۡغفِۡر  َو  ُہ  
اللّٰ ا 

َّ ِال ِالَٰہ   لَاۤ  ٗہ  
اَنَّ فَاۡعلَۡم  

یَۡعلَُم  ُہ 
اللّٰ الُۡمۡؤِمٰنِتَۚو  َو  ُمۡؤِمِنیَۡن 

ۡ
لِل َو 

ۡم ﴿٪۲۰﴾ 
ُ

ۡم َو َمۡثٰوىک
ُ

َبک
َّ ُمَتَقل 

bermanfaat; dan bila diambil secara kiasan dan dalam pengertian rohani, maka hal 
itu akan berarti bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan kehidupan yang 
penuh kepuasan – dianugerahi ilmu keruhanian, akan minum anggur kecintaan 
Ilahi dan akan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang akan merebut kecintaan 
dan penghargaan manusia terhadap diri mereka.

2749. Karena orang munafik itu bermuka dua, pada umumnya 
mempergunakan bahasa dengan mengandung makna ganda. Ia melakukan 
demikian untuk melepaskan dirinya dari situasi serba canggung sehingga 
apabila seandainya susunan kalimat ucapannya akan melibatkan dirinya 
dalam kesusahan, ia akan mampu mengelakkan diri dari akibat-akibatnya 
dengan membuat susunan kalimat yang berlainan pengucapannya. Ungkapan 
di atas merupakan contoh yang tepat mengenai bahasa berkandungan dua 
makna seperti dipergunakan orang-orang munafik di Medinah. Jika salah 
seorang dari antara mereka, sesudah bertemu dengan Rasulullah Saw 
kemudian berjumpa dengan seorang Muslim, ia biasa berkata, “apa pula yang 
dikatakan Rasulullah tadi,” artinya, betapa indah dan sangat bermanfaatnya 
hal-hal yang telah diucapkan oleh Rasulullah Saw itu. Tetapi, bila ia kebetulan 

a8 : 3.  b22 : 56;  43 : 67.
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21. Dan orang-orang yang ber-
iman berkata, “Mengapa suatu surah 
tidak diturunkan kepadanya?” Te-
tapi apabila suatu Surah yang jelas 
diturunkan dan disebutkan di dalam-
nya perintah berperang, engkau 
akan melihat orang-orang yang di 
dalam hati mereka ada penyakit, 
mereka melihat kepada engkau 
dengan pandangan seperti orang 
pingsan karena takut mati. Maka 
celaka bagi mereka itu! 

ُسۡوَرٌۃ ۚ  لَۡت  نُّزِ لَا  لَۡو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُقۡوُل  َو 

ِفۡیَہا  ُذکَِر  ّوَ   
ٌ

َمۃ
َ

ۡحک
ُ

ّم ُسۡوَرٌۃ  اُنِۡزلَۡت   ۤ فَِاَذا

َرٌض 
َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 

َّ ال َراَیَۡت   � الِۡقَتاُل 
یَّۡنُظُرۡوَن ِالَۡیَک نََظَر الَۡمۡغِشّيِ َعلَۡیِہ ِمَن 

 ﴾۲۱ۚ ۡم ﴿
ُ
ۡولٰي لَہ

َ
الَۡمۡوِت ؕ فَا

22. Sikap kami hanyalah taat 
dan amenyeru manusia kepada 
kebaikan. Maka apabila urusan itu 
telah ditetapkan, jika mereka berlaku 
benar kepada Allah adalah lebih baik 
bagi mereka.

 � الۡاَۡمُر  َعَزَم  فَِاَذا   � ۡعُرۡوٌف  ّمَ قَۡوٌل   ّوَ    
ٌ

َطاَعۃ

 ﴾۲۲ۚ ۡم ﴿
ُ
ہ

َّ اَن َخیًۡرا ل
َ
َہ  لَک

فََلۡو َصَدقُوا اللّٰ

23. Maka apakah jika kamu 
berkuasa akan membuat ke-rusakan 
di bumi dan memutus hubungan 
kekeluargaanmu?2754

فِي   تُۡفِسُدۡوا  اَۡن  ۡیتُۡم 
َّ تََول ِاۡن  َعَسۡیتُۡم  فََہۡل 

ۡم ﴿۲۳﴾ 
ُ

ا  اَۡرَحاَمک ُعۡوۤ الۡاَۡرِض َو تَُقّطِ
24. Mereka itulah orang-orang 

yang dilaknat Allah, maka Dia 
telah menjadikan mereka tuli dan  
menjadikan penglihatannya buta.

َو  ۡم 
ُ
ہ َصّمَ

َ
فَا ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
لََعَنہ ِذیَۡن 

َّ ال ِٰٓئَک  اُول

ۡم ﴿۲۴﴾ 
ُ
ي  اَبَۡصاَرہ اَۡعمٰۤ

bersua dengan orang munafik seperti dirinya sendiri, ia biasa mengatakan 
kata-kata yang sama tetapi mengandung arti, “omong kosong belaka apa 
yang telah diucapkan oleh rasul itu.”

2750. Ungkapan Al-Qur’an itu dapat berarti: (a) Tuhan membuat mereka 
orang-orang muttaqi; (b) Dia membukakan bagi mereka jalan dan cara yang 
dengan menempuhnya mereka dapat mencapai martabat takwa; (c) Allah 
menganugerahkan kepada orang-orang mukmin rahmat dan berkat yang 
merupakan hasil kehidupan bertakwa.

2751. Yang diisyaratkan dalam kata Asyrāt (tanda-tanda) agaknya 
hijrah Rasulullah Saw dari Mekah, yang terbukti menjadi pendahuluan bagi 
penampakan banyak tanda-tanda lain.

2752. Lihat cataan no. 2612 dan 2765.

a2 :264.
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25. aApakah mereka tidak me-
renungkan Al-Qur’an, ataukah 
hati mereka sudah terkunci?

ٍب  قُُلۡو َعلٰي  اَۡم  َن 
ٰ
الُۡقۡرا یََتَدبَُّرۡوَن  اَفَلَا 

َہا  ﴿۲۵﴾ 
ُ
اَۡقَفال

26. Sesungguhnya borang-orang 
yang berpaling atas punggung 
mereka sesudah jelas bagi mereka 
petunjuk, setan telah menampak-
kan indah amalan mereka bagi me-
reka, dan memberikan harapan-
harapan palsu kepada mereka. 

َما  ۡن ۭ بَۡعِد  ّمِ اَۡدبَاِرہِۡم  ٰۤي  َعل ۡوا  اۡرتَّدُ ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

 ؕ ۡم 
ُ
لَہ َل  َسّوَ ۡیٰطُن 

َ
الّش ُہَدي 

ۡ
ال ُم 

ُ
لَہ َن  

تََبیَّ

ۡم ﴿۲۶﴾ 
ُ
َو اَۡملٰي  لَہ

27. Hal itu disebabkan mereka 
berkata kepada orang-orang yang 
membenci apa yang telah Allah 
turunkan, “Kami akan menaatimu 
dalam beberapa perkara,”2755 dan 
Allah mengetahui rahasia-rahasia 
mereka.

ُہ 
اللّٰ َل  نَّزَ َما  ِرُہۡوا 

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِل قَالُۡوا  ۡم  
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

یَۡعلَُم   ُہ  
اللّٰ َو   ۚ الۡاَۡمِر  بَۡعِض  فِۡي  ۡم  

ُ
َسُنِطۡیُعک

ۡم ﴿۲۷﴾ 
ُ
ِاۡسَراَرہ

28. Maka bagaimana keadaan 
mereka apabila malaikat-malaikat 
akan cmematikan mereka dengan 
memukul muka mereka dan 
punggung mereka?

یَۡضِربُۡوَن   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُم 
ُ
ۡتہ

تََوفَّ ِاَذا  ۡیَف 
َ

فَک

ۡم ﴿۲۸﴾ 
ُ
ۡم  َو  اَۡدبَاَرہ

ُ
ُوُجۡوَہہ

29. Hal itu disebabkan mereka 
mengikuti apa yang tidak disukai 
Allah dan mereka benci dalam 
mencari keridhaan-Nya. Maka Dia 
menghapus amal-amal mereka.

ِرُہۡوا  
َ
ک َو  َہ 

اللّٰ اَۡسخََط   
ۤ
َما َبُعۡوا 

َّ ات ُم 
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

ۡم ﴿٪۲۹﴾ 
ُ
اَۡعمَالَہ ۡحَبَط 

َ
فَا ِرۡضَوانَٗہ   

30. Apakah orang-orang yang 
di dalam hatinya ada penyakit 
mengira bahwa Allah tidak akan 
memperlihatkan kedengkian 
mereka?

ۡن 
َّ ل اَۡن   َرٌض 

َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي   ِذیَۡن 

َّ ال َحِسَب  اَۡم 

ۡم ﴿۳۰﴾ 
ُ
اَۡضَغانَہ ُہ  

اللّٰ ۡخِرَج 
ُ
ّي

2753. Kata-kata, Mutaqallabakum dan Matswākum dapat diartikan, “bila 
kamu berkeliaran melaksanakan urusan-urusanmu dan bila kamu berisirahat;” 
atau, kata yang pertama dapat dikenakan kepada kehidupan di dunia ini; dan 
yang kedua kepada hari kemudian.

2754. Kaum Muslimin diperkenankan berperang, sebab bila kekuatan 
orang-orang kufur belum patah, niscayalah mereka itu akan menimbulkan 

a4 : 83.  b3 : 87.  c4 : 98;  8 : 51;  16 : 29.
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31. Dan sekiranya Kami meng-
hendaki, niscaya Kami dapat 
memperlihatkan mereka kepada 
engkau, sehingga engkau pasti 
mengenal mereka dari tanda-
tanda mereka, dan engkau pasti 
akan mengenal mereka dari nada 
bicara mereka.2756 Dan Allah 
mengetahui amal-amalmu.*

ۡم ؕ 
ُ
بِِسۡیٰمہ ۡم 

ُ
َتہ

ۡ
فَلَعََرف ۡم 

ُ
ہ

َ
لَاََریٰۡنک نََشٓاُء  لَۡو  َو 

ُہ یَۡعلَُم  
ۡحِن الَۡقۡوِلَؕو اللّٰ

َ
ۡم فِۡي ل

ُ
ہ َو لََتۡعِرفَّنَ

اَۡعمَالَُکۡم  ﴿۳۱﴾ 

32. Dan niscaya Kami akan 
menguji kamu sehingga Kami 
mengetahui orang-orang2757 yang 
berjihad dari antaramu dan orang-
orang yang abersabar. Dan Kami 
akan menguji keadaanmu.

ۡم 
ُ

ي نَۡعلََم الُۡمٰجِہِدیَۡن ِمۡنک
ٰ
ۡم َحّت

ُ
ک

َو لََنۡبُلَونَّ

ۡم ﴿۳۲﴾ 
ُ
ِبِریَۡن � َو نَۡبُلَو۠ا اَۡخَباَرک َو الّصٰ

33. Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar dan menghalangi 
manusia dari jalan Allah, dan 
menentang rasul itu setelah jelas 
petunjuk itu bagi mereka, mereka 
sama sekali tidak akan me-
mudaratkan Allah sedikit pun; 
dan Dia segera akan meng-
hapuskan amal mereka.

ِہ  َو 
ۡوا َعۡن َسِبۡیِل اللّٰ ُرۡوا َو َصّدُ

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ ِاّنَ  ال

ُہٰدي � 
ۡ
ُم ال

ُ
َن  لَہ

ُسۡوَل ِمْن ۭ بَۡعِد َما تََبیَّ وا الّرَ
ُ
َشٓاّق

ۡم ﴿۳۳﴾ 
ُ
َہ َشۡیًئاؕ  َو َسُيۡحِبُط اَۡعمَالَہ

وا اللّٰ لَۡن یَُّضّرُ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب    51

keonaran di muka bumi dan akan memutuskan segala hubungan kekerabatan 
dan menginjak-injak segala tuntutan yang hak.

2755. Orang-orang munafik Medinah tidak akan berpihak kepada orang-
orang kufur secara terbuka dan tanpa segan-segan. Orang munafik terlalu 
lihai dan tidak akan sekali-kali mau membakar perahu penyelamatnya. Ia 
senantiasa memperhatikan kedua-dua jalan.

2756. Orang munafik tidak pernah bicara lurus. Lidahnya selalu 
bercabang dua untuk menyampaikan satu pengertian kepada seseorang dan 
pengertian yang sangat berbeda kepada orang lain. Cara bicara bengkok 
orang-orang munafik itu pulalah yang diisyaratkan dalam QS.2:105.

a3 : 141-143;  29 : 4, 12.

* Ayat 30-31: Dalam ayat-ayat ini diberitahukan kepada orang-orang munafik bahwa mereka 
menganggap dapat terus menyembunyikan kedengkian dan iri hati di dalam diri mereka dan 
seorangpun tidak akan mengetahuinya. Itu tidaklah demikian.  Allah Ta’ala berfirman kepada 
Rasulullah Saw bahwa engkau mengenali mereka dari kening dan nada ucapan mereka. Jadi, 
mungkin saja orang-orang munafik menyembunyikannya dari orang-orang biasa, tapi bagi 
Rasulullah Saw keadaan mereka benar-benar jelas.



MUHAMMAD Surah 47Juz 26

1734

a3 : 92;  4 : 19.  b3 ; 140.  c6 : 33;  29 : 65;  57 : 21.

34. “Hai orang-orang yang ber-
iman, taatlah kepada Allah dan 
taatlah kepada rasul, dan janganlah 
kamu menjadikan amal-amalmu 
sia-sia.

اَِطۡیُعوا  َو  َہ 
اللّٰ اَِطۡیُعوا  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ا اَۡعمَالَُکۡم ﴿۳۴﴾  ُسۡوَل َو لَا تُۡبِطُلۡوۤ الّرَ

35. aSesungguhnya orang-
orang yang kafir dan menghalangi 
manusia dari jalan Allah, kemudian 
mereka mati dalam keadaan kafir, 
maka sekali-kali Allah tidak akan 
mengampuni mereka.

ِہ  
اللّٰ َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوا  َصّدُ َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۳۵﴿ ۡم 
ُ
لَہ ُہ  

اللّٰ یَّۡغفَِر  فَلَۡن  اٌر 
َ
ّف

ُ
ک ۡم 

ُ
ہ َو  َماتُۡوا  ثُّمَ  

36. bMaka janganlah kamu 
lemah sehingga kamu meminta 
damai,2758 padahal kamu lebih 
unggul. Dan Allah bersama kamu, 
dan sebagai balasannya, sekali-
kali Dia tidak akan mengurangi 
ganjaran amal-amalmu.

اَنۡتُُم  ِمَۖو 
ۡ
ل الّسَ ي 

َ
ِال ا  تَۡدُعۡوۤ َو  تَِہُنۡوا  فَلَا 

ۡم  
ُ
یَِّتَرک لَۡن  َو  ۡم 

ُ
َمَعک ُہ 

اللّٰ الۡاَۡعَلۡوَن َۖو 

اَۡعمَالَُکۡم ﴿۳۶﴾ 

37. cSesungguhnya kehidupan 
dunia ini hanya permainan dan 
senda gurau. Dan jika kamu 
beriman serta bertakwa, Dia 
akan memberikan kepadamu 
ganjaranmu, dan tidak akan 
meminta kepadamu hartamu.2759

ۡہٌو ؕ َو ِاۡن  تُۡؤِمنُۡوا 
َ
نَۡیا  لَِعٌب ّوَ ل حَٰیوُۃ  الّدُ

ۡ
َما ال

ِانَّ

ُکۡم  
ۡ
يَۡسـَٔل لَا  َو  ۡم 

ُ
اُُجۡوَرک ۡم 

ُ
یُۡؤتِک ُقۡوا  تَّتَ َو 

اَۡمَوالَُکۡم ﴿۳۷﴾ 

2757. Kata ‘Arafa sama artinya dengan ‘Alima, akan tetapi ‘Ilm 
mempunyai arti lebih luas dan lebih umum dari Ma‘rifah. Arti akar kata 
‘Ilm ialah satu ciri atau tanda, yang dengan itu suatu hal dibedakan dari yang 
lain (Lane). Pengetahuan atau ‘Ilm (ilmu) ada dua macam: (a) Pengetahuan 
tentang sesuatu hal sebelum hal itu terjadi; dan (b) Pengetahuan tentang hal 
itu, sesudah hal itu benar-benar terjadi. Pengetahuan yang diisyaratkan dalam 
ayat yang sedang dibahas termasuk dalam jenis kedua.

2758. Orang-orang Muslim diperintahkan di sini bahwa sekali 
pertempuran telah dimulai, mereka sekali-kali tidak boleh meminta 
perdamaian, bagaimana jua pun akan jadinya corak atau bentuk kesudahan 
peperangan itu. Mereka harus merebut kemenangan atau mati syahid. Tidak 
ada pilihan lain lagi bagi mereka.

2759. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa karena orang-orang 



MUHAMMAD Surah 47Juz 26

1735

38. Sekiranya Dia akan me-
minta harta-harta itu kepadamu 
dan mendesakmu, kamu akan 
berlaku bakhil, dan niscaya Dia 
akan memperlihatkan kedeng-
kianmu.2760

ُيۡخِرۡج   َو  تَۡبخَُلۡوا  ۡم  
ُ

فَُيۡحِفک ُکُمۡوَہا  
ۡ
يَّۡسـَٔل ِاۡن 

ۡم ﴿۳۸﴾ 
ُ

اَۡضَغانَک

39. Ingatlah, kamu adalah orang-
orang yang dipanggil supaya mem-
belanjakan hartamu di jalan Allah, 
lalu di antara kamu ada orang 
yang bakhil. Dan barang-siapa yang 
bakhil, maka sesung-guhnya ia 
berlaku bakhil terhadap dirinya 
sendiri.2761 Dan Allah Maha-kaya 
sedangkan kamu adalah orang-
orang miskin. aDan jika kamu 
berpaling, Dia akan menggantikan 
dengan suatu kaum yang lain, 
kemudian mereka tidak akan men-
jadi seperti kamu.2762

َسِبۡیِل  فِۡي  لُِتۡنِفُقۡوا  تُۡدَعۡوَن  ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ نۡتُۡم 

َ
ا ہٰۤ

َما 
فَِانَّ یَّۡبخَۡل   َمۡن  َو   ۚ یَّۡبخَُل  ۡن  ّمَ ۡم  

ُ
مِۡنک

َ
ف  ۚ ِہ 

اللّٰ

اَنۡتُُم  َو  الَۡغِنّيُ  ُہ 
اللّٰ ۡفِسٖہَؕو 

نَّ َعۡن  یَۡبخَُل 

قَۡوًما  يَۡسَتۡبِدۡل  ۡوا 
َّ تََتَول ِاۡن  َو   � الُۡفَقَرٓاُء 

ا  اَۡمَثالَُکۡم ﴿٪۳۹﴾ ۡونُۡوۤ
ُ

ۡم � ثُّمَ  لَا یَک
ُ
َغیَۡرک 

Muslim telah diperintahkan berjuang di jalan Allah, mereka akan diwajibkan 
memikul segala perongkosan perang juga, dan untuk maksud itu mereka 
harus memberikan pengorbanan uang. Akan tetapi, Allah tidak menghajatkan 
uang mereka. Bagi faedah mereka sendirilah makanya dituntut dari 
mereka pengorbanan jiwa dan harta sebab tiada sukses dapat dicapai tanpa 
pengorbanan demikian. Orang-orang mukmin hakiki seyogianya mengerti 
dan menghayati pelajaran agung lagi luhur ini.

2760. Ayat ini teristimewa ditujukan kepada orang-orang munafik.
2761. Kebakhilan merupakan penyakit akhlak yang sangat membinasakan 

dan menggerogoti unsur-unsur penting kesejahteraan akhlak dan rohani 
manusia. Di tempat lain Al-Qur’an telah mempergunakan bahasa yang sangat 
keras mengenai orang-orang seperti itu (QS.9:35).

2762. Ketika suatu peristiwa kepada Rasulullah Saw ditanyakan tentang 
siapa yang dimaksudkan dalam kata-kata, “Dia akan menggantikan dengan 
suatu kaum selain kamu,” beliau menurut riwayat telah bersabda, “Jika 
iman telah terbang ke Bintang Suraya, seorang keturunan bangsa Parsi akan 
membawanya kembali ke bumi” (Roh-al-Ma’ani).

a5 : 55.
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Surah 48
AL-FATH

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 30, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut ijmak (kesepakatan pendapat) para ulama, surah ini 
diturunkan sesudah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, ketika 
Rasulullah Saw berada dalam perjalanan ke Medinah pada tahun ke-6 
Hijrah dalam bulan Zulkaidah (Bukhari). Perjanjian itu merupakan 
kejadian sangat penting; semua kejadian bertalian dengan peristiwa itu 
telah direkam dengan teliti dalam sejarah Islam. Jadi, ada keseragaman 
pendapat berkenaan dengan waktu dan tempat surah ini diturunkan. 
Surah ini bernama Al-Fath (Kemenangan). Nama itu tepat benar, karena 
kejadian yang nampaknya merupakan kekalahan diplomatik itu, pada 
akhirnya terbukti merupakan siasat ulung dari pihak Rasulullah Saw, 
yang membawa kepada jatuhnya kota Mekah, dan sebagai akibatnya 
menjurus kepada penaklukan seluruh tanah Arab. Menjelang akhir 
surah sebelumnya, orang-orang mukmin dijanjikan dengan pasti akan 
kemenangan atas semua lawan mereka.

Surah sekarang ini menyatakan dengan kata-kata yang jelas dan 
tanpa ragu-ragu bahwa kemenangan yang dijanjikan itu bukan sesuatu 
yang bakal terjadi di masa depan yang jauh dan tidak menentu melainkan 
telah sangat dekat. Demikian dekatnya sehingga dapat dikatakan benar-
benar telah tiba; dan begitu menentukan dan menyeluruhnya sehingga 
bahkan orang yang paling peragu sekalipun akan sulit mengingkarinya.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan pernyataan kuat bahwa kemenangan 

yang dijanjikan itu benar-benar telah tiba dan bahwa kemengangan itu 
akan jelas, pasti, dan menyeluruh.

Kemudian Rasulullah Saw diberi kabar pula bahwa sebagai buahnya 
nanti orang-orang akan masuk ke pangkuan Islam dalam jumlah begitu 
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besar sehingga akan terbukti merupakan tugas yang sangat besar untuk 
beliau mengajar dan mendidik orang-orang yang baru masuk itu supaya 
menghayati hukum-hukum dan dasar-dasar agama Islam. Oleh karena 
itu beliau harus memohon pertolongan Ilahi dalam menunaikan tugas 
beliau yang sangat berat itu, dan memohon ampunan dan kasih sayang, 
agar jangan dikarenakan keterbatasan kemampuan insani, beberapa 
kekurangan akan dibiarkan merajalela.

Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa disebabkan kurang 
menyadari dengan sesungguhnya akan arti yang sepenuhnya tentang 
Perjanjian itu, orang-orang mukmin akan merasa kecewa. Maka Tuhan 
akan menghibur dan menenteramkan hati mereka, dan keimanan mereka 
akan bertambah sedang kepuasan hati dan kegembiraan palsu orang-
orang kafir akan terbukti tidak lama. Orang-orang mukmin selanjutnya 
diberitahu bahwa mereka hendaknya jangan meragukan hikmah dalam 
tindakan Rasulullah Saw menandatangani naskah Perjanjian itu karena 
beliau adalah utusan Allah Swt dan segala tindakan beliau dilakukan 
atas petunjuk dan bimbingan Allah Swt Sendiri. Kewajiban mereka 
ialah “beriman kepada beliau, membantu beliau dan menghormati 
beliau.”

Surah ini lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang mukmin 
mendapat keridaan Allah Swt tatkala mereka itu mengadakan sumpah 
setia kepada Rasulullah Saw di bawah sebatang pohon bahwa mereka 
akan mendampingi beliau dalam segala keadaan sekalipun hingga 
mati. Rencana Tuhan sendirilah yang menghendaki pertempuran itu 
tidak terjadi pada waktu itu sebab ada beberapa orang Muslim sejati 
dan mukhlis tinggal di kota Mekah yang tidak diketahui oleh orang-
orang mukmin dan mungkin tanpa sengaja akan terbunuh andaikata 
pertempuran sungguh-sungguh terjadi.

Kemudian, orang-orang munafik dan orang-orang yang 
meninggalkan diri di belakang, menerima kecaman keras dan 
kemunafikan mereka akan terbongkar. Manakala mereka diajak 
berperang di jalan Allah, demikian surah ini mengatakan, mereka 
mengada-adakan dalih untuk membenarkan mereka tinggal di 
belakang akan tetapi, dengan helah-helah bodoh dan dalih-dalih palsu 
mereka tidak menipu siapa pun kecuali diri mereka sendiri. Menjelang 
berakhirnya, surah ini kembali kepada pokok bahwa Perjanjian 
Hudaibiyah itu tidak hanya akan terbukti menjadi kemenangan besar 
melainkan juga kemenangan-kemenangan lain pun kemudian akan 
menyusul dan negeri-negeri tetangga akan jatuh ke tangan laskar Islam 
yang jaya.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sesungguhnya Kami telah 
memberi engkau satu kemenang-
an yang nyata,2763 

 ﴾۲﴿ۙ ِبۡیًنا  ّمُ حًا 
ۡ

فَت لََک  ۡحَنا 
َ

فَت ا 
ِانَّ

2763. Yang diisyaratkan oleh kata-kata “kemenangan yang nyata” 
agaknya “perjanjian Hudaibiyah.” Sungguh aneh bahwa walaupun selama 
masa singkat yaitu enam tahun permulaan ketika Rasulullah Saw tinggal 
di kota Medinah, beliau telah mendapat kemenangan-kemenangan besar 
atas musuh-musuh beliau sehingga telah melumpuhkan dan mematahkan 
daya juang mereka, namun demikian tidak satu pun dari kemenangan-
kemenangan itu disebut “kemenangan nyata” di dalam Al-Qur’an. Sebutan itu 
dicadangkan untuk Perjanjian Hudaibiyah guna menerima kehormatan luar 
biasa ini, kendatipun syarat-syarat (dalam perjanjian) pada lahirnya nampak 
sangat merendahkan derajat dan orang-orang Muslim sangat bingung atas 
peristiwa yang nampaknya sebagai suatu penghinaan terhadap kehormatan 
Islam, demikian rupa hingga bahkan seorang yang gagah seperti Sayyidina 
Umar r.a. berseru karena sedih dan jengkelnya bahwa andaikata syarat-
syarat Perjanjian itu telah ditetapkan oleh orang lain selain Rasulullah Saw 
niscaya beliau akan mencemoohkan syarat-syarat itu (Hisyām). Sungguh, 
Perjanjian itu merupakan kemenangan besar, sebab telah membuka jalan 
bagi pengembangan dan penyebaran Islam dan menjurus kepada jatuhnya 
kota Mekah dan akhirnya kepada penundukkan seluruh wilayah tanah Arab. 
Peristiwa itu ternyata merupakan keunggulan siasat Rasulullah Saw karena 
dengan Perjanjian itu Islam mempunyai “kedudukan politik sebagai satu 
kekuatan yang semartabat dan merdeka serta berdaulat yang diakui oleh 
kaum Quraisy” (“Mohammad at Medinah” oleh Montgomery Watt).

Rasulullah Saw telah melihat sebuah kasyaf bahwa beliau sedang 
bertawaf bersama serombongan sahabat beliau. Guna menggenapi kasyaf itu 
bertolaklah beliau ke Mekah dengan sejumlah kira-kira 1500 orang Muslim 
untuk mengerjakan umrah dalam bulan suci yang selama bulan itu -menurut 
adat kebiasaan orang-orang Arab- peperangan terlarang, dan hal itu malahan 
berlaku juga sebelum Islam. Tatkala beliau tiba di ‘Usfan, suatu tempat yang 
terletak beberapa mil dari Mekah, beliau diberi khabar oleh regu perintis yang 
dikirim beliau di bawah pimpinan ‘Abbad bin Bisyr bahwa kaum Quraisy 
berniat menghambat beliau masuk ke kota Mekah. Untuk menghindari 
bentrokan senjata, Rasulullah Saw mengubah haluan beliau dan “sesudah 
menempuh perjalanan yang melelahkan melalui jalan berkelok-kelok lagi 
sukar ditempuh sampailah beliau ke Hudaibiyah,” di sana beliau berkemah. 
Rasulullah Saw menyatakan bahwa beliau akan menerima segala tuntutan 

a1 : 1.
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orang-orang Quraisy demi kehormatan Tanah Suci (Hisyam); akan tetapi, 
orang-orang Quraisy  bersikeras dalam tekad mereka untuk tidak membiarkan 
beliau memasuki kota Mekah, biar apa pun yang dikatakan beliau. Kedua 
belah pihak saling mengirimkan pesan dalam upaya mencari pemecahan 
sebagai jalan keluar dari kemacetan perundingan itu. Sesudah dilangsungkan 
pembicaraan-pembicaraan panas dan berlarut-larut yang diusahakan oleh 
Rasulullah Saw dengan segala daya upaya, bahkan dengan mempertaruhkan 
kewibawaan beliau sendiri agar dapat sampai kepada suatu kompromi yang 
pantas dengan kaum Quraisy maka ditandatanganilah persetujuan yang syarat-
syaratnya antara lain berbunyi: “Peperangan harus ditangguhkan selama 
sepuluh tahun. Barangsiapa ingin menggabungkan diri kepada Rasulullah 
Saw atau mengadakan perjanjian dengan beliau, akan mendapat keleluasaan 
berbuat demikian, dan demikian pula siapa yang mau menggabungkan 
diri dengan kaum Quraisy atau mengadakan perjanjian dengan mereka, ia 
akan bebas berbuat demikian. Jika seorang mukmin dari Mekah pindah dan 
menggabungkan diri dengan Rasulullah Saw tanpa izin walinya, ia harus 
dikembalikan kepada walinya; akan tetapi, kalau ada seseorang pengikut 
Rasulullah Saw kembali kepada kaum Quraisy maka ia tidak boleh dikirimkan 
kembali. Rasulullah Saw harus pulang kembali tanpa memasuki kota pada 
tahun ini. Tahun depan beliau dan para sahabat dapat berkunjung ke Mekah 
hanya selama tiga hari untuk mengerjakan umrah, tetapi mereka tidak boleh 
membawa senjata kecuali pedang-pedang bersarung” (Bukhari).

Syarat-syarat itu nampaknya merupakan penghinaan besar. Orang-
orang Muslim sangat bingung. Tidak ada kata memadai untuk melukiskan 
keprihatinan mereka dan rasa terhina serta rasa harga diri mereka yang 
ternoda. Teristimewa syarat yang ketigalah dirasakan pahit sepahit empedu. 
Akan tetapi, Rasulullah Saw tetap tenang dan berkepala dingin. Oleh karena 
yakin akan kekuatan moral Islam, beliau mengetahui bahwa “seorang mukmin 
yang telah sekali mencicipi manisnya keimanan akan lebih suka dilemparkan 
ke dalam api daripada kembali kepada kekufuran” (Bukhari); dan bahwa ia 
akan membuktikan diri menjadi sumber kekuatan bagi agamanya di mana 
pun ia berada.

Perjanjian Hudaibiyah terbukti kemudian menjadi “kemenangan yang 
nyata.” Para sahabat Rasulullah Saw sewajarnya merasa bangga atas kehadiran 
mereka pada peristiwa itu, dan tepat sekali memandang Perjanjian itu–dan 
bukan peristiwa penaklukan Mekah–sebagai “kemenangan yang diisyaratkan 
dalam ayat ini” (Bukhari). Menurut mereka tidak ada kemenangan yang 
lebih besar dan lebih jauh jangkauannya dalam hasil dan pengaruhnya 
daripada Perjanjian itu (Hisyam). Dan Rasulullah Saw sendiri menyebutnya 
kemenangan besar (Baihaqi). Al-Qur’an menyebutnya “kemenangan nyata” 
(ayat 2), “Keberhasilan besar” (ayat 6), “ganjaran besar” (ayat 11) dan 
penggenapan serta penyempurnaan nikmat Ilahi atas Rasulullah Saw (ayat 
3) sebab peristiwa itu membukakan pintu air kemenangan rohani dan politik 
agama Islam.
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2764. Ayat ini dengan sengaja disalahkemukakan, atau, karena 
kekurangan pengetahuan tentang muhawarah (idiom) dan frasa bahasa Arab, 
disalahartikan oleh beberapa penulis Kristen seakan mengandung arti, bahwa 
Rasulullah Saw mempunyai kesalahan-kesalahan akhlaki.

Telah merupakan salah satu dari Rukun Islam, sebagaimana diperintakan 
oleh Al-Qur’an, bahwa para nabi dilahirkan maksum (bersih dari dosa) dan 
tetap maksum seumur hidup. Mereka tidak mengatakan ataupun melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan perintah Ilahi (QS.21:28). Oleh karena 
mereka diutus oleh Allah Swt untuk membersihkan manusia dari dosa, maka 
tidaklah mungkin mereka sendiri berbuat dosa. Dan dari antara utusan-utusan 
Allah, Rasulullah Saw itu paling mulia dan paling suci.

Al-Qur’an mengandung banyak sekali ayat-ayat yang menyebut dengan 
kata-kata yang ceria tentang kesucian dan kemaksuman hidup beliau (QS.2:130; 
3:32 & 165; 6:163; 7:158; 8:25; 33:22; 48:11; 53:3-4; 68:5; dan QS.81:20-22). 
Untuk keterangan bagi ungkapan Li yaghfira, lihatlah catatan no. 2612.

2765. Seseorang yang mempunyai martabat akhlak begitu seperti 
Rasulullah Saw, yang telah mengangkat derajat seluruh bangsa yang telah 
tenggelam ke dalam lubuk kejahatan akhlak sampai ke dasar yang paling dalam 
ke puncak kemulaian rohani tertinggi, tidak mungkin mempunyai kelemahan-
kelemahan akhlak demikian, seperti dengan sia-sia telah dituduhkan oleh 
orang-orang yang biasa memperolok-olokkan beliau. Sepatah kata sederhana 
dan polos, Dzanb, telah dimanfaatkan untuk memfitnah beliau. Kata itu berarti 
kelemahan-kelemahan yang melekat pada sifat insani dan pada kesalahan-
kesalahan yang diprakirakan akan menimbulkan akibat-akibat merugikan. 
Ayat ini mengandung arti bahwa Tuhan akan melindungi Rasulullah Saw 
terhadap akibat-akibat merugikan, yang akan datang, kemudian sesudah 
kemenangan yang dijanjikan, seperti telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. 
Oleh karena itu berbondong-bondong orang akan masuk Islam, maka dengan 
sendirinya penggemblengan dan pemeliharaan akhlak dan keruhanian mereka, 

3. Supaya Allah menutupi ke-
lemahan2764 engkau2765 di masa lalu 
dan di masa yang akan datang,2766 
dan Dia menyempurnakan nik-
mat-Nya kepada engkau, dan 
membimbing engkau pada jalan 
yang lurus.*

َما  َو  ِۢۡبَک  َذن ِمۡن  َم  تََقّدَ َما  ُہ 
اللّٰ لََک  لَِّیۡغفَِر 

ِصَراًطا  یَۡہِدیََک  َو  َعلَۡیَک  نِۡعَمَتٗہ  یُتِّمَ  َو  َر 
ّخَ

َ
تَا

 ﴾۳﴿ۙ ۡسَتِقۡيمًا  ّمُ

* Ayat 2-3 : Dalam ayat-ayat awal ini diberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin 
bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan-kemenangan besar. Pada ayat 3, kata dzanbun 
dinisbahkan kepada Rasulullah Saw yang maknanya bukan dosa. Maksudnya bukanlah 
bahwa sebagaimana dulu engkau biasa melakukan dosa, demikian juga di masa mendatang 
pun teruslah melakukan dosa, sebab dosamu akan diampuni. Tetapi maksudnya adalah 
sebagaimana dulu engkau bersih dari dosa yang seluruh kehidupan engkau menjadi saksi atas 
hal itu, demikian pula di masa mendatang pun Allah Ta’ala menjanjikan perlindungan hingga 
nikmat menjadi sempurna. Makna nikmat di sini adalah kenabian.
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4. Dan Allah akan menolong 
engkau dengan pertolongan yang 
unggul.2767

َعِزیًۡزا ﴿۴﴾  نَۡصًرا  ُہ  
اللّٰ یَۡنُصَرَک  ّوَ  

5. Dialah Yang menurunkan 
ketentraman2768 ke dalam hati 
orang-orang mukmin supaya me-
reka dapat menambah iman pada 
keimanan mereka. Dan kepunyaan 
Allah laskar-laskar seluruh 
langit dan bumi, dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

قُُلۡوِب  فِۡي   
َ

ِکۡیَنۃ الّسَ اَنَۡزَل  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو 

 ؕ ِایَۡمانِہِۡم  َع  ّمَ ِایَۡمانًا  ا 
ۤ
لِیَۡزَداُدۡو الُۡمۡؤِمِنیَۡن  

ُہ  
اللّٰ اَن 

َ
ک الۡاَۡرِضَؕو  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُجُنۡوُد  ِہ 

َو لِلّٰ

 ﴾۵﴿ۙ َعلِۡيمًا َحِکۡيمًا 

tidak akan mencapai taraf yang diharapkan. Itulah sebabnya, maka manakala 
dalam Al-Qur’an keberhasilan dan kemenangan dijanjikan kepada Rasulullah 
Saw, pada waktu itu diperintahkan supaya memohon perlindungan Tuhan 
terhadap Dzanb beliau, yakni kelemahan-kelemahan insani yang kiranya 
akan menghalangi jalan pelaksanaan tugas besar beliau. Kenyataannya, 
bahwa dari keempat kata Junāh, Jurm, Itsm, dan Dzanb, yang memiliki arti 
tambahan yang sama, tiada sebuah pun dari ketiga kata yang disebut terlebih 
dahulu, yang dipergunakan dalam Al-Qur’an mengenai rasul-rasul Allah, 
menunjukkan, bahwa Dzanb tidak mengandung arti buruk seperti dimiliki 
ketiga buah kata lainnya. Kecuali itu, menurut muhawarah Al-Qur’an 
ungkapan Dzanbaka, sekiranya kata Dzanb itu pun dianggap mengandung 
arti dosa atau kejahatan, kata itu berarti “dosa-dosa yang dituduhkan seolah 
engkau telah melakukannya; atau dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau.” 
Menurut arti yang terakhir bagi kata Dzanb itu, kata Arab laka dalam ayat 
ini akan berarti “demi kepentingan dikau.” Di tempat lain dalam Al-Qur’an 
(QS.5: 30) ungkapan seperti itu, ialah Itsmī (dosaku), berarti, “dosa yang 
diperbuat terhadapku.” Jadi, ayat yang sedang dibahas ini akan berarti, sebagai 
akibat kemenangan besar -Perjanjian Hudaibiyah- itu, semua tuduhan dosa, 
kejahatan, dan kesalahan yang dilemparkan musuh-musuh Rasulullah Saw 
kepada beliau, yakni, bahwa beliau seorang penipu, pendusta atau tukang 
mengada-ada kebohongan terhadap Tuhan dan manusia, dan sebagainya, akan 
terbukti palsu semua sebab segala macam orang, yang mempunyai hubungan 
dengan para pengikut beliau, akan menjumpai kebenaran mengenai beliau. 
Atau artinya adalah, bahwa “dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau oleh 
musuh-musuh engkau akan diampuni demi engkau.” Dan begitulah yang 
telah terjadi, ketika Mekah jatuh dan orang-orang Arab menerima agama 
Islam, dosa mereka diampuni. Hubungan kalimatnya pun mendukung arti ini, 
sebab anugerah kemenangan yang nyata dan penggenapan nikmat Ilahi atas 
Rasulullah Saw diisyaratkan dalam ayat ini dan ayat sebelum ini agaknya 
tidak mempunyai hubungan apa pun dengan pengampunan terhadap dosa-
dosa, jika Dzanb dianggap berarti dosa.

2766. Kata-kata, “di masa lalu dan di masa yang akan datang,” maksudnya 
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6. Dia memasukkan orang-
orang mukmin laki-laki dan orang-
orang mukmin perempuan ke 
dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka 
akan kekal di dalamnya, dan aDia 
akan menghapus dari mereka ke-
burukan-keburukan mereka. Dan 
yang demikian itu di sisi Allah 
adalah kemenangan yang besar.

ٍت  لُِّیۡدِخَل الُۡمۡؤِمِنیَۡن َو الُۡمۡؤِمٰنِت َجّنٰ

َو  ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت

ِعۡنَد  ٰذلَِک  اَن 
َ
ک َو   ؕ تِہِۡم 

ٰ
ا َسّیِ ۡم 

ُ
َعۡنہ َِر 

ّ
ف

َ
یُک

 ﴾۶﴿ۙ ِہ  فَۡوًزا َعِظۡيمًا 
اللّٰ

7. Dan bDia akan mengazab 
orang-orang munafik laki-laki 
dan orang-orang munafik perem-
puan, orang-orang musyrik laki-
laki dan orang-orang musyrik 
perempuan yang berprasangka 
buruk kepada Allah. Malapetaka 
buruk menimpa catas mereka, dan 
kemurkaan Allah atas mereka. 
Dan Dia mengutuk mereka, dan 
menyiapkan bagi mereka Jaha-
nam. Dan itulah seburuk-buruk 
tempat tinggal. 

َب الُۡمٰنِفِقیَۡن َو الُۡمٰنِفٰقِت َو الُۡمۡشِرکِیَۡن  ِ
ّ

ّوَ یَُعذ

ۡوِءؕ  الّسَ َظّنَ  ِہ 
بِاللّٰ ٓانِّیَۡن 

َ
الّظ ِت 

ٰ
الُۡمۡشِرک َو 

ُہ  َعلَۡیہِۡم  
ۡوِءَۚو َغِضَب اللّٰ َعلَۡیہِۡم َدٓائَِرُۃ الّسَ

َمؕ  َو َسٓاَءۡت َمِصیًۡرا ﴿۷﴾ 
َ ۡم َجَہنّ

ُ
ۡم َو اََعّدَ لَہ

ُ
َو لََعَنہ

tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah Saw di masa lalu oleh 
orang-orang Quraisy dan tuduhan-tuduhan yang akan dilemparkan terhadap 
beliau di masa yang akan datang oleh musuh-musuh beliau pun akan dielakkan 
dan beliau akan terbukti sama sekali suci dari noda itu.

2767. Pertolongan Ilahi datang dalam bentuk tersebarnya agama Islam 
secara cepat di tanah Arab sesudah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, 
dan Rasulullah Saw diakui sebagai kepala negara, satu pemerintah yang 
merdeka dan berdaulat.

2768. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kendatipun orang-orang mukmin 
untuk sementara waktu, dibuat geger disebabkan oleh kesalahpahaman 
mengenai syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah itu, mereka tidak pernah 
kehilangan ketentraman hati sehubungan dengan berperang di jalan Allah, 
dan mereka yakin sepenuhnya, bahwa balatentara Tuhan (malaikat-malaikat), 
ada beserta mereka. Itulah sebabnya, mengapa ketika khabar angin sampai 
ke Hudaibiyah bahwa Sayyidina Utsman, duta Rasulullah Saw yang diutus 
kepada orang-orang Mekah telah terbunuh, dan Rasulullah Saw mengajak 
orang Muslim bersumpah secara khidmat di tangan beliau bahwa mereka 

a8 : 30;  64 : 10;  66 : 9.   b33 : 25.   c9 : 98.
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8. Dan kepunyaan Allah 
laskar-laskar seluruh langit dan 
bumi, dan Allah Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana.

ُہ  
اَن اللّٰ

َ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ َو ک ِہ ُجُنۡوُد الّسَ

َو لِلّٰ

َعِزیًۡزا  َحِکۡيمًا ﴿۸﴾ 
9. Sesungguhnya Kami meng-

utus engkau sebagai saksi,  
apemberi kabar suka dan pemberi 
peringatan.

 ﴾۹﴿ۙ نَِذیًۡرا   ّوَ  ًرا  ُمَبّشِ ّوَ  َشاِہًدا  ٰنَک 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
ا

َ ِانّ

10. Supaya kamu beriman ke-
pada Allah dan Rasul-Nya, 
menolongnya dan bmemuliakan-
nya, dan supaya kamu menyucikan 
Allah pada pagi dan petang hari.

َو  ُرۡوُہ  ّزِ
تُعَ َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 

بِاللّٰ لُِّتۡؤِمنُۡوا 

َرًۃ  ّوَ اَِصۡیلًا ﴿۱۰﴾ 
ۡ

حُۡوُہ  بُک تَُوّقُِرۡوُہ ؕ َو تَُسّبِ

11. Sesungguhnya orang-orang 
yang berbaiat kepada engkau,2769 
mereka sebenarnya berbaiat 
kepada Allah. Tangan Allah ada 
di atas tangan mereka. Maka 
barangsiapa melanggar janjinya 
itu, maka sesungguhnya ia 
hanyalah memutuskannya untuk 
kerugian dirinya sendiri; dan 
barangsiapa menyempurnakan 
janji yang ia buat dengan 
Allah, maka Dia segera akan 
memberinya ganjaran yang besar.

  ؕ َہ 
اللّٰ یَُبایُِعۡوَن  َما 

ِانَّ یَُبایُِعۡونََک  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

ُث 
ُ

َما یَۡنک
َث فَِانَّ

َ
ک

مَۡن  نَّ
َ

ِہ فَۡوَق  اَیِۡدیۡہِۡم ۚ ف
یَُد اللّٰ

َہ  
اللّٰ َعلَۡیُہ  ٰعَہَد  بَِما  ي 

ٰ
اَۡوف َمۡن   َو   ۚ نَۡفِسٖہ  َعلٰي 

فََسُیۡؤتِۡیِہ  اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿٪۱۱﴾  

12. Orang-orang Arab Gurun 
yang berupaya untuk tertinggal di 
belakang2770 akan berkata kepada 
engkau, 

الۡاَۡعَراِب   ِمَن  ُفۡوَن 
َّ الُۡمَخل لََک  َسَیُقۡوُل 

ۚ لََنا  فَاۡسَتۡغفِۡر  اَۡہُلۡونَا  َو  اَۡمَوالَُنا   
ۤ
َشَغلَۡتَنا

akan menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman itu dan akan bertempur 
di bawah naungan panji beliau sampai titik darah penghabisan, mereka itu 
semua bersumpah tanpa menampakkan keraguan sedikitpun.

2769. Isyarat itu ditujukan kepada sumpah setia orang-orang mukmin di 
tangan Rasulullah Saw di bawah sebatang pohon di Hudaibiyah (Bukhari).

2770. Kabilah-kabilah Badui di sekitar Medinah yang nampaknya 
mempunyai hubungan persahabatan dengan orang-orang Muslim pun diajak 
juga untuk menggabungkan diri dengan rombongan-rombongan Muslim 

a25 : 57;  33 : 46;  35 : 25.   b5 : 13.
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“Harta kami dan keluarga kami 
telah membuat kami sibuk, maka 
mohonkanlah ampunan bagi kami.” 
aMereka mengucapkan dengan 
lidah mereka apa yang tidak ada 
dalam hati mereka. Katakanlah, 
“Maka siapakah yang dapat meng-
halang-halangi kehendak Allah 
jika Dia menghendaki kemuda-
ratan bagi kamu, atau jika Dia 
menghendaki keuntungan bagi 
kamu? Tidak, bahkan Allah Maha-
waspada terhadap apa yang kamu 
kerjakan.”

 ؕ قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  لَيَۡس  ا  ّمَ لِۡسَنِتہِۡم 
َ
بِا یَُقۡولُۡوَن  

ِہ  َشۡیًئا  ِاۡن  
َن اللّٰ مَۡن یَّۡملُِک لَُکۡم ّمِ

َ
قُۡل ف

اَن 
َ
ۡم نَۡفًعا ؕ بَۡل ک

ُ
ا  اَۡو  اََراَد  بِک ۡم  َضّرً

ُ
اََراَد بِک

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن َخِبیًۡرا ﴿۱۲﴾ 
اللّٰ

13. “Tidak, bahkan kamu me-
nyangka bahwa Rasul dan orang-
orang yang beriman tidak akan 
kembali lagi kepada keluarga 
mereka selamanya,2771 dan hal itu 
ditampakkan indah dalam hatimu, 
dan kamu berprasangka dengan 
sangkaan buruk, dan kamu adalah 
kaum yang binasa.”

َو  ُسۡوُل  الّرَ یَّۡنَقلَِب  ۡن 
َّ ل اَۡن  َظَنۡنتُۡم  بَۡل 

ٰۤي  اَۡہلِۡیہِۡم  اَبًَدا ّوَ  ُزیَِّن ٰذلَِک  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  ِال

ۡنتُۡم  
ُ
ۡوِء ۚ  َو ک ۡم  َو َظَنۡنتُۡم َظّنَ الّسَ

ُ
فِۡي  قُُلۡوبِک

قَۡوًما  ۭ بُۡوًرا ﴿۱۳﴾ 

yang terdiri dari 1500 orang, yang pergi ke Mekah guna mengerjakan umrah. 
Walaupun Rasulullah Saw berangkat untuk suatu misi perdamaian, mereka 
mengira bahwa besar sekali kemungkinan akan adanya bentrokan senjata 
dan karena orang-orang Muslim tidak dipersenjatai dengan semestinya akan 
dikalahkan; dan oleh karena itu pergi bersama-sama dengan Rasulullah Saw 
sama saja dengan menyongsong maut (Muir dan Katsir). Ayat ini dapat pula 
dikenakan kepada kabilah-kabilah yang tinggal di belakang, tidak ikut dalam 
gerakan pasukan ke Tabuk, sebab kata-kata yang serupa telah dipergunakan 
juga dalam surah al-Taubah mengenai mereka itu.

2771. Keinginan adalah bapak pikiran. Orang-orang munafik, kapan saja 
mereka diajak Rasulullah Saw bergabung dengan beliau dalam suatu gerakan 
pasukan, menyimpan dugaan bahwa karena keadaan orang-orang Muslim 
sangat lemah, mereka itu tidak akan kembali dengan selamat kepada keluarga 
mereka. Oleh sebab itu, dengan satu atau lain dalih, mereka minta supaya 
dimaafkan dan dibebaskan dari kewajiban itu. Tetapi angan-angan mereka 
senantiasa berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan mendalam karena 

a3 : 168.
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14. Dan barangsiapa yang tidak 
beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, maka asesungguhnya Kami 
telah menyediakan bagi orang-
orang kafir api yang menyala-
nyala. 

 
ۤ
ا

َ نّ فَِا لِٖہ  ُسۡو َر َو  ِہ 
للّٰ بِا ِمْن ۭ  یُۡؤ ۡم 

َّ ل َمۡن  َو 

َسِعیًۡرا ﴿۱۴﴾  ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل اَۡعَتۡدنَا  

15. bDan kepunyaan Allah 
kerajaan seluruh langit dan bumi. 
cDia mengampuni siapa yang 
Dia kehendaki dan mengazab 
siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

لَِمۡن  الۡاَۡرِضؕیَۡغفُِر   َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل ِہ 

لِلّٰ َو 

ُہ َغُفۡوًرا  
اَن اللّٰ

َ
ُب َمۡن يََّشٓاءُ َؕو ک ِ

ّ
يََّشٓاُء َو یَُعذ

ِحۡيمًا ﴿۱۵﴾  ّرَ

16. Orang-orang yang beru-
paya untuk tertinggal di belakang 
akan berkata, ketika kamu 
berangkat untuk mengambil harta 
rampasan perang serta memba-
wanya, “Biarkanlah kami me-
ngikutimu.” Mereka bermaksud 
mengubah Keputusan Allah. Kata-
kanlah, “Kamu sama sekali tidak 
boleh mengikuti kami.2772 Demi-
kianlah Allah telah berfirman se-
belumnya.” Maka mereka akan 
berkata,  Bahkan kamu iri hati ter-
hadap kami.” Sebenarnya mereka 
tidak mengerti kecuali sedikit.

َمَغانَِم  ِالٰي  انَۡطلَۡقتُۡم  ِاَذا  ُفۡوَن 
َّ الُۡمَخل َسَیُقۡوُل 

اَۡن  ۡم ۚیُِریُۡدۡوَن 
ُ

ِبۡعک نَّتَ َذُرۡونَا  ۡوَہا 
ُ

ُخذ
ۡ
لَِتا

لُِکۡم 
ٰ

ذ
َ
ک ِبُعۡونَا  تَّتَ ۡن 

َّ ل قُۡل    ؕ ِہ 
اللّٰ لَٰم  

َ
ک لُۡوا  یَُّبّدِ

ۡحُسُدۡونََناؕ  
َ
ُہ ِمۡن قَۡبُل۪  فََسَیُقۡولُۡوَن بَۡل ت

قَاَل اللّٰ

ا  قَلِۡیلًا ﴿۱۶﴾ 
َّ انُۡوا  لَا یَۡفَقُہۡوَن  ِال

َ
بَۡل  ک

orang-orang Muslim kembali dari hampir setiap gerakan pasukan dengan 
kemenangan.

2772 . Yang diisyaratkan ialah rampasan perang yang jatuh ke tangan 
orang-orang Muslim pada Pertempuran Khaibar. Surah ini diturunkan ketika 
Rasulullah Saw tengah dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Dalam 
ayat 20 kepada orang-orang Muslim dijanjikan akan mendapat rampasan 
perang dalam jumlah besar. Kepada harta-harta rampasan inilah ayat ini 
mengisyaratkan. Tidak lama sesudah beliau kembali dari Hudaibiyah, 
Rasulullah Saw bergerak menggempur orang-orang Yahudi Khaibar guna 
menghukum mereka atas pengkhianatan-pengkhianatan yang berulangkali 

a18 : 103;  29 : 69;  33 : 9;  76 : 5.  b40 : 17.   c3 : 130;  5 : 19.
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17. Katakanlah kepada orang-
orang Arab Gurun yang berupaya 
untuk tertinggal di belakang, 
“Kamu akan diajak berperang 
melawan suatu kaum yang gagah 
perkasa,2773 kamu akan meme-
rangi mereka hingga mereka 
menyerah. Maka jika kamu taat, 
Allah akan memberimu ganjaran 
yang baik; tetapi jika kamu 
berpaling sebagaimana kamu 
pernah berpaling sebelum itu, 
Dia akan mengazab kamu dengan 
azab yang pedih.”

َسُتۡدَعۡوَن   الۡاَۡعَراِب  ِمَن  ِفیَۡن 
َّ ُمَخل

ۡ
لِّل قُۡل 

اَۡو  ۡم  
ُ
تَُقاتُِلۡونَہ َشِدیٍۡد  ٍس 

ۡ
بَا اُولِۡي   قَۡوٍم  ِالٰي  

ُہ  اَۡجًرا 
ُم اللّٰ

ُ
يُۡسلُِمۡوَن ۚ فَِاۡن تُِطۡیُعۡوا یُۡؤتِک

ۡن  ّمِ ۡیتُۡم 
َّ تََول َکَما  ۡوا 

َّ تََتَول ِاۡن  َو   ۚ َحَسًنا 

ابًا  اَلِۡيمًا ﴿۱۷﴾ 
َ

ۡم  َعذ
ُ

بۡک ِ
ّ

قَۡبُل یَُعذ

dilakukan mereka. Suku-suku Badui, yang telah berniat tinggal di belakang 
ketika Rasulullah Saw berangkat ke Mekah menunaikan umrah, mendapat 
pengetahuan bahwa perjuangan beliau telah berhasil, dan timbul pikiran 
pada mereka bahwa mereka akan memperoleh bagian cukup besar dari harta 
rampasan perang andaikata mereka ikut dalam gerakan pasukan ke Khaibar; 
lalu mereka minta kepada Rasulullah agar diperkenankan menyertai pasukan 
Muslim. Mereka diberi tahu bahwa mereka tidak boleh ikut karena harta 
rampasan perang itu hanya dijanjikan kepada orang-orang Muslim yang tulus 
ikhlas dan yang pernah menyertai Rasulullah Saw di Hudaibiyah.

2773. Kata-kata “suatu kaum yang gagah perkasa,” dapat ditujukan 
kepada pasukan-pasukan perkasa kerajaan Bizantina dan Iran yang jauh lebih 
unggul dalam alat-alat perlengkapan dan bilangan prajurit daripada musuh-
musuh lainnya yang pernah dihadapi orang-orang Muslim hingga saat itu. 
Ayat ini merupakan peringatan bahwa orang-orang Muslim akan bertarung 
dengan musuh mereka berlarut-larut hingga musuh dikalahkan sama sekali 
dan dipaksa bertekuk lutut. Orang-orang yang tinggal di belakang itu 
diberi tahu di sini, bahwa walaupun mereka tidak diperkenankan bergerak 
menggempur orang-orang Yahudi Khaibar dan ikut memperoleh bagian 
Ghanimah (harta-rampasan-perang), namun di masa depan yang dekat 
mereka akan diperintahkan melawan musuh yang lebih kuat lagi, dan bahwa 
bila nanti mereka menyambut baik seruan itu, niscaya mereka akan menerima 
ganjaran besar. Ayat ini pun mengandung arti bahwa peperangan dengan 
kerajaan Bizantina dan Iran akan berlangsung sengit dan lama.
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18. aTidak ada halangan atas 
orang buta, atas orang lumpuh, 
dan atas orang sakit jika mereka 
tidak berangkat untuk berperang. 
bDan barangsiapa menaati 
Allah dan Rasul-Nya, Dia akan 
memasukkannya ke kebun-kebun 
yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya; tetapi barangsiapa 
berpaling Dia akan mengazabnya 
dengan azab yang pedih.

لَيَۡس َعلَي الۡاَۡعٰمي َحَرٌج  ّوَ لَا َعلَي الۡاَۡعَرِج  

َہ َو 
َحَرٌج ّوَ لَا َعلَي الَۡمِریِۡض َحَرٌجؕ  َو َمۡن یُِّطِع  اللّٰ

ۡحِتَہا الۡاَنٰۡہُر 
َ
ۡجِرۡي  ِمۡن ت

َ
ٍت ت ُہ  َجّنٰ

ۡ
َرُسۡولَٗہ یُۡدِخل

ابًا اَلِۡيمًا ﴿٪۱۸﴾ 
َ

بُۡہ  َعذ ِ
ّ

 یَُعذ
َ

ۚ َو َمۡن یََّتَوّل

الحزب 52



19. Sungguh Allah telah ridha 
kepada orang-orang mukmin ke-
tika mereka baiat kepada engkau 
di bawah pohon itu,2774 dan Dia 
mengetahui apa yang ada dalam 
hati mereka,2775 lalu Dia menurun-
kan ketentraman kepada mereka, 
dan Dia mengganjar kepada 
mereka kemenangan yang de-
kat,2776 

یَُبایُِعۡونََک  ِاۡذ  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َعِن  ُہ 
اللّٰ َرِضَي  لََقۡد 

نَۡزَل 
َ
فَا قُُلۡوبِہِۡم   فِۡي  َما  فََعلَِم  َجَرِۃ  

َ
الّش ۡحَت 

َ
ت

 ﴾۱۹ۙ حًا  قَِریًۡبا ﴿
ۡ

ۡم  فَت
ُ
  َعلَۡیہِۡم َو اَثَابَہ

َ
ِکۡیَنۃ الّسَ

2774. Peristiwa baiat itu terjadi di Hudaibiyah di bawah sebuah pohon 
Akasia, setelah khabar sampai kepada Rasulullah Saw bahwa karena 
suatu pelanggaran atas kebiasaan dan sopan santun diplomatis, duta 
beliau, Sayyidina Utsman r.a, telah dibunuh orang-orang Mekah. Berita 
terbunuhnya Hadhrat Utsman r.a barangkali tidak kurang mengejutkannya 
daripada pelanggaran terhadap suatu adat kebiasaan suci dan antik, sehingga 
menyebabkan Rasulullah Saw tidak dapat bersabar lagi. Baiat itu kemudian 
dikenal sebagai Bai‘āt-al-Ridwan yang berarti bahwa orang-orang yang 
berbahagia berkat baiat itu sudah mendapat keridaan llahi.

2775. Bukti apa lagi yang lebih besar atas (dalil) “Tuhan telah menurunkan 
ketenteraman hati atas orang-orang Muslim” selain fakta, bahwa kendatipun 
jumlah mereka hanya kira-kira 1500 orang dan kendatipun tidak ada kawan 
lain karena jauh dari kampung halaman, dikelilingi oleh suku-suku yang tidak 
bersahabat, serta berhadapan dengan musuh yang sangat kuat lagi terlindung 
dalam kubu-kubu, mereka (Kaum Muslimin) lebih memilih untuk bertempur 
daripada menyetujui syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu.

2776. Kata-kata “kemenangan yang dekat” menunjukkan kepada 
kemenangan di Khaibar. Waktu kembali dari Hudaibiyah Rasulullah Saw 

a9 : 91.   b4 : 14; 24 : 53;  33 : 72.
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20. Dan harta rampasan 
perang yang banyak,2777 yang 
akan mereka peroleh. Dan Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

ُہ  
اللّٰ اَن 

َ
ک ۡونََہاَؕو 

ُ
ُخذ

ۡ
یَّا ِثیَۡرًۃ 

َ
ک َمَغانَِم  ّوَ 

َعِزیًۡزا َحِکۡيمًا ﴿۲۰﴾ 
21. Allah telah menjanjikan 

kepadamu harta rampasan 
perang yang banyak,2778 yang 
akan kamu ambil,  maka Dia 
menyegerakan ini bagi kamu, 
dan Dia telah amencegah tangan 
manusia dari membinasakan 
kamu, supaya menjadi tanda 
bagi orang-orang yang beriman, 
dan supaya Dia memberi kamu 
petunjuk pada jalan yang lurus.

َل  ۡونََہا فََعّجَ
ُ

ُخذ
ۡ
ِثیَۡرًۃ تَا

َ
ُہ َمَغانَِم ک

ُم اللّٰ
ُ
َوَعَدک

ۡم َۚو 
ُ

اِس َعۡنک  اَیِۡدَي الّنَ
َ

ّف
َ
لَُکۡم ٰہِذٖہ َو ک

ِصَراًطا  ۡم 
ُ

یَۡہِدیَک َو  ُمۡؤِمِنیَۡن 
ۡ
لِّل  

ً
یَۃ

ٰ
ا ۡوَن 

ُ
لَِتک

 ﴾۲۱ۙ ﴿ ۡسَتِقۡيمًا  ّمُ

22. Dan Dia telah menjanjikan 
kepada kamu kemenangan2779 lain 
yang kamu belum mampu men-
capainya, tetapi sungguh Allah 
telah menentukannya. Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

ُہ 
اللّٰ  

َ
اََحاط قَۡد   َعلَۡیَہا  تَۡقِدُرۡوا  لَۡم   اُۡخٰري  ّوَ 

ۡيٍء  قَِدیًۡرا ﴿۲۲﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
ُہ  َعلٰي ک

اَن اللّٰ
َ
بَِہا ؕ َو ک

memimpin suatu gerakan pasukan melawan orang-orang Yahudi di Khaibar 
(yang merupakan peti eraman besar atau markas tipu muslihat dan rencana 
jahat orang-orang Yahudi) bersama orang-orang Muslim yang menyertai 
beliau di Hudaibiyah.

2777. “Harta rampasan perang yang banyak” dapat tertuju kepada 
perolehan besar yang didapat orang-orang Muslim sebagai hasil “kemenangan 
yang dekat,” seperti dijanjikan di dalam ayat sebelumnya.

2778. “Harta rampasan perang yang banyak” disebut dalam ayat ini 
dapat mengisyaratkan kepada harta-rampasan-perang dalam jumlah besar, 
yang jatuh ke tangan orang-orang Muslim dalam gerakan-gerakan penaklukan 
sesudah kemenangan di Khaibar, di kawasan lain di tanah Arab dan negeri-
negeri tetangga, tetapi kata-kata “Dia menyegerakan ini bagi kamu” jelas 
merujuk kepada ghanimah-ghanimah (harta-harta rampasan) yang diperoleh 
di Khaibar. Kata-kata “telah mencegah tangan manusia dari (membinasakan) 
kamu,” berarti, bahwa Perjanjian Hudaibiyah telah membuka suatu masa 
perdamaian untuk orang-orang Muslim.

2779. Ayat ini mengandung khabar gaib bahwa orang-orang Muslim akan 
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23. Dan seandainya orang-
orang ingkar memerangimu, 
tentu waktu itu juga mereka akan 
membalikkan punggungnya, 
kemudian mereka tidak akan 
mendapat pelindung dan tidak 
pula penolong.

الۡاَۡدبَاَر   ُوا 
َّ لََول ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َتلَُکُم 
ٰ
ق لَۡو  َو 

ا ّوَ لَا نَِصیًۡرا ﴿۲۳﴾  ثُّمَ  لَا َيِجُدۡوَن َولِّیً

24. aDemikianlah sunnah Allah 
yang telah berlaku sebelum ini, 
dan engkau tidak akan pernah 
mendapati suatu perubahan pada 
sunnah Allah.

لَۡن   قَۡبُل َۖو  ِمۡن  َخلَۡت  قَۡد  ِتۡي 
َّ ال ِہ 

اللّٰ  
َ

ۃ ُسّنَ

ِہ  تَۡبِدیۡلًا ﴿۲۴﴾ 
ِۃ  اللّٰ ِجَد  لُِسّنَ

َ
ت

25. Dan Dia-lah Yang telah men-
cegah tangan mereka dari mem-
binasakan kamu dan tanganmu 
dari mereka di lembah Mekah; 
sesudah Dia memberikan ke-
menangan kepadamu atas 
mereka.2780 Dan Allah Maha-
melihat apa yang  kamu kerjakan.

ۡم 
ُ

اَیِۡدیَک َو  ۡم 
ُ

َعۡنک ۡم  
ُ
اَیِۡدیَہ   

َ
ّف

َ
ک ِذۡي 

َّ ال ُہَو  َو 

ۡم 
ُ
َرک

َ
اَۡظف اَۡن  ِمۡن ۭ بَۡعِد   

َ
ۃ

َّ
َمک بَِبۡطِن  ۡم 

ُ
َعۡنہ

ُہ بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیًۡرا ﴿۲۵﴾ 
اَن اللّٰ

َ
َعلَۡیہِۡم َؕو ک

mencapai kemenangan-kemenangan yang lebih besar, sesudah kemenangan 
di Khaibar.

2780. Mengingat akan keadaan orang-orang Muslim pada waktu itu dan 
mengingat akan hasil-hasil (perjanjian itu) yang jauh jangkauannya, maka 
Perjanjian Hudaibiyah itu sungguh merupakan kemenangan besar. Kata-
kata itu dapat juga merujuk kepada kemenangan-kemenangan, yang telah 
dilimpahkan Tuhan kepada orang-orang Muslim, sebelum mereka datang ke 
Hudaibiyah, yaitu kemenangan di Badar. Qur’an Orang-orang Muslim dan 
Rasulullah Saw kembali dari Uhud ke Medinah dengan sehat, sesudah mereka 
ditempatkan pada suatu keadaan yang sangat berbahaya lagi rentan, dan 
kegagalan mutlak orang-orang Mekah dalam rencana-rencana jahat mereka 
untuk menghancurkan Islam pada Pertempuran Khandak, ketika mereka itu 
dipukul mundur dengan menderita kerugian besar, dan sebagainya. Dalam 
suatu pengertian semua itu adalah kemenangan-kemenangan orang-orang 
mukmin atas orang-orang kafir.

a17 : 78;  33 : 63;  35 : 44.
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26. Mereka itulah orang-orang 
yang ingkar dan amenghalangimu 
dari Masjidilharam dan juga men-
cegah hewan-hewan kurban sam-
pai ke tempat penyembelihannya. 
Dan sekiranya bukan karena adanya 
orang mukmin laki-laki dan orang 
mukmin perempuan, yang tidak 
kamu ketahui, tentulah kamu 
akan menginjak-nginjak mereka, 
sehingga kamu ditimpa aib tanpa 
kamu sadar,2781 Dia telah memberi 
izin kamu berperang, tetapi Dia 
menahan kamu supaya Dia 
memasukkan ke dalam rahmat-Nya 
siapa yang Dia kehendaki. Sekira-
nya mereka berpisah dari orang-
orang ingkar, niscaya Kami akan 
mengazab orang-orang yang 
ingkar di antara mereka dengan 
azab yang pedih.

الَۡمۡسِجِد  َعِن  ۡم 
ُ
ۡوک َصّدُ َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ُم 
ُ
ہ

 ۚ ٗہ 
َّ
َمِحل یَّۡبلَُغ  اَۡن  ۡوفًا 

ُ
َمۡعک َہۡدَي 

ۡ
ال َو  حََراِم 

ۡ
ال

ۡؤِمٰنٌت  ّمُ نَِسٓاٌء   َو  ۡؤِمنُۡوَن  ّمُ ِرَجاٌل  لَا  لَۡو  َو 

ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ ۡم 

ُ
فَُتِصۡیَبک ۡم 

ُ
تََطـُۡٔوہ اَۡن   ۡم 

ُ
تَۡعلَُمۡوہ ۡم 

َّ ل

َرۡحَمِتٖہ  فِۡي  ُہ 
اللّٰ لُِیۡدِخَل   ۚ ٍم 

ۡ
ِعل عَّرٌَۃ  ۭ بَِغیِۡر  ّمَ

ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال بَۡنا 
َّ

لََعذ تََزیَُّلۡوا  لَۡو   ۚ يََّشٓاُء  َمۡن 

اَلِۡيمًا ﴿۲۶﴾  ابًا 
َ

َعذ ۡم 
ُ
ِمۡنہ

27. Ketika orang-orang yang 
ingkar menyimpan kesombongan 
dalam hati mereka, kesombongan 
jahiliyah, maka bAllah menurunkan 
ketentraman-Nya kepada Rasul-
Nya dan kepada orang-orang 
mukmin, dan membuat mereka 
berpegang teguh kepada kalimat 
takwa dan mereka lebih berhak 
memilikinya.2782 Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.

 
َ

ۃ حَِمّیَ
ۡ

ال قُُلۡوبِہُِم  فِۡي  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َجَعَل  ِاۡذ 

َسِکۡیَنَتٗہ   ُہ 
اللّٰ نَۡزَل 

َ
فَا ِۃ  جَاِہلِّیَ

ۡ
ال  

َ
ۃ َحِمّیَ

ۡم 
ُ
َزَمہ

ۡ
اَل وَ  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َعلَي  َو  َرُسۡولِٖہ  َعلٰي 

 ؕ اَۡہلََہا  َو  بَِہا   
َ

اََحّق ا  انُۡوۤ
َ
ک َو  ۡقٰوي  الّتَ  

َ
لَِمۃ

َ
ک

ۡيٍء َعلِۡيمًا ﴿٪۲۷﴾ 
َ

ّلِ ش
ُ
ُہ بِک

اَن اللّٰ
َ
َو ک



2781. Ada suatu kelompok orang Muslim tinggal di kota Mekah dan 
bila perang terjadi, laskar Islam mungkin akan membunuh saudara-saudara 
seagama mereka itu tanpa disengaja, dengan demikian menyebabkan kerugian 
besar bagi perjuangan mereka sendiri dan juga akan mengundang fitnah dan 
ejekan.

2782. Bertentangan dengan tradisi dan adat-kebiasaan mereka sendiri 

a8 : 35;  22 : 26.  b9 : 26.
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28. Sungguh Allah telah me-
nyempurnakan kepada Rasul-Nya 
rukya2783 dengan benar, kamu pasti 
akan memasuki Masjidilharam 
dengan aman jika Allah meng-
hendaki, dengan mencukur habis 
rambut kepalamu atau memotong 
pendek, tanpa merasa takut. Tetapi 
Dia mengetahui apa yang kamu 
tidak ketahui. Dia sebenarnya telah 
menetapkan bagimu selain itu 
kemenangan yang dekat.

  ۚ حَّقِ 
ۡ

بِال ۡءیَا  الّرُ َرُسۡولَُہ  ُہ 
اللّٰ َصَدَق  لََقۡد 

ُہ  
اللّٰ َشٓاَء  ِاۡن  حََراَم 

ۡ
ال الَۡمۡسِجَد  لََتۡدُخلُّنَ 

 � ِریَۡن  ُمَقّصِ َو  ۡم 
ُ

ُرُءۡوَسک ِِقیَۡن  
ّ ُمحَل  � ِمِنیَۡن 

ٰ
ا

ِمۡن   جََعَل 
َ
ف تَۡعلَُمۡوا  لَۡم  َما  فََعلَِم    ؕ خَافُۡوَن 

َ
ت لَا  

حًا قَِریًۡبا ﴿۲۸﴾ 
ۡ

ُدۡوِن ٰذلَِک فَت

29. aDialah Yang telah meng-
utus Rasul-Nya dengan petunjuk 
dan agama yang benar, supaya 
Dia memenangkannya atas semua 
agama.2784 Dan bcukuplah Allah 
sebagai saksi.*

ِدیِۡن  َو  ُہٰدۦ 
ۡ
بِال َرُسۡولَٗہ   اَۡرَسَل   ِذۡيۤ  

َّ ال ُہَو 

ِہ  
ي بِاللّٰ

ٰ
ف

َ
ِٖہ ؕ َو ک

ّ
ل

ُ
یِۡن ک حَّقِ  لُِیۡظِہَرٗہ  َعلَي الّدِ

ۡ
ال

 ﴾۲۹ؕ َشِہۡیًدا ﴿

bahwa orang yang mau menghampiri Ka’bah dan bertawaf tidak boleh 
dirintangi dalam keempat bulan suci — dari adanya rasa harga diri yang palsu 
dan bangga akan kebangsaannya, orang-orang musyrik Mekah, telah membuat 
hal itu sebagai dasar bagi kehormatan mereka untuk tidak memperkenankan 
orang-orang Muslim memasuki kota Mekah dan melaksanakan umrah. Akan 
tetapi “Allah menurunkan ketenteraman-Nya” atas orang-orang Muslim, 
dan kendatipun mereka sangat bingung atas syarat-syarat Perjanjian yang 
nampaknya seperti menghinakan itu, namun karena menghormati kehendak 
dan perintah Junjungan yang dicintai mereka. Mereka memikul segala itu 
dengan mawas diri secara patut, sabar, dan tidak meninggalkan sikap jujur dan 
takwa, walaupun berada di bawah cekaman suasana yang teramat memancing 
kemarahan. Hanya sahabat-sahabat Rasulullah Saw sendirilah yang mampu 
memperlihatkan contoh semulia itu.

2783. Ayat ini merujuk kepada rukya yang telah dilihat Rasulullah 
Saw yaitu, beliau sedang bertawaf bersama para sahabat (Bukhari). Beliau 
bertolak ke Mekah disertai kurang lebih 1500 sahabat untuk melaksanakan 
umrah. Beliau tidak diperkenankan oleh orang-orang Quraisy menghampiri 
Ka’bah, walaupun surah ini menerangkan dengan tegas bahwa kasyaf atau 

a61 : 10.   b4 : 167; 13 : 44;  29 : 53.

* Di dalam ayat ini dinubuatkan mengenai kemenangan Islam atas semua agama di dunia. Pada 
saat ayat ini diturunkan, secara zahir Islam belum memperoleh kemenangan atas penduduk 
Mekah. Jadi ketika pada zaman itu nubuatan ini disampaikan – bahwa Islam akan menang atas 
semua agama di dunia – mengandung keagungan yang tidak ada bandingannya.
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30. Muhammad adalah Rasul 
Allah. Dan orang-orang besertanya 
sangat akeras terhadap orang-orang 
kafir, tetapi berlaku kasih sayang2785 
di antara mereka. Engkau melihat 
mereka rukuk, sujud dalam shalat 
bmencari karunia dari Allah dan 
keridhaan-Nya. Ciri-ciri mereka 
terdapat pada wajah mereka dari 
bekas-bekas sujud. Demikianlah 
perumpamaan mereka dalam 
Taurat.2786 Dan perumpamaan 
mereka dalam Injil adalah seperti 
tanaman yang mengeluarkan tunas-
nya, lalu menjadi kuat; kemudian 
menjadi kokoh dan berdiri tegak 
pada batangnya, menyenangkan 
penanam-penanamnya sehingga 
membangkitkan amarah orang-
orang kafir dengan perantaraan itu. 
Allah telah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan ber-
buat amal saleh di antara mereka, 
ampunan dan ganjaran yang besar.*

ٓاُء َعلَي   اَِشّدَ
ۤ
ِذیَۡن َمَعٗہ

َّ ِہ ؕ َو ال
ُسۡوُل اللّٰ ٌد ّرَ ُمحَّمَ

ُسّجًَدا  ًعا 
َّ
ُرک ۡم 

ُ
تَٰرىہ ۡم 

ُ
بَۡیَنہ ُرَحَمٓاُء  اِر 

َ
الُۡکّف

ۡم 
ُ
ِہ َو ِرۡضَوانًاِ۪سۡيمَاہ

َن اللّٰ یَّۡبَتُغۡوَن فَۡضلًا ّمِ

ۡم 
ُ
َمَثلُہ ٰذلَِک  ُجۡوِدؕ  الّسُ اَثَِر  ۡن  ّمِ ُوُجۡوِہہِۡم  فِۡي 

َزۡرٍع 
َ
ِجۡیِل ۚ ک

ۡ
ۡم فِي الِۡان

ُ
ۡوٰرىِۃَ۪و َمَثلُہ فِي الّتَ

َزَرٗہ فَاۡسَتۡغلََظ فَاۡسَتٰوي َعلٰي 
ٰ
اَۡخَرَج َشۡطـَٗٔہ فَا

اَر ؕ 
َ
اَع لَِیِغۡیَظ بِہُِم الُۡکّف ّرَ ُسۡوِقٖہ یُۡعِجُب الّزُ

ِلٰحِت  َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ُہ ال
َوَعَد اللّٰ

ۡغفَِرًۃ ّوَ اَۡجًرا َعِظۡيمًا ﴿٪۳۰﴾ ۡم ّمَ
ُ
ِمۡنہ 

rukya Rasulullah Saw benar dan bahwa orang-orang Muslim pasti akan 
memasuki kota Mekah dan menunaikan ibadah umrah. Perjalanan Rasulullah 
Saw, di samping memenuhi maksud-maksud lain yang bermanfaat dan telah 
disinggung sebelum ini, menetapkan suatu kenyataan penting bahwa nabi-
nabi Allah pun kadangkala memberi takwil yang nampaknya keliru, tentang 
rukya-rukya mereka.

2784. Ayat ini menyampaikan suatu nubuatan yang berani, bahwa Islam 
pada akhirnya akan mengungguli semua agama lain.

2785. Inilah dua macam ciri khas penting bagi suatu bangsa maju dan 
jaya yang berusaha meninggalkan jejak mereka di atas jalur peristiwa sejarah 
dunia. Di lain tempat dalam Al-Qur’an (QS.5: 55) orang-orang Muslim sejati 
dan baik telah dilukiskan sebagai yang baik hati dan rendah hati terhadap 

a9 : 123.   b59 : 9.

* Sifat-sifat Rasulullah Saw yang diterangkan dalam ayat ini tidak terbatas pada diri beliau 
saja, bahkan langsung dikatakan ‘walladzina ma’ahuu’ yakni keunggulan beliau akan 
menyebar juga kepada orang-orang yang bersama beliau. Keunggulan yang paling utama 
adalah ‘asyiddaau ‘ala al-kuffaar’. Di sini maksudnya bukanlah keras terhadap orang-orang 
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orang-orang mukmin dan keras serta tegas terhadap orang-orang kafir.
2786. Kata-kata, “demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat,” 

dapat juga ditujukan kepada pelukisan yang diberikan oleh Bibel, yakni, 
“Kelihatanlah ia dengan gemerlapan cahayanya dari gunung Paran, lalu 
datang hampir dari bukit Kades” (Terjemahan ini dikutip dari “alkitab” 
dalam bahasa Indonesia, terbitan “Lembaga Alkitab Indonesia” tahun 1958). 
Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, “He shined forth from mount Paran and 
he came with ten thousands of saints,” yang artinya, “ia nampak dengan 
gemerlapan cahayanya dari gunung Paran dan ia datang dengan sepuluh ribu 
orang kudus” (Deut. 33: 2), Peny).

Dan ungkapan “dan perumpamaan mereka dalam Injil adalah seperti 
tanaman,” dapat ditujukan kepada perumpamaan lain dalam Bibel, yaitu, 
“adalah  seorang penabur keluar hendak menabur benih; maka sedang 
ia menabur, ada separuh jatuh di tepi jalan, lalu datanglah burung-burung 
makan, sehinga habis benih itu. Ada separuh jatuh di tempat yang berbatu-
batu, yang tidak banyak tanahnya, maka dengan segera benih itu tumbuh, 
sebab tanahnya tidak dalam. Akan tetapi ketika matahari naik, layulah ia, dan 
sebab ia tiada berakar, keringlah ia. Ada juga separuh jatuh di tanah semak 
dari mana duri itu pun tumbuh serta membantutkan benih itu. Dan ada pula 
separuh jatuh di tanah yang baik, sehingga mengeluarkan buah, ada yang 
seratus, ada yang enam puluh, ada yang tiga puluh kali ganda banyaknya” 
(Matius 13: 3-8).

Perumpamaan yang pertama agaknya dikenakan kepada para sahabat 
Rasulullah Saw dan perumpamaan yang kedua dikenakan kepada para 
pengikut rekan sejawat dan misal Nabi Isa As, ialah Hadhrat Masih Mau’ud 
As, yang berangkat dari suatu permulaan yang sangat kecil dan tidak 
berarti, telah ditakdirkan berkembang menjadi suatu organisasi perkasa, dan 
berangsur-angsur tetapi tetap maju, menyampaikan tabligh Islam ke seluruh 
pelosok dunia, sehingga Islam akan mengungguli dan menang atas semua 
agama, dan lawan-lawannya akan merasa heran dan iri hati terhadap kekuatan 
dan pamornya.

kafir karena kekerasan hati. Mereka disebut keras dari segi tidak mau menerima pengaruh 
orang-orang kafir. Hati mereka penuh dengan kasih sayang, yang karenanya orang mukmin 
akan memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang dan kebaikan. Dan tujuan jihad 
mereka hanyalah meraih keridhaan Allah Ta’ala, bukannya untuk memperoleh harta duniawi. 
Karena itu mereka akan tunduk rukuk dan bersujud di hadapan Allah Ta’ala, serta akan mencari 
karunia yakni harta duniawi yang mendapat ridha dari Allah Ta’ala. Inilah tujuan utama jihad 
mereka, yang mengenainya diterangkan dalam Taurat. 
Berkaitan dengan al-Masih yang akan datang di akhir zaman dari umat Rasulullah Saw beserta 
orang-orang yang mengimaninya, dimisalkan didalam Injil dengan tanaman yang akan terus 
tumbuh dan kokoh di atas batangnya. Dengan melihatnya para penanamnya, yakni orang yang 
ikut serta dalam pengkhidmatan agama akan sangat senang, dan sebagai akibatnya orang-
orang kafir akan bertambah marah pada mereka. Allah Ta’ala juga memberikan kabar gembira 
dengan ampunan dan ganjaran agung bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada 
Allah Ta’ala dan mengharapkan ampunan-Nya.
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Surah 49
AL-HUJURĀT

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 19, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
 Surah ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah, sesudah kota 
Mekah jatuh. Ketika Islam, dengan jatuhnya Mekah telah menjadi 
suatu kekuatan politik yang besar dan orang berbondong-bondong 
masuk ke dalam pangkuannya, maka sudah masanya bagi orang-
orang baru baiat diberi pelajaran sopan santun dan akhlak baik. Surah 
ini pun mengajarkan kepada mereka (orang-orang Muslim), sopan-
santun dan akhlak baik itu. Surah ini membahas beberapa kejahatan 
sosial yang juga berangsur-angsur menyelinap ke dalam masyarakat 
yang maju dalam bidang kebendaan serta telah menjadi kaya raya 
(kaum Muslimin, sesudah negeri Arab ditaklukkan, telah menjadi 
masyarakat seperti itu) dan membicarakan kemajuan Islam yang 
mencapai taraf kekuatan politik dan memiliki kekayaan duniawi yang 
besar. Dengan sendirinya, dan memang sangat tepat sekali, surah ini 
mengandung peraturan-peraturan bagi penyelesaian sengketa-sengketa 
internasional. Surah ini dibuka dengan perintah tegas kepada orang-
orang Muslim untuk menunjukkan penghormatan dan ketakziman 
sepenuhnya kepada Rasulullah Saw sesuai dengan kedudukan beliau 
selaku utusan Allah. Lebih lanjut mereka diperintahkan agar jangan 
mendahului keputusan beliau, melainkan hendaknya menunjukkan 
ketaatan kepada beliau tanpa banyak bertanya. Mereka tidak boleh 
meninggikan suara, mengatasi suara beliau. Hal itu bukan hanya 
merupakan perilaku yang kurang sopan, melainkan juga menunjukkan 
kurang hormat terhadap sang Pemimpin, sehingga melemahkan disiplin 
dalam masyarakat Islam. Kemudian surah ini memperingatkan orang-
orang Muslim agar berjaga-jaga jangan terjebak oleh desas-desus palsu 
yang dapat menjerumuskan orang-orang Muslim ke dalam keadaan 
sangat berbahaya, dan dengan ringkas meletakkan asas peraturan yang 
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dengan itu, Liga Bangsa-bangsa/Perserikatan Bangsa-bangsa dapat 
dibina di atas landasan yang sehat dan kokoh kuat.

Kemudian, surah ini menyebut beberapa kejahatan sosial yang 
jika tidak dijaga dan dicegah secara jitu, tepat pada waktunya, dapat 
merusak bagian-bagian penting tubuh masyarakat dan menghancurkan 
seluruh susunannya. Di antara kejahatan sosial yang paling umum, ialah 
kecurigaan, tuduhan palsu, memata-matai, bergunjing; dan yang paling 
mencolok dan jangkauan akibat buruknya jauh ialah kesombongan dan 
keangkuhan yang timbul dari rasa superioritas rasial, anggapan bahwa 
bangsa sendiri lebih unggul dari yang lain. Al-Qur’an tidak mengenal 
dasar apa pun yang dapat menyebabkan orang merasa lebih tinggi 
daripada orang lain, kecuali dasar kesalehan dan ketakwaan.
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1. aAku Baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ ربع 

الحزب
51

2. Hai orang-orang beriman, 
janganlah kamu mendahului2787 
di hadapan Allah dan Rasul-Nya 
dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui.

یََدِي  بَیَۡن  ُمۡوا  تَُقّدِ لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َسِمۡیٌع  َہ 
اللّٰ َہ ِؕاّنَ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 

اللّٰ

َعلِۡیٌم ﴿۲﴾ 

3. Hai orang-orang beriman, 
janganlah kamu meninggikan 
suaramu melebihi suara Nabi,2788 
dan janganlah kamu mengeraskan 
suara kepadanya seperti kerasnya 
ucapan sebagian kamu kepada 
sebagian yang lain, supaya amal-
amalmu tidak sia-sia, sedangkan 
kamu tidak menyadari.

ۡم  
ُ

اَۡصَواتَک ا  تَۡرفَُعۡوۤ لَا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

بِالَۡقۡوِل  لَٗہ  ۡجَہُرۡوا 
َ
ت لَا  َو  ِبّيِ  الّنَ َصۡوِت  فَۡوَق 

اَۡعمَالُُکۡم   ۡحَبَط 
َ
ت اَۡن  لَِبۡعٍض  ۡم 

ُ
بَۡعِضک َجۡہِر 

َ
ک

َو اَنۡتُۡم  لَا تَۡشعُُرۡوَن ﴿۳﴾ 

4. Sesungguhnya orang-orang 
yang merendahkan suaranya di 
hadapan Rasul Allah, mereka 
itulah orang-orang yang telah 
Allah uji hati mereka kepada 
ketakwaan.2789 Bagi mereka ada 
ampunan dan ganjaran yang 
besar.

َرُسۡوِل  ِعۡنَد  ۡم 
ُ
اَۡصَواتَہ ۡوَن 

ُ
یَُغّض ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ۡم  
ُ
قُُلۡوبَہ ُہ 

اللّٰ حََن 
َ

اۡمت ِذیَۡن 
َّ ال ِٰٓئَک  اُول ِہ 

اللّٰ

ۡغفَِرٌۃ  ّوَ اَۡجٌر َعِظۡیٌم ﴿۴﴾  ۡم  ّمَ
ُ
ۡقٰوي ؕ لَہ لِلّتَ

2787. Orang-orang mukmin diperintahkan menghormati dan memuliakan 
Rasulullah Saw dengan sewajarnya, dan menunjukkan ketaatan tanpa 
bersyarat, lagi tidak mendahului perintah beliau atau lebih mementingkan 
keinginan mereka sendiri daripada keinginan beliau.

2788. Ayat ini memberikan tekanan besar sekali pada keharusan 
mengambil sikap hormat setinggi-tingginya terhadap Rasulullah Saw. 
Orang-orang Muslim dikehendaki agar jangan bicara dengan suara keras di 
hadapan beliau atau menyapa beliau dengan suara keras, yang bukan saja 
merupakan sikap kurang sopan bahkan dapat merusak akhlak seseorang yang 
begitu lancang dan tidak menunjukkan rasa hormat yang selayaknya terhadap 
pemimpinnya.

a1 : 1.
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2789. Berbicara dengan nada halus di hadapan Rasulullah Saw 
menunjukkan rasa hormat terhadap beliau dan menunjukkan kerendahan hati; 
sedangkan meninggikan suara padahal tidak perlu, berbau kesombongan dan 
kepongahan.

2790. Memanggil Rasulullah Saw dengan suara keras dari luar rumah 
sama dengan mengganggu ketenangan pribadi dan waktu beliau yang sangat 
berharga dan menunjukkan kekurang-hormatan terhadap wujud beliau, dan 
hanya orang biadablah yang bisa bertingkah sebodoh itu.

2791. Walaupun kota Mekah telah jatuh dan hampir seluruh tanah Arab 
telah masuk ke dalam pangkuan Islam, masih ada beberapa suku bangsa 
menolak menerima tertib baru dan bertekad memerangi kaum Muslimin sampai 
titik darah penghabisan. Tambahan pula negeri-negeri tetangga seperti kerajaan 
Bizantina dan Iran, mulai menyadari akan tantangan terhadap kekuasaan dan 
pamor mereka; tantangan itu mereka rasakan telah timbul di negeri Arab, dan 
peperangan dengan Islam, agaknya tidak dapat dihindarkan lagi. Maka perintah 
itu sangatlah pentingnya. Orang-orang Muslim diberi tahu bahwa sekalipun 
keperluan perang menghendaki tindakan cepat untuk mendahului suatu gerakan 

5. Sesungguhnya orang-orang 
yang memanggil engkau dari bela-
kang kamar pribadi engkau, keba-
nyakan mereka tidak mengerti.2790

حُُجٰرِت  
ۡ

ال َرٓاِء  ّوَ ِمۡن  یَُناُدۡونََک  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

ۡم  لَا یَۡعِقُلۡوَن ﴿۵﴾ 
ُ
ُرہ

َ
اَۡکث

6. Dan seandainya mereka ber-
sabar hingga engkau keluar mene-
mui mereka, tentu akan lebih baik 
bagi mereka. Dan, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

اَن 
َ
لَک ِالَۡیہِۡم  ۡخُرَج  

َ
ت ي 

ٰ
َحّت َصبَُرۡوا  ۡم 

ُ
ہ

اَنَّ لَۡو  َو 

ِحۡیٌم ﴿۶﴾  ُہ َغُفۡوٌر ّرَ
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
ہ

َّ َخیًۡرا ل

7. Hai orang-orang yang ber-
iman, jika datang kepadamu se-
orang durhaka dengan membawa 
suatu berita, maka aselidikilah,2791 
supaya kamu tidak menimpakan 
musibah terhadap suatu kaum 
karena kebodohan, lalu kamu 
menyesal atas apa yang telah kamu 
kerjakan. *

فَاِسٌق ۭ بَِنَبٍا  ۡم 
ُ
َجٓاَءک ِاۡن  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

قَۡوًما  ۭ ِبجََہالٍَۃ   تُِصۡیُبۡوا  اَۡن  ا  ُنۡوۤ فََتَبّیَ

ٰنِدِمیَۡن ﴿۷﴾  تُۡم  
ۡ
فََعل َما  َعلٰي  فَُتۡصِبحُۡوا 

a4 : 95.

* Di Medinah banyak sekali rumor. Para penyebar rumor menyebarkannya sedemikian rupa, 
sehingga di dalam hati sebagian orang timbul pemikiran untuk memerangi sebagian yang lain, 
karena menganggap rumor itu benar hanya berdasarkan prasangka. Padahal mereka telah dilarang 
tergesa-gesa, karena mungkin saja sebagai akibat rumor-rumor semacam itu, terjadi pelanggaran 
terhadap orang-orang yang tidak bersalah, yang akibatnya orang-orang mukmin menanggung malu.
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pasukan dari pihak musuh, dan desas-desus yang sudah sewajarnya tersebar 
dimana-mana dalam masa peperangan, hendaknya tidak boleh diterima begitu 
saja. Kabar angin, harus diperiksa dengan  cermat serta diuji, dan kebenarannya 
harus diyakinkan dahulu sebelum tindakan diambil.

2792. Orang-orang Muslim diberi tahu di sini, bahwa Rasulullah Saw  
dapat meminta musyawarah dalam urusan yang berhubungan dengan mereka, 

8. Dan ketahuilah bahwa di 
kalanganmu ada Rasul Allah. 
Sekiranya ia harus mengikutimu 
dalam banyak urusan, tentulah 
kamu akan mendapat kesusah-
an;2792 akan tetapi Allah telah 
membuat kamu cinta kepada 
keimanan dan telah menampak-
kannya indah dalam hatimu, dan 
Dia telah membuat kamu benci 
kepada kekafiran, kedurhakaan 
dan ketidaktaatan. Mereka itulah 
orang-orang yang mengikuti jalan 
yang benar.

ۡم 
ُ

یُِطۡیُعک ِہؕلَۡو 
اللّٰ َرُسۡوَل  ۡم 

ُ
ِفۡیک اَّنَ  ا  اۡعلَُمۡوۤ َو 

َب  َحّبَ َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  َو  ۡم 

ُ
لََعِنّت الۡاَۡمِر  َن  ّمِ ِثیٍۡر 

َ
ک فِۡي 

َہ  ّرَ
َ
ک َو  ۡم 

ُ
قُُلۡوبِک فِۡي  َزیََّنٗہ  َو  الِۡایَۡماَن  ُم 

ُ
ِالَۡیک

 ؕ الِۡعۡصَیاَن  َو  الُۡفُسۡوَق  َو  َر 
ۡ
الُۡکف ُم 

ُ
ِالَۡیک

 ﴾۸﴿ۙ ِشُدۡوَن  ُم الّرٰ
ُ
ِٰٓئَک ہ اُول

9. Sebagai karunia dan nikmat 
dari Allah. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

ُہ  َعلِۡیٌم َحِکۡیٌم  ﴿۹﴾ 
 ؕ َو اللّٰ

ً
ِہ َو نِۡعَمۃ

َن اللّٰ فَۡضلًا ّمِ

10. Dan jika dua golongan 
orang-orang mukmin berperang, 
maka adamaikanlah di antara 
keduanya;2793 maka jika sesudah 
itu salah satu dari mereka me-
nyerang yang lain, maka dengan 
bersatu padu, perangilah pihak 
yang menyerang, hingga kembali 
kepada perintah Allah. Kemudian 
sekiranya ia kembali, damai-
kanlah di antara keduanya dengan 
adil dan berbuatlah adil. Sungguh 
Allah mencintai orang-orang 
yang berbuat adil.

ۡصِلحُۡوا 
َ
ِن ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن اۡقَتَتُلۡوا فَا

ٰ
َو ِاۡن َطٓائَِفت

بَۡیَنُہَما ۚ فَِاْن ۭ بََغۡت ِاۡحٰدىُہَما َعلَي الۡاُۡخٰري 

ِہ ۪ 
اللّٰ اَۡمِر  ٰۤي  ِال تَِفۡيَٓء  ي 

ٰ
َحّت تَۡبِغۡي  ِتۡي 

َّ ال فََقاتُِلوا 

َو  بِالَۡعۡدِل  بَۡیَنُہَما  ۡصِلحُۡوا 
َ
فَا فَٓاَءۡت  فَِاۡن 

َہ ُيِحّبُ الُۡمۡقِسِطیَۡن ﴿۱۰﴾ 
اَۡقِسُطۡوا ؕ ِاّنَ اللّٰ

a8 : 2.
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11. Sesungguhnya semua orang 
mukmin bersaudara. Maka damai-
kanlah di antara kedua saudara-
mu,2794 dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu dikasihi.

ۡم 
ُ

اََخَویۡک بَیَۡن  ۡصِلحُۡوا 
َ
فَا ِاۡخَوٌۃ  الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َما 

ِانَّ

ُکۡم تُۡرَحُمۡوَن ﴿٪۱۱﴾ 
َّ َہ  لََعل

ُقوا اللّٰ
َّ َوات 

12. Hai orang-orang yang ber-
iman, janganlah suatu kaum 
mencemoohkan kaum yang lain, 
boleh jadi mereka itu lebih baik 
daripada mereka, dan janganlah 
segolongan wanita mencemooh-
kan wanita yang lain, boleh jadi 
mereka itu lebih baik daripada 
mereka. aDan janganlah kamu 
mencela satu sama lain, dan ja-
ngan memanggil satu sama lain 
dengan nama-nama buruk. Di-
panggil dengan nama buruk 
setelah beriman adalah hal yang 
seburuk-buruknya; dan barang-
siapa yang tidak bertaubat mereka 
itulah orang-orang yang aniaya.

ۡن قَۡوٍم  َمنُۡوا لَا يَۡسَخۡر قَۡوٌم ّمِ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا  ال
َ
یٰۤا

نَِسٓاٌء   لَا  َو  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ َخیًۡرا  ۡونُۡوا 

ُ
یَّک اَۡن  ي  َعسٰۤ

ۡنُہّنَ ۚ َو  ّنَ َخیًۡرا ّمِ
ُ

ي اَۡن یَّک ۡن  نَِّسٓاٍء  َعسٰۤ ّمِ

ۡم َو لَا تََنابَُزۡوا بِالۡاَلَۡقاِب ؕ 
ُ

ا اَنُۡفَسک
ۤ
ِمُزۡو

ۡ
لَا تَل

َمۡن  َو   ۚ الِۡایَۡماِن  بَۡعَد  الُۡفُسۡوُق  �الِاۡسُم  َس 
ۡ
بِئ

لُِمۡوَن ﴿۱۲﴾ 
ٰ

ُم الّظ
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
ۡم یَُتۡب فَا

َّ ل

tetapi  tidak boleh diharapkan bahwa beliau selamanya akan mengikuti saran 
mereka, sebab beliau menerima petunjuk langsung dari langit dan karena beliau 
juga mempunyai pertanggungjawaban terakhir.

2793. Suatu bahaya besar bagi keamanan dan kesetiakawanan suatu 
negara Islam, adalah percekcokan dan pertengkaran yang mungkin timbul 
di antara berbagai golongan atau pihak orang-orang Muslim. Ayat ini 
memberikan obat yang mujarab untuk mendamaikan pertikaian-pertikaian 
semacam itu. Pada pokoknya, surah ini membahas penyelesaian perselisihan-
perselisihan di antara beberapa pihak sesama Muslim, dan di samping itu 
merupakan landasan sehat, yang berdasarkan itu suatu Liga Bangsa-bangsa 
yang sungguh-sungguh ampuh dapat didirikan. Ayat ini menetapkan suatu 
asas yang sehat, untuk memelihara perdamaian dunia internasional.

2794. Ayat ini secara khusus menekankan pada pentingnya Ukhuwah 
Islāmiyah – persaudaraan dalam Islam. Sekiranya timbul pertengkaran atau 

a68 : 12;  104 : 2.

R.2
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13. Hai orang-orang yang 
beriman, hindarilah banyak 
prasangka;2795 akarena sebagian 
prasangka itu dosa. Dan janganlah 
kamu memata-matai satu sama 
lain, dan jangan ada di antara 
kamu menggunjing sebagian 
yang lain. Apakah salah seorang 
di antaramu suka memakan 
daging saudaranya yang telah 
mati? Tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah ke-
pada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Menerima taubat dan 
Maha Penyayang.

َکِثیًۡرا  اۡجَتِنُبۡوا  َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ُسۡوا  جَّسَ
َ
ّنِ  ِاثٌۡم ّوَ لَا ت

َ
ِ۪اّنَ  بَۡعَض الّظ ّنِ

َ
َن الّظ ّمِ

ۡم  
ُ
اََحُدک بَۡعًضاؕاَُيِحّبُ  ۡم 

ُ
بَّۡعُضک یَۡغَتۡب  لَا  َو 

ِرۡہُتُمۡوُہ ؕ 
َ

فَک َمۡیًتا  اَِخۡیِہ  ۡحَم 
َ
ل َل 

ُ
ک

ۡ
یَّا اَۡن 

ِحۡیٌم ﴿۱۳﴾  اٌب  ّرَ َہ  تَّوَ
َہ ؕ ِاّنَ  اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ َو ات

perselisihan di antara dua orang atau dua golongan Muslim, orang-orang 
Muslim lainnya dianjurkan segera mengambil langkah supaya mendatangkan 
Islah atau perdamaian di antara mereka. Kekuatan hakiki agama Islam terletak 
pada persaudaraan ideal, yang mengatasi segala hambatan kelas, warna kulit 
atau iklim.

2795. Oleh karena masalah yang dibahas oleh surah ini pada pokoknya 
menciptakan keserasian, keakraban, dan kerjasama yang baik di antara 
orang-orang Muslim secara perseorangan atau golongan, maka ayat ini dan 
ayat sebelumnya menyebut beberapa keburukan sosial yang menyebabkan 
ketidakserasian, pertentangan dan perselisihan dan membuat suatu masyarakat 
menjadi berkarat, rusak, dan kotor serta menggerogoti unsur pentingnya 
itu, lalu memerintahkan kepada orang-orang Muslim supaya berjaga-jaga 
terhadap hal-hal itu. Mengejek dan mencemoohkan orang lain, memata-matai 
dan memanggil dengan kata makian, curiga dan mengumpat, adalah beberapa 
di antara keburukan-keburukan sosial itu.

Kaum wanita disebut secara istimewa dalam hubungan ini, sebab 
mereka lebih cenderung menjadi sasaran keburukan sosial ini. Sebab umum 
yang terletak pada akar keburukan-keburukan itu adalah kesombongan 
dan rasa lebih unggul semu, yang dengan sengaja dibahas dalam ayat 
berikutnya. Dengan menghilangkan sebab-sebab pokok ketidakserasian dan 
ketidaksepakatan antara orang-orang Muslim, surah ini telah meletakkan 
dasar-dasar persaudaraan dalam Islam yang kokoh kuat lagi mantap.

a53 : 29.
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14. Hai manusia, sesungguhnya 
Kami telah menciptakan kamu 
dari laki-laki dan perempuan; 
dan Kami telah menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku, supaya kamu saling 
mengenal.2796 Sesungguhnya 
yang paling mulia2797 di antara 
kamu di sisi Allah ialah yang 
paling bertakwa. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha-
waspada.

اُنٰۡثي  ّوَ  ٍر 
َ
َذک ۡن  ّمِ ۡم  

ُ
َخلَۡقٰنک ا 

ِانَّ اُس   الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ؕ لَِتَعاَرفُۡوا  قََبٓائَِل  ّوَ  ُشُعۡوبًا  ۡم 
ُ

ٰنک
ۡ
َجَعل َو 

َہ 
ۡم ؕ ِاّنَ اللّٰ

ُ
ِہ  اَتٰۡقک

ۡم  ِعۡنَد اللّٰ
ُ

ِاّنَ  اَۡکَرَمک

َعلِۡیٌم َخِبیٌۡر ﴿۱۴﴾ 

2796. Syu‘ūb itu jamak dari Sya‘b, yang berarti suku bangsa besar, induk 
suku-suku bangsa disebut Qabīlah, tempat mereka berasal dan yang meliputi 
mereka; suku bangsa (Lane).

2797. Sesudah membahas masalah persaudaraan dalam Islam pada dua 
ayat sebelumnya, ayat ini meletakkan dasar persaudaraan yang melingkupi 
dan meliputi seluruh umat manusia. Pada hakikatnya, ayat ini merupakan 
“Magna Charta” – piagam persaudaraan dan persamaan umat manusia. Ayat 
ini menumbangkan rasa dan sikap lebih unggul yang semu lagi bodoh, yang 
lahir dari keangkuhan rasial atau kesombongan nasional. Karena umat manusia 
sama-sama diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, maka sebagai 
makhluk manusia, semua orang telah dinyatakan sama dalam pandangan 
Allah Swt. Nilai seseorang tidak dinilai oleh warna kulitnya, jumlah harta 
miliknya, oleh pangkatnya atau kedudukannya dalam masyarakat, keturunan 
atau asal-usulnya, melainkan oleh keagungan akhlaknya dan oleh caranya 
melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan manusia. Seluruh keturunan 
manusia, tidak lain hanya suatu keluarga belaka. Pembagian suku-suku bangsa, 
bangsa-bangsa dan rumpun-rumpun bangsa dimaksudkan untuk memberikan 
kepada mereka saling pengertian yang lebih baik, terhadap satu-sama lain 
agar mereka dapat saling mengambil manfaat dari kepribadian serta sifat-
sifat baik bangsa-bangsa itu masing-masing. Pada peristiwa Haji perpisahan 
di Mekah, tidak lama sebelum Rasulullah Saw wafat, beliau berkhutbah di 
hadapan sejumlah besar orang-orang Muslim dengan mengatakan, “Wahai 
sekalian manusia! Tuhan-mu itu Esa dan bapak-bapakmu satu jua. Seorang 
orang Arab tidak mempunyai kelebihan atas orang-orang non Arab. Seorang 
kulit putih sekali-kali tidak mempunyai kelebihan atas orang-orang berkulit 
merah, begitu pula sebaliknya, seorang kulit merah tidak mempunyai 
kelebihan apa pun di atas orang berkulit putih melainkan kelebihannya ialah 
sampai sejauh mana ia melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan dan 
manusia. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian pada pandangan 
Tuhan ialah yang paling bertakwa di antaramu” (Baihaqi).
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15. Orang-orang Arab Gurun 
berkata, “Kami telah beriman.” 
Katakanlah, “Kamu belum benar-
benar beriman, akan tetapi kata-
kanlah, ‘Kami telah berserah diri’, 
karena iman yang hakiki belum 
masuk ke dalam hatimu.”2798 
Tetapi jika kamu mentaati Allah 
dan Rasul-Nya, Dia tidak mengu-
rangi sesuatu pun dari amal-amal-
mu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.*

َو  تُۡؤِمنُۡوا  ۡم 
َّ ل قُۡل   ؕ ا  َمّنَ

ٰ
ا الۡاَۡعَراُب  قَالَِت 

ا یَۡدُخِل الِۡایَۡماُن  ا  اَۡسلَۡمَنا َو لَّمَ لِٰکۡن  قُۡولُۡوۤ

َرُسۡولَٗہ   َو  َہ 
اللّٰ تُِطۡیُعوا  ِاۡن  ۡم َؕو 

ُ
قُُلۡوبِک فِۡي  

َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ َشۡیًئا  اَۡعمَالُِکۡم  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
یَلِۡتک لَا 

ِحۡیٌم ﴿۱۵﴾  َغُفۡوٌر ّرَ

نصف 
الحزب

52

16. aOrang-orang mukmin itu 
adalah mereka yang benar-benar 
beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, kemudian tidak bimbang, 
serta berjihad dengan harta dan 
jiwanya di jalan Allah. Mereka 
itulah orang-orang yang benar.

َو  ِہ 
بِاللّٰ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال الُۡمۡؤِمنُۡوَن  َما 
ِانَّ

ۡمَوالِہِۡم 
َ
بِا ٰجَہُدۡوا  َو  یَۡرتَابُۡوا  لَۡم  ثُّمَ  َرُسۡولِٖہ  

ُم  
ُ
ہ ِٰٓئَک   اُول  ؕ ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  اَنُۡفِسہِۡم  َو 

ِدقُۡوَن ﴿۱۶﴾  الّصٰ
17. Katakanlah, “Apakah kamu 

akan mengajarkan kepada Allah 
tentang agama kamu padahal 
bAllah mengetahui apa pun yang 
ada di seluruh langit dan di bumi, 
dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu?

یَۡعلَُم  ُہ 
اللّٰ ۡم َؕو 

ُ
بِِدیِۡنک َہ 

اللّٰ ُِمۡوَن 
ّ اَتَُعل قُۡل 

ّلِ  
ُ
ُہ  بِک

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ؕ َو اللّٰ َما فِي الّسَ

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۱۷﴾ 
َ

ش

Sabda agung ini menyimpulkan cita-cita paling luhur dan asas-asas 
paling kuat. Di tengah suatu masyarakat yang terpecah-belah dalam kelas-
kelas yang berbeda itulah, Rasulullah Saw mengajarkan asas yang sangat 
demokratis.

2798. Sekalian orang Muslim merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

a9 : 20; 61 : 12.  b20 : 8; 22 : 71; 27 : 66.

* Di dalam ayat ini mulai didefinisikan mengenai Iman dan Islam. Definisi itu membuat 
pemisahan antara Iman dengan Islam. Setiap orang memang bisa mengatakan dengan mulutnya 
“di hati kami ada iman.” Tapi mereka diberitahu bahwa maksimal kalian hanya bisa berkata 
bahwa, “Kami telah menjadi Muslim,” yakni orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada 
iman pun berhak untuk menyebut dirinya Muslim. Di antara mereka banyak sekali yang akan 
mati dalam keadaan kufur, dan banyak juga yang pada awalnya iman belum masuk dalam 
hatinya, tetapi setelah secara zahir ia menerima Islam, maka akan menjadi mukmin yang benar.
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18. Mereka mengira telah ber-
jasa kepada engkau karena 
mereka telah masuk Islam. 
Katakanlah, “Janganlah kamu 
mengira berjasa kepadaku karena 
keislamanmu. Bahkan sebaliknya, 
aAllah telah berbuat baik kepada-
mu karena Dia telah memberimu 
petunjuk kepada iman, jika kamu 
orang-orang yang benar.”

ۡوا  تَُمّنُ ا 
َّ ل قُۡل    ؕ اَۡسلَُمۡوا  اَۡن   َعلَۡیَک  ۡوَن  یَُمّنُ

اَۡن  ۡم  
ُ

َعلَۡیک یَُمّنُ  ُہ 
اللّٰ بَِل   ۚ ۡم 

ُ
ِاۡسلَاَمک َعلَّيَ  

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۱۸﴾ 
ُ
ۡم  لِلِۡایَۡماِن  ِاۡن ک

ُ
َہٰدىک

19. “Sesungguhnya Allah 
Mengetahui apa yang gaib di 
seluruh langit dan bumi. Dan 
Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.”

الۡاَۡرِضؕ  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َغۡیَب  یَۡعلَُم  َہ  
اللّٰ ِاّنَ  

  بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۱۹﴾
ۢ
ُہ  بَِصیٌۡر

َو اللّٰ 

persaudaraan dalam Islam. Islam memberikan hak sama kepada putra-putra 
padang pasir buta huruf dan biadab, seperti halnya kepada penduduk kota 
kecil maupun kota besar yang beradab dan berbudaya; hanya oleh Islam 
dianjurkan kepada mereka yang disebut pertama, agar mereka berusaha 
lebih keras untuk belajar dan meresapkan ke dalam dirinya ajaran Islam dan 
membuat ajaran-ajaran itu menjadi pedoman hidup mereka.

a3 : 165.
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Surah 50
Q Ā F

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 46, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Semua sumber yang berwewenang menetapkan waktu turunnya 
surah ini pada permulaan masa Mekah. Tujuan dan kandungan surah 
ini mendukung pandangan tersebut. Kedua surah sebelum ini telah 
membahas harapan cerah akan masa depan besar untuk Islam, dan juga 
membahas masalah-masalah kemasyarakatan dan politik yang timbul 
ketika kekuasaan dan kekayaan tercapai oleh suatu kaum. Surah yang 
berhuruf Muqat-ta‘āt Qāf pada permulaannya ini, menunjuk kepada 
kenyataan babwa Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai kekuasaan 
membuat bangsa Arab yang keadaannya lemah dan tanpa ketertiban 
itu, menjadi suatu bangsa yang gagah perkasa, dan bahwa Dia pasti 
akan menjadikan hal itu sempurna dengan mempergunakan Al-Qur’an 
sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Ikhtisar Surah
Surah ini merupakan yang pertama dan kelompok yang terdiri dari 

tujuh surah, yang berakhir dengan Surah Al-Waqi’ah. Seperti semua 
surah Makkiyah lainnya, surah ini secara khusus menekankan dengan 
bahasa tegas dan berbobotkan kabar gaib, tentang Al-Qur’an sebagai 
Kalam Allah, tentang Hari Kebangkitan sebagai suatu kenyataan yang 
tidak dapat diragukan, dan teristimewa tentang kemenangan perjuangan 
Islam pada akhirnya. Surah ini menunjuk kepada gejala alam dan 
sejarah para nabi terdahulu selaku penunjuk jalan, yang membawa 
kepada kesimpulan yang tidak dapat dielakkan ini.

Surah ini dimulai dengan membahas Hari Kebangkitan yang 
sangat penting dan guna membuktikan kebenaran tentang kenyataan 
terpenting ini, menggunakan sebagai dalilnya gejala bahwa suatu 
kaum yang keruhaniannya sudah berabad-abad lamanya berada 
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dalam keadaan mati dan padam, akan menerima kehidupan baru 
dan bergairah kembali dengan perantaraan Al-Qur’an. Lebih lanjut 
surah ini mengatakan, bahwa orang-orang kafir tidak dapat menerima 
kenyataan, bahwa seorang Pemberi peringatan dapat muncul dari 
antara mereka untuk mengatakan kepada mereka, bahwa mereka akan 
dihidupkan kembali sesudah “mereka mati dan telah menjadi debu”. 
Mereka disuruh menelaah keajaiban kejadian langit dengan bintang-
bintangnya dan planet-planetnya yang indah menghiasinya dan bekerja 
dengan teratur, cermat dan tidak pernah menyimpang, lalu dianjurkan 
agar mereka merenungkan penciptaan hamparan bumi, yang di atasnya 
tumbuh segala macam buah-buahan serta makanan bagi penghuninya.

Maka mereka akan menyadari, bahwa Sang Perencana dan 
Penggubah jagat raya yang hebat lagi pelik ini memiliki kekuatan 
dan hikmah untuk memberikan kepada manusia suatu kehidupan baru 
sesudah jasad jasmaninya cerai-berai. Surah ini kemudian menunjuk 
kepada kejadian manusia yang penuh tujuan itu – makhluk Tuhan yang 
paling tinggi dan hasil karya-Nya yang paling mulia – dan menunjuk 
kepada kebebasan bertindak dan pertanggungjawaban sepenuhnya 
atas amal perbuatannya. Surah ini berakhir dengan keterangan, bahwa 
penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia sebagai puncaknya, 
menunjukkan bahwa Al-Khaliq Yang Mahabijaksana itu niscaya tidak 
akan mewujudkan alam semesta yang pelik ini tanpa tujuan besar di 
balik penciptaannya itu. Hal itu membawa kepada kesimpulan bahwa 
pasti ada dan memang ada kehidupan, di balik liang kubur itu.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha-
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Qāf.2799 Demi Al-Qur’an 
yang mulia.2800 

 ﴾۲﴿۪ ِن  الَۡمِجۡیِد 
ٰ
 ۪ َو الُۡقۡرا

ٓ
ق

3. Tetapi mereka merasa heran 
bahwa telah datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan dari 
antara mereka sendiri. Maka 
orang-orang yang ingkar berkata, 
“Ini adalah sesuatu yang sangat 
ajaib!”

فََقاَل   ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ ۡنِذٌر  ّمُ ۡم 

ُ
َجٓاَءہ اَۡن  ا  ِجُبۡوۤ

َ
ع بَۡل 

 ﴾۳﴿ۚ ِجۡیٌب 
َ

ۡيٌء ع
َ

ا ش
َ

الٰۡکفُِرۡوَن ٰہذ

4. “Apakah benar ketika kami 
mati dan telah menjadi tanah, 
akan dibangkitkan lagi?” bItu 
adalah pengembalian yang jauh 
dari kemungkinan!”

 ﴾۴﴿ َرۡجٌع ۭ بَِعۡیٌد  ٰذلَِک   ۚ تَُرابًا  ا  ّنَ
ُ
ک َو  ِمۡتَنا  َءِاَذا 

5. Sungguh Kami mengetahui 
berapa banyak bumi mengurangi 
mereka dan berapa banyak ia 
menambah kepada mereka, dan 
pada sisi Kami ada sebuah Kitab 
yang memelihara segala se-
suatu.2801

ِعۡنَدنَا  َو   ۚ ۡم 
ُ
ِمۡنہ الۡاَۡرُض  تَۡنُقُص  َما  َعلِۡمَنا  قَۡد 

کِٰتٌب  َحِفۡیٌظ ﴿۵﴾ 

2799. Huruf Qāf dapat mengalihkan sifat Qadīr Tuhan, yang artinya 
Tuhan yang Mahakuasa, atau menzahirkan pengertian al-Qiyāmatu Haqqun, 
yaitu, Kiamat merupakan suatu kenyataan yang tidak diragukan.

2800. Al-Qur’an dikemukakan sebagai kesaksian, bahwa Kiamat besar 
(qiyamat qubra) pasti akan terjadi.

2801. Ayat ini menyangkal keberatan-keberatan orang-orang kafir 
yang tersebut dalam ayat sebelumnya, yaitu, mengapa bila mereka mati 
dan menjadi belulang patah-patah dan menjadi zarah-zarah debu, mereka 
akan dibangunkan lagi. Badan jasmanilah, kata ayat ini, yang hancur dan 
binasa. Roh tidak akan binasa dan akan diberi badan baru di alam akhirat 
nanti untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia yang 
dicatat pada “sebuah kitab yang merekam segala sesuatu.” Ayat ini dapat juga 
diartikan, bahwa bahkan zarah benda-benda yang dihancurkan oleh tanah 
disimpan baik-baik dalam ilmu Ilahi. Ayat ini dapat juga dipahamkan, bahwa 

a1 : 1.  b13 : 6;  23 : 37.
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karena pengetahuan lengkap mengenai suatu benda hingga sekecil-kecilnya 
membayangkan adanya kekuatan menciptakan benda itu, dan Tuhan itu Sang 
Pemilik pengetahuan lengkap tentang bagian-bagian tubuh (anatomi) manusia 
dan tentang peristiwa kehancurannya, maka oleh karena itu Dia dapat dan 
akan menciptakannya lagi sesudah badan itu binasa.

2802. Ayat ini dengan beberapa ayat berikutnya menarik perhatian kita 
kepada keajaiban ciptaan Tuhan – pola alam semesta yang hebat, ruang 
antariksa dengan planet-planet dan bintang-bintang yang indah gemerlapan 
dan tidak terhitung banyaknya itu, bumi yang terhampar luas penuh dengan 
kehidupan penghuninya, manusia dan hewan – lalu merujuk kepada kesimpulan 
yang pasti, bahwa Sang Perencana Agung lagi Bijaksana, Sang Perencana 
dan Pengatur, yang dapat menjadikan alam semesta dengan menakjubkan dan 
yang menempatkan manusia di pusatnya itu, memang memiliki kekuasaan 
menciptakan manusia itu kedua kali sesudah kehancurannya dan memberi 
kehidupan baru, sesudah kematiannya.

6. Bahkan mereka mendusta-
kan kebenaran ketika ia datang 
kepada mereka, maka mereka 
berada dalam keadaan bingung.

اَۡمٍر   فِۡيۤ  ۡم 
ُ
فَہ ۡم 

ُ
َجٓاَءہ ا  لَّمَ حَّقِ 

ۡ
بِال بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک بَۡل 

ِریٍۡج ﴿۶﴾ 
َ
ّم

7. Apakah mereka tidak me-
lihat ke langit di atas mereka, 
bagaimana Kami telah mencip-
takannya dan amenghiasinya, dan 
tidak ada cacatnya?2802 

ۡیَف 
َ
ک ۡم 

ُ
فَۡوقَہ َمٓاِء  الّسَ ي 

َ
ِال ا 

یَۡنُظُرۡوۤ اَفَلَۡم 

 ﴾۷﴿ فُُرۡوٍج  ِمۡن  َہا 
َ
ل َما  َو  َہا  َزیَّّنٰ َو  بََنۡیٰنَہا 

8. Dan bumi ini Kami telah 
menghamparkannya dan Kami 
menempatkan di dalamnya 
gunung-gunung; dan Kami me-
numbuhkan di dalamnya bsegala 
macam pasangan yang indah,

َرَواِسَي  ِفۡیَہا  اَلَۡقۡیَنا  َو  َمَدۡدٰنَہا  الۡاَۡرَض  َو 

 ﴾۸﴿ۙ ّلِ  َزۡوٍج ۭ بَِہۡیٍج 
ُ
َۢۡبۡتَنا ِفۡیَہا ِمۡن ک َو اَن

a37 : 7;  41 : 13;  67 : 6.   b31 : 11.
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2803. Memang dapat masuk akal memprakirakan adanya suatu tujuan 
di balik alam jasmani. Tanggapan mengenai Tuhan sebagai Perencana dan 
Pencipta segala sesuatu, memberikan suatu gambaran yang tertib lagi lengkap 
mengenai asal-muasal, rencana, dan tujuannya. Dan adanya suatu tujuan di 
balik penciptaan itu berarti adanya suatu kehidupan sesudah mati, sebab 
beranggapan bahwa dengan kehancuran tubuh jasmaninya jiwa manusia 
pun mengalami kehancuran, adalah justru bertentangan dengan seluruh 
rencana dan kebijaksanaan Tuhan dan bertentangan pula dengan tujuan Dia 
menciptakan alam semesta.

2804. Sebagaimana Tuhan mengirimkan hujan dari langit dan 
menyebabkan tanah kering dan mati jadi mekar dan berbunga-bunga, lalu 
berdenyut-denyutlah suatu kehidupan baru lagi bergairah, dan tanah itu pun 
menghasilkan segala macam bunga dan buah, seperti itu pulalah Dia dapat 
dan akan memberi kehidupan baru kepada manusia sesudah ia mati.

9. Sebagai penjelasan dan 
nasihat2803 bagi setiap hamba 
yang kembali kepada Kami.

ِنۡیٍب ﴿۹﴾  ّلِ َعۡبٍد ّمُ
ُ
ٰري لِک

ۡ
تَۡبِصَرًۃ  ّوَ  ِذک

10. aDan Kami menurunkan 
dari awan air yang beberkat, lalu 
dengan itu, Kami menumbuhkan 
kebun-kebun dan biji-bijian yang 
diketam.

َۢۡبۡتَنا بِٖہ  ن
َ
ا فَا

ً
ٰبَرک َمٓاِء  َمٓاًء ّمُ لَۡنا ِمَن الّسَ َو نَّزَ

 ﴾۱۰﴿ۙ حَِصۡیِد 
ۡ

ٍت ّوَ َحّبَ ال َجّنٰ

11. Dan pohon-pohon kurma 
yang tinggi dengan tandan yang 
bersusun-susun.

 ﴾۱۱ۙ ﴿ ِضۡیٌد 
نَّ ٌع  

ۡ
َطل َہا 

َّ
ل ٰبِسٰقٍت  ۡخَل 

َ ّ
الن َو 

12. Sebagai rezeki bagi hamba-
hamba Kami; bdan dengan itu 
Kami menghidupkan negeri yang 
mati. Seperti itulah terjadinya 
kebangkitan.2804 

  ؕ ۡیًتا  ّمَ َدًۃ  
ۡ
بَل بِٖہ  اَۡحَیۡیَنا  َو   � ِعَباِد 

ۡ
لِّل ۡزقًا   ِرّ

خُُرۡوُج ﴿۱۲﴾ 
ۡ

لَِک  ال
ٰ

ذ
َ
ک

13. cKaum Nuh telah men-
dustakan kebenaran sebelum 
mereka dan begitu juga penghuni 
sumur dan kaum Tsamud,

ّسِ  الّرَ اَۡصٰحُب  ّوَ  نُۡوٍح  قَۡوُم  ۡم 
ُ
قَۡبلَہ بَۡت 

َّ
ذ

َ
ک

َو  ثَُمۡوُد ﴿۱۳﴾ 

14. Dan kaum ‘Ad, Fir‘aun dan 
saudara-saudara Luth,

 ﴾۱۴ۙ َو َعاٌد  ّوَ  ِفۡرَعۡوُن َو  ِاۡخَواُن  لُۡوٍط ﴿
a25 : 49.  b25 : 50;  43 : 12.   c9 : 70;  14 : 10;  38 : 13.
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15. aDan penghuni hutan, kaum 
Tubba’. Semuanya mendustakan 
rasul-rasul yang sebagai akibat-
nya, maka sempurnalah janji 
azab-Ku.

َب 
َّ

ذ
َ
ک  

ٌ
ّل

ُ
ک  ؕ ٍع  تُّبَ قَۡوُم  َو  ِۃ  

َ
الۡاَیۡک اَۡصٰحُب  ّوَ 

 َوِعۡیِد ﴿۱۵﴾ 
َ

حَّق
َ
ُسَل  ف الّرُ

16. Maka bapakah Kami lelah 
dengan penciptaan yang per-
tama?2805 Tidak, bahkan mereka 
dalam keraguan tentang pencip-
taan yang baru.

ۡن  ۡم  فِۡي  لَبٍۡس  ّمِ
ُ
ِلؕبَۡل ہ ِق الۡاَّوَ

ۡ
خَل

ۡ
اَفََعِیۡیَنا  بِال

ٍق َجِدیٍۡد ﴿٪۱۶﴾ 
ۡ
َخل 

17. Dan sesungguhnya Kami 
telah menciptakan manusia, dan 
Kami mengetahui apa yang di-
bisikkan kepadanya oleh pikiran-
nya, dan Kami lebih dekat ke-
padanya daripada urat lehernya.

تَُوۡسِوُس  َما  نَۡعلَُم  َو  الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  لََقۡد  َو 

َحۡبِل   ِمۡن   ِالَۡیِہ   اَۡقَرُب  ۡحُن  
َ
ن َو   ۖ نَۡفُسٗہ  بِٖہ 

الَۡوِریِۡد ﴿۱۷﴾ 

18. Ketika dua malaikat pen-
catat duduk di sebelah kanan dan 
di sebelah kiri.2806*

َعِن  َو  الَۡیِمیِۡن  َعِن  ٰیِن  الُۡمَتلَّقِ ي 
یََتلَقَّ ِاۡذ 

َماِل قَِعۡیٌد ﴿۱۸﴾  الّشِ
19. Ia tidak mengucapkan 

sepatah kata pun,  melainkan cdi 
sisinya ada malaikat pengawas 
yang siap mencatatnya.

 ﴾۱۹﴿ َعِتۡیٌد  َرِقۡیٌب  لََدیِۡہ  ا 
َّ ِال قَۡوٍل  ِمۡن   ِفُظ 

ۡ
یَل َما 

2805. Dalam semua ayat ini kata “penciptaan,” di samping arti yang 
biasa, mengandung pula arti kebangunan dan revolusi kerohanian yang 
ditimbulkan oleh seorang nabi di tengah-tengah kaumnya.

2806. Menurut beberapa ahli tafsir, malaikat yang duduk di sebelah kanan 
manusia mencatat amal baiknya dan yang ada di sebelah kirinya mencatat 
amal buruknya — perkataan “di sebelah kanan” merujuk kepada amal baik 
dan “di sebelah kiri” kepada amal buruknya. Tiap perbuatan dan perkataan 
yang diucapkan meninggalkan bekasnya di udara dan dengan demikian 
tetap tersimpan. Di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.24: 25 dan QS.36: 
66) dinyatakan bahwa anggota tubuh manusia — lengan, kaki dan lidahnya 
— akan menjadi saksi terhadap dia pada Hari Peradilan. Oleh karena itu 

a15 : 79;  26 : 177;  38 : 14.  b50 : 39.   c43 : 81;  82 : 11 - 12;  86 : 5.

* Ayat ini mengisyaratkan mengenai adanya pengawas amal-amal manusia, yaitu malaikat di sebelah 
kanannya mencatat amal baik dan malaikat di sebelah kiri mencatat amal buruk. Ini bukanlah malaikat 
yang nampak dengan mata jasmani, tetapi mengisyaratkan kepada suatu sistem kesaksian Allah Ta’ala.
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20. aDan sakaratul maut pasti 
akan datang. Itulah yang selalu 
ingin engkau hindari.

َما  ٰذلَِک   ؕ حَّقِ 
ۡ

بِال الَۡمۡوِت  َرُۃ 
ۡ

َسک َجٓاَءۡت  َو 

ِحۡیُد ﴿۲۰﴾ 
َ
ۡنَت ِمۡنُہ  ت

ُ
ک

21. bDan nafiri akan ditiup. 
Itulah Hari yang dijanjikan.

ۡوِر ؕ ٰذلَِک یَۡوُم الَۡوِعۡیِد ﴿۲۱﴾  َو نُِفَخ فِي الّصُ
22. Dan setiap jiwa datang, 

besertanya ada  malaikat peng-
giring dan malaikat pemberi 
kesaksian.2807

َعَہا َسٓائٌِق ّوَ َشِہۡیٌد ﴿۲۲﴾   نَۡفٍس ّمَ
ُ

ّل
ُ
َو َجٓاَءۡت ک

23. Kemudian Kami akan ber-
firman, “Sesungguhnya engkau 
dahulu lalai tentang ini; maka 
Kami telah menyingkapkan dari 
engkau tabir engkau, maka pada 
Hari ini penglihatan engkau 
sangat tajam.2808 

َعۡنَک  َشۡفَنا 
َ

فَک ا 
َ

ٰہذ ۡن  ّمِ َغۡفلٍَۃ   فِۡي  ۡنَت 
ُ
ک لََقۡد 

ِغَطٓاَءَک فََبَصُرَک الَۡیۡوَم َحِدیٌۡد ﴿۲۳﴾ 

24. Dan temannya akan ber-
kata, “Inilah catatan amalmu 
yang ada pada-Ku”. 

 ﴾۲۴ؕ ا َما لََدّيَ َعِتۡیٌد ﴿
َ

َو قَاَل قَِریُۡنٗہ  ٰہذ

berbagai-bagai tubuh manusia juga akan menjadi “pencatat- pencatat” seperti 
disinggung dalam ayat ini sebagai malaikat-malaikat pencatat.

2807. Sā’iq boleh jadi malaikat yang berada di sebelah kiri manusia 
dan mencatat amal buruknya dan sebagai hukuman atas amal buruk itu, 
akan menggiring orang itu ke neraka. Syahīd bisa jadi malaikat yang berada 
di sebelah kanan dan mencatat perbuatan baiknya dan akan menjadi saksi 
baginya. Atau, kedua kata itu secara kiasan, masing-masing dapat menyatakan 
anggota tubuh dan kemampuan manusia yang disalahgunakan, serta anggota 
tubuh dan kemampuan manusia yang digunakan dengan baik dan setepat-
tepatnya.

2808. Pada Hari Kemudian tabir akan disingkapkan dari mata manusia 
dan pandangan serta penglihatan mentalnya akan menjadi lebih terang dan 
lebih tajam. Ia akan melihat akibat perbuatan-perbuatannya dalam bentuk 
jasad yang dahulu di dunia ini tersembunyi dari matanya dan akan menyadari 
bahwa apa yang biasa dianggapnya semata-mata suatu khayalan belaka, hal 
itu merupakan kenyataan yang sesungguhnya.

a6 : 94;  23 : 100.  b18 : 100;  23 : 102; 36 : 52; 39 : 69;  69 : 14.
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25. Kami akan berfirman kepa-
da keduanya, “Campakkanlah oleh 
kamu berdua ke dalam Jahanam 
setiap yang tidak bersyukur dan 
musuh kebenaran!”2809

اٍر َعِنۡیٍد ﴿۲۵﴾ 
َ
ّف

َ
  ک

َ
ّل

ُ
َم  ک

َ اَلِۡقَیا فِۡي َجَہنّ

26. a”Setiap penghalang ke-
baikan, pelanggar batas, dan 
peragu;

 ﴾۲۶ۙ ِریِۡب ﴿
ُ
ّم خَیِۡر  ُمۡعَتٍد  

ۡ
اٍع  لِّل ّنَ ّمَ

27. “Yang menjadikan Tuhan 
lain selain Allah, maka campak-
kanlah ia oleh kamu berdua ke 
dalam azab yang keras.”

فِي  لِۡقٰیُہ 
َ
فَا َخَر 

ٰ
ا ِالٰـًہا  ِہ  

اللّٰ َمَع   َجَعَل  ِذۡي 
َّ ا�ل

ِدیِۡد  ﴿۲۷﴾ 
َ

اِب الّش
َ

الَۡعذ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب    52

28. bTemannya akan berkata, 
“Wahai Tuhan kami, aku bukan-
lah yang menyebabkannya me-
lampaui batas, melainkan ia 
sendiri yang berada dalam ke-
sesatan yang jauh.”2810 

اَن  
َ
  اَۡطَغۡیُتٗہ  َو لِٰکۡن  ک

ۤ
قَاَل  قَِریُۡنٗہ  َربََّنا َما

فِۡي َضلٍٰل ۭ بَِعۡیٍد ﴿۲۸﴾ 

29. Allah akan berfirman, “Ja-
nganlah kamu bertengkar di 
hadapan-Ku; dan sesungguhnya 
Aku telah memberi peringatan 
lebih dahulu kepadamu.”

ۡم  
ُ

ِالَۡیک ۡمُت  قَّدَ قَۡد  َو  لََدّيَ  ۡخَتِصُمۡوا 
َ
ت لَا  قَاَل 

بِالَۡوِعۡیِد ﴿۲۹﴾ 

30. “Keputusan di sisi-Ku tidak 
akan dapat diubah, cdan Aku tidak 
aniaya terhadap hamba-hamba-
Ku.”

اٍم  
َّ بَِظل اَنَا�   

ۤ
َما َو  لََدّيَ  الَۡقۡوُل  ُل  یَُبّدَ َما 

 ﴾٪۳۰﴿ َعِبۡیِد 
ۡ
لِّل 

2809. Bentuk mutsana (dua orang) kata Alqiyā dipergunakan, sebab 
perintah itu diberikan kepada kedua malaikat – Sā’iq dan Syahīd – atau 
untuk memberikan tekanan maksud perintah itu. Bentuk ungkapan ini pun 
dipergunakan pula dalam QS.23: 100, di sana kata kerja jamak, dipakai untuk 
pokok kalimat dalam bentuk tunggal. Dan ini cocok benar dengan kaedah 
logat bahasa Arab.

2810. Merupakan suatu tabiat manusia yaitu apabila seorang pelaku dosa 
dihadapkan kepada akibat buruk perbuatannya, ia berusaha mengalihkan 
tanggung-jawabnya kepada orang lain. Keadaan pikiran orang-orang kafir 

a68 : 13.   b14 : 23.   c3 : 183;  8 : 52;  22 : 11;  41 : 47.
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31. Pada Hari itu Kami akan 
berfirman kepada neraka Jaha-
nam, “Apakah engkau telah 
penuh?” Dan Jahanam akan 
menjawab,2811 “Apakah masih 
ada tambahan lagi?”2812

َم َہِل اۡمَتلَۡاِت َو تَُقۡوُل َہۡل  
َ یَۡوَم نَُقۡوُل ِلجََہنّ

ِزیٍۡد ﴿۳۱﴾ 
َ
ِمۡن ّم

32. aDan surga akan didekat-
kan2813 kepada orang-orang yang 
bertakwa, tidak jauh lagi.

 ﴾۳۲﴿ بَِعۡیٍد  َغیَۡر   ِقیَۡن  ُمّتَ
ۡ
لِل   

ُ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال اُۡزلَِفِت  َو 

33. Dan akan dikatakan, ‘Inilah 
yang telah dijanjikan kepadamu, 
bagi setiap hamba yang senantiasa 
bertobat dan menjaga perbuatan-
nya.

 ﴾۳۳ۚ اٍب َحِفۡیٍظ ﴿ ّلِ اَّوَ
ُ
ا َما تُۡوَعُدۡوَن لِک

َ
ٰہذ

34. Orang yang takut kepada 
Tuhan Yang Maha Pemurah 
dalam keadaan menyendiri dan 
datang kepada-Nya dengan hati 
yang penuh penyesalan.

ٍب 
ۡ
بَِقل َجٓاَء  َو  بِالَۡغۡیِب  ۡحٰمَن  الّرَ َخِشَي   َمۡن 

 ﴾۳۴ۙ ِنۡیِب ﴿ ّمُ

itulah yang dilukiskan dalam ayat ini. Ia akan menganggap setan bertanggung 
jawab atas pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dirinya sendiri. 

2811. Percakapan itu tamsilan. Neraka diibaratkan di sini sebagai manusia 
dan perkataan diletakkan pada mulutnya untuk menyatakan keadaannya dan 
bukan benar-benar akan berbicara, atau seolah-olah dapat berbicara. Kata Qāla 
dipergunakan juga dalam pengertian seperti yang tercantum dalam QS.41: 
12, yaitu langit dan bumi digambarkan seakan-akan mengatakan bahwa 
mereka seperti menaati hukum llahi dengan tulus ikhlas. Inilah salah satu dari 
keistimewaan dan keindahan bahasa Arab, yang mempergunakan kata dan 
ungkapan untuk benda-benda tidak bernyawa, seperti yang dipergunakan bagi 
manusia. Lihat pula catatan no. 57 dan QS.18: 78.

2812. Ungkapan ini pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kemampuan 
manusia yang tiada hingganya untuk melakukan dosa dan melampiaskan 
nafsunya yang tidak terkendalikan untuk mencari kesenangan-kesenangan 
duniawi, dan dengan demikian ia menempuh jalan ke neraka.

2813. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa semakin bertambah 
banyak manusia akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk menguras dan 
membersihkan mereka dari penyakit-penyakit rohani mereka, maka ayat ini 

a26 : 91;  81 : 14.
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35. a”Masuklah ke dalamnya 
dengan damai. Inilah hari yang  
kekal.”2814

خُُلۡوِد ﴿۳۵﴾ 
ۡ

ا�ۡدُخُلۡوَہا بَِسلٍٰم ؕ ٰذلَِک یَۡوُم ال

36. Bagi mereka tersedia apa 
yang mereka inginkan di dalam-
nya, dan di sisi Kami bada 
tambahan lagi.2815

 ﴾۳۶﴿ مَِزیٌۡد  َولََدیَۡنا  ِفۡیَہا  يََشٓاُءۡوَن   ا  ّمَ ۡم  
ُ
لَہ

37. cDan berapa banyak gene-
rasi yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka, mereka itu 
lebih kuat daripada mereka dari 
segi kekuataan, tetapi apabila 
azab datang maka mereka men-
jelajahi negeri-negeri2815A untuk 
menyelamatkan diri. Masih ada-
kah tempat menyelamatkan untuk 
mereka?

اََشّدُ  ۡم 
ُ
ہ قَۡرٍن  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
قَۡبلَہ اَۡہلَۡکَنا  ۡم 

َ
ک َو 

ِمۡن   الِۡبلَاِدَؕہۡل  فِي  ُبۡوا 
َ
فََنّق بَۡطًشا  ۡم 

ُ
ِمۡنہ

ِحۡیٍص ﴿۳۷﴾ 
َ

ّم

38. Sesungguhnya dalam hal 
yang demikian itu, ada nasihat 
bagi orang yang mempunyai 
hati,2816  atau yang menggunakan 
pendengarannya, dan dia sebagai 
saksi.

ٌب اَۡو  اَلۡقَي  
ۡ
اَن لَٗہ  قَل

َ
ٰري لَِمۡن ک

ۡ
ِاّنَ  فِۡي  ٰذلَِک لَِذک

ۡمَع َو  ُہَو  َشِہۡیٌد ﴿۳۸﴾  الّسَ

mengatakan bahwa surga juga akan dihampirkan kepada orang-orang yang 
bertakwa.

2814. Betapa pun dahsyat dan mengerikan nampaknya hukuman itu, 
neraka, menurut Al-Qur’an, merupakan rumah tahanan sementara, sedangkan 
surga merupakan sebuah tempat kediaman abadi; Rahmat-Nya tidak ada batas 
dan hingganya (11:109).

2815. Di surga orang-orang muttaki akan memperoleh dengan sepuas hati 
apa saja yang diinginkan mereka, tetapi karena keinginan manusia itu terbatas, 
mereka paling-paling diberi, jauh lebih banyak daripada apa yang diinginkan 
mereka atau layak diterima mereka, bahkan lebih banyak daripada apa yang 
diangankan atau dikhayalkan mereka.

2815A. Kata-kata dalam teks secara harfiah berarti, “membuat lubang-
lubang perlindungan di negeri-negeri mereka (untuk menyelamatkan diri mereka 
sendiri),” dan agaknya merujuk kepada parit-parit dan bungker-bungker di bawah 
tanah dewasa ini, tempat perlindungan terhadap serangan-serangan udara. 

a14 : 24;  15 : 47;  36 : 59.   b10 : 27.   c19 : 75;  47 : 14.



Q Ā F Surah 50Juz 26

1774

39. Dan sungguh Kami telah 
menciptakan seluruh langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya adalam enam masa,2817 
dan Kami btidak ditimpa ke-
letihan.2818

َما  َو  الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلَۡقَنا  لََقۡد  َو 
ِمۡن   َنا  َمّسَ َما  اَیَّاٍمّۖوَ  ِۃ   ِسّتَ فِۡي  بَۡیَنُہَما 

ُغۡوٍب ﴿۳۹﴾ 
ُّ ل

40. Maka bersabarlah atas apa 
yang mereka katakan dan ber-
tasbihlah dengan memuji Tuhan 
engkau, sebelum matahari terbit 
dan sebelum terbenam.

َربَِّک  ِبحَۡمِد  ۡح  َسّبِ َو  یَُقۡولُۡوَن  َما  َعلٰي  فَاۡصِبۡر 

 ﴾۴۰ۚ ُرۡوِب ﴿
ُ
ۡمِس َو قَۡبَل الۡغ

َ
قَۡبَل ُطُلۡوِع الّش

41. Dan juga pada sebagian 
malam bertasbihlah engkau ke-
pada-Nya dan sesudah sujud.

ُجۡوِد ﴿۴۱﴾  ۡحُہ  َو اَۡدبَاَر الّسُ ۡیِل فََسّبِ
َّ َو ِمَن ال

42. Dan dengarkanlah pada 
Hari ketika seorang Penyeru2819 
akan memanggil dari tempat yang 
dekat.2820

اٍن 
َ
ک ّمَ ِمۡن  الُۡمَناِد  ِد  یَُنا یَۡوَم  اۡسَتِمۡع  َو 

 ﴾۴۲ۙ ﴿ قَِریٍۡب 

2816. Qalb berati kalbu (hati); jiwa; katahati; alam pikiran; dan 
mengandung arti bagian terbaik sesuatu. Orang mengatakan Mā Lahū Qalbun, 
artinya, ia tidak mempunyai otak atau kecerdasan (Lane).

2817. Lihat catatan no. 984 dan QS.41: 10-13.
2818. Memang merupakan keistimewaan Al-Qur’an, bahwa Al-Qur’an 

tidak hanya membersihkan para nabi Allah yang mulia dari segala dosa dan 
kejahatan akhlak yang dituduhkan kepada mereka dalam Bibel, akan tetapi 
juga menjernihkan Dzat Ilahi dari noda dan aib yang bertentangan dengan 
keagungan serta kesucian-Nya. Bibel melukiskan Tuhan sebagai berikut: 
“Maka berhentilah Ia pada hari yang ketujuh itu dari pekerjaan-Nya, yang 
telah diperbuat-Nya” (Kejadian 2: 2), akan tetapi menurut Al-Qur’an tidak 
mungkin perasaan lelah dapat menghinggapi Tuhan.

2819. “Penyeru” dapat ditujukan kepada Rasulullah Saw. Konteksnya 
(seluk-beluk hubungan dengan ayat-ayat lainnya) mendukung hal itu karena 
beberapa ayat berikutnya agaknya mengisyaratkan kepada kebangkitan 
rohani yang diwujudkan oleh beliau dalam kaum beliau, yang atas seruan 
beliau, seolah-olah bangkit dari kuburan mereka.

2820. Kata-kata “dari tempat yang dekat” dapat juga berarti bahwa 
seruan Rasulullah Saw tidak akan tinggal sebagai seruan di tengah rimba 

a7 : 55;  10 : 4;  11 : 8;  25 : 60.   b50 : 16.
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43. Pada Hari ketika mereka 
akan mendengar suara teriakan 
yang benar-benar dahsyat.2821 Itu-
lah hari keluar dari kubur.

یَۡوُم   ٰؕذلَِک  حَّقِ
ۡ

بِال   
َ

ۡيحَۃ الّصَ يَۡسَمُعۡوَن  یَّۡوَم 

خُُرۡوِج ﴿۴۳﴾ 
ۡ

ال

44. Sesungguhnya Kami Yang 
menghidupkan dan mematikan, 
dan kepada Kami tempat kembali 
terakhir.

 ﴾۴۴ۙ ۡحُن نُۡحٖي َو نُِمۡیُت َو  ِالَۡیَنا الَۡمِصیُۡر ﴿
َ

ا ن
ِانَّ

45. Pada Hari ketika bumi akan 
terbelah disebabkan perbuatan-
perbuatan mereka, mereka akan 
keluar dengan bergegas, itu 
adalah hari kebangkitkan yang 
mudah bagi Kami. 

ِسَراًعاٰؕذلَِک   ۡم 
ُ
َعۡنہ الۡاَۡرُض  ُق 

َ
تََشّق یَۡوَم 

َحۡشٌر  َعلَۡیَنا يَِسیٌۡر ﴿۴۵﴾ 

46. Kami lebih mengetahui 
apa yang mereka katakan, dan 
aengkau bukanlah seorang 
pemaksa kebaikan terhadap 
mereka. Maka nasihatilah dengan 
Al-Qur’an2822 siapa yang takut 
kepada peringatan-Ku.

اٍر�  ِبجَّبَ َعلَۡیہِۡم   اَنَۡت   
ۤ
َما َو  یَُقۡولُۡوَن  بَِما  اَۡعلَُم  ۡحُن 

َ
ن

َوِعۡیِد ﴿٪۴۶﴾ خَاُف 
َ
ِن َمۡن ّي

ٰ
بِالُۡقۡرا ۡر 

ّ
کِ

َ
فَذ 

belantara, seruan jauh dan samar-samar namun seruan yang akan didengarkan 
dan diterima.

2821. “Teriakan” itu dapat pula mengandung arti bahana seruan 
Rasulullah Saw.

2822. Kebangkitan yang disebut dalam surah ini ditimbulkan oleh Al-
Qur’an.

a39 : 42;  42 : 7.
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Surah 51
AL-DZĀRIYĀT
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 61, dengan basmalah

Rukuknya : 3

Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
 Seperti surah yang mendahuluinya, surah ini diturunkan di Mekah 
pada awal masa kenabian Rasulullah Saw, Noldeke menetapkan waktu 
turunnya tahun keempat Nabawi. Surah sebelumnya telah mengutarakan 
dua kebangkitan, ialah, kebangkitan ruhani yang akan ditimbulkan 
oleh ajaran Al-Qur’an dan kebangkitan terakhir dalam kehidupan 
sesudah mati. Kebangkitan pertama telah diketengahkan sebagai dalil 
untuk mendukung yang kedua. Surah ini dimulai dengan nubuatan 
penting, bahwa suatu jemaat terdiri dari orang-orang muttaki akan 
muncul melalui pengaruh ajaran Al-Qur’an. Laksana awan bermuatan 
kelembaban yang kemudian menurunkan hujan atas daerah luas yang 
kering gersang dan membuatnya mekar yang karena telah bangkit dan 
memasuki kehidupan ruhani baru itu akan menyampaikan amanat 
Al-Qur’an ke seluruh penjuru dunia dengan menyapu bersih semua 
perlawanan sebelum mereka bangkit. Nubuatannya, yang nampaknya 
tidak mungkin menjadi genap setelah merupakan kenyataan yang 
terang, akan merupakan dalil yang tidak terpatahkan untuk mendukung 
fakta tentang kebangkitan terakhir. Lebih lanjut surah ini mengatakan 
bahwa manakala seorang utusan Ilahi menampakkan diri di dunia 
untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa ada kehidupan di 
seberang kubur, tempat mereka kelak harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan mereka, maka mereka menertawakan seraya mengejek dan 
menentangnya bahkan menganiayanya; lalu diceritakannya hal ihwal 
kaum Nabi Luth As yang dihukum karena kedurhakaannya dengan 
perbuatan-perbuatan mereka yang tidak wajar lagi tidak senonoh.
 Surah ini secara ringkas mengisyaratkan pula kepada azab yang 
menimpa kaum ‘Ad, Tsamud, dan kaum Nabi Nuh As dan menjelang 
akhir surah ini, menarik perhatian kita kepada tujuan luhur penciptaan 
manusia ialah, babwa ia harus mengembangkan dan menampakkan 
pada dirinya sifat-sifat Tuhan, dan harus melaksanakan dengan 
sempurna, segala kewajibannya terhadap Tuhan dan sesama makhluk.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi angin2823 yang me-
nyebarkan awan dengan sebenar-
benar penyebaran.2823A 

 ﴾۲﴿ۙ ِرٰیِت َذۡرًوا 
ّٰ

َوالذ

3. Lalu memikul beban yang 
mengandung hujan,

 ﴾۳﴿ۙ ٰحِملِٰت  ِوۡقًرا 
ۡ

فَال
4. Lalu berjalan perlahan-

lahan,
 ﴾۴﴿ۙ ٰجِرٰیِت  یُۡسًرا 

ۡ
فَال

5. kemudian membagi-bagi-
kan perintah Kami, tentang 
hujan.2824

 ﴾۵﴿ۙ ٰمِت  اَۡمًرا  فَالُۡمَقّسِ

2823. Lihat catatan no. 2465.
2823A. Untuk catatan keseluruhan mengenai ayat ini dan tiga ayat 

berikutnya, lihat catatan no. 2824.
2824. Dari gejala di dalam alam jasmani, keempat ayat ini (2-5) menarik 

perhatian kita kepada kesejajaran gejala keruhanian. Kesejajaran itu sangat 
menyolok. Keempat kata itu  — al-Dzāriyāt (yang menyebarkan), al-
Hāmilāt (yang mengandung), al-Jāriyāt (yang melaju perlahan-lahan), dan 
al-Muqassimāt (yang membagi-bagikan) bila mengisyaratkan kepada gejala 
alam jasmani, dapat dimaksudkan angin yang menyebar ke segala pihak, 
uap yang membubung dari samudera membawa awan bermuatan air hujan, 
berhembus sepoi-sepoi dan kemudian menyebabkan hujan jatuh pada tanah 
kering gersang, lalu mengubahnya menjadi daerah yang berseri-seri, subur 
dan berbunga, penuh dengan daun-daun rindang, bunga-bunga indah, serta 
buah-buahan yang ranum.

Secara rohani, yang dimaksud oleh keempat kata itu ialah jemaat orang-
orang muttaki, yang minum dengan sepuas hati dari pancaran sumber air 
rohani, yang dialirkan oleh Rasulullah Saw, dan yang sesudah bercampur 
dan diresapi oleh ajaran Al-Qur’an yang indah dan memberi hidup itu, pergi 
ke segala penjuru negeri Arab yang jauh-jauh serta terpencil, dan kemudian 
ke negeri-negeri jauh membawa beban mereka yang beberkat itu dan 
menyebarkan Kalam Ilahi ke negeri-negeri yang iklimnya berbau kemusyrikan 
dan dicemari perbuatan-perbuatan asusila, bukan dengan pedang melainkan 

a1 : 1.
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dengan cinta kasih dan jalan damai, bagaikan angin berhembus sepoi-sepoi 
dan membawa hujan ke atas tanah-tanah yang kekeringan.

2825. Jalur-jalur atau jalan-jalan tempuhan langit adalah orbit-orbit 
(garis edar) planet-planet, komet-komet, dan bintang-bintang, yang menaburi 
ruang antariksa. Badan-badan langit itu terapung-apung di orbit mereka 
masing-masing dan melakukan tugas mereka dengan teratur, cermat, dan 
tidak pernah keliru, tanpa saling melanggar ruang gerak masing-masing, 
dan secara serempak membentuk suatu struktur dan gerakan yang amat 
serasi. Kenyataan bahwa langit sarat dengan jalur-jalur serupa itu, tempat 
planet-planet dan bintang-bintang beredar, merupakan suatu penemuan yang 
ditampilkan Al-Qur’an kepada dunia pada saat tatkala orang mempercayai 
bahwa formasi langit itu padat.

2826. Kebenaran agung dalam ilmu falak, seperti terungkap dalam ayat 
sebelum ini menjurus kepada kesimpulan, bahwa Al-Qur’an adalah Kalam 
Tuhan Sendiri dan bahwa terdapat kesatuan tujuan dan keserasian dalam 
karya Tuhan, namun demikian ahli-ahli filsafat duniawi menyusun teori-teori 
muluk-muluk, meraba-raba, dan mengarungi dugaan dan terkaan yang lemah 
dasarnya tidak mau percaya kepada Kalamullah dan Nabi-Nya.

2827. Kata-kata itu dapat juga berarti, “ia yang dirinya sendiri berpaling.”

6. Sesungguhnya apa yang 
telah dijanjikan kepadamu itu 
sungguh abenar.

 ﴾۶﴿ۙ َما تُۡوَعُدۡوَن  لََصاِدٌق 
ِانَّ

7. Dan sesungguhnya hari 
pembalasan itu pasti akan terjadi.

 ﴾۷﴿ؕ یَۡن لََواِقٌع  ّوَ  ِاّنَ  الّدِ
8. Dan demi langit yang penuh 

dengan jalur-jalur,2825  ﴾۸﴿ۙ حُُبِک 
ۡ

َمٓاِء  َذاِت  ال َو الّسَ
9. Sesungguhnya kamu, benar-

benar ada dalam perkataan yang 
berbeda,2826   

 ﴾۹﴿ۙ ۡخَتلٍِف 
ُ

ۡم  لَِفۡي  قَۡوٍل  ّم
ُ

ک
ِانَّ

10. ia sendiri dipalingkan dari 
kebenaran, siapa saja yang di-
putuskan2827 untuk dipalingkan. 

 ﴾۱۰ؕ یُّۡؤفَُک َعۡنُہ  َمۡن  اُِفَک ﴿

11. Terkutuklah orang-orang 
yang banyak berdusta.

 ﴾۱۱ۙ ُصۡوَن ﴿ خَّرٰ
ۡ

قُِتَل  ال

a52 : 8.
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2828. Ghamrah berarti, kedalaman kejahilan, kekeliruan, kedegilan, dan 
kebingungan; kelalaian yang melingkupi; keadaan gigih lagi degil dalam 
sesuatu yang sia-sia dan palsu (Lane).

2829. Seorang orang muttaki ialah yang menunaikan kewajibannya 
dengan setia dan sepenuhnya kepada Tuhan dan manusia, dan seorang orang 
muhsin ialah yang berlaku baik kepada orang lain melebihi apa yang diterima 
olehnya dari mereka, dan bertindak serta berlaku seakan-akan ia benar-benar 
melihat Tuhan, atau, paling kurang ia menyadari bahwa Tuhan sedang melihat 
kepadanya. Dengan demikian seorang muhsin ialah orang yang berkedudukan 
dan bertaraf keruhanian lebih tinggi daripada orang muttaki.

12. Yaitu orang-orang yang ada 
dalam jurang kesesatan, mereka 
mengabaikan kebenaran.2828 

 ﴾۱۲ۙ ۡم  فِۡي  َغۡمَرٍۃ  َساُہۡوَن ﴿
ُ
ِذیَۡن ہ

َّ ال

13. Mereka bertanya, a”Kapan-
kah datang Hari Pembalasan 
itu?”

 ﴾۱۳ؕ یِۡن ﴿ يَۡسـَُٔلۡوَن  اَیَّاَن  یَۡوُم  الّدِ

14. Yaitu pada Hari ketika 
mereka akan diazab di atas api. 

اِر یُۡفَتُنۡوَن ﴿۱۴﴾  ۡم َعلَي الّنَ
ُ
یَۡوَم ہ

15. Dikatakan kepada mereka, 
“Rasakanlah azab kamu. bInilah 
apa yang dahulu kamu minta 
disegerakan”.

بِٖہ  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِذۡي 

َّ ال ا 
َ

ۡم ٰؕہذ
ُ

ِفۡتَنَتک ُذۡوقُۡوا 

تَۡسَتۡعِجُلۡوَن ﴿۱۵﴾ 

16. Sesungguhnya orang-orang 
yang bertakwa akan berada di 
tengah-tengah ckebun-kebun dan 
mata air-mata air,

 ﴾۱۶ۙ ُعُیۡوٍن ﴿ ّوَ  ٍت  َجّنٰ فِۡي  ِقیَۡن  الُۡمّتَ ِاّنَ  

17. Mereka mengambil apa 
yang akan dianugerahkan kepada 
mereka oleh Tuhan mereka, se-
sungguhnya mereka sebelum ini  
berbuat kebajikan.2829

ٰذلَِک   قَۡبَل   انُۡوا 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ  ؕ ۡم 
ُ
َربُّہ ۡم 

ُ
ٰتہ

ٰ
ا  

ۤ
َما ِخِذیَۡن 

ٰ
ا

 ﴾۱۷ؕ ُمۡحِسِنیَۡن ﴿

18. dMereka sedikit sekali tidur 
di waktu malam,

ۡیِل َما یَۡہَجُعۡوَن ﴿۱۸﴾ 
َّ َن ال انُۡوا  قَلِۡیلًا ّمِ

َ
ک

19. Dan di waktu subuh mereka 
ememohon ampunan-Nya.

ۡم  يَۡسَتۡغفُِرۡوَن ﴿۱۹﴾ 
ُ
َو  بِالۡاَۡسحَاِر ہ

a7 : 188;  79 : 43.   b26 : 205;  27 : 72-73;  29 : 54-55.   c15 : 46;  52 : 18;

68 : 35;  77 : 42; 78 : 32.   d32 : 17.  e3 : 18.
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20. Dan dalam harta benda 
mereka ada ahak  bagi yang 
meminta dan bagi yang tidak 
meminta.2830

 ﴾۲۰﴿ الَۡمۡحُرۡوِم  َو  ٓائِِل  لِّلّسَ   
ٌ

َحّق اَۡمَوالِہِۡم  فِۡيۤ   َو 

21. Dan di bumi ada tanda-
tanda bagi orang-orang yang  
yakin,

 ﴾۲۱ۙ ُمۡوِقِنیَۡن ﴿
ۡ
ٰیٌت  لِّل

ٰ
َو فِي الۡاَۡرِض ا

22. Dan begitu juga dalam diri 
kamu sendiri. Apakah kamu tidak 
melihat?

ۡم ؕ اَفَلَا  تُۡبِصُرۡوَن ﴿۲۲﴾ 
ُ

َو  فِۡيۤ  اَنُۡفِسک

23. Dan di langit ada brezekimu, 
dan juga apa yang dijanjikan 
kepadamu.2831

ۡم  َو َما تُۡوَعُدۡوَن ﴿۲۳﴾ 
ُ

َمٓاِء  ِرۡزقُک َو فِي الّسَ

24. Maka demi Tuhan langit 
dan bumi, sesungguhnya ini 
adalah kebenaran sebagaimana 
yang kamu ucapkan.2832

  
ۤ
ۡثَل  َما  ّمِ

ٌ
حَّق

َ
ٗہ  ل

َمٓاِء  َو الۡاَۡرِض  ِانَّ فََو َرّبِ الّسَ

ۡم  تَۡنِطُقۡوَن ﴿٪۲۴﴾ 
ُ

ک
اَنَّ



25. Apakah telah sampai ke-
pada engkau kabar ctamu ter-
hormat Ibrahim?

 ﴾۲۵� ﴿ َرِمیَۡن 
ۡ

الُۡمک ِابٰۡرِہۡیَم  َضۡیِف  َحِدیُۡث  اَٰتىَک  َہۡل  وقف
لازم

2830. Menurut Islam, baik orang-orang yang dapat menyatakan 
keperluan mereka ataupun yang tidak dapat, semuanya mempunyai bagian 
sebagai hak dalam harta orang Muslim yang kaya. Dengan demikian harta 
orang Muslim merupakan amanat yang orang-orang miskin pun mempunyai 
hak menikmati manfaatnya. Maka bila ia memenuhi keperluan saudaranya 
yang miskin, pada hakikatnya ia tidak berbuat kebajikan kepada mereka 
melainkan hanyalah menunaikan kewajiban membayar hutang kepada 
mereka dan mengembalikan lagi apa yang memang telah menjadi hak 
mereka.

Kata al-Mahrūm, dalam pengertian imbuhannya bukan hanya mencakup 
orang-orang miskin, yang karena rasa harga dirinya atau rasa malunya tidak 
mau meminta sedekah (QS.2: 274), akan tetapi juga binatang-binatang 
tunawicara (bisu). Kata itu telah dianggap di sini mempunyai arti, seseorang 
yang terhalang dari mencari nafkah oleh kelemahan jasmani (sakit) atau 
beberapa sebab lain yang serupa.

a70 : 25-26.   b40 : 14;  45 : 6.   c11 : 70-71;  15 : 52.
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26. Ketika mereka datang ke-
padanya, lalu mereka berkata, 
a”Selamat sejahtera”, ia pun men-
jawab, “Selamat sejahtera”, ia 
mengira mereka itu orang-orang 
asing.2833

ِاۡذ  َدَخُلۡوا َعلَۡیِہ  فََقالُۡوا َسلًٰما ؕ قَاَل َسلٌٰم ۚ 

ُرۡوَن ﴿۲۶﴾ 
َ

ۡنک قَۡوٌم  ّمُ

27. Maka ia pergi dengan diam-
diam kepada keluarganya lalu 
ia membawa banak sapi  gemuk 
yang sudah di masak.

 ﴾۲۷ۙ َسِمیٍۡن ﴿ بِِعۡجٍل  جَٓاَء 
َ
ف اَۡہِلٖہ   ٰۤي   ِال فََراَغ  

28. Kemudian ia menghidang-
kannya di hadapan mereka dan 
berkata, “Apakah kamu tidak 
mau makan?”

ُلۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ُ
ک

ۡ
  ِالَۡیہِۡم ۚ  قَاَل  اَلَا  تَا

ۤ
بَٗہ فََقّرَ

29. cMaka ia merasa takut ke-
pada mereka. dMereka berkata, 
“Jangan takut.” Lalu mereka 
memberi kabar suka kepadanya 
tentang kelahiran seorang anak 
laki-laki yang berilmu.2834

 ؕ خَۡف 
َ
ت لَا  قَالُۡوا   ؕ  

ً
ِخۡیَفۃ ۡم 

ُ
ِمۡنہ ۡوَجَس 

َ
فَا

ُرۡوُہ  بُِغلٍٰم َعلِۡیٍم ﴿۲۹﴾ 
َ

َو بَّش

2831. Janji-janji kemenangan dan kemakmuran kepada orang-orang 
mukmin dan peringatan-peringatan kepada orang-orang kafir.

2832. Kenyataan yang disebut dalam ayat sebelumnya bukanlah khayal 
lamunan Rasulullah Saw, begitu pula bukan rekaan dayacipta beliau, 
melainkan kebenaran yang padat lagi kuat meyakinkan dan benar, sebenar 
“kamu berbicara.” Atau, ayat ini dapat diartikan, bahwa Al-Qur’an itu 
“Firman Tuhan Sendiri,” yang tidak ada keraguan padanya seperti halnya 
“kamu ucapkan.”

2833. Lihat QS.11: 70-71.
2834. Dalam ayat ini, seperti juga dalam QS.15: 54, “putra yang 

dijanjikan” itu digambarkan sebagai “anak laki-laki yang berilmu,” sedang 
dalam QS.37: 102 ia telah disebut “seorang anak laki-laki yang lembut 
hatinya.” Dalam ayat pertama (QS.15: 54) isyarat itu ditujukan kepada Ishak 
As sedang dalam ayat kedua (QS.37: 102) kepada Ismail As. 

a11 : 70.   b11 : 70.   c11 : 71;  15 : 53.  d11 : 71-72;  15 : 54.
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30. Kemudian istrinya datang 
dengan penuh rasa malu,2835 maka 
ia memukul mukanya sendiri 
dan berkata, “Aku hanyalah 
perempuan tua mandul.” 

َو  َوۡجَہَہا  ۡت 
َّ

فََصک ٍۃ   َصّرَ فِۡي  اۡمَراَتُٗہ   ۡقَبلَِت 
َ
فَا

جُۡوٌز  َعِقۡیٌم ﴿۳۰﴾ 
َ

قَالَۡت ع

31. Mereka berkata, “Demi-
kianlah Tuhan engkau telah 
berfirman. Sesungguhnya Dia 
Mahabijaksana, Maha Menge-
tahui.”

حَِکۡیُم  
ۡ

ٗہ  ُہَو ال
لِِک � قَاَل َربُِّک ؕ ِانَّ

ٰ
قَالُۡوا َکذ

الَۡعلِۡیُم ﴿۳۱﴾�  

JUZ XXVII

32. Ia, Ibrahim  berkata, 
a”Apakah urusanmu, hai orang-
orang yang diutus?”

 ﴾۳۲ۚ ۡم اَیَُّہا الُۡمۡرَسُلۡوَن ﴿
ُ

مَا َخۡطُبک
َ

قَاَل ف الجزء  27
الحزب   53

33. Mereka berkata, “sesung-
guhnya kami diutus kepada bsuatu 
kaum yang berdosa,

 ﴾۳۳ۙ ۡجِرِمیَۡن ﴿
ُ

  ِالٰي قَۡوٍم ّم
ۤ
َنا

ۡ
  اُۡرِسل

ۤ
ا

َ ا  ِانّ قَالُۡوۤ

34. Supaya kami menghujani 
atas mereka cbatu-batu dari tanah 
liat,

 ﴾۳۴ۙ ۡن ِطیٍۡن ﴿ ۡرِسَل َعلَۡیہِۡم  ِحجَاَرًۃ  ّمِ
ُ
لِن

35. dYang telah ditandai oleh 
Tuhan engkau, untuk orang-orang 
yang melampaui batas.”

ُمۡسِرِفیَۡن ﴿۳۵﴾ 
ۡ
  ِعۡنَد َربَِّک  لِل

ً
َمۃ َسّوَ ّمُ

36. Lalu Kami mengeluarkan 
orang-orang mukmin yang ada di 
dalamnya.

 ﴾۳۶ۚ اَن ِفۡیَہا ِمَن الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿
َ
ۡخَرۡجَنا َمۡن ک

َ
فَا

37. Maka Kami tidak men-
dapatkan di dalamnya selain 
sebuah rumah dari orang-orang 
yang menyerahkan diri kepada 
Kami.

 ﴾۳۷ۚ ﴿ الُۡمۡسلِِمیَۡن  َن  ّمِ بَۡیٍت  َغیَۡر  ِفۡیَہا  َوَجۡدنَا  مَا 
َ

ف

2835. Sarrah berarti jeritan yang amat menyayat hati; kehebatan 
duka lara, panas atau cemas; kerutan dan kemurungan wajah disebabkan 
tidak suka atau benci atau malu; sawan (Lane).

a15 : 57.  b15 : 58.  c11 : 83  d11 : 84.



AL-DZĀRIYĀT Surah 51Juz 27

1783

38. Dan Kami meninggalkan 
di dalamnya suatu tanda abagi 
orang-orang yang takut akan azab 
yang pedih.

اَب 
َ

الَۡعذ َيخَافُۡوَن  ِذیَۡن 
َّ لِّل  

ً
یَۃ

ٰ
ا  

ۤ
ِفۡیَہا َنا 

ۡ
تََرک َو 

 ﴾۳۸ؕ الۡاَلِۡیَم ﴿

39. Dan dalam kisah Musa 
pun ada tanda ketika Kami 
mengirimkannya kepada Fir‘aun 
dengan dalil yang terang.

ٰطٍن 
ۡ
ٰنُہ  ِالٰي ِفۡرَعۡوَن بُِسل

ۡ
ي  ِاۡذ  اَۡرَسل َو فِۡي  ُمۡوسٰۤ

ِبیٍۡن ﴿۳۹﴾  ّمُ

40. Tetapi ia berpaling dari 
Musa kepada sumber kekuatan-
nya2836 dan berkata, “Ia tukang 
sihir atau orang gila!”

ِنٖہ َو قَاَل ٰسِحٌر اَۡو َمۡجُنۡوٌن ﴿۴۰﴾ 
ۡ
ي بُِرک

ّٰ
فََتَول

41. bMaka Kami menangkap ia 
dan lasykar-lasykarnya lalu Kami 
mencampakkan mereka ke dalam 
laut, dan ia adalah orang yang 
tercela.

ُہَو   َو  الَۡیّمِ  فِي  ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
فََنَبذ ُجُنۡوَدٗہ   َو  ٰنُہ  

ۡ
َخذ

َ
فَا

 ﴾۴۱ؕ ُملِۡیٌم ﴿

42. Dan dalam kisah kaum ‘Ad 
ada tanda-tanda, ketika Kami 
mengirimkan kepada mereka 
cangin topan yang membinasakan.

 ﴾۴۲ۚ ﴿ الَۡعِقۡیَم  الّرِیَۡح  َعلَۡیہُِم   َنا 
ۡ
اَۡرَسل ِاۡذ   َعاٍد   فِۡي  َو 

43. dAngin itu tidak membiarkan 
segala sesuatu yang dilandanya 
melainkan  dijadikannya seperti 
tulang remuk.

َجَعلَۡتُہ   ا 
َّ ِال َعلَۡیِہ   اَتَۡت  ۡيٍء 

َ
ش ِمۡن  ُر 

َ
تَذ َما 

 ﴾۴۳ؕ ِمۡیِم ﴿ الّرَ
َ
ک

44. Dan dalam kisah kaum 
Tsamud ada tanda-tanda, ketika 
dikatakan kepada mereka, “Ber-
senang-senanglah sampai suatu 
masa.”

ي ِحیٍۡن ﴿۴۴﴾ 
ٰ
ُعۡوا َحّت ۡم تََمّتَ

ُ
َو فِۡي  ثَُمۡوَد  ِاۡذ  ِقۡیَل لَہ

2836. Rukn berarti, penahan atau penopang; kekuatan, kekuasaan, 
dan perlawanan; rumpun warga atau marga seseorang; kaum atau 
golongannya; orang-orang yang membantu dan memperkuatnya; orang 
mulia atau tinggi (Lane dan Mufradat).

a15 : 76;  29 : 36.  b10 : 91;  28 : 41.  c46 : 26.  d46 : 26.
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45. Tetapi mereka membang-
kang terhadap perintah Tuhan 
mereka, maka mereka disambar 
petir asedang mereka melihatnya,

ۡم  
ُ
  َو ہ

ُ
ِعَقۃ ُم الّصٰ

ُ
تۡہ

َ
َخذ

َ
فََعَتۡوا َعۡن  اَۡمِر َربِّہِۡم فَا

یَۡنُظُرۡوَن ﴿۴۵﴾ 

46. Maka mereka tidak mampu 
berdiri untuk menghindar dan 
mereka tidak mendapat per-
tolongan.

 ﴾۴۶ۙ انُۡوا ُمۡنَتِصِریَۡن ﴿
َ
مَا اۡسَتَطاُعۡوا ِمۡن ِقَیاٍم ّوَ َما ک

َ
ف

47. Dan Kami membinasakan 
kaum Nuh sebelumnya. Sesung-
guhnya mereka adalah kaum 
pembangkang.

قَۡوًما  انُۡوا 
َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِؕانَّ قَۡبُل  ۡن  ّمِ نُۡوٍح  قَۡوَم  َو 

ِسِقیَۡن ﴿٪۴۷﴾ 
ٰ
ف

48. Dan Kami telah men-
jadikan langit dengan tangan-
tangan Kami sendiri2837, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar 
memperluasnya.2837A*

لَُمۡوِسُعۡوَن ﴿۴۸﴾  ا 
ِانَّ ّوَ  یۡىٍد 

َ
بِا بََنۡیٰنَہا  َمٓاَء   الّسَ َو  

49. bDan bumi telah Kami ham-
parkan, maka alangkah sempurna-
nya Yang menghamparkan.

 ﴾۴۹﴿ الٰۡمِہُدۡوَن  فَِنۡعَم  فََرۡشٰنَہا  الۡاَۡرَض  َو 

50. Dan segala sesuatu telah 
Kami ciptakan cberpasangan2838 
supaya kamu mendapat nasihat.

ُکۡم  
َّ لََعل َزۡوَجیِۡن  َخلَۡقَنا  ۡيٍء 

َ
ش ّلِ 

ُ
ک ِمۡن  َو 

ُرۡوَن ﴿۵۰﴾ 
َّ
ک

َ
تَذ

2837. Yad berarti, (1) karunia; (2) kekuasaan; kemuliaan; (3) 
perlindungan; (4) harta kekayaan; (5) lengan; dan sebagainya (Aqrab). 
Dengan demikian ungkapan dalam teks berarti “Kami telah menciptakan 
langit dengan kekuatan dan kekuasaan” atau “Kami telah menciptakan 
seluruh langit dan bumi sebagai perwujudan kekuatan dan kekuasaan Kami,” 

a11 : 68.   b2 : 23;  20 : 54;  78 : 7.   c13 : 4;  36 : 37.

* Kata ‘bi aidin’ di ayat ini mengisyaratkan, bahwa ketika Allah Swt menjadikan langit, Dia 
meletakkan di dalamnya banyak sekali faedah. Bersamaan dengan itu disebutkan “Kami terus 
menerus menjadikannya luas”. Pada kalimat “terus menjadikannya luas” ada satu mukjizat 
kalam agung yang tidak mungkin dapat diterangkan oleh seorang Nabi Ummi. Para ilmuwan 
baru mendapatkan penemuan akan hal ini dengan pertolongan peralatan yang canggih, bahwa 
alam ini setiap waktu bertambah luas (the ever expanding universe-pent). Di zaman Rasulullah 
Saw setiap orang melihat alam ini sebagai suatu benda yang tidak berubah dan tetap pada 
tempatnya.

R.3
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51. Maka berlarilah dengan 
segera kepada Allah. Sesung-
guhnya aku bagimu seorang 
pemberi ingat yang nyata dari-
Nya.

نَِذیٌۡر   ۡنُہ  ّمِ لَُکۡم  ِۡي 
ّ

ِہِؕان
اللّٰ ي 

َ
ِال ا 

ۡوۤ فَفِّرُ

 ﴾۵۱ۚ ِبیٌۡن ﴿ ّمُ

52. Dan janganlah kamu men-
jadikan Tuhan lain beserta Allah. 
Sesungguhnya aku bagi kamu 
pemberi ingat yang nyata dari-
Nya. 

ِۡي لَُکۡم  
ّ

َخَر ؕ ِان
ٰ
ِہ  ِالٰـًہا  ا

ۡجَعُلۡوا َمَع اللّٰ
َ
َو لَا ت

ِبیٌۡن ﴿۵۲﴾  ۡنُہ  نَِذیٌۡر  ّمُ ّمِ

53. Demikianlah, tidak pernah 
datang kepada orang-orang se-
belum mereka seorang rasul 
melainkan mereka berkata, “Ia 
tukang sihir atau orang gila!”

ُسۡوٍل   ّرَ ۡن  ّمِ قَۡبلِہِۡم   ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
اَت  

ۤ
َما لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

ا  قَالُۡوا  َساِحٌر  اَۡو َمۡجُنۡوٌن ﴿۵۳﴾ 
َّ ِال

54. Apakah mereka saling me-
nasihati2839 satu sama lain me-
ngenai itu? Tidak, bahkan mereka 
itu semua kaum pemberontak.

 ﴾۵۴ۚ ۡم قَۡوٌم َطاُغۡوَن ﴿
ُ
اَتََواَصۡوا بِٖہ ۚ بَۡل ہ

55. Maka berpalinglah dari 
mereka, dan engkau tidak akan 
disalahkan atas apa yang mereka 
kerjakan.

  اَنَۡت بَِمُلۡوٍم  ﴿۵۵﴾ 
ۤ
مَا

َ
ۡم  ف

ُ
 َعۡنہ

َ
فََتَوّل

56. Dan berilah selalu nasihat 
karena sesungguhnya nasihat 
itu bermanfaat bagi orang-orang 
mukmin.

 ﴾۵۶﴿ الُۡمۡؤِمِنیَۡن   تَۡنَفُع  ٰري 
ۡ
ک ِ

ّ
الذ فَِاّنَ  ۡر 

ّ
َذکِ ّوَ 

57. Dan tidaklah Aku ciptakan 
jin dan manusia melainkan su-
paya mereka beribadah kepada-
Ku.2840*

 ﴾۵۷﴿ لَِیۡعُبُدۡوِن  ا 
َّ ِال الِۡانَۡس  َو  ِجّنَ 

ۡ
ال َخلَۡقُت  َما  َو 

yakni, dalam penciptaan seluruh langit dan bumi ada bukti tentang sejumlah 
banyak sifat Tuhan, yang terkemuka di antaranya ialah kebesaran, kekuasaan, 
dan keagungan Tuhan.

2837A. Mūsi‘ūn berarti juga “Kami terus mengembangkan.”
2838. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. 

Terdapatnya pasangan-pasangan itu bukan hanya pada kehidupan hewan saja, 
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a6 ; 15;  20 : 133.   b14 : 3;  19 : 38;  38 : 28.

58. aAku tidak menghendaki 
rezeki dari mereka, dan tidak pula 
Aku menghendaki supaya mereka 
memberi makan kepada-Ku.2841

اَۡن  اُِریُۡد   
ۤ
َما ّوَ  ۡزٍق  ّرِ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ِمۡنہ اُِریُۡد   

ۤ
َما

یُّۡطِعُمۡوِن ﴿۵۸﴾ 

59. Sesungguhnya Allah, Dia-
lah Pemberi rezeki, Yang Mem-
punyai Kekuatan Perkasa. 

ِۃ  الَۡمِتیُۡن ﴿۵۹﴾  اُق  ُذو الُۡقّوَ
َ

ّز َہ ُہَو الّرَ
ِاّنَ اللّٰ

60. Maka sesungguhnya bagi 
orang-orang yang berbuat aniaya 
ada balasan2842 seperti balasan 
sahabat-sahabat mereka, maka ja-
nganlah mereka meminta kepada-
Ku menyegerakan azab itu.

ِب  نُۡو َذ ۡثَل  ّمِ بًا  نُۡو َذ ا  َظلَُمۡو یَۡن  ِذ
َّ لِل ّنَ  فَِا

اَۡصٰحِبہِۡم  فَلَا يَۡسَتۡعِجُلۡوِن ﴿۶۰﴾ 

61. Maka bcelakalah bagi orang-
orang yang ingkar pada Hari yang 
telah dijanjikan kepada mereka.

ۡي  ِذ
َّ ل ا ِمہُِم  یَّۡو ِمۡن  ۡوا  ُر

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِّل یٌۡل  فََو

یُۡوَعُدۡوَن ﴿٪۶۱﴾



tetapi juga pada alam nabati, dan bahkan pada benda yang tidak bernyawa. 
Terdapat juga pasangan-pasangan pada benda-benda rohani. Malahan langit 
dan bumi bersama-sama merupakan satu pasangan pula.

2839. Begitu menyoloknya persamaan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan 
terhadap Rasulullah Saw dan para muslih rabbani lainnya oleh lawan-lawan 
mereka sepanjang masa, sehingga agaknya orang-orang kafir dari abad 
tertentu menurunkan tuduhan-tuduhan itu kepada keturunan mereka, supaya 
terus melancarkan lagi tuduhan-tuduhan itu.

2840 Arti yang utama untuk kata ibadah adalah menundukkan diri sendiri 
kepada disiplin kerohanian yang ketat lalu bekerja dengan segala kemampuan 
dan kekuatan yang ada sampai sepenuh jangkauannya; sepenuhnya selaras 
dan perintah-perintah Ilahi agar menerima materai pengesahan Tuhan dan 
dengan cara mampu mencampurkan dan menjelmakan sifat-sifat Tuhan ke 
dalam diri sendiri. Sebagaimana tersebut dalam ayat ini, itulah maksud dan 
tujuan agung serta mulia dari penciptaan manusia dan itulah makna ibadah 

* Di ayat ini yang dimaksud dengan jin dan manusia adalah pembesar – pembesar dan orang-
orang awam, bangsa yang besar dan bangsa yang kecil. Tujuan dijadikan keduanya adalah 
untuk beribadah kepada Allah Swt. Kalau yang dimaksud jin adalah makhluk jin yang dikenal  
secara umum, maka mereka pun  tentu harus mendapat ganjaran karena beribadat yakni mereka 
pun harus diberi khabar gembira untuk masuk surga, tetapi dimanapun tidak disebutkan bahwa 
para jin itu akan masuk surga.
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kepada Tuhan. Karunia-karunia lahir dan batin yang terdapat pada sifat 
manusia memberikan pemahaman dengan jelas kepada kita, bahwa ada di 
antara kemampuan manusia yang membangkitkan pada dirinya dorongan 
untuk mencari Tuhan dan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 

2841. Bila sang musafir (kelana) keruhanian menempuh perjalanan 
menuju tujuan hidupnya yang mulia itu dengan sabar dan tawakkal ia 
tidak berbuat bajik kepada Tuhan atau kepada siapa pun melainkan dirinya 
sendirilah yang memperoleh manfaatnya dan mencapai tujuan perjuangannya.

2842. Dzanūb berarti nasib, suratan takdir, bagian; balasan; suatu hari 
buruk yang berlangsung lama (Lane).



AL-TŪR Surah 52Juz 27

1788

Surah 52
AL-TŪR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 50, dengan bismillah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Mekah pada tahun-tahun pertama Nabawi. 
Noldeke menempatkannya sesudah surah ke-51, sedang menurut Muir, 
surah ini diturunkan agak kemudian. Dalam surah sebelumnya perhatian 
kita tertarik kepada revolusi ruhani besar yang ditimbulkan oleh Al-
Qur’an. Adalah tepat dan sesuai sekali dengan hukum alam - demikian 
dikatakan oleh surah ini - bahwa, dikarenakan manusia telah menjadi 
rusak dan telah lupa akan Tuhan, maka tibalah saat wahyu baru harus 
turun. Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa seperti halnya nabi-
nabi terdahulu, Rasulullah Saw akan menghadapi perlawanan sengit, 
tetapi perjuangan kebenaran akan menang dan orang-orang kafir akan 
mendapat hukuman. Surah ini menunjuk kepada nubuatan-nubuatan 
Bibel mengenai Rasulullah Saw dan memperingatkan orang-orang 
kafir bahwa bila mereka bersikeras dalam perlawanan mereka maka 
azab Ilahi akan menimpa mereka.

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan suatu isyarat langsung dan tegas 

kepada nubuatan-nubuatan mengenai Al-Qur’an dan Rasulullah Saw 
dalam Bibel, dan mengatakan bahwa Bibel, Al-Qur’an, dan Ka‘bah 
memberikan kesaksian atas kebenaran Islam dan Rasulullah Saw, 
dan memperingatkan orang-orang kafir bahwa perlawanan terhadap 
kebenaran tidak pernah membawa hasil yang baik. Akan tetapi 
hamba-hamba Allah yang muttaki, yang menerima ajaran Tuhan dan 
menyesuaikan kehidupan mereka dengan ajaran itu, akan memperoleh 
karunia Tuhan. Lebih lanjut surah ini mengutarakan bahwa Rasulullah 
Saw bukan tukang sihir ataupun orang gila, begitu pula bukan ahli 
syair, melainkan utusan Allah yang benar. Sebab, revolusi di bidang 
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akhlak dan keruhanian yang ditimbulkan beliau adalah mustahil hasil 
pekerjaan orang gila atau seorang penyair; begitu pula kitab Ilahi 
yang agung itu - Al-Qur’an - yang telah diturunkan kepada beliau, 
tidak mungkin hasil gubahan seorang pendusta. Kitab suci itu telah 
diwahyukan oleb Sang Maha Pencipta seluruh langit dan bumi. 
Rasululah Saw tidak mengharapkan ganjaran dan begitu pula rencana 
orang-orang kafir terhadap beliau tidak akan berhasil, sebab beliau ada 
dalam perlindungan Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan yang mendekat 
dengan cepatnya itu akan menimpa mereka, orang-orang kafir itu.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi2843 bThūr,  ﴾۲﴿ۙ ۡوِر 
ُ

َو الّط
3. Dan demi Kitab yang di-

tulis.2844  ﴾۳﴿ۙ ۡسُطۡوٍر  َو کِٰتٍب ّمَ
4. Pada lembaran terbuka,  ﴾۴﴿ۙ نُۡشۡوٍر  فِۡي  َرّقٍ ّمَ
5. Dan demi Rumah yang 

selalu dikunjungi,2845  ﴾۵﴿ۙ ّوَ الَۡبۡیِت الَۡمۡعُمۡوِر 

6. Dan demi atap yang di-
tinggikan,2846  ﴾۶﴿ۙ ۡقِف الَۡمۡرفُۡوِع  َو  الّسَ

2843. Mengenai falsafah, kepentingan, dan makna sumpah-sumpah, 
lihat catatan no. 2465.

2844. Al-Qur’an atau Kitab Nabi Musa As, dari antara keduanya itu Al-
Qur’anlah yang lebih dapat diterima.

2845. Baitul Makmur di Yerusalem atau rumah peribadatan mana jua 
pun. Kata itu terutama diisyaratkan kepada Ka’bah yang digambarkan dalam 
Al-Qur’an sebagai “Tempat Ziarah” (QS.2: 126); “Baitul Haram” (QS.5: 3); 
“Masjidil Haram” (QS.17: 2); “Rumah Kuno “ (QS.22: 30); dan “negeri yang 
aman “ (QS.95: 4); dan lain-lain.

2846. Kanisah (tempat ibadah) yang dibina oleb Nabi Musa As di tengah-
tengah padang belantara dalam bentuk kubah yang di bawahnya orang-orang 
Yahudi menunaikan ibadah; atau Kabah; atau langit; kata terakhir ini lebih 
cocok dan lebih tepat. Merupakan keistimewaan Al-Qur’an bahwa, bila Al-
Qur’an harus membuat pernyataan yang tegas dan memberikan bobot arti dan 
kepastian kepada pernyataannya, maka Al-Qur’an bersumpah dengan atau 
menyebutkan sebagai saksi, wujud-wujud atau benda-benda tertentu atau 
hukum alam atau gejala alam yang nyata. Dalam beberapa ayat permulaan, 
surah ini bersumpah dengan benda tertentu, yang erat hubungannya dengan 
Nabi Musa As, yang juga rasul seperti halnya Rasulullah Saw. Di gunung 
Thur itulah wahyu dianugerahkan kepada Nabi Musa As, yang berisikan 
syariatnya dan berisikan nubuatan-nubuatan yang mengatakan tentang 
kedatangan seorang nabi-Allah yang besar dari antara segala saudara Bani 
Israil (Ulangan 18: 18 & 33: 2). Ternyata Rasulullahlah nabi yang disebutkan 
dalam nubuatan itu. Kedatangan beliau dipersamakan dengan kedatangan 

a1 : 1.  b95 : 3.
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Nabi Musa As oleh Al-Qur’an (QS.73: 16). Kemudian surah ini menyebut 
“Kitab Tertulis” (Bibel atau Al-Qur’an, dan dari antara keduanya Al-
Qur’anlah yang lebih dapat diterima) yang berlaku sebagai saksi abadi dan 
tidak dapat dipertikaikan atas kebenaran segala penda’waan Rasulullah s.aw. 
Baitul Makmur, rumah yang kerap dikunjungi — Ka’bah — lebih daripada 
segala yang lain, menunjukkan bahwa agama yang diperlakukan sebagai 
kubu dan pusat, ialah syariat Allah yang terakhir. Di sini, pada beberapa abad 
yang silam ada seorang hamba-Allah yang suci, Nabi Ibrahim As, ketika 
mendirikan dasar Rumah itu dibantu oleh putranya, Nabi Ismail As, berdoa 
kepada Tuhan agar tempat itu dijadikan tempat keselamatan dan keamanan, 
dan semoga merupakan pusat, tempat keesaan dan ketunggalan Tuhan dapat 
dikumandangkan serta disebarluaskan. Karena yang diisyaratkan dalam kata-
kata ‘Atap yang ditinggikan” itu langit, maka ayat ini (ayat 6) mengandung 
arti bahwa orang-orang kafir sudah begitu tidak berlaku bijaksana, sehingga 
mereka tidak melihat kenyataan yang sederhana bahwa sementara Rasulullah 
Saw terus menerus menerima pertolongan Ilahi, dan perjuangan beliau terus 
menerus maju dan berhasil, sebaliknya kegagalan demi kegagalan membuntuti 
langkah mereka dan semua rancangan dan rencana mereka dalam menentang 
beliau, terbukti gagal.

2847. Kata-kata “laut yang bergelombang” dapat mengisyaratkan 
kepada Laut Merah, tempat Fir‘aun dan lasykarnya yang gagah perkasa itu 
tenggelam ketika berusaha mengejar kaum Bani Israil; atau mengisyaratkan 
kepada medan pertempuran Badar, tempat para pemimpin kaum Quraisy 
terbunuh semuanya, karena medan pertempuran itu dikenal al-Bahr, yakni, 
laut (Nihayah).

2848. Pada hari itu semua kekuatan samawi akan bekerja membantu 
Rasulullah Saw Demikianlah hal itu telah terjadi pada Hari Badar.

7. Dan demi alaut yang ber-
gelombang.2847 

 ﴾۷﴿ۙ َو الَۡبۡحِر  الَۡمۡسُجۡوِر 
8. Sesungguhnya azab Tuhan 

engkau pasti akan bterjadi.
 ﴾۸﴿ۙ اَب َربَِّک  لََواِقٌع 

َ
ِاّنَ َعذ

9. Tidak ada yang dapat me-
ngelakkannya,

 ﴾۹﴿ۙ ا لَٗہ  ِمۡن  َداِفٍع  ّمَ
10. Pada Hari2848 ketika awan 

akan menjadi sangat berguncang, 
 ﴾۱۰ۙ َمٓاُء  َمۡوًرا ﴿ یَّۡوَم تَُمۡوُر الّسَ

a81 : 7.   b51 ; 6.
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2849. Pada hari pembalasan itu para pemimpin orang-orang kafir akan 
menjumpai nasib menyedihkan. Mereka akan dibuat berantakan seperti 
sekam ditiup angin. Atau, ayat ini dapat diartikan bahwa kerajaan-kerajaan 
besar pada masa itu akan dipatahkan dan diporakporandakan. Ayat ini dan 
ayat sebelumnya memberikan isyarat halus kepada kelahiran tatanan baru 
atau tertib baru yang menggantikan tatanan lama yang telah menjadi usang 
dan lapuk, serta akan disapu bersih. Ayat-ayat ini dapat ditujukan juga kepada 
Yaum al Hisab, yaitu Hari Pengadilan.

2850. Ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang kafir sesudah 
kejahatan mereka terbukti sepenuhnya dan kesempatan bertobat ternyata 
telah berIalu.

11. aDan gunung-gunung ber-
gerak dengan cepat, 2849  ﴾۱۱ؕ ﴿ َسیًۡرا  ِجَباُل 

ۡ
ال تَِسیُۡر  ّوَ 

12. Maka celakalah pada 
Hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan.

 ﴾۱۲ۙ ﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   فََویٌۡل  

13. orang-orang yang bermain 
dalam percakapan kosong,

 ﴾۱۳� َعُبۡوَن ﴿
ۡ
ۡم فِۡي َخۡوٍض یَّل

ُ
ِذیَۡن ہ

َّ ال وقف
لازم

14. Pada Hari ketika mereka 
akan didorong ke dalam Jaha-
nam2850 dengan paksa,

 ﴾۱۴ؕ ا ﴿ َم َدّعً
َ ۡوَن  ِالٰي نَاِر  َجَہنّ یَۡوَم  یَُدّعُ

15. Dan akan dikatakan kepada 
mereka, “Inilah api yang dahulu 
kamu pernah mendustakannya”,    

بُۡوَن ﴿۱۵﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ۡنتُۡم  بَِہا تُک
ُ
ِتۡي  ک

َّ اُر ال ٰہِذِہ  الّنَ

16. “Maka apakah ini sihir, 
ataukah kamu tidak melihat?”

 ﴾۱۶ۚ اۤ  اَۡم اَنۡتُۡم لَا تُۡبِصُرۡوَن ﴿
َ

اَفَِسۡحٌر  ٰہذ
17. “Masuklah kamu di dalam-

nya, dan apakah kamu bersabar 
atau pun tidak bersabar sama saja 
bbagimu. Sesungguhnya kamu 
dibalas sesuai dengan apa yang 
telah kamu kerjakan.”

تَۡصِبُرۡواَۚسَوٓاٌء    لَا  اَۡو  ا 
ۤ
فَاۡصِبُرۡو ِاۡصَلۡوَہا 

ۡجَزۡوَن َما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۷﴾ 
ُ
َما ت

ۡم ؕ ِانَّ
ُ

َعلَۡیک

18. cSesungguhnya orang-
orang yang bertakwa berada di 
dalam surga dan kenikmatan,

 ﴾۱۸ۙ ٍت ّوَ نَِعۡیٍم ﴿ ِقیَۡن فِۡي َجّنٰ ِاّنَ  الُۡمّتَ

a18 : 48; 78 : 21; 81 : 4.    b14 : 22;  41 : 25.   c15 : 46;  77 : 42-43;  78 : 32-33
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19. Mereka bersenang-senang 
dengan apa yang Tuhan mereka 
berikan kepada mereka dan 
Tuhan mereka menyelamatkan 
mereka dari azab Jahanam.

اَب  
َ

ۡم َعذ
ُ
ۡم َربُّہ

ُ
ہ

ٰ
ۡم َۚو َوق

ُ
ۡم َربُّہ

ُ
ٰتہ

ٰ
 ا

ۤ
ِکِہیَۡن بَِما

ٰ
ف

جَِحۡیِم ﴿۱۹﴾ 
ۡ

ال

20. Dan akan dikatakan kepada 
mereka, “Makan dan minumlah 
dengan senang disebabkan oleh 
apa yang kamu kerjakan,”

 ﴾۲۰ۙ ﴿ تَۡعَمُلۡوَن  ۡنتُۡم 
ُ
ک َہِنۡیٓـًٔا  ۭ  بَِما  َربُۡوا 

ۡ
اش َو  ُلۡوا 

ُ
ک

21. Pada hari ketika mereka 
akan aduduk-duduk bersandar pada 
dipan-dipan yang berderet teratur, 
bdan Kami akan menjodohkan2851 
mereka dengan bidadari-bidadari 
cantik bermata lebar.2851A

ۡم  
ُ
ۡجٰنہ َزّوَ َو   ۚ ۡصُفۡوفٍَۃ  ّمَ ُسُرٍر   َعلٰي  ِکِئیَۡن  ُمّتَ

ِبحُۡوٍر ِعیٍۡن ﴿۲۱﴾ 

2851. Zawwaja Syai’an bi Syai’in, artinya, ia memperpasangkan atau 
menjodohkan sebuah benda dengan sebuah benda lain; ia mempersatukannya 
sebagai kawannya atau sesamanya. Hūr adalah jamak dari Ahwar (bentuk 
mudzakar, atau laki-laki) dan Haurā’ (muannats, atau perempuan) dan berarti 
orang yang matanya ditandai sifat yang disebut Hawar, yakni, putih-mata 
yang sangat putih dan hitam-mata yang sangat hitam, dengan warna putih 
sekali, atau keindahan yang sangat pada diri orang itu.  Ahwar berarti juga 
kecerdasan yang mumi atau jernih.

 2851A.‘Iin adalah jamak dari a’yan dan aina’, yang masing-masing 
berarti laki-laki dan perempuan bermata hitam dan lebar; kata yang terakhir 
berarti juga ucapan atau perkataan bagus atau indah (Lane, Mufradat, dan 
Taj). Dengan demikian kata huur dan ‘iin mengandung arti keindahan dan 
kemurnian pribadi dan watak.

Kehidupan sesudah mati hanya merupakan citra (bayangan) dan 
penjelmaan kehidupan di dunia ini, dan ganjaran serta hukuman di akhirat 
hanyalah akan berupa perwujudan-perwujudan dan bayangan-bayangan 
perbuatan kita selama di dunia ini. Surga dan neraka bukanlah suatu alam 
serba-kebendaan baru yang datang dari luar. Sungguh benar, surga dan neraka 
akan dapat dilihat dan dirasakan. Katakanlah, kedua-duanya itu kebendaan, 
jika anda inginkan; akan tetapi surga dan neraka hanyalah perwujudan 
kenyataan rohani kehidupan ini. Segala kesulitan di dunia ini akan nampak di 
akhirat kelak sebagai belenggu-belenggu yang melingkari kedua belah kaki. 
Begitu juga panas yang membakar hati di dunia ini akan nampak dengan 

a18 : 32;  55 : 55;  76 : 14.   b44 : 55;  56 : 23.
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22. Dan orang-orang yang ber-
iman, dan keturunan mereka pun 
mengikuti mereka dalam keiman-
an, Kami akan amempertemukan 
mereka dengan keturunan me-
reka,2852 dan Kami tidak me-
ngurangi ganjaran dari amal 
mereka sedikit pun. Dan Tiap-
tiap orang terikat2853 dengan apa 
yang telah diusahakannya. 

بِِایَۡماٍن   ۡم 
ُ
یَُّتہ ُذّرِ ۡم 

ُ
َبَعۡتہ

َّ ات َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

َعَملِہِۡم   ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
اَلَۡتٰنہ  

ۤ
َما َو  ۡم 

ُ
یََّتہ ُذّرِ بِہِۡم  حَۡقَنا 

ۡ
اَل

 اۡمِرًئ  ۭ بَِما َکَسَب  َرِہیٌۡن ﴿۲۲﴾ 
ُ

ّل
ُ
ۡيٍءؕ  ک

َ
ۡن ش ّمِ

jelas sebagai nyala api yang berkobar-kobar; dan kecintaan kepada Tuhan 
dan Al-Khalik, yang dirasakan oleh orang mukmin akan nampak di alam 
akhirat dalam wujud seperti anggur, dan sebagainya. Oleh karena itu akan 
ada kebun-kebun, sungai-sungai, susu, madu, daging burung, anggur, buah-
buahan, mahligai-mahligai, jodoh-jodoh, dan banyak benda lain lagi di surga, 
akan tetapi benda-benda itu tidak akan serupa benda-benda yang ada di dunia 
ini, melainkan berupa perwujudan kenyataan-kenyataan rohani kehidupan di 
dunia ini. Kata-kata zawwajnaa, huur dan ‘iin, sebagaimana diterangkan di 
atas menunjukkan bahwa di surga, hamba Allah yang muttaki akan dibuat 
hidup bersama jodoh-jodoh suci-murni yang berwajah berseri-seri oleh 
kejuitaan rohani yang cemerlang; atau, mereka akan mempunyai teman hidup 
– bidadari-bidadari cantik, yakni istri-istri mereka sendiri.

Untuk mengerti dan memahami sifat ganjaran-ganjaran dan hukuman-
hukuman dalam kehidupan sesudah mati, hendaknya diingat bahwa 
kehidupan di sana adalah kelanjutan kehidupan yang telah kita jalani di dunia 
ini. Segera sesudah ruh manusia meninggalkan jasad tanahnya, ia diberi jisim 
baru; sebab ruh tidak dapat membuat kemajuan atau tidak dapat merasai 
kenikmatan atau sakit, tanpa tubuh. Tubuh baru itu sama halus dan latifnya 
seperti ruh di dunia ini sebelum mati. Karena bentuk dan sifat tubuh baru kita 
akan lain dari tubuh jasmani kita sekarang ini, lagi pula perbedaan  itu sukar 
kita pahami, sifat ganjaran dan hukuman di alam akhirat nanti pun berada 
di luar jangkauan pengertian kita. Itulah sebabnya, mengapa Al-Qur’an 
mengatakan, “Dan tiada seorang pun mengetahui apa yang tersembunyi 
bagi mereka dari penyejuk mata sebagai pahala atas apa-apa yang telah 
mereka kerjakan.” (QS. 32 : 18). Dan Rasulullah Saw menurut riwayat 
pernah bersabda, “Tiada mata pernah melihat nikmat-nikmat surga, begitu 
pun tiada telinga pernah mendengamya, begitu juga tiada pikiran manusia 
memakluminya” (Bukhari). Kenyataan, bahwa di surga nanti tidak akan ada 
dosa, kejanggalan atau pembicaraan hampa, tiada kesenangan jasmani yang 
kita pahami tentang itu di sini, melainkan keamanan dan keridhaan Allah Swt 
belaka meliputi segala sesuatu (QS.56 : 26-27), menjelaskan keadaan surga, 

a40 : 9.
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23. Dan Kami akan meng-
anugerahkan kepada mereka 
dengan semua jenis abuah-
buahan dan daging yang mereka 
inginkan.

مَّا يَۡشَتُہۡوَن ﴿۲۳﴾  ۡحٍم  ّمِ
َ
ۡم  بَِفاِکَہٍۃ  ّوَ ل

ُ
َو اَۡمَدۡدٰنہ

24. Di dalamnya mereka saling 
mengulurkan2854 piala yang di 
dalamnya tidak berisikan sesuatu 
yang sia-sia dan tidak pula bdosa. 

لَا   َو  ِفۡیَہا  لَۡغٌو   ا  
َّ ل ًسا  

ۡ
ا

َ
ک ِفۡیَہا  یََتَناَزُعۡوَن  

 ﴾۲۴﴿ ثِۡیٌم 
ۡ
تَا

25. cDan, pemuda-pemuda2855 
berkeliling di sekitar mereka 
untuk mengkhidmati mereka, 
bagaikan mutiara-mutiara yang  
tersimpan baik.*

لُۡؤلٌُؤ   ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

َّ ل َماٌن 
ۡ
ِغل َعلَۡیہِۡم  یَُطۡوُف  َو 

 ﴾۲۵ۚ ُنۡوٌن ﴿
ۡ

ک ّمَ

ربع 
الحزب

53

26. Dan sebagian mereka ber-
hadapan dengan sebagian lain, 
saling bertanya,

 ﴾۲۶﴿ یَّتََسٓاَءلُۡوَن  بَۡعٍض  َعلٰي  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ اَۡقَبَل  َو 

sebagaimana dimengerti oleh orang-orang muttaki dan dijanjikan kepada 
mereka oleh Al-Qur’an. Lihat juga catatan no. 2326.

2852. Kalau dalam ayat terdahulu dinyatakan bahwa orang muttaki 
akan dibuat hidup bersama istri-istri mereka yang suci lagi cantik, maka ayat 
ini menerangkan bahwa anak-anak mereka pun akan berkumpul bersama 
mereka, dan dengan demikian kegembiraan mereka akan menjadi lengkap.

2853. Kenyataan hanya mempunyai hubungan dengan orang muttaki 
semata tidak akan menimbulkan kebaikan pada orang mukmin. Amal baiknya 
sendirilah yang akan menyebabkan dia memperoleh tempatnya di surga.

2854. Tanāza‘ū al-Ka’sa berarti, mereka merebut piala yang seorang dari 
tangan seorang lainnya (Aqrab).

2855. Ghilmān (pemuda-pemuda) adalah jamak dari Ghulām, yang berarti 
pemuda; pelayan; putra ; dsb. (Lane). Kata ini dalam Al-Qur’an digunakan 
secara sinonim dengan Walad dalam pengertian anak lelaki (QS.3: 41; 15: 
54; 19: 8; 37: 102; 51: 29). Di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.76: 20), kata 
Wildān (putra-putra) menggantikan kata Ghilmān, yang menunjukkan bahwa 
pemuda-pemuda yang akan hilir-mudik menyertai orang-orang muttaki di 
surga itu, putra-putra mereka sendiri. Ayat ini dapat pula merujuk kepada janji 

a55 : 12;  56 : 21.   b19 : 63;  56 : 26;  78 : 36.   c56 : 18;  76 : 20.

* Di ayat ini pun diterangkan tentang nikmat-nikmat surga dalam bentuk perumpamaan, untuk 
mengkhidmati para ahli surga ditetapkan para pemuda yang bagaikan mutiara-mutiara yang ter-
pelihara dengan baik, kata-kata ini membuktikan bahwa semua kalimat ini adalah perumpamaan.
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27. Mereka berkata, “Sesung-
guhnya, dahulu ketika kami di 
tengah-tengah keluarga kami, 
kami takut atas pembalasan ter-
hadap kami.”2856

 ﴾۲۷﴿ ُمۡشِفِقیَۡن  اَۡہلَِنا    ۤ فِۡي قَۡبُل  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ قَالُۡوۤا 

28. Tetapi Allah telah berbuat 
baik atas kami dan telah me-
melihara kami dari azab angin 
panas, “

ُمۡوِم ﴿۲۸﴾  اَب الّسَ
َ

ىَنا َعذ
ٰ
َوق َو   َعلَۡیَنا  ُہ 

مَّنَ اللّٰ
َ

ف

29. Sesungguhnya Kami da-
hulu biasa berdoa kepada-Nya. 
Sesungguhnya Dia adalah 
Pelimpah kebaikan, Maha 
Penyayang.”

الۡبَّرُ   ُہَو  ٗہ  
ِانَّ  ؕ نَۡدُعۡوُہ  قَۡبُل  ِمۡن  ا  ُکّنَ ا 

ِانَّ

ِحۡیُم ﴿٪۲۹﴾  الّرَ 

30. Maka nasihatilah selalu, 
karena dengan karunia Tuhan 
engkau, engkau bukanlah ase-
orang tukang tenung dan bukan 
pula seorang gila.

لَا   ّوَ  اِہٍن 
َ
بِک َربَِّک  بِِنۡعَمِت  اَنَۡت   

ۤ
مَا

َ
ف ۡر 

ّ
کِ

َ
فَذ

 ﴾۳۰ؕ َمۡجُنۡوٍن ﴿

31. Ataukah mereka berkata, 
“Ia bseorang penyair, kami sedang 
menunggu masa kehancuran2857 
untuknya.

َربَُّص بِٖہ َریَۡب الَۡمُنۡوِن ﴿۳۱﴾ 
َ
ت

اَۡم یَُقۡولُۡوَن َشاِعٌر نَّ

32. Katakanlah, c”Tunggulah2858 
olehmu, maka sesungguhnya aku 
bersama kamu termasuk orang 
yang menunggu.”

 ﴾۳۲ؕ ﴿ َربِِّصیَۡن 
َ
الُۡمت َن  ّمِ ۡم 

ُ
َمَعک ِۡي 

ّ
فَِان تََربَُّصۡوا  قُۡل 

Ilahi tentang kekayaan dan kekuasaan besar yang akan jatuh ke tangan orang-
orang Muslim, dan pula kepada pelayan-pelayan yang akan mengkhidmati 
mereka.

2856. Di samping arti yang diberikan dalam teks terjemahan ayat, ayat 
ini dapat juga berarti, “oleh karena terkepung oleh musuh-musuh, ancaman 
mereka kadang-kadang mengejutkan dan menggetarkan hati kami. Akan tetapi 
sekarang kami menikmati ketenteraman dan keamanan yang sempurna.”

2857. Raib berarti, kebimbangan pikir; keraguan yang dikombinasi 
dengan pendapat jahat; malapetaka (Lane); Manūn berarti, kematian, takdir 
atau nasib; saat (Aqrab).

a69 : 43.   b21 : 6;  69 : 42.   c9 : 52;  32 : 31.

R.2
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33. Apakah akal mereka me-
nyuruh  hal ini, ataukah mereka 
kaum pembangkang?2859

قَۡوٌم   ۡم 
ُ
ہ اَۡم   ۤ ا

َ
بِٰہذ ۡم 

ُ
ُمہ اَۡحلَا ۡم 

ُ
ہ مُُر

ۡ
تَا اَۡم 

 ﴾۳۳ۚ َطاُغۡوَن ﴿
34. Apakah mereka berkata, 

“Ia telah mengada-adakan2860 hal 
itu?” Tidak, bahkan mereka tidak 
beriman.

 ﴾۳۴ۚ ا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿
َّ لَٗہ ۚ بَۡل  ل اَۡم  یَُقۡولُۡوَن تََقّوَ

35. Maka biarlah mereka men-
datangkan suatu firman lain 
seperti ini,2861 jika mereka orang-
orang benar.

 ﴾۳۵ؕ ﴿ ٰصِدِقیَۡن  انُۡوا 
َ
ک ِاۡن   ۡثِلٖہۤ   ّمِ ِبحَِدیٍۡث  تُۡوا 

ۡ
َیا

ۡ
فَل

36. Apakah mereka diciptakan 
tanpa suatu maksud, ataukah 
mereka sendiri para pencipta?

 ﴾۳۶ؕ ٰخلُِقۡوَن ﴿
ۡ

مُ ال
ُ
ۡيٍء  اَۡم ہ

َ
اَۡم ُخلُِقۡوا  ِمۡن َغیِۡر  ش

2858. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa orang-orang kafir 
menyebut Rasulullah Saw seorang ahli syair yang gemar menggantang 
asap – mengkhayalkan masa depannya yang gilang-gemilang, seorang 
tukang tenung yang mempermainkan sifat kemudah-percayaan orang-orang 
sederhana pikirannya, orang gila yang suka mengigau, dan oleh karena itu 
tentu saja mereka mengharapkan bahwa cepat atau lambat beliau akan sampai 
kepada akhir yang menyedihkan. Akan tetapi mereka harus terus menanti-
nanti sampai Hari Kiamat untuk melihat penyempurnaan harapan-harapan 
mereka yang sia-sia itu. Hanya waktu yang akan memutuskan persoalan 
antara mereka dan Rasulullah Saw.

2859. Akal pikiran merekakah yang telah menyesatkan diri mereka, 
ataukah mereka telah melemparkan jauh-jauh semua kekangan dan kendali, 
dan dalam mengingkari Amanat Ilahi telah melanggar semua batas yang sah?

2860. Taqawwala berarti, ia berbohong; ia menisbahkan kepada 
seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan olehnya (Aqrab).

2861. Ayat ini menyangkal tuduhan orang-orang kafir terhadap 
Rasulullah Saw, bahwa beliau pemalsu. Sekiranya Rasulullah Saw – seperti 
agaknya ayat ini memberikan tantangan kepada mereka – tidak menerima 
wahyu dari Tuhan dan Al-Qur’an hanya merupakan gubahan beliau sendiri, 
maka baiklah mereka membuat suatu kitab seperti itu, tergubah dalam gaya 
bahasa demikian indahnya dan pilihan kata-katanya yang indah tiada taranya 
seperti Al-Qur’an, dan seperti Al-Qur’an pula hendaknya membahas dengan 
teliti dan secara jitu segala persoalan akhlak dan keruhanian manusia yang 
rumit lagi pelik, serta memenuhi keperluan dan hasrat manusia yang banyak 
dan beraneka ragam, lalu memberikan pengaruh demikian kuatnya atas 
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37. Apakah mereka mencip-
takan langit dan bumi? Tidak, 
bahkan mereka tidak yakin ter-
hadap Pencipta.

 ﴾۳۷ؕ ا یُۡوِقُنۡوَن ﴿
َّ ٰمٰوِت َو الۡاَۡرَض ۚبَۡل ل اَۡم َخلَُقوا الّسَ

38. Apakah mereka mempunyai 
khazanah-khazanah Tuhan eng-
kau, ataukah mereka penjaga-
penjaga?

 ﴾۳۸ؕ ۡیِطُرۡوَن ﴿
َ

ُم الُۡمۜص
ُ
ۡم َخَزٓائُِن َربَِّک اَۡم ہ

ُ
اَۡم ِعۡنَدہ

39. Apakah mereka mempu-
nyai tangga yang dengan itu 
mereka naik ke langit2862 men-
dengarkan firman Ilahi? Maka 
hendaklah orang yang men-
dengarkan itu membawa bukti 
nyata dari mereka. 

ِت 
ۡ
َیا

ۡ
ِفۡیِہۚفَل يَّۡسَتِمُعۡوَن  ٌم 

َّ ُسل ۡم 
ُ
لَہ اَۡم 

 ﴾۳۹ؕ ِبیٍۡن ﴿ ٰطٍن ّمُ
ۡ
ۡم  بُِسل

ُ
ُمۡسَتِمُعہ

40. Apakah untuk Tuhan anak-
anak perempuan2863 sedangkan 
untuk kamu anak laki-laki?

 ﴾۴۰ؕ اَۡم  لَُہ  الَۡبٰنُت َو  لَُکُم  الَۡبُنۡوَن ﴿

41. aAtaukah engkau meminta 
upah2864 dari mereka  sehingga 
mereka merasa dibebani utang?

 ﴾۴۱ؕ ۡثَقُلۡوَن ﴿ رٍَم ّمُ
ۡ
غ ۡن  ّمَ ۡم ّمِ

ُ
ۡم  اَۡجًرا  فَہ

ُ
اَۡم  تَۡسـَٔلُہ

kehidupan para penganutnya, dan di atas itu semua, harus menjadi gudang 
segala kebenaran yang kekal dan ajaran-ajaran abadi. Lebih lanjut orang-
orang kafir ditantang supaya membuat sebuah kitab menyerupai Al-Qur’an, 
dengan mengerjakan segala usaha mereka memanggil “semua manusia dan 
jin” untuk mengerahkan serta menyatukan daya-upaya mereka. Dengan tegas 
Al-Qur’an menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu membuat sebuah 
kitab semacam itu, sebab Al-Qur’an adalah firman Allah Swt Sendiri yang 
diwahyukan. Lihat juga QS.2: 24; 14: 25; dan QS.17: 89.

2862. Jika orang-orang kafir memiliki rahasia seluruh langit maka baiklah 
mereka mengemukakan bukti-bukti atas tuduhan mereka bahwa Rasulullah 
Saw bukan utusan Allah yang ditunjuk itu.

2863. Ayat ini mengatakan bahwa merupakan penghinaan terhadap 
keesaan Tuhan, jika Dia harus juga mempunyai anak. Namun demikian, orang-
orang kafir mempunyai keberanian menisbahkan kepada Dia mempunyai 
anak perempuan yang kelahirannya dianggap sebagai tanda kerendahan dan 
kehinaan bagi mereka.

a68 : 47.
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42. Apakah mereka mempunyai 
ilmu yang gaib sehingga mereka 
dapat menuliskan?

 ﴾۴۲ؕ ُتُبۡوَن ﴿
ۡ

ۡم  یَک
ُ
ُم  الَۡغۡیُب  فَہ

ُ
اَۡم ِعۡنَدہ

43. Apakah mereka mengingin-
kan tipu-daya menentang engkau? 
Tetapi orang-orang yang ingkar, 
mereka sendiri menjadi korban 
tipu daya mereka.

ُم 
ُ
ہ ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ۡیًداؕفَال
َ
ک یُِریُۡدۡوَن  اَۡم 

 ﴾۴۳ؕ الَۡمِکۡیُدۡوَن ﴿

44. Apakah mereka itu mem-
punyai tuhan selain Allah? Maha-
suci Allah dari semua yang 
mereka persekutukan dengan-
Nya.

َعمَّا  ِہ 
اللّٰ ِہُؕسۡبٰحَن 

اللّٰ َغیُۡر  ِالٌٰہ  ۡم 
ُ
لَہ اَۡم 

 ﴾۴۴﴿ ۡوَن 
ُ
یُۡشِرک

45. Dan seandainya mereka 
melihat potongan awan jatuh 
dari langit, mereka berkata, “Itu 
hanyalah awan yang berlapis-
lapis.”2865

َساِقًطا  َمٓاِء  الّسَ َن  ّمِ ِکۡسًفا  یََّرۡوا  ِاۡن  َو 

ۡوٌم ﴿۴۵﴾ 
ُ
ۡرک

َ
یَُّقۡولُۡوا َسحَاٌب ّم

46. Maka biarkanlah mereka 
hingga mereka bertemu dengan 
Hari mereka yang di dalamnya 
mereka akan dipingsankan, 

ِفۡیِہ  ِذۡي 
َّ ال ُم 

ُ
یَۡوَمہ یُلُٰقۡوا  ي 

ٰ
َحّت ۡم 

ُ
ۡرہ

َ
فَذ

 ﴾۴۶ۙ یُۡصَعُقۡوَن ﴿

47. pada Hari ketika rencana 
mereka tidak akan bermanfaaat 
bagi mereka sedikit pun, dan 
mereka tidak akan ditolong.

ۡم  
ُ
ہ لَا  ّوَ  َشۡیًئا  ۡم 

ُ
ۡیُدہ

َ
ک ۡم 

ُ
َعۡنہ یُۡغِنۡي  لَا  یَۡوَم 

 ﴾۴۷ؕ یُۡنَصُرۡوَن ﴿

2864. Agaknya ayat ini mengimbau hati nurani orang-orang kafir dan 
bermaksud mengatakan kepada mereka, bahwa bila dari kekhawatiran yang 
tulus akan kesejahteraan akhlak dan keruhanian mereka, Rasulullah Saw 
memanggil mereka ke jalan ketakwaan dan tidak mengharapkan sesuatu 
ganjaran apa pun atas jerih payah beliau, maka mengapakah mereka tidak 
mau menerima beliau?

2865. Demikianlah kealpaan yang sangat dan rasa aman semu yang 
menghinggapi orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak memanfaatkan 
demikian rupa peringatan Tuhan yang datang tepat pada waktunya itu, 
sehingga sekalipun bila nampak kepada mereka sepenggal langit benar-
benar jatuh atas mereka, mereka akan menipu diri mereka sendiri, dengan 
menganggapnya sebagai sekelumit rahmat Tuhan dalam bentuk “lapisan-
lapisan awan.”
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a73 : 3-5;  76 : 27.

48. Dan sesungguhnya bagi 
orang-orang yang aniaya ada 
azab selain itu,2866 akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak me-
ngetahui.

ٰذلَِک  ُدۡوَن  ابًا 
َ

َعذ َظلَُمۡوا  ِذیَۡن 
َّ لِل ِاّنَ  َو 

ۡم  لَا یَۡعلَُمۡوَن ﴿۴۸﴾ 
ُ
َرہ

َ
َو لِٰکّنَ  اَۡکث

49. Dan bersabarlah atas  ke-
putusan Tuhan engkau, karena 
sesungguhnya engkau berada di 
hadapan mata Kami,2867 dan 
hendaklah bertasbih dengan me-
muji Tuhan engkau  ketika  eng-
kau berdiri untuk shalat,

ۡح   ۡعُیِنَنا َو  َسّبِ
َ
َک بِا

ِم  َربَِّک فَِانَّ
ۡ

َو اۡصِبۡر  ِلحُک

 ﴾۴۹ۙ ِبحَۡمِد َربَِّک ِحیَۡن تَُقۡوُم  ﴿

50. adan dari sebagian malam, 
maka bertasbihlah kepada-Nya, 
dan juga pada waktu bintang-
bintang terbenam.

جُۡوِم ﴿٪۵۰﴾
ُّ

ۡحُہ  َو  ِاۡدبَاَر الن ۡیِل فََسّبِ
َّ َو ِمَن ال 

2866. Dūn berarti, di muka dan di belakang berkenaan dengan tempat 
atau waktu; dekat; hadir bersama; lain; selain (Lane).

2867. Di bawah perlindungan Kami (QS.5: 68).
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Surah 53
AL-NAJM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 63, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut kebanyakan ulama, surah ini diturunkan pada tahun 
kelima Nabawi, tidak lama sesudah hijrah pertama ke Abessinia, yang 
terjadi pada bulan Rajab tahun itu. Pada surah sebelumnya diikhtiarkan 
agar kebenaran wahyu Al-Qur’an dan kebenaran da’wa Rasulullah Saw 
terbukti dengan menunjuk sekilas lintas kepada nubuatan-nubuatan 
dalam Bibel dan kepada gejala alam. Dalam surah ini pokok masalah 
itu juga dibahas dengan gaya yang sangat indah lagi kuat. Dinyatakan 
bahwa Rasulullah Saw itu seorang nabi Allah yang paripurna, dan 
tidak ayal lagi bahwa beliau diutus oleh Tuhan sebagai pembimbing 
dan pengawas umat manusia yang terakhir.

Ikhtisar Surah 
Surah ini dimulai dengan menyebut kejatuhan Al-Najm (bintang) 

sebagai kesaksian dalam mendukung da’wa Rasulullah Saw. Oleh 
karena telah diberitahukan kepada beliau rahasia-rahasia Ilahi dan 
beliau telah minum dengan sepuas-puasnya dari sumber rahmat, ilmu, 
dan makrifat Ilahi, beliau mencapai puncak kemuliaan ruhani tertinggi 
yang mungkin dapat dicapai oleh manusia. Kemudian beliau diisi nilai-
nilai kebajikan dengan sepenuhnya, begitu juga oleh cinta dan rasa 
kasih manusiawi; dan sesudah beliau dipersiapkan dengan kelengkapan 
keruhanian demikian, beliau ditunjuk oleh Tuhan agar mengajarkan 
Tauhid kepada suatu dunia yang sedang tenggelam dalam pemujaan 
tuhan-tuhan palsu, yang terbuat dari kayu dan batu itu.

Surah ini kemudian mengemukakan dalil-dalil yang sangat kokoh 
kuat dan sehat berdasarkan akal manusia, sejarah, dan renungan kepada 
asal mula manusia yang tidak berarti, guna mendukung paham keesaan 
Tuhan dan mencela kemusyrikan dengan kata-kata jitu lagi tegas. Surah 
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ini menyatakan bahwa perbuatan bodoh itu adalah akibat kekurangan 
ilmu hakiki dan bersitumpu pada dugaan-dugaan tidak berdasar sedikit 
pun bagi kebenaran. Lebih lanjut surah ini berkata bahwa orang-orang 
musyrik pasti telah mengambil pelajaran dari kisah kehidupan Nabi 
Ibrahim As, Nabi Musa As, dan nabi-nabi lainnya, yaitu, itikad-itikad 
dan perbuatan-perbuatan syirik selamanya telah membawa orang-orang 
musyrik ke dalam jurang kehancuran akhlak dan keruhanian. Lalu, 
surah ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang pasti akan menanggung 
sendiri akibat perbuatannya serta harus mempertanggung-jawabkannya 
kepada Allah Swt, Wujud Yang merupakan tujuan terakhir segala 
sesuatu.

Surah ini berakhir dengan peringatan kepada orang-orang kafir 
bahwa bilamana mereka bersikeras menolak Amanat Tuhan, mereka 
akan menjumpai nasib yang menyedihkan seperti telah dialami oleh 
kaum Nabi Nuh As, suku-suku bangsa ‘Ad dan Tsamud, dan bahwa 
kepalsuan pasti akan mendatangkan kebinasaan dan tidak ada sesuatu 
yang dapat menghindarkannya.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi bintang Suraya2868 
tatkala ia jatuh.

 ﴾۲﴿ۙ ۡجِم  ِاَذا َہٰوی  
َ ّ

َو الن
3. Sahabatmu tidak sesat dan 

tidak pula keliru.2869  ﴾۳﴿ۚ ۡم  َو َما َغٰوی 
ُ

 َصاِحُبک
َ

َما َضّل

2868. Al-Najm berarti bintang atau tanaman yang tidak berbatang. Tetapi 
bila dikenakan sebagai kata ganti nama, kata itu berarti “Bintang Tujuh “ 
(Bintang Kartika atau Pleiades). Kata itu dianggap juga oleh beberapa ulama 
sebagai mengandung arti penurunan Al-Qur’an secara berangsur-angsur, dan 
oleh beberapa sumber lainnya dianggap mengisyaratkan kepada Rasulullah 
Saw sendiri. Kata jamaknya, al-Nujūm berarti juga para kepala kaum 
atau kepala negara-negara kecil atau jajahan atau kerajaan-kerajaan kecil 
(Kasysyaf, Taj & Ghara’ib-Al- qur’ān). Mengingat akan arti yang berbeda-
beda, maka kata al-Najm dalam ayat ini dapat diterangkan: (1) Menurut 
sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah Saw pernah mengatakan, “Manakala 
kegelapan rohani meliputi seluruh permukaan bumi dan tiada yang tinggal 
dari Islam kecuali namanya, dan tiada dari Al-Qur’an kecuali hurufnya dan 
iman terbang ke Bintang Suraya, maka seorang laki-laki dari keturunan Parsi 
akan membawanya kembali ke bumi” (Bukhari). (2) Kata itu dapat berarti, 
bahwa Al-Qur’an memberi kesaksian atas kebenarannya sendiri. (3) Pohon 
Islam yang masih lemah, kini seperti akan tumbang oleh angin perlawanan 
kuat lagi tidak bersahabat yang bertiup kencang dan sengit ke arahnya, tidak 
lama lagi akan bangkit dan berkembang menjadi pohon megah, dan di bawah 
naungannya yang sejuk, bangsa-bangsa besar akan berteduh. (4) Karena 
orang-orang Arab sudah biasa menetapkan arah dan tujuan, serta dibimbing 
dalam perjalanan mereka di padang pasir Arabia oleh peredaran bintang-
bintang (QS.16: 17), demikianlah mereka sekarang akan dibimbing ke tujuan 
rohani mereka oleh bintang yang paling cemerlang, ialah Rasulullah Saw (5) 
Ayat ini dapat juga mengandung sebuah nubuatan tentang jatuhnya negeri 
Arab yang sudah bobrok, suatu nubuatan yang lebih jelas lagi diterangkan 
dalam QS.54: 2.

2869. Cita-cita dan asas-asas yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw 
tidak salah (yaitu beliau tidak berbuat kesalahan), lagi pula beliau sekali-
kali tidak menyimpang dari asas-asas itu (yakni beliau juga tidak tersesat). 
Dengan demikian, mengingat cita-cita luhur dan mulia beliau dan mengingat 
pula cara beliau menjalani hidup sesuai dengan cita-cita itu, beliau adalah 
penunjuk-jalan yang terjamin dan aman. Keterangan itu lebih diperkuat lagi 
dalam beberapa ayat berikutnya.

a1 : 1.
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2870. Jika ayat ini membicarakan sumber asal wahyu Rasulullah Saw 
yang adalah dari Allah Taala, maka dua ayat sebelumnya mengisyaratkan 
kepada khayalan kosong orang yang berotak miring dan kepada alam pikiran 
yang timbul dari nafsu pribadinya dan dorongan-dorongan ruh jahat.

2871. Al-Qur’an adalah wahyu yang gagah perkasa, yang di hadapannya, 
semua kitab suci terdahulu pudar artinya.

2872. Mirrah berarti, kekuatan karya atau kecerdasan, pertimbangan 
sehat, keteguhan (Aqrab). Dzū-Mirrah dapat juga berarti, orang yang 
kekuatannya nampak kentara dengan lestarinya.

2873. Ungkapan Istawā ‘alā al-Syai ’, berarti, bahwa ia memperoleh 
atau mempunyai hak penguasaan atau pengaruh penuh atas barang itu. 
Jika diterapkan kepada Rasulullah Saw, ungkapan itu akan berarti bahwa 
kekuatan-kekuatan jasmani dan intelek beliau telah mencapai kekuatan dan 
kematangan sepenuh-penuhnya.

2874. Rasulullah Saw telah mencapai batas tertinggi dalam mikraj beliau, 
ketika Tuhan menampakkan wujud-Nya kepada beliau dengan kebenaran dan 
keagungan yang sempurna. Atau, ayat ini dapat berarti, bahwa cahaya Islam 
ditempatkan pada suatu tempat yang amat tinggi dan dari tempat itu dapat 
menyinari seluruh dunia. Kata pengganti Huwa dapat merujuk kepada Tuhan 
dan kepada Rasulullah Saw. Lihat juga ayat 10.

4. Dan ia tidak berkata-kata 
menurut kehendak hawa-nafsu-
nya.

َہٰوی  ﴿۴﴾ 
ۡ
َو َما یَۡنِطُق َعِن  ال

5. itu tidak lain hanyalah 
wahyu yang diwahyukan2870 oleh 
Tuhan,

 ﴾۵﴿ۙ ا  َوۡحٌى  یُّۡوٰحى  
َّ ِاۡن  ُہَو  ِال

6. Tuhan Yang Mahaperkasa2871 
telah mengajarnya,

 ﴾۶﴿ۙ َمٗہ  َشِدیُۡد الُۡقٰوی  
َّ َعل

7. Satu-satunya Yang Mem-
punyai Kekuatan2872 dimana Dia 
sendiri menampakkannya ber-
ulang-ulang. Maka Dia ber-
semayam2873  di atas ‘Arasy,

 ﴾۷﴿ۙ ُذۡو ِمّرٍَۃ ؕ  فَاۡسَتٰوی  

8. dan Dia mewahyukan kalam-
Nya ketika ia berada di atas aufuk 
tertinggi.2874

 ﴾۸﴿ؕ الۡاَۡعلٰى  بِالۡاُفُِق  ُہَو   َو 

a81 : 24.
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9. Kemudian  ia, Rasulullah, 
mendekat kepada Allah lalu 
Dia, Allah, kian mendekat 
kepadanya.2875

 ﴾۹﴿ۙ ى 
ّٰ ثُّمَ  َدنَا فََتَدل

10. Maka jadilah ia seakan-
akan, seutas tali dari dua buah 
busur2876 atau lebih dekat lagi.

 ﴾۱۰﴿ۚ اَۡدٰنى   اَۡو  قَۡوَسیِۡن   قَاَب  اَن 
َ
فَک

2875. Dallā al-Dalwā berarti ia menurunkan ember ke dalam perigi, ia 
menarik ember ke atas atau keluar dari perigi, Tadallā berarti, ia atau sesuatu 
itu merendah atau menurun; ia menghampiri atau mendekati atau kian 
dekat (Lane dan Lisan). Ayat ini berarti, bahwa Rasulullah Saw mendekati 
Tuhan dan Tuhan condong kepada beliau. Ayat itu dapat juga berarti, bahwa 
Rasulullah mencapai kedekatan yang sedekat-dekatnya kepada Tuhan, dan 
setelah minum dengan sepuas-puasnya di sumber mata air ilmu-keruhanian 
Ilahi, beliau turun kembali dan memberikan ilmu kepada segenap umat 
manusia.

2876. Qāb berarti, (1) bagian busur antara bagian yang dipegang oleh 
tangan dan ujungnya yang dilengkungkan; (2) dari satu ujung busur ke ujung 
busur yang lain; (3) ukuran atau ruang. Orang Arab berkata, Bainahumā 
Qāba Qausaini, yakni di antara mereka berdua adalah seukuran busur, yang 
berarti, bahwa hubungan di antara mereka sangat akrab.

Peribahasa Arab yang mengatakan, Ramaunā ‘an Qausin Wāhidin, 
yakni, mereka memanah kami dari satu busur, yakni, bahwa mereka seia-
sekata melawan kami. Oleh karena itu, kata itu menyatakan kesepakatan 
sepenuhnya (Lane, Lisan, dan Zamakhsyari). Apa pun kandungan arti kata 
Qāb itu, ungkapan Qāba Qausaini menyatakan hubungan yang sangat dekat 
antara dua orang. Ayat ini bermaksud bahwa Rasulullah Saw terus menaiki 
jenjang-jenjang ketinggian mikraj dan menghampiri Tuhan sehingga jarak 
antara keduanya hilang sirna dan Rasulullah s.aw. seolah-olah menjadi 
“seutas tali dari dua busur.” Peribahasa ini mengingatkan kita kepada suatu 
kebiasaan orang-orang Arab kuno. Menurut kebiasaan itu, bila dua orang 
mengikat janji persahabatan yang kokoh kuat mereka biasa menyatu-
padukan busur-busur mereka dengan cara demikian, sehingga busur- busur 
itu nampak seperti satu dan kemudian mereka melepaskan anak panah dari 
busur yang telah dipadukan itu; dengan demikian mereka menyatakan bahwa 
mereka itu seakan-akan telah menjadi satu wujud, dan bahwa suatu serangan 
terhadap yang seorang akan berarti serangan terhadap yang lainnya juga. Bila 
kata Tadallā dianggap mengenai Tuhan, maka ayat ini akan berarti, bahwa 
Rasulullah Saw naik menuju Tuhan dan Tuhan turun kepada beliau, sehingga 
kedua-duanya seolah-olah telah menyatu menjadi satu wujud. Ungkapan 
ini mengandung pula arti lain yang sangat indah dan halus, yaitu, bahwa 
sementara di satu pihak Rasulullah Saw menjadi sama sekali terbenam dalam 
Tuhan serta Pencipta-nya, sehingga beliau seakan-akan menjadi bayangan 
Tuhan Sendiri, maka di pihak lain, beliau turun kembali kepada umat manusia 
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11. Kemudian Allah mewahyu-
kan kepada hamba-Nya apa yang 
telah Dia wahyukan.2877

 ﴾۱۱ؕ   اَۡوٰحي  ﴿
ۤ
ي  ِالٰي َعۡبِدٖہ  َما ۡوحٰۤ

َ
فَا

12. Hati Rasulullah tidak ber-
dusta dalam penglihatan  apa 
yang ia lihat.2878

ي  ﴿۱۲﴾ 
ٰ
َرا َما   الُۡفَؤاُد   َب 

َ
َکذ َما 

13. Maka apakah kamu mem-
bantahnya tentang apa yang telah 
ia lihat?

اَفَُتٰمُرۡونَٗہ  َعلٰي َما یَٰري  ﴿۱۳﴾ 

14. Dan sesungguhnya ia me-
lihat-Nya yang kedua kali.2879  ﴾۱۴ۙ   اُۡخٰري  ﴿

ً
ُہ  نَۡزلَۃ

ٰ
َو لََقۡد َرا

dan menjadi begitu penuh cinta dan dengan rasa kasih serta merasa prihatin 
akan mereka, sehingga sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan menjadi terpadu 
dalam diri beliau, dan beliau menjadi titik-pusat tali kedua busur ketuhanan 
dan kemanusiaan. Kata-kata “atau lebih dekat lagi,” mengandung arti bahwa 
hubungan antara Rasulullah Saw dan Tuhan menjadi kian dekat dan kian 
mesra lebih daripada yang dapat dibayangkan pikiran.

Ayat-ayat 8 sampai 18 menggambarkan mikraj Rasulullah Saw ketika 
beliau secara rohani dibawa ke langit dan dianugerahi pemandangan – 
suatu penjelmaan – rohani Tuhan, dan secara rohani, beliau naik sampai 
dekat sekali kepada Khalik-nya. Pada hakikatnya, mikraj merupakan 
dua pengalaman rohani; kenaikan rohani Rasulullah dan turunnya Tajallī 
(penampakan kebesaran) Tuhan kepada beliau. Dalam pikiran umum, Mi‘rāj 
telah dicampurbaurkan dengan Isrā’ (perjalanan Rasulullah Saw pada waktu 
malam ke Yerusalem), sedangkan masing-masing berlainan dan terpisah waktu 
terjadinya. Isra; terjadi pada tahun ke-11 atau ke-12 tahun Nabawi (Zurqani), 
padahal Rasulullah Saw telah lebih dahulu mengalami  mikraj pada tahun 
ke-5, tidak lama sesudah hijrah pertama ke Abessinia, enam atau tujuh tahun 
sebelum terjadi isra’. Penelaahan seksama dan teliti mengenai rincian kedua 
peristiwa itu, sebagaimana disebut-sebut di dalam hadis, juga mendukung 
pendapat ini. Untuk keterangan agak terinci tentang kedua peristiwa – Mi‘rāj 
dan Isrā’ – itu merupakan kejadian yang terpisah dan berbeda satu sama lain, 
lihat catatan no. 1590.

2887. Mā kadang-kadang dipergunakan untuk menyatakan kehormatan, 
keheranan, atau untuk memberikan tekanan arti (Aqrab). Ayat ini mengandung 
arti bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepada hamba-Nya, dan alangkah 
bagus lagi hebatnya wahyu itu!

2878. Hakikatnya adalah bahwa apa yang telah dilihat oleh Rasulullah 
Saw adalah pengalaman hakiki; pengalaman itu kebenaran sejati dan bukan 
tipuan khayal beliau.

2879. Kasyaf Rasulullah Saw-itu suatu pengalaman rohani berganda.
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15. Dekat pohon Sidrah ter-
tinggi,2880 الُۡمۡنَتٰہي ﴿۱۵﴾  ِسۡدَرِۃ   ِعۡنَد 

16. Yang di dekatnya ada surga 
tempat tinggal.

 ﴾۱۶ؕ ٰوي  ﴿
ۡ
  الَۡما

ُ
ۃ ِعۡنَدَہا َجّنَ

17. Ketika pohon Sidrah di-
tutupi oleh sesuatu yang me-
nutupi. 2881

 ﴾۱۷ۙ ۡدَرَۃ  َما یَۡغٰشي  ﴿ ِاۡذ  یَۡغَشي الّسِ

18. Penglihatannya tidak me-
nyimpang dan tidak pula me-
lantur.

َما َزاَغ الَۡبَصُر  َو َما َطٰغي ﴿۱۸﴾ 

19. Sesungguhnya ia melihat 
yang terbesar dari tanda-tanda 
Tuhan-nya.

ٰیِت َربِِّہ  الُۡکبٰۡري ﴿۱۹﴾ 
ٰ
ي ِمۡن ا

ٰ
لََقۡد َرا

20. Apakah kamu memperhati-
kan Lata dan ‘Uzza.

ي ﴿۲۰﴾  َت َو الۡعُّزٰ
ّٰ اَفََرَءیۡتُُم  الل

21. Dan selain itu, tuhan yang 
ketiga2882 adalah Manat. 

  الۡاُۡخٰري  ﴿۲۱﴾ 
َ

الَِثۃ
َ

َو َمٰنوَۃ  الّث

2880. Pada waktu mikraj Rasulullah Saw telah mencapai martabat Qurb 
Ilāhi (kedekatan kepada Allah) demikian tinggi, sehingga sungguh berada 
di luar jangkauan otak manusia untuk memahaminya; atau ayat ini dapat 
berarti bahwa pada martabat itu terbentang di hadapan beliau samudera luas 
tanpa tepi – samudera makrifat Ilahi dan hakikat-hakikat serta kebenaran-
kebenaran abadi; Sadir yang diambil dari akar kata yang sama, berarti bahwa 
makrifat Ilahi, yang dilimpahkan kepada Rasulullah Saw akan seperti halnya 
pohon Sidrah, memberikan kesenangan dan naungan kepada para musafir 
rohani yang merasa kakinya letih dan payah. Lebih-lebih karena daun pohon 
Sidrah memiliki khasiat mengawetkan mayat dari proses pembusukan, ayat 
ini dapat berarti, bahwa ajaran yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw tidak 
hanya kebal terhadap bahaya kerusakan, melainkan juga baik sekali guna 
menolong dan memelihara umat manusia terhadap kerusakan. Atau, ayat ini 
mengandung khabar gaib yang mengisyaratkan kepada sebatang pohon, yang 
di bawah pohon itu para sahabat Rasulullah Saw mengikat janji setia kepada 
beliau pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah.

2881. Kata-kata ”Yang menutupi,” maknanya ialah penjelmaan Ilahi.
2882. Beberapa kritikus yang berprasangka buruk terhadap Rasulullah 

Saw, telah menggubah kisah khayali mengenai beliau bahwa beliau pada 
suatu peristiwa menjadi mangsa godaan setan. Mereka mengatakan bahwa 
pada suatu hari ketika Rasulullah Saw di kota Mekah membaca surah ini di 
hadapan majelis terdiri dari orang-orang Muslim dan orang-orang kafir, dan 
ketika beliau sampai kepada ayat-ayat ini, setan berikhtiar meletakkan pada 
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mulut beliau kata-kata, ”Tilka’l-Gharānīqul-Ulā wa Inna Syafā‘atuhunna 
Laturtajā,” yakni, “ini adalah dewi-dewi agung, dan syafaat mereka 
didambakan” (Zurgani). Para ahli kritik menyebutkan hal, itu “kealpaan 
Muhammad,” atau “ia berkompromi dengan kemusyrikan,” dan agaknya 
ceritera yang sama sekali tidak berdasar itu bertumpu pada penuturan Waqidi, 
si pembohong besar dan tukang reka riwayat-riwayat palsu, dan juga tertuju 
kepada Thabari yang pada umumnya dianggap seorang penutur riwayat 
yang terpercaya dan tidak berat sebelah. Kedua orang tersebut mempunyai 
keberanian menisbahkan ucapan berbau fasik itu kepada Sang Tokoh agung 
pemberantas kemusyrikan, (Rasulullah Saw) yang sepanjang hidup beliau 
dihabiskan untuk mencela dan mengutuk kemusyrikan dan melaksanakan 
tugas suci beliau dengan semangat membaja serta pengabdian yang tidak 
mengenal gentar, menolak segala tawaran kompromi dengan kemusyrikan; 
dan segala ikhtiar untuk membujuk, menyuap, merayu atau menakut-nakuti, 
tidak berhasil menggeserkan beliau, biar setapak pun, dari tujuan yang telah 
ditetapkan. Terhadap keteguhan beliau memerangi kemusyrikan, Tuhan yang 
Mahakuasa Sendiri telah memberikan kesaksian (QS.18: 7; 68: 10). Lebih-
lebih pula, seluruh konteksnya mendustakan pernyataan yang tidak berdasar 
itu. Bukan hanya ayat-ayat berikutnya, bahkan seluruh surah mengandung 
kutukan yang tidak mengenal ampun terhadap kemusyrikan dan mengandung 
desakan yang tidak mau ditawar-tawar tentang Tauhid Ilahi.

Sungguh ganjil sekali bahwa kenyataan yang jelas ini, sampai luput dari 
perhatian para ahli kritik dan pengorek-ngorek kesalahan Rasulullah Saw 
Catatan sejarah juga tidak memberikan dukungan sedikit pun kepada apa 
yang mereka namakan “kealpaan” itu. Kisah itu sama sekali telah ditolak dan 
tidak dapat dipercaya oleh semua tokoh ahli tafsir Al-Qur’an terkemuka, di 
antaranya oleh Ibn Katsir dan Razi.

‘Aini, Qadi ‘Ayyadh, dan Nawawi, para tokoh tersohor di dalam paham 
keagamaan dan yang ahli dalam ilmu hadis telah menganggap kisah tersebut 
sebagai isapan jempol belaka. Tidak akan ditemui jejak kisah itu di dalam 
“Sihah Sittah” (Enam buah kitab kumpulan hadis shahih). Imam Bukhari, 
yang himpunan hadisnya bernama “Sahih Bukhari,” dianggap oleh para 
ulama Islam sebagai kitab hadis yang terpercaya, dan beliau sendiri hidup 
sezaman dengan Waqidi – yang menjadi dalang pemalsuan, pengada-adaan, 
dan penuturan kisah ini – tidak menyebut-nyebut peristiwa itu. Begitu pula 
ahli tarikh terkemuka, Ibn Ishaq, yang lahir lebih dari 40 tahun sebelum 
Waqidi, tidak menyebutnya. Boleh jadi, sebagaimana telah dinyatakan oleh 
Qastalani dan Zurqani dan ditunjang oleh beberapa ulama lainnya, kejadian 
sebenarnya demikian, bahwa tatkala Rasulullah tengah membaca surah ini 
di hadapan suatu majelis yang berbaur orang-orang Muslim dan orang-
orang kafir, beberapa orang yang hadir di antara orang-orang kafir, dengan 
niat jahat, mungkin meneriakkan dengan suara nyaring, kata-kata tersebut di 
atas, persis Rasulullah Saw sampai kepada ayat-ayat ini. Sebab niat orang-
orang kafir justru hendak menimbulkan kekalutan, melalui penggunaan siasat 
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22. Apakah bagi kamu anak-
anak laki-laki  dan bagi Dia 
aanak-anak perempuan?

ُر  َو لَُہ  الۡاُنٰۡثي  ﴿۲۲﴾ 
َ
ک

َ ّ
اَلَُکُم  الذ

23. ِyang demikian itu sungguh 
pembagian yang tidak curang.

  ِضیٰۡزي  ﴿۲۳﴾ 
ٌ

َک  ِاًذا  ِقۡسَمۃ
ۡ
تِل

24. bIni tidak lain hanyalah 
nama-nama yang kamu telah 
memberinya, kamu dan bapak-
bapakmu, yang untuk itu Allah 
tidak pernah memberikan kete-
rangan. Mereka tidak mengikuti 
sesuatu melainkan dugaan-
dugaan2883 dan apa yang diri 
mereka inginkan, padahal se-
sungguhnya telah datang kepada 
mereka petunjuk dari Tuhan 
mereka.

  
ۤ
ا ۡم ّمَ

ُ
بَٓاُؤک

ٰ
 اَنۡتُۡم َو ا

ۤ
ۡیُتُمۡوَہا ۤ اَۡسَمٓاٌء َسّمَ ا

َّ ِاۡن ِہَي ِال

ا 
َّ ِال ِبُعۡوَن  یَّّتَ ِاۡن   ؕ ٰطٍن 

ۡ
ُسل ِمۡن  بَِہا  ُہ  

اللّٰ اَنَۡزَل 
ۡن  ۡم ّمِ

ُ
ّنَ َو َما تَۡہَوي الۡاَنُۡفُس ۚ َو لََقۡد َجٓاَءہ

َ
الّظ

 ﴾۲۴ؕ ُہٰدي ﴿
ۡ
بِّہُِم  ال ّرَ

25. Dapatkah manusia mem-
peroleh apa yang dia inginkan?

 ﴾۲۵ۖ ي  ﴿
ٰ

اَۡم  لِلِۡانَۡساِن َما تََمّن
26. Maka kepunyaan Allah-lah 

akhirat dan dunia ini.
ِخَرُۃ  َو الۡاُۡولٰي ﴿٪۲۶﴾ 

ٰ
ِہ  الۡا

فَِللّٰ 

rendah serupa itu, bila tilawat Al-Qur’an lagi diperdengarkan (QS.41: 27). 
Juga ada tersebut di dalam riwayat, bahwa di zaman jahiliah, orang-orang 
Quraisy bila sedang menjalankan umrah, biasa membaca kalimat itu (Mujam 
al-Buldan, jilid 5, pada kata ‘Uzza).

Lebih lanjut dikatakan bahwa ayat ke-53 dalam Surah al-Hajj diwahyukan 
sehubungan dengan kejadian ini. Kenyataan bahwa surah ini diturunkan pada 
tahun ke-5 Nabawi dan Surah al-Hajj pada tahun ke-12 atau ke-13 mengikis 
habis keterangan yang tidak berdasar itu. Lihat juga catatan no. 1962.

2883. Orang Muslim sejati berdiri di atas landasan ilmulyakin yang 
kokoh (QS.12: 109). Kebalikanya, orang musyrik tidak mempunyai dalil 
rasional dan tidak mempunyai keterangan wahyu bagi kepercayaan dan itikad 
palsunya. Ia menjadi korban duga-dugaan dan takhayul, dan menjadi budak 
nafsu dan khayalannya sendiri. Ayat ini, seperti juga ayat 29, membicarakan 
kedudukan orang musyrik yang sama sekali tidak akan dapat dipertahankan 
dan bahkan berdiri di atas landasan yang rapuh.

a6 : 101;  43 : 17;  52 : 40.  b7 : 72;  12 : 41.
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27. Dan berapa banyak malaikat 
di langit, tetapi syafaat mereka 
tidak akan berfaedah sedikit pun,  
kecuali sesudah Allah meng-
izinkan bagi siapa yang Dia 
kehendaki dan Dia ridhai.2884

تُۡغِنۡي  لَا  ِت  ٰمٰو لّسَ ا فِي  لٍَک  ّمَ ۡن  ّمِ ۡم 
َ
ک َو 

ُہ  
اللّٰ َذَن 

ۡ
یَّا اَۡن  ِمْن  ۭ بَۡعِد  ا 

َّ ِال َشۡیًئا  ۡم 
ُ
َشَفاَعُتہ

لَِمۡن يََّشٓاُء  َو  یَۡرٰضي ﴿۲۷﴾ 

نصف 
الحزب  53

28. Sesungguhnya orang-orang 
yang tidak beriman kepada akhirat, 
niscaya mereka memberikan 
nama-nama perempuan kepada 
para malaikat.

ۡوَن   لَيَُسّمُ ِخَرِۃ 
ٰ

بِالۡا یُۡؤِمنُۡوَن  لَا  ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

الۡاُنٰۡثي ﴿۲۸﴾    
َ

تَۡسِمَیۃ   
َ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل

29. Mereka tidak mempunyai 
pengetahuan tentang itu. Mereka 
tidak mengikuti sesuatu kecuali 
prasangka belaka; dan sesungguh-
nya aprasangka itu tidak berfaedah 
sedikit pun terhadap kebenaran. 

ّنَ ۚ 
َ

ا الّظ
َّ ِبُعۡوَن  ِال ٍمِؕاۡن یَّّتَ

ۡ
ۡم بِٖہ ِمۡن ِعل

ُ
َو َما  لَہ

 ﴾۲۹ۚ حَّقِ َشۡیًئا ﴿
ۡ

ّنَ لَا یُۡغِنۡي ِمَن ال
َ

َو ِاّنَ الّظ

30. Maka berpalinglah dari orang 
yang berpaling dari peringatan 
Kami, dan tidak menghendaki 
sesuatu selain kehidupan dunia.

یُِرۡد   لَۡم   َو  ِرنَا 
ۡ

ِذک َعۡن   � ي 
ّٰ

تََول ۡن  ّمَ َعۡن  ۡعِرۡض 
َ
فَا

 ﴾۳۰ؕ نَۡیا ﴿ حَٰیوَۃ  الّدُ
ۡ

ا  ال
َّ ِال

31. Itulah puncak akhir ilmu 
mereka. Sesungguhnya Tuhan 
engkau, Mahamengetahui  bsiapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dia Mahamengetahui siapa yang 
mengikuti petunjuk.

ِمؕ  ِاّنَ َربََّک ُہَو اَۡعلَُم 
ۡ
َن الِۡعل ۡم  ّمِ

ُ
ٰذلَِک َمۡبلَُغہ

بَِمِن   ُہَو اَۡعلَُم  َو   � َسِبۡیِلٖہ  َعۡن   
َ

َضّل بَِمۡن 

اۡہَتٰدي  ﴿۳۱﴾ 

32. Dan kepunyaan Allah apa 
yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi, supaya Dia mem-
berikan balasan kepada orang-
orang yang berbuat keburukan 
sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan, dan memberikan 
ganjaran kepada orang-orang yang 
berbuat baik dengan ganjaran 
yang sebaik-baiknya.

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض� لَِيۡجِزَي  ِہ َما فِي الّسَ
َو لِلّٰ

ِذیَۡن 
َّ ال َيۡجِزَي  َو  َعِمُلۡوا  بَِما  اََسٓاُءۡوا  ِذیَۡن  

َّ ال

 ﴾۳۲ۚ ﴿ حُۡسٰني 
ۡ

بِال اَۡحَسُنۡوا 

a6 : 117;  10 : 37.  b16 : 126;  28 : 57;  68 : 8.

R.2
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33. Orang-orang yang amen-
jauhi dosa-dosa besar dan kekejian, 
kecuali kesalahan-kesalahan 
kecil.2885 Sesungguhnya Tuhan 
engkau Mahaluas pengampunan-
Nya. bDia lebih mengetahui 
tentang dirimu ketika Dia men-
ciptakanmu dari tanah, dan ketika 
kamu berupa janin dalam perut 
ibumu, maka janganlah kamu 
menganggap suci dirimu sendiri. 
Dia Mahamengetahui siapa yang 
benar-benar bertakwa.

ا 
َّ ِئَر الِۡاثِۡم َو الَۡفَواِحَش  ِال بٰٓ

َ
ِذیَۡن َيۡجَتِنُبۡوَن  ک

َّ اَل

اَۡعلَُم  ُہَو   ؕ الَۡمۡغفَِرِۃ  َواِسُع   َربََّک  ِاّنَ    � َمَم 
َّ الل

 
ٌ

ۃ َن الۡاَۡرِض َو ِاۡذ اَنۡتُۡم  اَِجّنَ ُکۡم ّمِ
َ
ۡم  ِاۡذ اَنَۡشا

ُ
بِک

ۡمؕ  ُہَو  
ُ

ا اَنُۡفَسک ۡوۤ
ُ ّ
ۡم � فَلَا تَُزک

ُ
ٰہِتک فِۡي  بُُطۡوِن اُّمَ

 ﴾۳۳﴿٪ ي  
ٰ
ق

َّ اَۡعلَُم  بَِمِن ات 

34. Apakah engkau melihat 
orang yang berpaling dari pe-
tunjuk?

 ﴾۳۴ۙ ي ﴿
ّٰ

ِذۡي  تََول
َّ اَفََرَءیَۡت ال

35. Dan ia memberi sedikit, 
dan ia memberikannya dengan 
kebakhilan ?2886

َو اَۡعٰطي قَلِۡیلًا  ّوَ  اَۡکٰدي ﴿۳۵﴾ 

2884. Disamping arti yang diberikan dalam teks, ungkapan ini berarti 
[juga] “kecuali berkenaan dengan orang yang menyesuaikan diri dengan 
kehendak Allah Swt dan Dia ridhai.” 

2885. Lamam berarti, suatu kesempatan untuk cenderung kepada 
kejahatan; suatu kealpaan ringan dan bersifat sementara; selintas pikiran 
jahat yang terbetik di dalam otak dan tidak meninggalkan bekas apa pun pada 
dirinya; suatu pandangan yang kebetulan dan tidak dengan sengaja kepada 
seorang wanita. Akar katanya, mempunyai pengertian sepintas lalu, tergesa-
gesa dan jarang-jarang, dan pengertian mengerjakan sesuatu tanpa disengaja 
(Lane).

2886. Bila dipergunakan mengenai orang, maka Akdā berarti, ia 
memberikan dengan bakhil atau dengan bersungut-sungut; ia tidak berhasil 
memperoleh apa yang diingininya. Bila dipergunakan tentang tambang maka 
kata itu berarti, tambang itu tidak mau mengeluarkan kandungan berlian dan 
permata-permatanya, tetapi bila dipergunakan tentang seorang penggali, 
berarti, bahwa pada saat menggali, ia menemukan lapisan tanah atau 
gumpalan tanah keras atau berbatu-batu, sehingga ia tidak dapat menggali 
lebih jauh (Aqrab).

a4 : 32;  42 : 38.  b13 : 8.

R.3
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36. Apakah ia memiliki ilmu 
gaib sehingga ia dapat melihat 
akhir hidupnya?

ُم  الَۡغۡیِب فَُہَو یَٰري ﴿۳۶﴾ 
ۡ
اَِعۡنَدٗہ  ِعل

37. tidakkah ia diberitahu ten-
tang apa yang ada dalam Kitab 
Musa?

  بَِما فِۡي  ُصحُِف ُمۡوٰسي ﴿۳۷﴾ 
ۡ
ا اَۡم  لَۡم  یَُنّبَ

38. Dan tentang Ibrahim yang 
telah memenuhi perintah Allah?

 ﴾۳۸ۙ ي ﴿
ّٰۤ

ِذۡي  َوف
َّ َو  ِابٰۡرِہۡیَم  ال

39. abahwa pemikul beban ti-
dak akan memikul beban orang 
lain.2887

 ﴾۳۹ۙ ۡزَر اُۡخٰري ﴿ ا تَِزُر َواِزَرٌۃ  ّوِ
َّ اَل

40. Dan tidaklah bagi manusia 
melainkan apa yang ia usaha-
kan,2888

 ﴾۴۰ۙ ا َما َسٰعي ﴿
َّ يَۡس لِلِۡانَۡساِن  ِال

َّ َو اَۡن  ل

41. Dan bahwa usahanya akan 
segera diketahui hasilnya.

 ﴾۴۱۪ َو اَّنَ َسۡعَیٗہ  َسۡوَف یُٰري ﴿
42. Kemudian ia akan diberi 

balasan dengan balasan  yang 
paling sempurna, 

 ﴾۴۲ۙ ي ﴿
ٰ

جََزٓاَء  الۡاَۡوف
ۡ

ثُّمَ  ُيۡجٰزىُہ  ال

43. Dan bahwa pada Tuhan 
engkau terletak keputusan ter-
akhir.2889 

 ﴾۴۳ۙ َو اَّنَ  ِالٰي َربَِّک الُۡمۡنَتٰہي ﴿

44. Dan bahwasanya Dia-lah 
Yang membuat orang-orang 
tertawa dan membuat mereka 
menangis.

 ﴾۴۴ۙ حََک َو اَبۡکٰي ﴿
ۡ

ٗہ  ُہَو  اَض
َو اَنَّ

2887. Tiap-tiap orang harus memikul akibat perbuatannya sendiri dan 
menanggung bebannya sendiri.

2888. Sesudah orang berjuang secara tangguh, terus-menerus, dan gigih 
disertai cita-cita mulia serta berpegang pada asas-asas luhur, barulah ia dapat 
mencapai tujuan perjuangannya. Ayat ini mengandung juga arti, bahwa orang 
harus mencari nafkah dengan mencucurkan keringatnya sendiri.

2889. Seluruh tatanan sebab dan akibat berakhir pada Tuhan. Dia adalah 
Sebab bagi segala sebab atau Sebab Pertama. Suatu tertib alam berkenaan 
dengan sebab dan akibat meliputi seluruh alam semesta. Tiap-tiap sebab, yang 
sendirinya bukan merupakan penyebab pertama, dapat dilacak sampai ke suatu 
sebab lainnya, dan sebab itu sampai pula kepada sebab lain, dan seterusnya.

a6 : 165;  17 : 16;  35 : 19;  39 : 8.
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a2 : 29;  30 : 41;   b4 : 2;  7 : 190;  30 : 22.  c56 : 59-60;  75 : 38;  86 : 7.

45. Dan bahwasanya Dia-
lah Yang amematikan dan 
menghidupkan.

 ﴾۴۵ۙ ٗہ  ُہَو  اََماَت َو  اَۡحَیا ﴿
َو اَنَّ

46. Dan bahwasanya Dia-lah 
Yang menciptakan berpasang-
pasangan, blaki-laki dan pe-
rempuan,

 ﴾۴۶ۙ ﴿ الۡاُنٰۡثي  َو  َر  
َ
ک

َ ّ
الذ ۡوَجیِۡن   الّزَ َخلََق   ٗہ  

اَنَّ َو 

47. cDari air nuthfah apabila 
dijatuhkan ke dalam rahim.  ﴾۴۷ۙ ۡطَفٍۃ  ِاَذا تُۡمٰني ﴿

ِمۡن نُّ
48. Dan bahwa bagi Dia-lah 

penciptaan yang kedua kali,
 ﴾۴۸ۙ َۃ  الۡاُۡخٰري  ﴿

َ
ۡشا

َّ َو اَّنَ َعلَۡیِہ  الن
49. Dan bahwasanya Dia-lah 

Yang menjadikan kaya dan mis-
kin,2889A

 ﴾۴۹ۙ ٗہ  ُہَو  اَۡغٰني َو  اَۡقٰني ﴿
َو اَنَّ

50. Dan bahwasanya Dia-lah 
Tuhan Syi’raa,2890  ﴾۵۰ۙ ۡعٰري ﴿ ٗہ  ُہَو  َرّبُ  الّشِ

َو اَنَّ
51. Dan bahwasanya Dia-lah 

Yang telah membinasakan kaum 
‘Ad yang pertama.2891

 ﴾۵۱ۙ لۡاُۡولٰي ﴿   اَۡہلََک َعاَدا  ا�
ۤ
ٗہ

َ َو اَنّ

52. Dan juga kaum Tsamud, 
maka Dia tidak menyisakan 
seorang pun.

 ﴾۵۲ۙ ي ﴿
ٰ
  اَبۡق

ۤ
مَا

َ
َو ثَُمۡوَد۠ا  ف

53. Dan Dia membinasakan 
kaum Nuh sebelum mereka. 
Sesungguhnya mereka itu paling 
aniaya dan paling  melampaui 
batas.

اَۡظلََم   ۡم  
ُ
ہ انُۡوا 

َ
ک ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ  ؕ قَۡبُل  ۡن  ّمِ نُۡوٍح  قَۡوَم  َو 

 ﴾۵۳ؕ َو اَۡطٰغي ﴿

2889A. Aghnā Allāh Fulānan berarti, Allah membuat seseorang jadi kaya 
dan memberikan kepadanya begitu berlimpah-limpah harta, sehingga ia merasa 
puas dibuat-Nya (Lane).

2890. Orang-orang Arab dahulu menyembah Bintang Syi’rā (Sirius), sebab 
mereka menganggap sumber utama bagi nasib baik atau nasib buruk mereka.

2891. Setelah memberikan keterangan-keterangan mendukung kebenaran 
Tauhid Ilahi, dari segi akal manusia, dan keterangan yang bertolak dari 
asal kejadian manusia yang tidak berarti, surah ini mulai pada ayat ini, 
mengemukakan sejarah guna membuktikan dalil itu.
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54. Dan, kota-kota yang di-
balikkan, Dialah Yang telah 
meruntuhkan.

 ﴾۵۴ۙ   اَۡہٰوي ﴿
َ

ۃ
َ

َو الُۡمۡؤتَِفک

55. Maka sesuatu yang 
menutupi telah menutupinya.2892  ﴾۵۵ۚ ي ﴿

ٰ
َہا َما َغّش

ٰ
فََغّش

56. Maka dari antara nikmat-
nikmat Tuhan engkau, yang 
manakah yang masih engkau 
ragukan?2893

ٓاِء  َربَِّک  تََتمَاٰري ﴿۵۶﴾ 
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

57. Rasul Kami ini adalah 
pemberi ingat seperti para 
pemberi ingat yang terdahulu.*

ِر  الۡاُۡولٰي ﴿۵۷﴾ 
ُ

ذ َن  الّنُ ا نَِذیٌۡر  ّمِ
َ

ٰہذ

58. Saat pembalasan2894 itu kian 
mendekat .

 ﴾۵۸ۚ ﴿ 
ُ

ِزفَۃ
ٰ

اَِزفَِت  الۡا
59. Tiada baginya selain Allah 

yang dapat mengelakkan.
 ﴾۵۹ؕ ﴿ 

ٌ
اِشَفۃ

َ
ِہ  ک

َہا ِمۡن ُدۡوِن اللّٰ
َ
لَيَۡس ل

60. Maka apakah kamu heran 
atas pemberitaan ini?

 ﴾۶۰ۙ حَِدیِۡث  تَۡعَجُبۡوَن ﴿
ۡ

ا  ال
َ

مِۡن ٰہذ
َ

اَف
61. Dan kamu tertawa dan tidak 

menangis?
 ﴾۶۱ۙ ۡوَن ﴿

ُ
ۡوَن  َو لَا  تَۡبک

ُ
َو تَۡضَحک

62. Sedangkan kamu keheran-
heranan?

َو اَنۡتُۡم  ٰسِمُدۡوَن ﴿۶۲﴾ 

2892. Huruf Mā digunakan di sini untuk menyatakan rasa hormat atau 
kemuliaan, yang berarti bahwa suatu hukuman hebat mengepung mereka.

2893.  Setelah melihat begitu banyak keterangan dan tanda-tanda yang 
begitu jelas dan tidak terelakkan, mendukung dan membantu pengakuan 
Rasulullah Saw, ayat ini mengatakan kepada orang-orang kafir yang degil, 
dengan kata-kata yang penuh kesedihan bercampur dengan sindiran, berapa 
lama lagi mereka akan terus menolak kebenaran dan berkelana di rimba 
kekafiran?

2894.   Azifah berarti Saat Pembalasan; kiamat; kejadian yang dekat; 
kematian (Lane). Surah ini diturunkan awal sekali dalam masa risalat 
Rasulullah Saw pada tahun ke-5 Nabawi ketika di tengah ejekan, ancaman 
dan penganiayaan, nasib Islam terkatung-katung. Pada saat itulah khabar gaib 
itu disampaikan tentang penggulingan kekuasaan Quraisy dalam surah ini, 
dengan tekanan-tekanan kata lebih kuat lagi dalam ayat berikutnya (QS.54: 
46).

lihat al-Munjid  انذار  berarti   نذير  -- 57 : 53 *
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63. Maka bersujudlah kepada 
Allah dan aberibadahlah2895 
kepada-Nya.

ِہ  َو اۡعُبُدۡوا ﴿٪۶۳﴾ ۩
فَاۡسجُُدۡوا لِلّٰ َسْجَدۃ

2895.   Agaknya ketika Rasulullah Saw usai membacakan surah ini di 
hadapan majelis yang terdiri dari orang-orang Muslim dan orang-orang kafir, 
dan bersujud bersama-sama dengan para pengikut beliau, orang-orang kafir 
juga — karena terkesan oleh kekhidmatan pembacaan ayat-ayat suci Al-
Qur’an, begitu pula oleh kebesaran dan keagungan Tuhan — mungkin telah 
ikut bersujud pula. Hal ini bukan hal yang tidak mungkin, karena mereka 
menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang Mahatinggi dan Pencipta, sedangkan 
dewa-dewa mereka sendiri hanya sebagai perantara antara mereka dengan 
Dia belaka (QS.10: 19). Tetapi, dengan menggabungkan kejadian yang dapat 
dipercaya ini dengan hikayat yang tidak berdasar dijalin sekitar ayat-ayat 
ke-20-22 oleh beberapa orang yang “panjang akal,” tukang-tukang fitnah 
terhadap Rasulullah Saw, telah mengajak diri mereka sendiri menemukan di 
dalamnya suatu “kealpaan” beliau.

a7 : 206;  22 : 78;  41 : 38;  96 : 20.
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Surah 54
AL-QAMAR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 56, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan kira-kira bersamaan masa dengan surah 
sebelumnya, yaitu Al-Najm, yang diturunkan pada tahun ke-5 
Nabawi. Surah Al-Najm berakhir dengan kata-kata peringatan kepada 
kaum kafir bahwa saat kehancuran mereka telah mendekat. Sedang 
surah yang sekarang ini dibuka dengan pernyataan bahwa saat yang 
diancamkan itu hampir tiba, sudah berada di ambang pintu mereka. 
Surah ini merupakan surah ke-5 di dalam kelompok tujuh surah yang 
mulai Surah Qaf sampai dengan Surah Al-Waqi’ah. Semua surah itu 
diturunkan di dalam masa awal sekali risalah Rasulullah Saw dan 
membahas itikad-itikad dasar agama Islam, adanya wujud dan tauhid 
Ilahi, kebangkitan (kiamat), dan wahyu; serta mengemukakan hukum 
alam, akal manusia, pikiran sehat, dan sejarah para nabi terdahulu 
sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran pendirian-pendirian itu. 
Pada beberapa di antara surah-surah itu, tekanan diberikan secara 
khusus pada satu macam dalil dengan mengisyaratkan secara sepintas 
kepada dalil-dalil lain dan sebaliknya.

Pada surah sekarang ini nubuwat Rasulullah Saw dan Hari 
Kebangkitan telah dibahas, dengan mengisyaratkan secara khusus 
kepada sejarah Nabi Nuh As, suku-suku ‘Ad dan Tsamud, dan kaum 
Nabi Luth As. Menjelang akhir surah ini mengisyaratkan secara tegas 
kepada penyempurnaan nubuatan tentang kehancuran dan keruntuhan 
kekuatan-kekuatan kaum musyrik Arab, yang mengenai itu peringatan 
yang sama telah diberikan di dalam surah sebelum ini (QS.53: 58).
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Telah dekat bSaat kehan-
c u r a n  A r a b  d a n  b u l a n 
terbelah.2896

  الَۡقَمُر ﴿۲﴾ 
َ

  َو انَۡشّق
ُ

اَعۃ َربَِت الّسَ
َ
ِاۡقت

2896.  Peristiwa “bulan terbelah” menjadi dua yang dapat disaksikan 
oleh mata telanjang, telah menyalahi hukum alam fisika ataupun tidak, sukar 
di sangkal, sedang peristiwa itu nampaknya kekurangan bukti-bukti sejarah 
yang meyakinkan. Pada pihak lain, tiada seorang pun dapat memberanikan diri 
mengakui telah menyelami semua rahasia Tuhan atau sepenuhnya mengerti 
atau memahami semua rahasia alam. Adalah mustahil bahwa peristiwa yang 
meliputi bagian besar wilayah bumi serupa itu, masih tetap tidak dimaklumi 
kalangan peneropong-peneropong bintang (para ahli observatori) di dunia 
ini, atau sama sekali tidak tercatat di dalam buku-buku sejarah. Akan tetapi, 
oleh karena peristiwa itu sungguh tercantum di dalam kitab-kitab hadis yang 
sangat terpercaya, seperti Bukhari dan Muslim, dan sebab dituturkan secara 
berkesinambungan dalam riwayat-riwayat yang sumbernya dapat dipercaya, 
pula diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah s.aw . Yang cendekia seperti Ibn 
Mas’ud r.a., peristiwa itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa gejala alam 
yang luar biasa pentingnya itu niscaya telah terjadi di masa Rasulullah Saw

Beberapa ahli tafsir Al-Qur’an — di antaranya Razi — telah berusaha 
menguraikan masalah pelik itu dengan menyatakan bahwa peristiwa itu 
adalah gerhana bulan. Imam Ghazali dan Syah Waliullah juga berpegang 
pada pendapat babwa pada hakikatnya bulan tidak terbelah, melainkan 
Tuhan telah mengatur demikian rupa sehingga bulan nampak kepada orang-
orang yang menyaksikannya sebagai sungguh-sungguh terbelah. Menurut 
Ibn ‘Abbas dan Syah ‘Abdul ‘Aziz, peristiwa itu semacam gerhana bulan. 
Tetapi, bagaimana pun, bila kita mengingat akan kuatnya bobot bahasa yang 
dipergunakan Al-Qur’an berkenaan dengan peristiwa itu, agaknya lebih 
daripada gerhana bulan biasa. Peristiwa itu sungguh-sungguh merupakan 
mukjizat besar yang ditampakkan oleh Rasulullah Saw atas desakan orang-
orang kafir (Bukhari dan Muslim). Agaknya peristiwa itu merupakan suatu 
kasyaf Rasulullah Saw, yang beberapa sahabat dan beberapa orang kafir juga 
dibuat ikut serta di dalamnya – tidak ubah halnya seperti peristiwa tongkat 
Nabi Musa berubah menjadi ular pun adalah suatu kasyaf (rukya), yang 
para ahli sihir dibuat ikut serta di dalamnya. Atau, boleh jadi seperti halnya 
pemukulan air laut yang dilakukan  oleh Nabi Musa As dengan tongkat beliau, 
bertepatan dengan saat pasang surut, dan dengan demikian merupakan suatu 
mukjizat. Begitu pula boleh jadi Tuhan telah memerintahkan Rasulullah Saw 

a1 : 1.   b21 : 2.
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agar memperlihatkan mukjizat pembelahan bulan, pada saat ketika suatu 
benda langit mengambil posisi di depan bulan demikian rupa sehingga bulan 
nampak kepada orang-orang yang menyaksikan sebagai terbelah menjadi dua 
bagian. Tetapi, keterangan yang paling dapat diterima dan juga mengandung 
makna keruhanian yang sangat mendalam, terletak pada kenyataan, bahwa 
bulan adalah lambang kebangsaan orang Arab dan lambang kekuasaan politik 
mereka, seperti halnya matahari merupakan lambang kebangsaan orang-
orang Parsi.

Tatkala Hazrat Siti Shafiyah r.a, anak perempuan Huyay ibn Akhthab, 
pemimpin orang-orang Yahudi dari Khaibar menceritakan kepada ayahnya, 
bahwa ia bermimpi, bulan telah jatuh ke atas pangkuanya; sang ayah menampar 
wajah Siti Shafiyah r.a seraya berkata, bahwa rupanya ia menginginkan kawin 
dengan pemimpin bangsa Arab. Sesudah Khaibar jatuh, impian Siti Shafiyah 
r.a menjadi sempurna, ketika ia dipersunting oleh Rasulullah Saw (Zurqani & 
Usud al-Ghabbah).

Begitu pula Siti ‘Aisyah r.a pernah melihat dalam mimpi, bahwa tiga 
buah bulan jatuh ke dalam kamar pribadinya, dan impian itu telah menjadi 
kenyataan ketika di sana jasad Rasulullah Saw, Abu Bakar r.a., dan Umar r.a. 
berturut-turut dikebumikan (Mu’aththa’, Kitab al-Jana’iz). Makna simbolis 
bagi kata Qamar, ayat ini mengandung arti, bahwa saat kehancuran kekuasaan 
politik mereka, yang karenanya orang-orang kafir telah diperingatkan dalam 
53: 58, telah tiba. Kata saat dalam hal ini, mungkin mengisyaratkan kepada 
pertempuran Badar, yang di dalam pertempuran itu hampir semua kepala dan 
pemimpin kabilah Quraisy terbunuh dan dasar kehancuran-mutlak kekuatan 
mereka telah diletakkan. Dengan demikian ayat ini merupakan nubuatan 
hebat, yang telah menjadi genap dengan ajaibnya kira-kira delapan atau 
sembilan tahun sesudah nubuatan itu diumumkan. Teristimewa pula, menurut 
beberapa penulis, ungkapan bahasa Arab, ”insyaqqal Qamaru,” berarti, 
urusan itu telah menjadi nampak kentara. Dalam arti ini ayat ini agaknya 
bermaksud, bahwa saat kehancuran kekuasaan kaum Quraisy telah tiba, dan 
kemudian akan menjadi nampak nyata, bahwa Rasulullah Saw seorang nabi 
Allah sejati. Lihat juga catatan no. 1023.

2897. Mustamir berarti : (1) sepintas, selintas, tidak kekal; (2) 
bersinambungan; (3) kuat, kokoh (Aqrab).

3. aDan jika mereka melihat 
suatu Tanda, mereka berpaling 
dan mengatakan, “Sihir yang 
terus berulang!”2897

ِسۡحٌر  یَُقۡولُۡوا  َو  ُضۡوا  یُّۡعِر   
ً

یَۃ
ٰ
ا ۡوا  یََّر ۡن  ِا َو 

ۡسَتِمّرٌ ﴿۳﴾  ّمُ

a21 : 3.
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2898. Kehancuran kekuatan politik kaum Quraisy telah ditakdirkan oleh 
Tuhan, dan takdir Ilahi pasti terjadi.

2899. “Kuburan” di sini mengandung arti rumah orang-orang kafir. Pada 
beberapa tempat dalam Al-Qur’an orang-orang kafir telah ditamsilkan sebagai 
orang-orang mati, sebab wujud mereka sama sekali hampa dari kehidupan 
rohani (QS.27: 81 dan QS.35: 23).

2900. Ayat ini dan dua ayat sebelumnya memberikan gambaran jelas 
mengenai kekalutan, kebingungan dan kehilangan akal yang hebat di dalam 
kalangan kaum Quraisy, ketika sang Penyeru — Rasulullah Saw — yang 
hanya beberapa tahun yang lalu, pernah diusir oleh mereka dari kota Mekah 
dan telah disayembarakan dengan iming-iming hadiah besar akan diberikan 
kepada siapa yang dapat menangkapnya hidup atau mati, sekarang nampak 

4. Dan mereka mendustakan 
kebenaran dan mengikuti hawa 
nafsu mereka, dan setiap perkara 
ada ketetapan waktu. 2898

 ﴾۴﴿ ۡسَتِقّرٌ   اَۡمٍر ّمُ
ُ

ّل
ُ
ۡم َو ک

ُ
ا اَۡہَوٓاَءہ َبُعۡوۤ

َّ بُۡوا َو ات
َّ

ذ
َ
َو ک

5. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka berita-
berita yang di dalamnya ada 
peringatan.

َۢۡبٓاِء َما ِفۡیِہ مُۡزَدَجٌر ۙ﴿۵﴾  َن الۡاَن ۡم  ّمِ
ُ
َو لََقۡد َجٓاَءہ

6. Hikmah yang sempurna, 
maka apemberi ingat itu tidak 
berfaedah bagi mereka.

 ﴾۶﴿ۙ ُر 
ُ

ذ الّنُ تُۡغِن  مَا 
َ

ف   
ٌ

  ۭ بَالَِغۃ
ٌ

َمۃ
ۡ

ِحک

7. Maka berpalinglah engkau 
dari mereka, pada hari ketika 
penyeru akan memanggil mereka 
kepada sesuatu yang tidak 
disenangi, azab. 

 ﴾۷﴿ۙ ٍر 
ُ

ک
ۡيٍء  نُّ

َ
اِع  ِالٰي ش ۡم ۘ یَۡوَم یَۡدُع الّدَ

ُ
 َعۡنہ

َ
فََتَوّل وقف

لازم

8. bSambil pandangan mereka 
menunduk, mereka akan keluar 
dari kuburannya,2899 seakan-akan 
mereka itu belalang yang ber-
tebaran,  

الۡاَۡجَداِث   ِمَن  َيۡخُرُجۡوَن  ۡم 
ُ
اَبَۡصاُرہ ًعا 

َ
ُخّش

 ﴾۸ۙ ۡنَتِشٌر ﴿ ۡم  َجَراٌد  ّمُ
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک

9. Mereka datang cbergegas 
menuju  penyeru itu, 2900 orang-
orang kafir akan berkata, “Inilah 
hari yang sangat keras.”

الٰۡکفُِرۡوَن  اِعؕیَُقۡوُل  الّدَ ي 
َ

ِال ۡہِطِعیَۡن  ّمُ

ا یَۡوٌم  َعِسٌر ﴿۹﴾ 
َ

ٰہذ

a10 : 102.   b70 : 45.  c14 : 44;  36 : 52.
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10. Sebelum mereka kaum 
Nuh2901 telah amendustakan, maka 
mereka mendustakan hamba 
Kami dan mereka berkata, “Ia 
borang gila dan terusir.”

َو   َعۡبَدنَا  بُۡوا 
َّ

ذ
َ

فَک نُۡوٍح  قَۡوُم  ۡم 
ُ
قَۡبلَہ بَۡت 

َّ
ذ

َ
ک

قَالُۡوا  َمۡجُنۡوٌن  ّوَ اۡزُدِجَر ﴿۱۰﴾ 

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   53

11. Maka ia berdoa kepada 
Tuhan-nya, “Sesungguhnya aku 
dikalahkan, maka ctolonglah 
aku.”

ِۡي  َمۡغُلۡوٌب  فَانَۡتِصۡر ﴿۱۱﴾ 
ّ

  اَن
ۤ
فََدَعا َربَّٗہ

12. Maka Kami bukakan pintu-
pintu langit dengan air yang 
tercurah deras.

 ﴾۱۲ۖ ﴿ ۡنَہِمٍر  ّمُ بَِمٓاٍء  َمٓاِء   الّسَ اَبَۡواَب   
ۤ
ۡحَنا

َ
فََفت

13. dDan Kami pancarkan di 
bumi sumber-sumber air, lalu 
kedua air itu2902 bertemu untuk 
suatu maksud yang telah di-
tentukan. 

اَۡمٍر   ٰۤي   َعل الَۡمٓاُء  فَالَۡتقَي  ُعُیۡونًا  الۡاَۡرَض  ّجَۡرنَا 
َ
ف ّوَ 

 ﴾۱۳ۚ قَۡد  قُِدَر ﴿

14. Dan cKami mengangkutnya 
di atas sesuatu yang terbuat dari 
papan dan paku.

 ﴾۱۴ۙ ٰنُہ  َعلٰي َذاِت اَلَۡواٍح  ّوَ ُدُسٍر ﴿
ۡ
َو  َحَمل

kepada mereka benar-benar telah berada di ambang pintu ibukota mereka.
2901. Kejadian-kejadian tentang kaum Nabi Nuh As, suku-suku bangsa 

‘Ad, Tsamud dan kaum Nabi Luth As telah berulangkali dan dengan agak 
terinci disebut-sebut dalam Al-Qur’an, sebab suku-suku bangsa itu hidup 
di lingkungan wilayah Hijaz, dan kaum Quraisy sangat mengenal sejarah 
mereka dan juga mempunyai hubungan niaga dengan mereka itu. Kaum Nabi 
Nuh hidup di negeri Irak, yang terletak di sebelah timur-laut Arabia. Suku 
bangsa Tsamud berkembang subur makmur di sebelah barat-laut Arabia, 
yang membentang dari Hijaz sampai ke Palestina, dan kaum Nabi Luth As 
yang malang itu tinggal di Sodom dan Gomorah di Palestina.

2902. Air hujan yang tercurah dengan deras dari angkasa dan air yang 
menyembur dari dalam tanah; “kedua air itu” menyebabkan banjir raksasa 
yang menenggelamkan seluruh negeri, dan dengan demikian menjadi 
genaplah takdir Ilahi menghancurkan kaum Nabi Nuh As.

a6 : 35;  22 : 43;  35 : 26;  40 : 6.   b23 : 26.  c23 : 27;  26 : 118-119
d11 : 41;  e26 : 120;  29 : 16.
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15. Yang berlayar di bawah ape-
ngawasan Kami, sebagai ganjaran 
bagi orang-orang yang diingkari.

فَِر ﴿۱۵﴾ 
ُ
اَن ک

َ
ۡعُیِنَنا َۚجَزٓاًء  لَِّمۡن ک

َ
ۡجِرۡي  بِا

َ
ت

16. bDan sesungguhnya Kami 
telah meninggalkannya sebagai 
Tanda bagi generasi yang akan 
datang, maka adakah yang meng-
ambil  nasihat?*

کٍِر ﴿۱۶﴾  ّدَ   فََہۡل ِمۡن ّمُ
ً

یَۃ
ٰ
  ا

ۤ
ٰنَہا

ۡ
َرک

َّ َو لََقۡد  ت

17. Maka betapa dahsyatnya 
azab-Ku dan betapa benarnya 
peringatan-Ku!

ِر ﴿۱۷﴾ 
ُ

ابِۡي  َو  نُذ
َ

اَن َعذ
َ
ۡیَف ک

َ
فَک

18. Dan sesungguhnya Kami 
telah cmemudahkan Al-Quran 
untuk diingat, 2903 maka adakah 
orang yang mengambil pelajaran?

کٍِر ﴿۱۸﴾  ّدَ ِر  فََہۡل ِمۡن ّمُ
ۡ
ک ِ

ّ
َن  لِلذ

ٰ
ۡرنَا الُۡقۡرا َو لََقۡد یَّسَ

19. kaum ‘Ad telah dmendusta-
kan, maka betapa dahsyatnya 
azab-Ku dan sungguh benar 
peringatan-Ku.

ِر ﴿۱۹﴾ 
ُ

ابِۡي َو نُذ
َ

اَن َعذ
َ
ۡیَف ک

َ
بَۡت َعاٌد  فَک

َّ
ذ

َ
ک

20. Sesungguhnya Kami telah 
mengirimkan kepada mereka 
angin yang menakutkan pada hari 
naas yang tiada henti-hentinya,2904

یَۡوِم   فِۡي  َصۡرَصًرا  ِرۡيحًا  َعلَۡیہِۡم  َنا 
ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
ا

ِانَّ

 ﴾۲۰ۙ ۡسَتِمّرٍ ﴿ ۡحٍس  ّمُ
َ

ن

2903. Al-Qur’an telah dipermudah pula dalam artian bahwa Kitab itu meliputi 
semua ajaran kekal abadi dan tidak termusnahkan yang terdapat di dalam Kitab-
kitab wahyu lainnya; dengan banyak ajaran yang perlu sekali sebagai petunjuk bagi 
manusia hingga Hari Kiamat (QS.98: 4). Khazanah-khazanah makrifat Ilahi dan 
rahasia-rahasia gaib yang tersembunyi di dalam Al-Qur’an, hanya dapat dijangkau 

a11 : 42-43.  b29 : 16.  c19 : 98;  44 : 59.  d26 : 124. e41 : 17;  69 : 7.

* Ayat 13-16: Dalam ayat-ayat ini diterangkan tentang perahu Nabi Nuh As. Yang dibuat dari 
papan kayu dan paku. Peradaban manusia di zaman Nabi Nuh As begitu majunya, mereka sangat 
mahir menggunakan besi. Dan mereka sudah bisa membuat gergaji untuk memotong kayu.
Tentang perahu ini difirmankan, bahwa ini adalah satu tanda yang akan terbukti sebagai 
penyegar keimanan bagi orang-orang yang mengamalkan nasehat. Dari ini pun timbul 
kemungkinan, bahwa perahu Nabi Nuh As terpelihara sebagai tanda bagi generasi yang akan 
datang. Selain itu walaupun orang-orang Kristen tidak mengetahui keterangan Al-Qur’an ini, 
tetapi mereka pun meyakini bahwa perahu Nabi Nuh As, secara mukjizat terpelihara entah 
di mana. Dan upaya pencarian terus dilakukan di berbagai tempat. Dari Jemaat Ahmadiyah 
pun ada orang-orang yang wakaf untuk mencari tahu keberadaannya berdasarkan referensi 
Al-Qur’an. Berdasarkan penelitian saya, perahu ini terpelihara di dasar Laut Mati dan pada 
waktunya akan dikeluarkan.
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21. Merenggu t  manus i a , 
seolah-olah mereka itu abatang-
batang pohon kurma yang lapuk.

 ﴾۲۱﴿ ۡنَقِعٍر  ّمُ ۡخٍل 
َ
ن جَاُز 

ۡ
اَع ۡم  

ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک  � اَس  الّنَ ِزُع  

ۡ
تَن

22. Maka betapa dahsyatnya 
azab-Ku dan betapa benarnya 
peringatan-Ku.

ِر ﴿۲۲﴾ 
ُ

ابِۡي  َو نُذ
َ

اَن  َعذ
َ
ۡیَف ک

َ
فَک

23. Dan sesungguhnya Kami 
telah memudahkan Al-Quran 
untuk diingat, maka apakah ada 
orang yang mau mengambil 
pelajaran?

کٍِر ﴿٪۲۳﴾  ّدَ ِر فََہۡل ِمۡن ّمُ
ۡ
ک ِ

ّ
َن  لِلذ

ٰ
ۡرنَا الُۡقۡرا َو لََقۡد یَّسَ 

24. Kaum Tsamud telah bmen-
dustakan kepada para pemberi 
ingat. 2905

ِر ﴿۲۴﴾ 
ُ

ذ بَۡت ثَُمۡوُد  بِالّنُ
َّ

ذ
َ
ک

25. Maka mereka berkata, “Apa-
kah seorang manusia dari antara 
kami, haruskah kami    mengikutinya? 
Jika demikian, kami benar-benar 
berada dalam kesesatan dan meng-
idap penyakit gila!” 2906

ِاًذا     
ۤ
ا

َ ِانّ  �  
ۤ
ِبُعٗہ ّتَ

َ نّ َواِحًدا  ا  ّنَ ّمِ اَبََشًرا  ا  فََقالُۡوۤ

ِفۡي َضلٍٰل  ّوَ  ُسعٍُر ﴿۲۵﴾ 
َّ ل

26. c”Apakah peringatan itu 
hanya diturunkan kepadanya dari 
antara kami? Tidak, bahkan ia 
seorang pendusta besar lagi amat 
sombong!”

اٌب  
َّ

ذ
َ
ک ُہَو  بَۡل  ِمْن  ۭ بَۡیِنَنا  َعلَۡیِہ  ُر 

ۡ
ک ِ

ّ
الذ َءاُلِۡقَي 

اَِشٌر ﴿۲۶﴾ 

oleh sedikit bilangan hamba Allah muttaki, yang dilimpahi pengertian rohani 
istimewa dan yang telah menaiki jenjang ketinggian hubungan dengan Dzat Ilahi 
dan telah disucikan oleh Tuhan (QS.56: 80).

2904. Ayat ini tidak berarti bahwa suatu saat tertentu mempunyai pertanda baik 
ataupun tidak baik, beruntung ataupun tidak beruntung. Melainkan, bahwa bagi 
kaum ‘Ad hari itu tenyata hari naas.

2905. Karena semua nabi diutus Tuhan dan wahyu mereka datang dari Sumber 
Ilahi yang sama dan wahyu itu pun mengandung dasar kebenaran abadi yang sama, 
maka penolakan terhadap seorang nabi, sama saja dengan penolakan terhadap semua 
nabi. Oleh karena itulah ayat ini melukiskan kaum-kaum ‘Ad dan Tsamud, kaum 
Nabi Nuh As, dan Kaum Nabi Luth As telah menolak semua utusan Allah, padahal 
sebenarnya mereka hanya menolak nabi-nabi mereka sendiri yang tertentu.

a69 : 8.  b69 : 5.  c38 : 9.

R.2
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27. Segera mereka akan 
mengetahui besok siapa pendusta 
besar lagi amat sombong itu.

 ﴾۲۷﴿ الۡاَِشُر  اُب 
َّ

الَۡکذ ِن  ّمَ َغًدا  َسَیۡعلَُمۡوَن 

28. Sesungguhnya Kami akan 
mengirimkan aunta betina sebagai 
cobaan bagi mereka, “Hai Shalih,  
maka tunggulah kesudahan me-
reka dan bersabarlah.

ۡم  
ُ
فَاۡرتَِقۡبہ ۡم 

ُ
ہ

َّ ل   
ً

ِفۡتَنۃ اقَِۃ   الّنَ مُۡرِسُلوا  ا 
ِانَّ

 ﴾۲۸۪ َو اۡصَطِبۡر ﴿

29. Dan beritahukanlah kepada 
mereka bahwasanya air itu terbagi 
di antara mereka dan unta itu, 
setiap golongan hadir pada waktu 
giliran meminumnya.2907

  ِشۡرٍب  
ُ

ّل
ُ
ۡم ۚ ک

ُ
  ۭ بَۡیَنہ

ٌ
ۡم اَّنَ الَۡمٓاَء  ِقۡسَمۃ

ُ
ۡئہ َو نَّبِ

ۡحَتَضٌر ﴿۲۹﴾ 
ُ

ّم

30. Maka, mereka memanggil 
kawan mereka lalu menangkap 
serta memotong urat keting unta 
betina.

 ﴾۳۰﴿ فََعَقَر  ي 
ٰ

فََتَعاط ۡم  
ُ
َصاِحَبہ فََناَدۡوا 

31. Maka betapa dahsyatnya 
azab-Ku dan betapa benarnya 
peringatan-Ku!

ِر ﴿۳۱﴾ 
ُ

ابِۡي  َو نُذ
َ

اَن َعذ
َ
ۡیَف ک

َ
فَک

32. Sesungguhnya Kami telah 
mengirim kepada mereka  satu 
suara dahsyat, maka jadilah me-
reka seperti jerami kering yang 
dipotong-potong oleh pembuat 
pagar. 2908

انُۡوا 
َ
فَک اِحَدًۃ  ّوَ   

ً
َصۡيحَۃ َعلَۡیہِۡم  َنا 

ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
ا

ِانَّ

َہِشۡیِم  الُۡمۡحَتِظِر ﴿۳۲﴾ 
َ
ک

33. Dan sesungguhnya Kami 
telah memudahkan Al-Quran 
untuk diingat, maka apakah ada 
yang mengambil pelajaran?

 ﴾۳۳﴿ کٍِر   ّدَ ّمُ ِمۡن  فََہۡل  ِر 
ۡ
ک ِ

ّ
لِلذ َن  

ٰ
الُۡقۡرا ۡرنَا  یَّسَ لََقۡد  َو 

2906. Su‘ira berarti, ia dilanda angin panas, ia gila atau menjadi gila. Su‘r 
berarti, kegilaan, ketidakwarasan otak, kerasukan setan; hukuman; kehebatan 
dalam hal panas, lapar atau haus; kegusaran yang amat sangat; derita sakit (Lane).

2907. Syirb adalah masdar dari kata Syariba dan berarti, air yang diminum 
orang; seteguk air; bagian air yang menjadi untuknya; hak pemakaian air untuk 
mengairi ladang dan memberi minum ternak; tempat pengambilan air; giliran 
atau waktu minum (Lane).

a7 : 74;  11 : 65;  17 : 60.  b7 : 78;  11 : 66;  26 : 158;  91 : 15.
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34. Kaum Luth atelah men-
dustakan kepada para pemberi   
ingat.

ِر ﴿۳۴﴾ 
ُ

ذ بَۡت قَۡوُم لُۡوٍط  ۭ بِالّنُ
َّ

ذ
َ
ک

35. bSesungguhnya Kami telah 
mengirimkan kepada mereka 
taufan yang membawa batu 
kerikil, kecuali keluarga Luth. 
Kami selamatkan mereka pada 
waktu sebelum fajar.

 ؕ لُۡوٍط  َل 
ٰ
ا اۤ  

َّ ِال َحاِصًبا   َعلَۡیہِۡم  َنا 
ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
ا

َ ِانّ

 ﴾۳۵ۙ ۡم  بَِسَحٍر ﴿
ُ
ّجَۡیٰنہ

َ
ن

36. Sebagai nikmat dari sisi 
Kami. Demikianlah Kami memberi 
ganjaran orang yang bersyukur.

 ﴾۳۶﴿ َر 
َ

َشک َمۡن  ۡجِزۡي 
َ
ن لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک ِعۡنِدنَاؕ  ۡن  ّمِ   

ً
نِّۡعَمۃ

37. Dan sesungguhnya ia telah 
memperingatkan mereka tentang 
azab Kami yang keras, tetapi me-
reka membantah peringatan itu.*

 ﴾۳۷﴿ ِر 
ُ

ذ بِالّنُ فََتمَاَرۡوا  بَۡطَشَتَنا  ۡم 
ُ
َرہ

َ
اَنۡذ لََقۡد   َو 

38. Dan sesungguhnya mereka 
telah berusaha membujuknya ber-
paling dari tamu-tamunya, maka 
Kami membutakan mata me-
reka2909 dan berfirman, “Rasakan-
lah azab-Ku dan peringatan-Ku!”

ۡم  
ُ
اَۡعُیَنہ  

ۤ
فََطَمۡسَنا َضۡیِفٖہ   َعۡن  َراَوُدۡوُہ   لََقۡد  َو 

ِر ﴿۳۸﴾ 
ُ

ابِۡي  َو  نُذ
َ

ۡوقُۡوا َعذ
ُ

فَذ

39. Dan sesungguhnya pada 
waktu subuh telah menimpa 
mereka azab yang tetap.

 ﴾۳۹ۚ ۡسَتِقّرٌ ﴿ اٌب ّمُ
َ

َرًۃ َعذ
ۡ

ۡم  بُک
ُ
حَہ

َ
َو لََقۡد َصّب

40. Maka rasakanlah azab-Ku 
dan peringatan-Ku!

ِر ﴿۴۰﴾ 
ُ

ابِۡي  َو نُذ
َ

ۡوقُۡوا َعذ
ُ

فَذ
41. Dan sesungguhnya kami 

telah memudahkan Al-Quran 
untuk diingat, maka apakah ada 
yang mengambil pelajajaran?

کٍِر ﴿٪۴۱﴾  ّدَ ِر فََہۡل ِمۡن ّمُ
ۡ
ک ِ

ّ
َن  لِلذ

ٰ
ۡرنَا الُۡقۡرا َو لََقۡد یَّسَ 

2908. Orang-orang kafir dihancurkan sama sekali atau mereka menjadi tidak 
berharga sama sekali pada pandangan Tuhan, seperti jerami dipotong-potong dan 
diremuk-redamkan yang dihimpun oleh si pembuat pagar.

2909. Kaum Nabi Luth As berusaha menahan tamu-tamunya, tetapi 

a26 : 161.  b25 : 41;  26 : 174.

*  Tamarau  berarti  mutaraddid ; bimbang, galau,  lihat kamus  Lisanul Arab.
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42. Dan sesungguhnya kepada 
Kaum Fir‘aun juga telah datang 
para pemberi peringatan,

 ﴾۴۲ۚ ُر ﴿
ُ

ذ َل  ِفۡرَعۡوَن  الّنُ
ٰ
َو  لََقۡد َجٓاَء  ا

43. aMereka mendustakan tanda-
tanda Kami semuanya, maka 
Kami azab mereka dengan azab 
dari Dzat Yang Mahaperkasa, 
Mahakuasa.2910

َعِزیٍۡز    
َ

اَۡخذ ۡم  
ُ
ٰنہ

ۡ
َخذ

َ
فَا َِہا 

ّ ل
ُ
ک ٰیِتَنا 

ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک

ۡقَتِدٍر ﴿۴۳﴾  ّمُ

44. Apakah orang-orang kafir 
kamu lebih baik daripada orang-
orang sebelum kamu? Atau apa-
kah ada bagi kamu jaminanb di 
dalam kitab-kitab terdahulu?2911

لَُکۡم   اَۡم  ۡم 
ُ

ِٰٓئک اُول ۡن  ّمِ َخیٌۡر  ۡم 
ُ
اُرک

َ
اَُکّف

 ﴾۴۴ۚ بُِر ﴿ بََرٓاَءٌۃ  فِي الّزُ

45. Atau apakah mereka ber-
kata, “Kami golongan yang ber-
satu, yang akan menang?”

 ﴾۴۵﴿ ۡنَتِصٌر  ّمُ َجِمۡیٌع  ۡحُن 
َ
ن یَُقۡولُۡوَن  اَۡم 

46. cGolongan itu segera akan 
dikalahkan2912 dan mereka akan 
membalikkan punggung mereka, 
melarikan diri.*

بَُر ﴿۴۶﴾  ۡوَن الّدُ
ُّ جَۡمُع َو  یَُول

ۡ
َسُیۡہَزُم ال

agaknya tamu-tamunya pergi bersembunyi, dan dengan demikian tidak dapat 
ditemui. Atau, artinya bahwa Tuhan mengatur demikian rupa sehingga perhatian 
kaum Nabi Luth As dibelokkan dari mereka.

2910. Fir‘aun adalah seorang raja perkasa. Ia menganggap dirinya sebagai 
“Tuhan Mahaluhur orang-orang Bani Israil” (QS.79: 25). Maka kekuasaan 
Tuhan yang Mahakuasa hakiki, Tuhan Empunya Musa dan Harun, dihadapkan 
kepada tuhan ciptaan mereka sendiri, yang telah dibinasakan sama sekali.

2911. Ayat ini mengulangi peringatan yang ditujukan kepada orang-orang 
Quraisy musyrik dalam bentuk lain. “adakah kamu bagaimana jua pun lebih 
baik,” demikian ayat ini menanyakan kepada mereka, “daripada mereka yang 
menolak Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Luth atau Nabi Musa As atau, sudahkah 
kamu menerima janji Ilahi, yang tercantum dalam Kitab-kitab suci, bahwa kamu 
tidak akan dihukum atas penolakanmu terhadap Rasulullah Saw?”

2912. Nubuatan tegas yang terkandung di dalam ayat ini pastilah berkenaan 
dengan kekalahan remuk-redam yang diderita balatentara Mekah di dalam 
Pertempuran Badar. Pengalaman itu demikian berat menekan orang-orang 

a20 : 57.  b2 : 81.  c3 : 13;  8 : 37;  38 : 12.

* Ayat 45-46: Ini adalah ayat-ayat awal masa Mekkah. Di sini dinubuatkan mengenai perang 
Ahzab, dimana sebagian besar kaum kafir akan lari tunggang langgang. 

R.3
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47. Bahkan Saat itu telah di-
janjikan kepada mereka, dan Saat 
itu paling mengerikan dan paling 
pahit.

َو   ٰہي  اَۡد  
ُ

َعۃ ا الّسَ َو  ۡم 
ُ
ہ ِعُد َمۡو  

ُ
َعۃ ا الّسَ بَِل 

اَمَّرُ ﴿۴۷﴾ 

48. Sesungguhnya orang-orang 
yang berdosa berada dalam ke-
sesatan dan mengidap penyakit 
gila.

 ﴾۴۸� ُسعٍُر ﴿ ّوَ  َضلٍٰل  فِۡي  الُۡمۡجِرِمیَۡن  ِاّنَ   وقف
لازم

49. Pada Hari ketika mereka 
akan diseret ke dalam api bersama 
pemuka-pemuka mereka,2913 
dikatakan kepada mereka, “Rasa-
kanlah sentuhan neraka.”

 ؕ ُوُجۡوِہہِۡم  َعلٰي  اِر  الّنَ فِي  يُۡسَحُبۡوَن  یَۡوَم 

ُذۡوقُۡوا َمّسَ َسَقَر ﴿۴۹﴾ 

50. Sesungguhnya segala se-
suatu Kami telah mencipta-
kannya adengan ukuran. 2914

ۡيٍء  َخلَۡقٰنُہ  بَِقَدٍر ﴿۵۰﴾ 
َ

  ش
َ

ّل
ُ
ا ک

ِانَّ

51. Dan perintah Kami bagai-
kan satu bkedipan mata2915 di-
sempurnakan dengan segera. 

لَۡمٍح  ۭ بِالَۡبَصِر ﴿۵۱﴾ 
َ
ا َواِحَدٌۃ  ک

َّ   ِال
ۤ
  اَۡمُرنَا

ۤ
َو َما

Muslim, sehingga ketika pertempuran mulai berkobar, Rasulullah Saw berdoa 
kepada Tuhan dengan memelas dan dengan kepedihan hati yang sangat, di 
dalam kemah yang dipasang orang untuk beliau guna maksud itu, dengan kata-
kata yang tidak luput dari kenangan, “Ya Tuhan, kumohon dengan kerendahan 
hati kepada Engkau agar sudi memenuhi janji Engkau. Andaikata jemaat sekecil 
ini hancur-lebur, niscayalah Engkau tidak akan disembah lagi di atas dunia 
ini” (Bukhari). Seusai  berdoa, Rasulullah Saw keluar dari kemah dan sambil 
menghadap ke medan pertempuran, beliau membaca ayat ini, “golongan itu 
akan segera dikalahkan dan mereka akan membalikkan punggung mereka, 
(melarikan diri).”

2913. Kekalahan pada Pertempuran Badar sungguh merupakan malapetaka 
paling dahsyat dan hebat bagi orang-orang Quraisy. Kekuasaan dan kehormatan 
mereka mengalami pukulan yang meremuk-redamkan. Kebanyakan pemimpin 
mereka terbunuh dan mayat mereka diseret dan dilemparkan ke dalam sebuah 
lubang. Rasulullah Saw pergi ke tepi lubang itu seraya berkata kepada mayat-
mayat itu dengan kata-kata yang menurut riwayat berbunyi, “Tidak benarkah apa 
yang telah dijanjikan Tuhan-mu kepadamu? Sungguh, aku telah menyaksikan 
kebenaran apa yang telah dijanjikan Tuhan-ku kepadaku” (Bukhari, Kitab al-
Maghazi). Tiap-tiap kata dalam khabar gaib itu telah menjadi kenyataan.

a15 : 22;  25 : 3.  b7 : 188;  16 : 78.
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a18 : 50;  45 : 30.

52. Dan sesungguhnya Kami 
telah membinasakan golongan-
golongan seperti kamu, maka 
adakah orang yang mengambil 
pelajaran?

کٍِر ﴿۵۲﴾  ّدَ ۡم فََہۡل ِمۡن ّمُ
ُ

 اَۡشَیاَعک
ۤ
َو لََقۡد اَۡہلَۡکَنا

53. aDan segala sesuatu yang 
mereka telah lakukan tercatat 
dalam kitab-kitab. 2916

بُِر ﴿۵۳﴾  ۡيٍء  فََعُلۡوُہ  فِي  الّزُ
َ

 ش
ُ

ّل
ُ
َو ک

54. Dan segala perkara yang 
kecil dan besar telah dicatat.

ۡسَتَطٌر ﴿۵۴﴾  ِبیٍۡر  ّمُ
َ
 َصِغیٍۡر  ّوَ ک

ُ
ّل

ُ
َو ک

55. Sesungguhnya orang-orang 
yang bertakwa berada di dalam 
kebun-kebun dan sungai-sungai. 

2917

 ﴾۵۵ۙ ﴿ نََہٍر  ّوَ  ٍت  َجّنٰ فِۡي  ِقیَۡن  الُۡمّتَ ِاّنَ 

56. Dalam tempat tinggal yang 
kekal lagi mulia di sisi Raja Yang 
Mahakuasa.

ۡقَتِدٍر ﴿٪۵۶﴾ ّمُ َملِۡیٍک  ِعۡنَد  ِصۡدٍق  َمۡقَعِد  فِۡي  

2914. Ada kadar atau ukuran yang telah ditetapkan untuk segala sesuatu. 
Segala sesuatu mempunyai waktu dan tempat tertentu.

2915. Kekalahan orang-orang Mekah pada Pertempuran Badar datang 
bagaikan halilintar di siang bolong; begitu tiba-tiba dan cepat, serta begitu 
lengkap dan melingkupi. Kejayaan Kedar telah lenyap, seakan-akan hanya 
dalam sekejap mata.

2916. Perbuatan manusia sekecil-kecilnya pun, yang baik ataupun yang 
buruk, semua membawa akibat yang pasti, menurut hukum sebab dan akibat, 
serta bekasnya yang tidak terhapuskan akan tetap lestari.

2917. Nahar, di samping arti yang diberikan dalam teks berarti, kemewahan, 
dan cahaya (Aqrab).
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Surah 55
AL-RAHMĀN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 79, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Karena merupakan urutan keenam di dalam kelompok khusus di 
antara surah-surah, yaitu Surah Qaf sampai dengan Surah Al-Waqi’ah, 
yang diturunkan kurang lebih pada waktu bersamaan di Mekah pada 
tahun-tahun awal Nabawi, surah ini mempunyai persamaan yang dekat 
sekali dengan rekan surah-surah lainnya yang sekelompok dalam 
pokok masalah yang dibahasnya, dan seperti pula surah-surah lainnya 
membahas asas-asas pokok agama Islam – tentang sifat-sifat Allah, 
pada khususnya tentang tauhid Ilahi, tentang kebangkitan, dan tentang 
wahyu.

Dalam Surah Al-Qamar contoh-contoh telah dikemukakan 
mengenai kaum beberapa nabi zaman dahulu yang dikenal sekali oleh 
orang-orang Arab. Mereka itu telah dihukum karena menolak amanat 
Tuhan; dan kemudian kaum musyrikin Quraisy ditanya, tidakkah 
mereka akan memanfaatkan pelajaran dari nasib menyedihkan yang 
dialami bangsa-bangsa itu, lalu mereka menerima amanat Al-Qur’an 
yang begitu mudah dipahami dan dilaksanakan? Surah yang sekarang 
ini pun memberikan alasan-alasan mengapa Al-Qur’an diturunkan. 

Ikhtisar Surah
Surah ini dimulai dengan menyebutkan sifat Al-Rahman, yang 

berarti bahwa setelah menciptakan alam semesta ini, Tuhan menjadikan 
manusia bagaikan puncak dan mahkota segala kejadian, dan bahwa 
penciptaan manusia adalah buah rahmaniyat Tuhan. Setelah manusia 
tercipta, Tuhan menampakkan wujud-Nya kepada manusia dengan 
perantaraan nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya, sebab manusia tidak 
dapat mencapai tujuan agung kejadiannya dan memenuhi takdirnya 
yang luhur itu tanpa bimbingan wahyu Ilahi. Kenabian mendapatkan 
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penjelmaan paling lengkap lagi sempurna dalam wujud Rasulullah Saw 
yang kepadanya Tuhan memberikan Al-Qur’an – syariat terakhir serta 
penutup – untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang 
hidup pada setiap zaman. Akan tetapi, karunia Tuhan kepada manusia 
tidak berakhir dengan kejadiannya belaka. Tuhan menyebabkan alam 
semesta tunduk kepadanya. Seluruh langit dengan semua benda 
langit dan bumi dengan seluruh khazanahnya, samudera yang dalam, 
dan bumi dengan gunung yang tinggi, semua itu diciptakan demi 
kepentingan manusia. Di atas semua itu Tuhan melimpahkan kepada 
manusia kekuatan yang besar untuk berpikir dan menimbang, sehingga 
dengan menyaring yang benar untuk memisahkan yang salah ia dapat 
mengikuti petunjuk Ilahi dan dengan demikian mencapai tujuan 
kejadiannya.

Akan tetapi, manusia agaknya demikian rupa peri keadaannya, 
daripada mengambil manfaat dari pengharapan mencapai kemajuan 
serta perkembangan ruhani tidak terhingga yang diulurkan kepadanya 
oleh Sang Mahapemurah dan Mahapenyayang, ia – karena rasa 
sombong dan angkuhnya – malah mengabaikan dan bahkan menentang 
hukum Ilahi; maka sebagai akibatnya kemurkaan Tuhan menimpa 
dirinya.

Pembangkangan dan penentangan terhadap hukum Ilahi, 
demikian diisyaratkan oleh surah ini, akan memperoleh bentuk paling 
mengerikan kelak pada suatu waktu (yang rupanya tampak dewasa 
ini) dan pada waktu itu, manusia akan ditimpa azab Ilahi, yang begitu 
menghancurkan dan memusnahkan sehingga tidak pernah disaksikan 
sebelumnya azab semacam itu. Akan tetapi, sementara hukuman 
yang akan ditimpakan kepada orang-orang durhaka lagi aniaya sangat 
menyedihkan dan mengerikan sekali, pada pihak lain karunia Ilahi yang 
akan dilimpahkan kepada orang-orang takwa – pada abad ketika dewa-
dewi kekayaan sedang ramai dipuja dan kebanyakan manusia asyik 
mencari kesenangan duniawi – juga akan tidak terhingga; dan dengan 
demikian azab Ilahi dan karunia Ilahi kedua-duanya akan menunjukkan 
bahwa pada suatu pihak Tuhan “cepat dalam menghisab,” pada pihak 
lain Dia adalah “Pemilik segala kemegahan dan kemuliaan.” surah ini 
agaknya terutama membahas saat ketika kekuasaan dan pamor bangsa-
bangsa Barat sedang mencapai puncak kejayaan.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang. 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ الحزب  54

2. Tuhan Yang Maha Pemurah,  ﴾۲﴿ۙ ۡحٰمُن  اَلّرَ
3. Dia mengajarkan Al-

Qur’an,2918  ﴾۳﴿ؕ َن 
ٰ
َم  الُۡقۡرا

َّ َعل
4. bDia menciptakan manu-

sia, 2919  ﴾۴﴿ۙ َخلََق  الِۡانَۡساَن 
5. Dia mengajarkannya ke-

fasihan bicara. 
َمُہ  الَۡبَیاَن ﴿۵﴾ 

َّ َعل

6. cMatahari dan bulan ber-
edar dengan perhitungan,*

 ﴾۶﴿ؕ ِبحُۡسَباٍن  َو الَۡقَمُر   ۡمُس 
َ

اَلّش

7. Dan bintang dan pohon 
tunduk kepada-Nya. 2920**

َجُر  يَۡسُجٰدِن ﴿۷﴾ 
َ

ۡجُم َو الّش
َ ّ

ّوَ الن

2918. Tuhan memperlihatkan wujud-Nya dengan perantaraan rasul-rasul 
dan nabi-nabi-Nya, yang kepada mereka Dia menurunkan kalam-Nya. Al-
Qur’an merupakan puncak wahyu Ilahi; wahyu Ilahi kepada manusia melalui 
kalam-Nya itu semata-mata merupakan anugerah Tuhan yang mengalir dari 
sifat Rahmaniyat Ilahi.

2919. Kata “Insān” kecuali arti sampingan biasa, di sini dapat berarti manusia 
sempurna,” yaitu, Rasulullah Saw, yang di dalam pribadi beliau, sifat-sifat Ilahi 
menemukan perwujudan paling sempurna lagi lengkap. Dengan demikian ayat 
ini berarti bahwa dalam Rahmaniyat-Nya, Tuhan menciptakan manusia agar 
dapat naik sampai ke puncak-puncak tertinggi perkembangan rohani dan agar ia 
dapat memantulkan dalam dirinya sifat-sifat Ilahi. 

2920. Ayat ini jika dibaca bersama-sama dengan ayat sebelumnya 
menunjukkan bahwa dari benda langit terbesar sampai kepada tanaman tidak 
berbatang sekecil-kecilnya, semuanya tunduk kepada hukum tertentu, dan 
mereka melaksanakan tugas masing-masing dengan teratur, cermat, dan tanpa 
membuat kekeliruan. Dalam tata-surya, yang hanyalah merupakan salah satu dari 

a1 : 1.  b96 : 3.  c6 : 97;  36 : 39-40.

* Salah satu pengertian dari ‘Bi husban’ adalah bahwa dengan perantaraan hisab (matematika), 
Semua kemajuan didunia ini dapat diraih sebagai hasil dari matematika, dan para ahli matematika 
pun mengetahui peredaran matahari dan bulan secara tepat melalui ilmu matematika.
** Di sini ‘najm’ dapat pula berarti bintang, yang ada kaitannya dengan ayat yang terdahulu, 
atau dapat juga berarti semak belukar, sebab setelah kata itu disebutkan pula pepohonan. Hal 
ini menunjukkan kefasihan dan ketinggian sastra Al-Qur’an yang sempurna, dimana setiap 
ayat itu menjangkau segala perkara. 
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jutaan tatanan serupa itu, tiap-tiap benda langit bergerak dengan aman di atas 
jalan tempuhannya yang telah ditentukan, dan tidak pernah menyimpang darinya.

2921. Seluruh alam semesta tunduk kepada satu hukum yang seragam, 
dan segala bagian suku cadangnya membentuk struktur dan gerakan yang amat 
serasi. Jika keserasian atau kesetimbangan antara berbagai benda itu sedikit saja 
terganggu, niscayalah seluruh jagat raya akan jatuh dan pecah berkeping-keping. 
Namun, semua hukum yang menata alam ini senantiasa dikendalikan oleh Tuhan 
Sendiri, di luar jangkauan kemampuan manusia.

2922. Sebagaimana terdapat keserasian meliputi segala sesuatu di seluruh 
jagat raya ini, begitulah manusia – yang merupakan mahkota dan tujuan di balik 
segala penciptaan – diperintahkan supaya memelihara timbangan secara adil, dan 
memperlakukan sesama manusia tanpa berat sebelah dan dengan adil, memberikan 

8. Dan langit Dia meninggi-
kannya dan Dia menetapkan 
aneraca keseimbangan.2921*

 ﴾۸﴿ۙ َمٓاَء َرفََعَہا َو َوَضَع الِۡمیَۡزاَن  َو الّسَ

9. Supaya kamu jangan 
melampaui dalam neraca itu.2922 ا  تَۡطَغۡوا فِي الِۡمیَۡزاِن ﴿۹﴾ 

َّ اَل
10. Tegakkanlah timbangan de-

ngan adil dan bjangan mengu-
rangi timbangan.

ۡخِسُروا 
ُ
ت لَا  َو  بِالِۡقۡسِط  الَۡوۡزَن  اَِقۡیُموا  َو 

 ﴾۱۰﴿ الِۡمیَۡزاَن 
11. Dan bumi Dia telah 

menjadikannya manfaat bagi 
semua makhluk,

 ﴾۱۱ۙ َو الۡاَۡرَض َوَضَعَہا لِلۡاَنَاِم ﴿

12. Di dalamnya terdapat cbuah-
buahan dan pohon-pohon kurma 
yang berkelopak mayang, 

 ﴾۱۲ۖ ۡخُل  َذاُت الۡاَۡکَماِم ﴿
َ ّ

ّوَ  الن   
ٌ

فَاِکَہۃ ِفۡیَہا  

13. Dan biji-bijian yang ber-
kulit serta bunga-bunga yang 
harum.

 ﴾۱۳ۚ ۡيحَاُن ﴿ الّرَ َو  الَۡعۡصِف  ُذو  حَّبُ 
ۡ

ال َو 

14. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan 
kamu berdua yang kamu2923 dus-
takan, hai jin dan manusia?

ٰبِن ﴿۱۴﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

a42 : 18; 57 : 26.  b11 : 85-86; 17 : 36; 26 : 182.  c50 : 10-11.

* Setelah itu disebutkan tentang ketinggian langit yang sesungguhnya merupakan kesimpulan 
dari ayat yang terdahulu, bahwa timbangan itu dapat ditetapkan dengan perantaraan 
matematika. Ketinggian yang dianugerahkan kepada langit begitu seimbangnya yang dengan 
itu manusia dapat belajar cara cara menegakkan kesetaraan dan keseimbangan.
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kepada setiap orang haknya dan menghindarkan tindakan-tindakan keras dan 
mengikuti cara-cara yang bijaksana dalam melaksanakan tugas kewajibannya 
terhadap Al-Khaliq, Sang Pencipta-nya.

2923. Bentuk ganda dalam kata Tukadz-dzibān boleh dipergunakan untuk dua 
golongan – jin dan manusia – seperti diisyaratkan dalam ayat 34, atau dapat berarti 
golongan manusia, yaitu, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, pemimpin-
pemimpin dan para pengikut mereka, si kaya dan si miskin atau bangsa-bangsa 
kulit putih dan bangsa-bangsa kulit berwama. Atau, bentuk ganda itu mungkin 
telah dipergunakan guna memberikan tekanan arti dalam menyatakan kewibawaan 
perintah yang terkandung dalam berbagai ayat. Bentuk ganda demikian biasa 
dipergunakan dalam bahasa Arab. Lihat juga QS.50: 25. Menurut riwayat, 
Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa bila ayat ini dibacakan, orang-orang 
mukmin yang hadir hendaknya memberi tanggapan dengan mengucapkan kata-
kata, “Tiada dari nikmat-nikmat Engkau, ya Tuhan kami, yang kami ingkari, dan 
kepunyaan Allah-lah segala puji” (Katsir).

2924. Setelah menyebutkan penciptaan ruang antariksa dan penempatan 
matahari dan bulan di dalamnya, yang disusul dengan sebutan tentang 
penghamparan bumi dan tentang tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya, surah 
ini dalam ayat ini merujuk kepada pengadaan wujud makhluk manusia. Kejadian 
manusia dari tanah liat yang kering mendenting dapat diartikan bahwa manusia 
telah diciptakan dari zat yang di dalamnya tersembunyi kemampuan dan khasiat 
bicara. Seperti Salsāl mengeluarkan bunyi hanya bila dipukul oleh sesuatu dari 
luar, kata itu dipergunakan di sini guna mengisyaratkan bahwa daya tanggap 
manusia adalah kemampuannya menerima seruan Ilahi. Tiga bentuk perkataan 
telah dipergunakan dalam Al-Qur’an untuk menyatakan berbagai tingkat kejadian 
dan perkembangan rohani manusia. Tingkat pertama dinyatakan dengan kata-kata, 
“Dia menciptakannya dari debu” (QS.3:60). Tingkat kedua digambarkan dengan 
ungkapan, “Dia-lah yang telah menciptakan kamu dari tanah liat” (QS.6:3), yang 
berarti bahwa sesudah menerima percikan kalam Ilahi, manusia mendapat kekuatan 
membedakan, yang dengan kekuatan itu ia dapat memperbedakan antara benar dan 
salah. Pada tingkat ketiga, yang telah disebut tingkat “tembikar,” manusia diuji 
dan dicoba serta diharuskan melewati api cobaan dan kesengsaraan. Sesudah ia 
lulus dengan gemilang dari semua cobaan dan mencapai taraf kedewasaan rohani, 
kemudian barulah ia diterima di hadirat Ilahi. 

15. Dia menciptakan manusia 
dari tanah kering aseperti tem-
bikar,2924*

 ﴾۱۵﴿ اِر  الَۡفّخَ
َ
ک َصاٍل 

ۡ
َصل ِمۡن  الِۡانَۡساَن  َخلََق 

16. bDan Dia menciptakan jin-
jin dari nyala api.2925  ﴾۱۶ۚ اٍر ﴿

نَّ ۡن  ّمِ اِرٍج   ّمَ ِمۡن  جَٓاّنَ 
ۡ

ال َخلََق   َو  
a15 : 27,29.   b7 : 13;  15 : 28;  38 : 77.

* Arti Shalshal adalah tanah liat kering yang medenting. Lihat, Al-Munjid dan Ghariibul Quran.
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17. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۱۷﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

18. aTuhan dua timur dan dua 
barat.2926*  ﴾۱۸ۚ ﴿ ِربَیِۡن 

ۡ
الَۡمغ َرّبُ  َو  الَۡمۡشِرقَیِۡن  َرّبُ 

19. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۱۹﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء 
َ
ل

ٰ
ا ّيِ 

َ
فَِبا

20. Dia telah membuat kedua 
lautan mengalir, keduanya akan 
bertemu,2927

 ﴾۲۰ۙ ﴿ َتِقٰیِن 
ۡ
یَل الَۡبۡحَریِۡن  مََر َج 

21. Di antara keduanya ada 
bpembatas, keduanya tidak saling 
melampaui.

 ﴾۲۱ۚ ﴿ یَۡبِغٰیِن  ا 
َّ ل بَۡرَزٌخ   بَۡیَنُہَما 

2925. Lihat pula pada QS.15: 28.
2926. Tiap tempat di bumi ini, dalam kaitan dengan tempat-tempat lainnya, 

adalah timur dan barat. Lebih-lebih karena bumi ini bulat, timur bagi belahan bumi 
sebelah timur adalah barat bagi belahan bumi sebelah barat; dan barat bagi bumi 
sebelah barat adalah timur bagi belahan bumi sebelah timur, dan dengan demikian 
ada dua timur dan dua barat. Dalam bahasa politik modern kedua timur boleh jadi 
Timur Dekat dan Timur Jauh, dan kedua barat adalah Eropa dan Amerika. Ayat ini 
agaknya mengandung arti bahwa disebabkan Allah adalah Tuhan seluruh alam, 
maka cahaya Al-Qur’an pertama-tama akan tersebar di Timur dan kemudian akan 
menerangi Barat, dan dengan demikian bumi akan bersinar dengan nur Tuhan-nya 
(QS.39: 70).

2927. “Kedua lautan” boleh dikenakan kepada Laut Merah dan Laut Tengah, 
atau Samudera Alantik dan Samudera Pasifik terutama dua lautan yang tersebut 
lebih dahulu. Ayat ini mengandung nubuatan agung yang ajaibnya telah menjadi 
genap dengan penggalian Terusan Suez dan Terusan Panama; yarg pertama 
menghubungkan dua lautan pertama, sedang yang kedua menghubungkan 
Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Dunia lebih dahulu harus menunggu 
selama tiga belas abad untuk melihat penggenapan nubuatan ini. Atau, “kedua 
lautan” itu dapat diartikan ilmu pengetahuan lahir dan ilmu keruhanian. Atau, 
hukum alam dan wahyu Ilahi, yang dianggap dengan keliru sebagai berlawanan 
satu sama lain, padahal sebenarnya saling membantu sebab yang satu adalah fi’il 
atau perbuatan Tuhan dan yang lainnya adalah kalam atau firman-Nya.

a2 : 116; 26 : 29.  b25 : 54; 27 : 62.

* Dari ayat ini diterangkan dua timur dan dua barat padahal di jaman Rasulullah Saw manusia 
hanya tahu satu timur dan satu barat.  Dari ayat yang sangat pendek ini telah dinubuatkan 
tentang penemuan-penemuan yang luarbiasa di masa yang akan datang.
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22. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۲۲﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

23. Dari keduanya keluar mu-
tiara dan batu marjan.2928*  ﴾۲۳ۚ الَۡمۡرَجاُن ﴿ َو  ۡؤلُُؤ  

ُّ الل ِمۡنُہَما  َيۡخُرُج 
24. Maka yang manakah di 

antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۲۴﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

25. Dan kepunyaan-Nya abah-
tera-bahtera yang ditinggikan di 
lautan seperti gunung-gunung.2929 

 ﴾۲۵ۚ ﴿ الۡاَۡعلَاِم 
َ
جََواِر الُۡمنَۡشٰئُت فِي الَۡبۡحِر ک

ۡ
َو لَہُ  ال

26. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿٪۲۶﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا 

27. bSegala sesuatu yang ada di 
atasnya bumi itu akan binasa, 2930  ﴾۲۷ۖ   َمۡن  َعلَۡیَہا  فَاٍن ﴿

ُ
ّل

ُ
ک

28. dan yang akan kekal ha-
nyalah Wujud2931  Tuhan engkau,  
Pemilik segala kemegahan dan 
kemuliaan.

 ﴾۲۸ۚ ﴿ الِۡاۡکَراِم  َو  جَلِٰل 
ۡ

ال ذُو  َربَِّک  َوۡجُہ   ي 
ٰ
یَۡبق ّوَ 

2928. Sungguh mengherankan bahwa mutiara-mutiara dan batu marjan 
terdapat di Terusan Panama juga.

2929 . Yang diisyaratkan itu agaknya “leviathan-leviathan” (naga-naga raksasa) 
zaman modern, yaitu kapal-kapal raksasa, yang mengarungi samudera bagaikan 
gunung-gunung. Surah ini agaknya membahas kemajuan dan kemakmuran 
bangsa-bangsa Barat yang merupakan buah penggunaan secara tepat jalan raya 
lautan untuk memajukan perdagangan dan perniagaan mereka.

2930. Seluruh jagat raya tunduk kepada hukum kerusakan dan kematian, 
oleh sebab itu jagat raya ini ditakdirkan akan binasa. Hanya Tuhan-lah yang kekal, 
sebab Dia Berdiri Sendiri, Pemelihara segala sesuatu, dan Diperlukan oleh segala 
sesuatu.

a42 : 33.  b28 : 89.

*  Ayat 20-23: Di dalam ayat ini diterangkan tentang dua lautan yang dari keduanya itu 
menghasilkan mutiara-mutiara besar dan mutiara-mutiara kecil. Kedua lautan itu akan di-
pertemukan. Kata ‘yaltaqian’ maksudnya adalah pertemuan mereka akan terjadi di zaman yang 
akan datang. Padahal pada zaman Rasulullah Saw orang-orang sama sekali tidak mengetahui 
bahwa kedua lautan itu kelak akan dipertemukan, dan tidak pula didapat nubuatan tentang 
akan dipertemukannya kedua lautan itu. Yang dimaksud di sini adalah Laut Merah dan Laut 
Tengah yang dapat dipertemukan dengan perantaraan Terusan Suez . 

R.2
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29. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۲۹﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

30. Yang ada di langit dan di 
bumi memohon kepada-Nya. 
Setiap hari Dia menampakkan 
sifatNya dalam keadaan yang 
berlainan.2932  

  یَۡوٍم 
َ

ّل
ُ
ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض ؕ ک ٗہ  َمۡن  فِي الّسَ

ُ
يَۡسـَٔل

 ﴾۳۰ۚ ٍن ﴿
ۡ
ُہَو  فِۡي  َشا

31. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۳۱﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

32. Kami segera akan memper-
hatikan kamu, hai dua golongan 
yang kuat.2933

 ﴾۳۲ۚ َقلِٰن ﴿
َ

ُرُغ  لَُکۡم  اَیَُّہ  الّث
ۡ
َسَنف

2931. Wajh antara lain berarti, apa yang ada di bawah pemeliharaan seseorang, 
yang terhadapnya seseorang mencurahkan perhatiannya (QS.28:89); barang itu 
sendiri; karunia, wajah (Aqrab). Karena bumi ini akan dilenyapkan dan benda-
benda langit akan ditiadakan semuanya dan seluruh alam jasmani dihilangsirnakan, 
tetapi akal manusia menuntut bahwa seyogyanya harus ada suatu Wujud yang 
takkan pernah mati atau tunduk kepada hukum perubahan atau kerusakan. Wujud 
demikian adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Ayat yang 
sekarang dan ayat-ayat sebelumnya merujuk kepada dua hukum alam, yang tidak 
akan berubah dan bekerja secara serempak, ialah (1) segala sesuatu tunduk kepada 
hukum kemunduran, kerusakan, dan kematian; dan (2) sesuai dengan hukum Ilahi 
menjamin kesinambungan hidup.

2932. Untuk mempertahankan hidup dan memenuhi segala keperluannya, 
sekalian makhluk bergantung pada Tuhan, yang adalah Sang Pencipta, Pemberi 
rezeki dan Pemelihara mereka. Sifat-sifat Ilahi tidak mengenal batas atau hitungan, 
dan sifat-sifat itu menjelmakan diri dalam berbagai cara di sepanjang masa.

2933. Al-Tsaqalān berarti, dua jenis barang yang berat (Lane), dapat berarti 
“manusia” dan “jin,” sebagaimana diperlihatkan oleh seluk-beluk kalimatnya 
(konteksnya), atau orang-orang Arab dan orang-orang bukan Arab, atau dalam 
bahasa politik dewasa ini, “dua blok besar” – Rusia atau Cina dan sekutu-sekutu 
mereka di satu pihak, dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya di pihak lain; 
atau kata itu dapat diartikan kelas kapitalis dan kelas buruh. Dari cara kedua blok 
besar itu bertingkah laku, agaknya sewaktu-waktu mereka dapat terlibat dalam 
sengketa maut yang akan menghancur-leburkan seluruh karya manusia yang 
dilakukan dari abad ke abad untuk mengembangkan seni dan ilmu pengetahuan 
dapat menyebabkan kehidupan di atas bumi ini, nyaris tiada. Ayat ini agaknya 
mengandung peringatan akan kemungkinan itu.
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33. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۳۳﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

34. Hai, golongan jin dan manu-
sia, seandainya kamu memiliki 
kesanggupan untuk menembus 
batas-batas langit dan bumi, maka 
tembuslah. Namun kamu tidak 
akan dapat menembusnya2934 
kecuali dengan kekuasaan.*

ۡوا 
ُ

ِجّنِ َو الِۡانِۡس  ِاِن اۡسَتَطۡعتُۡم اَۡن  تَۡنُفذ
ۡ

ٰیَمۡعَشَر ال

ۡوا ؕ لَا  
ُ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِض فَانُۡفذ ِمۡن  اَۡقَطاِر الّسَ

 ﴾۳۴ۚ ٰطٍن ﴿
ۡ
ا بُِسل

َّ ۡوَن  ِال
ُ

تَۡنُفذ

35. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۳۵﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

36. Akan dikirimkan kepada 
kamu berdua nyala api dan leburan 
tembaga,2935 maka kamu berdua 
tidak akan dapat menolong diri 
sendiri.**

حَاٌس فَلَا  
ُ
اٍر � ّوَ ن

ۡن نَّ  ّمِ
ٌ

َما ُشَواظ
ُ

یُۡرَسُل َعلَۡیک

 ﴾۳۶ۚ تَۡنَتِصٰرِن ﴿

37. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۳۷﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

2934. Ayat ini telah diberi bermacam-macam penafsiran. Menurut suatu 
penafsiran, para ilmuwan dan para ahli filsafat yang membanggakan diri tentang 
kemajuan besar yang telah dicapai mereka dalam bidang ilmu duniawi telah 
diberitahu, bahwa kendati pun betapa besarnya kemajuan yang mungkin telah 
dicapai mereka dalam pengetahuan dan ilmu, mereka tidak dapat memahami semua 
hukum alam yang mengatur alam semesta ini dengan sepenuhnya. Betapa pun 
mereka berusaha, mereka tidak akan berhasil dalam pencarian mereka. Menurut 

* Di ayat ini diterangkan tentang golongan jin dan manusia. Jin telah dipahami sebagai mahluk 
aneh dan ajaib. Pada jaman itu (untuk Jin) dapat dikatakan ‘aqtharu samawati wal ardhi’ (mereka 
berusaha keluar dari langit dan bumi), akan tetapi untuk ‘Ins’ (manusia) tidaklah dapat dibayangkan 
bahwa mereka pun dapat ‘aqtharu samawati wal ardhi’. Di sini satu hal yang perlu perhatian 
secara khusus, yaitu bahwasanya Allah Swt tidak hanya berfirman, ‘aqtharul ardhi’ (menembus 
bumi), akan tetapi berfirman ‘menembus langit dan  bumi’ yakni akan berusaha melintasi seluruh 
alam semesta hanya dengan sekali loncatan saja. Yang dimaksud ‘illa bi sulthan’ adalah ‘mereka 
akan berusaha, tapi mereka akan berhasil hanya dengan pembuktian yang kuat saja mereka itu 
akan dapat berhasil’. Inilah yang terjadi pada zaman ini. Para ahli Astronomi yang mencermati 
secara mendalam hanya dengan pembuktian dalil-dalil yang unggul dapat meraih informasi dari 
jarak sejauh 20 milyar tahun cahaya. Secara fisik hal ini tidak mungkin dilakukan. 
**Ketika para Astronot duduk di roket untuk menembus batas langit dan bumi, maka mereka 
seolah-olah dihujani api dan asap.
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38. aDan ketika langit terbelah 
lalu menjadi merah seperti kulit 
yang merah.2936*

 ﴾۳۸ۚ َہاِن ﴿ الّدِ
َ
انَۡت َوۡرَدًۃ ک

َ
َمٓاُء فَک ِت الّسَ

َ
فَِاَذا انَۡشّق

39. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

ٰبِن ﴿۳۹﴾  ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

40. Maka pada Hari itu tidak 
akan ditanya dosanya baik manu-
sia atau pun jin.2937**

 ﴾۴۰ۚ ِۢۡبٖہۤ  ِانٌۡس ّوَ لَا َجٓاّنٌ ﴿ ا يُۡسـَُٔل َعۡن َذن
َّ فََیۡوَمِئٍذ ل

41. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۴۱﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

42. Orang-orang yang berdosa 
akan dikenali dengan ciri-ciri 
muka mereka, lalu mereka akan 
dipegang pada ubun-ubun dan 
pada kaki mereka.

َواِصۡي   بِالّنَ
ُ

ۡم فَُیۡؤَخذ
ُ
یُۡعرَُف الُۡمۡجِرُمۡوَن بِِسۡیٰمہ

 ﴾۴۲ۚ َو الۡاَۡقَداِم ﴿

43. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۴۳﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

44. dan akan dikatakan kepada 
mereka, b“Inilah Jahanam di-
mana orang-orang berdosa men-
dustakannya.

 ﴾۴۴� ﴿ الُۡمۡجِرُمۡوَن  بَِہا  ُب  ِ
ّ

ذ
َ

یُک ِتۡي 
َّ ال ُم  

َ َجَہنّ ٰہِذٖہ  وقف
لازم

45. Mereka akan berkeliling-
keliling di antaranya dan di antara 
air panas mendidih.2938

 ﴾۴۵ۚ ﴿ ٍن 
ٰ
ا َحِمۡیٍم  بَیَۡن  َو   بَۡیَنَہا  یَُطۡوفُۡوَن 

penafsiran lain, ayat ini memperingatkan orang-orang berdosa; “biarkanlah mereka 
memberanikan diri menembus batas-batas langit dan bumi, mereka tidak akan 
mampu menentang hukum-hukum Ilahi tanpa mendapat hukuman, dan mereka 

a69 : 17;  84 : 2.  b52 : 15.

* Ini sekedar perumpamaan semata, di sana disebutkan tentang bagaimana telah begitu majunya 
ilmu astronomi mereka, dan dapat pula mengisyaratkan kepada nuansa pertempuran yang sangat 
dahsyat.
** Di ayat ini difirmankan bahwa  pada hari itu jin dan manusia tidak akan ditanya tentang 
dosa-dosa mereka. Pada hari kiamat orang berdosa akan dikenali dengan tanda-tandanya, 
karena itu tidak akan perlu ada pertanyaan lagi. Pada waktu perang dunia pun orang-orang 
besar tidak bertanya kepada orang-orang kecil, begitu juga orang miskin tidak bertanya kepada 
orang-orang kaya. Nubuatan ini masih menyisakan penjelasan lebih lanjut.
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46. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾٪۴۶﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء 
َ
ل

ٰ
ا ّيِ 

َ
فَِبا 

47. Dan bagi orang yang takut 
pada keagungan Tuhan-nya ada 
dua surga.2939*

 ﴾۴۷ۚ ِن ﴿
ٰ
ت َو  لَِمۡن َخاَف َمَقاَم  َربِّٖہ  َجّنَ

48. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۴۸ۙ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

49. Yang mempunyai ber-
macam-macam pepohonan yang 
rimbun daunnya.2940

 ﴾۴۹ۚ َناٍن ﴿
ۡ
  اَف

ۤ
َذَواتَا

tidak akan dapat meloloskan diri dari azab Ilahi.
Ayat ini dapat juga mengisyaratkan kepada pembuatan roket-roket, pesawat 

ulang-alik, dan sebagainya; dengan alat-alat tersebut orang-orang Rusia dan 
Amerika berusaha mencapai benda-benda langit. Mereka diberitahu, bahwa 
paling-paling mereka hanya akan dapat mencapai beberapa planet terdekat dari 
bumi, tetapi jagat-jagat raya kepunyaan Tuhan tidak mungkin dapat dijelajahi 
seluruhnya.

2935. Ayat ini merujuk kepada azab paling dahsyat lagi menakutkan, yang 
akan menimpa kedua blok yang bermusuhan itu. Dunia rupa-rupanya berdiri 
di tepi jurang api yang berkobar-kobar dengan dahsyatnya dan nyala apinya 
mengancam akan menghanguskan seluruh peradaban manusia.

2936. Betapa jelasnya gambaran tentang azab yang diancamkan itu.
2937. Amal-amal buruk orang-orang durhaka akan tertera pada muka 

mereka, sehingga mereka tidak akan ditanya lagi tentang apakah mereka telah 
melakukan kedurhakaan atau tidak. Sebagaimana tersebut pada tempat lain 
dalam Al-Qur’an (QS.41: 21), anggota-anggota tubuh orang-orang kafir itu 
sendiri akan menjadi saksi atas mereka.

2938. Beberapa ayat sebelumnya berikut ayat ini agaknya mengisyaratkan 
kepada keadaan resah yang akan mencekam umat manusia, bila kedua blok 
tersebut di atas berhadap-hadapan, dan mengisyaratkan kepada kekhawatiran 
akan terjadi peperangan nuklir yang laksana pedang algojo dalam keadaan 
terhunus di atas kepala mereka.

Pengelompokan negara-negara dan ketegangan-ketegangan internasional 

* Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt akan mendapatkan surga di dunia dan juga 
di akhirat. Yang dimaksud dengan surga dunia kira-kira adalah surga orang-orang yang selalu 
berzikir kepada Allah, - ‘alaa bi dzikrillahi tathma’innul qulub’

R.3
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50. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۵۰﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

51. Di dalam keduanya ada dua 
mata air2941 yang mengalir.  ﴾۵۱ۚ ۡجِرٰیِن ﴿

َ
ت ِن  

ٰ
َعۡین ِفۡیِہَما 

52. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan ?

 ﴾۵۲﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

53. Di dalam keduanya terdapat 
asegala macam buah-buahan yang 
berpasangan.2942 

 ﴾۵۳ۚ ّلِ  فَاِکَہٍۃ  َزۡوٰجِن ﴿
ُ
ِفۡیِہَما ِمۡن ک

54. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۵۴ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

55. Mereka bbersandar pada 
bantal-guling di atas permadani-
permadani yang lapisan tengahnya 
dari sutera, dan mereka memetik 
buah-buahan dari kedua surga 
itu2943 yang mudah terjangkau.

 ؕ ِاۡسَتبَۡرٍق  ِمۡن  فُُرٍش  ۭ بََطٓائُِنَہا  َعلٰي  ِکـِٕیَۡن  ُمّتَ

 ﴾۵۵ۚ َتیِۡن  َداٍن ﴿ جَّنَ
ۡ

َو َجَنا  ال

dewasa ini, niscaya akan menjurus kepada suatu bentrokan senjata, dengan 
kebiasaan sebagai akibatnya yang akan tiada tara bandingnya. Bentrokan itu 
sendiri akan benar-benar merupakan suatu neraka; tetapi persiapan-persiapan 
untuk bertarung itu sendiri menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak kurang 
dari siksaan lahir maupun batin yang abadi dalam satu atau lain bentuk.

2939. Kata “dua surga” dapat berarti, (1) ketenteraman pikiran yang 
merupakan hasil menjalani kehidupan yang baik, dan (2) kebebasan dari 
kekhawatiran dan kecemasan yang mencekam hati, akibat menjalani hidup 
mengejar kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Kebun surgawi pertama 
terdapat di dunia ini dalam hal melepaskan keinginan sendiri karena Allah, dan 
kebun surgawi lainnya dalam memperoleh berkat dan keridaan Ilahi di akhirat. 
Seorang mukmin sejati selama-lamanya berjemur di dalam sinar matahari 
rahmat Ilahi di dunia ini, yang tidak dapat diusik oleh pikiran-pikiran susah. 
Inilah surga dunia, yang dianugerahkan kepada hamba Allah yang muttaki 
dan di dalamnya ia akan tinggal selamanya; surga yang dijanjikan di akhirat 
hanyalah suatu bayangan surga di dunia ini, yang merupakan suatu peragaan 
rahmat rohani yang dinikmati orang serupa itu di dunia ini. Kepada keadaan 
hidup surgawi seorang mukmin sejati inilah Al-Qur’an mengisyaratkan di dalam 
QS.10: 65 dan QS.41: 32. Kata “dua surga” itu mungkin juga dua lembah subur, 
yang diairi oleh dua aliran sungai – Jaihan dan Saihan; serta Efrat dan Nil, yang 

a44 : 56;  52 : 23;  56 : 21.  b38 : 52.  



AL-RAHMĀN Surah 55Juz 27

1840

56. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۵۶﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

57. Di dalamnya akan terdapat 
pula bidadari-bidadari yang ame-
rundukkan pandangan mereka,2944 
tidak pernah manusia sebelum 
mereka menyentuhnya2945 dan 
tidak pula jin.

ِانٌۡس  یَۡطِمۡثُہّنَ  لَۡم    � ۡرِف 
َ

الّط ِصٰرُت 
ٰ
ق ِفۡیِہّنَ 

 ﴾۵۷ۚ ۡم  َو لَا  َجٓاّنٌ ﴿
ُ
قَۡبلَہ

58. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۵۸ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

59. Seolah-olah mereka itu per-
mata-permata rubi dan bmarjan.2946  ﴾۵۹ۚ ﴿ الَۡمۡرَجاُن  َو  الَۡیاقُۡوُت   ُہّنَ 

نَّ
َ
ا

َ
ک

menurut sebuah hadis adalah sungai-sungai surgawi (Muslim). Kedua lembah 
ini jatuh ke tangan Kaum Muslimin di masa Khalifah Umar r.a.

2940. Seperti halnya di dalam dunia ini orang-orang mukmin hakiki 
menjalani bermacam-macam kesengsaraan demi Tuhan mereka dan melakukan 
segala amal baik dan amal saleh, begitu pulalah kelak di akhirat kesusahan-
kesusahan dan amal baiknya itu akan beroleh bentuk bunga dan buah dengan 
corak dan cita rasa yang beraneka ragam.

2941. Kata-kata, “dua mata air yang mengalir, boleh jadi merupakan 
perwujudan rohani Huqūq Allāh (pemenuhan hak-hak Allah) dan Huqūqul- 
‘Ibād (pemenuhan hak-hak sesama hamba-Allah), yang dilaksanakan oleh 
orang-orang Muslim selama mereka hidup di dunia ini dengan sepenuhnya 
dan sepatuh-patuhnya. Penunaian kedua kewajiban itu, di akhirat akan beroleh 
bentuk dua mata air. Karena seorang mukmin sejati tidak henti-hentinya 
menunaikan kewajiban-kewajiban itu, mata-mata air itu telah digambarkan 
sebagai mengalir dengan tetap.

2942. Lagi kata “berpasangan” secara tamsilan dapat menggambarkan 
dua macam amal saleh orang-orang mukmin – (1) yang dikerjakan mereka 
untuk kemajuan mereka sendiri, dan (2) jasa-jasa yang dipersembahkan mereka 
kepada sesama makhluk.

2943. Tiga perkataan “kedua surga” telah dipergunakan di dalam surah ini. 
Hal demikian ialah untuk menekankan bahwa kecuali rahmat dan nikmat besar 
surgawi di akhirat, orang-orang mukmin akan memperoleh segala barang yang 
baik di dunia ini juga.

2944. Ungkapan, “menundukkan pandangan mereka,” mengandung arti, 

a37 : 49;  38 : 53.  b56 : 24.
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60. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۶۰﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

61. Bukankah balasan kebaik-
an itu tidak lain hanyalah 
kebaikan?2947

 ﴾۶۱ۚ الِۡاۡحَساُن ﴿ ا 
َّ ِال الِۡاۡحَساِن   َجَزٓاُء   َہۡل 

62. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۶۲﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

63. Dan di samping kedua ini 
ada dua surga2948 lain lagi.

 ﴾۶۳ۚ ﴿ ِن 
ٰ
ت َجّنَ ُدۡونِِہَما  ِمۡن  َو 

64. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۶۴ۙ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

65. Kedua surga itu sangat 
hijau.2949  ﴾۶۵ۚ ِن  ﴿

ٰ
ت ّمَ ُمۡدَہٓا  

bahwa seluruh perhatian mereka akan ditujukan kepada Tuhan dan mereka 
sekali-kali tidak akan melemparkan satu pandangan pun kepada sesuatu yang 
lain selain kepada Tuhan dan Pencipta mereka.

2945. Jauh dari kemungkinan kalau tubuh mereka pernah disentuh oleh 
seorang laki-laki, bahkan pikiran yang tidak bersih pun tidak akan menyelinap 
dalam hati mereka. Kata J ī n mengandung pula arti barang-barang yang tidak 
nampak, yang merangsang nafsu berahi dalam pikiran. Pada tempatnyalah 
menegaskan lagi di sini bahwa menurut konsepsi agama Islam, nikmat surga 
akan serupa dengan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Di surga akan 
terdapat istana-istana, kebun-kebun, sungai-sungai, pohon-pohon buah, istri-
istri, anak-anak, sahabat dan lain-lain, tetapi sifat segala benda itu akan berbeda 
daripada sifat benda-benda di dunia ini. Pada hakikatnya, barang-barang itu 
akan merupakan perwujudan rohani amal baik yang telah dikerjakan orang-
orang saleh di dunia ini.

2946. Dalam ayat 57 telah disebutkan kebersihan pikiran dan hati istri 
orang-orang mukmin di surga, maka ayat yang sedang dibahas ini membicarakan 
kecantikan pribadi mereka.

2947. Ihsān berarti, beribadah kepada Tuhan seakan-akan orang yang 
beribadah itu melihat Tuhan, atau sekurang-kurangnya Tuhan melihat 
orang-orang yang beribadah itu (Bukhari). Hal ini berarti bahwa dalam 
segala perbuatan dan tindakannya, Tuhan selamanya ada di hadapan mata 
orang mukmin, dan sebagai balasannya ia memperoleh keridaan Tuhan – 
kelengkapan jumlah semua nikmat samawi.

2948. “Dua surga,” yang tersebut dalam ayat 47 boleh jadi kebun-
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a36 : 58;  38 : 52;  43 : 74.

66. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۶۶﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

67. Dalam keduanya terdapat 
dua mata air2950 yang memancar 
dengan deras.

 ﴾۶۷ۚ ﴿ ِن 
ٰ
اَخت

َ
نَّض ِن 

ٰ
َعۡین ِفۡیِہَما 

68. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۶۸ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

69. aDi dalam keduanya terdapat 
segala macam buah-buahan, 
kurma dan delima.

 ﴾۶۹ۚ اٌن ﴿ ُرّمَ ّوَ   ۡخٌل 
َ
ن ّوَ     

ٌ
فَاِکَہۃ ِفۡیِہَما 

70. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۷۰ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

71. Di dalamnya terdapat 
bidadari-bidadari yang baik dan 
cantik.2951

 ﴾۷۱ۚ ﴿ ِحَساٌن  َخیٰۡرٌت  ِفۡیِہّنَ 

72. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۷۲ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

kebun surga dan “dua surga” yang disebut dalam ayat ini boleh jadi kebun-
kebun surgawi di dunia ini. Kepada Kaum Muslimin dijanjikan kebun-kebun 
di akhirat, dan sebagi bukti penggenapan janji Ilahi ini kepada mereka pun 
dijanjikan kebun-kebun di dunia, yang sungguh-sungguh dimiliki mereka 
ketika mereka berhasil merebut lembah-lembah negeri Mesir dan Irak yang 
subur itu. Akan tetapi gambaran tentang “dua surga” yang tersebut dalam ayat 
47 adalah berbeda dari “dua surga” yang tersebut dalam ayat sekarang ini. 
Hal itu menunjukkan bahwa ada dua golongan orang mukmin telah disebut 
dalam surah ini. Orang-orang mukmin yang terhadap mereka telah dijanjikan 
“surga-surga” yang tersebut dalam ayat 47, agaknya mempunyai martabat 
keruhanian lebih tinggi daripada mereka yang kepada mereka telah dijanjikan 
“surga-surga” yang tersebut dalam ayat yang sedang dibahas. Pengkajian 
secara seksama terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok ini 
membuktikan adanya kenyataan tersebut. Kedua golongan orang mukmin ini 
telah disebut dalam surah berikutnya dalam ayat 11 dan 28.

2949. Dalam ayat 49 di atas, “surga” digambarkan sebagai mempunyai 
banyak jenis pohon yang merujuk kepada sangat banyaknya jenis amal saleh 
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73. Bidadari-bidadari jelita 
ditempatkan di dalam kemah-
kemah.2952

 ﴾۷۳ۚ ِخَیاِم ﴿
ۡ

ۡقُصۡوٰرٌت فِي  ال ُحۡوٌر  ّمَ

74. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۷۴ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

75. yang tidak pernah manusia 
sebelum mereka menyentuhnya 
dan tidak pula jin.

 ﴾۷۵ۚ ۡم َو لَا َجٓاّنٌ ﴿
ُ
لَۡم یَۡطِمۡثُہّنَ ِانٌۡس قَۡبلَہ

76. Maka yang manakah di 
antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?

 ﴾۷۶ۚ ٰبِن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

َما تُک
ُ

ٓاِء  َربِّک
َ
ل

ٰ
ّيِ  ا

َ
فَِبا

77. aBersandar pada bantal 
guling hijau dan permadani-
permadani indah.2953

َعۡبَقِرٍيّ  ّوَ  ُخۡضٍر  َرٍف 
ۡ
َرف َعلٰي  ِکـِٕیَۡن  ُمّتَ

 ﴾۷۷ۚ ِحَساٍن ﴿
78. Maka yang manakah di 

antara nikmat-nikmat Tuhan kamu 
berdua yang kamu dustakan?2954

 ﴾۷۸ۚ ﴿ ٰبِن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک َما 
ُ

َربِّک ٓاِء  
َ
ل

ٰ
ا ّيِ  

َ
فَِبا

orang-orang mukmin, yang kepada mereka “surga-surga” itu dijanjikan; 
sedangkan “surga-surga” yang disebut dalam ayat yang sedang dibahas 
digambarkan sebagai “sangat hijau” yang menyatakan intensitas (kesangatan) 
kebaikan pekerjaan mereka.

2950. Dalam ayat sekarang ini, dan dalam ayat 51 di atas, telah diberikan 
dua macam gambaran berlain-lainan mengenai sumber atau mata air yang 
dijanjikan kepada orang-orang mukmin. Dalam ayat 51 mata air yang 
dijanjikan itu digambarkan sebagai mengalir dengan bebas dan tiada henti-
hentinya (Tajriyān). Hal ini menunjukkan, bahwa orang-orang mukmin yang 
kepadanya dijanjikan mata air dalam ayat itu, memiliki martabat keruhanian 
lebih tinggi daripada orang-orang mukmin yang dijanjikan mata air dalam 
ayat ini, karena orang-orang mukmin dari golongan pertama menyibukkan 
diri dalam melakukan amal saleh kepada orang-orang lain dengan tiada 
henti-hentinya dan tanpa pamrih, sedang orang-orang mukmin dari golongan 
kedua mengerjakan perbuatan baik atas dorongan naluri alaminya, tetapi amal 
saleh mereka pada pokoknya terbatas pada mereka sendiri. Nama sifat yang 
dipergunakan ialah Nad dākhatān (memancar dengan deras).

2951. Kalau dibandingkan dengan kata-kata “baik dan cantik,” yang 
dipergunakan berkenaan dengan bidadari-bidadari dalam ayat sekarang 

a55 : 55.
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79. Maha Beberkatlah nama 
Tuhan engkau, Pemilik segala 
kemegahan dan kemuliaan.

﴾٪۷۹﴿ جَلِٰل  َو  الِۡاۡکَراِم 
ۡ

تَٰبَرَک اۡسُم  َربَِّک ِذي ال 

ini, yang mempunyai arti tambahan yang umum sifatnya, maka kata-kata 
“permata-permata rubi dan marjan” yang dipergunakan dalam ayat 59 
mempunyai arti khas dan menyatakan kecantikan yang istimewa sekali.

2952. Kata-kata “merundukkan pandangan mereka” dalam ayat 57 jelas 
menunjukkan sifat menjaga kesucian dan kesantunan, yang martabatnya lebih 
tinggi daripada “di dalam kemah-kemah” seperti dalam ayat yang sedang 
dibahas ini.  

2953. Pula, kata-kata yang dipergunakan dalam ayat 55 tentang orang-
orang mukmin menunjukkan bahwa mereka mempunyai kewibawaan, 
kehormatan dan wewenang lebih besar daripada mereka yang diisyaratkan 
oleh ayat sekarang ini. Dengan ayat ini berakhirlah perbandingan di antara 
kedua golongan orang mukmin yang secara khusus disebut dalam surah 
berikutnya itu, yakni, ”Yang paling dahulu” (QS.56: 11) dan mereka “Yang 
ada di sebelah kanan” (QS.56: 28).

2954. Bahwa ayat ini telah dipergunakan 31 kali dalam surah ini bukanlah 
tanpa mengandung arti. Agaknya surah ini secara khusus menyebutkan 
rahmat dan nikmat besar yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada manusia. 
Mengingat akan bermacam-macam dan berlimpah-limpahnya nikmat itu 
maka penggunaan ayat ini secara berulang-ulang agaknya sangat tepat. Tetapi, 
kemudian surah ini pun mengutarakan juga tentang azab Ilahi yang dahsyat 
dan sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu dalam bentuk peperangan nuklir 
yang akan menimpa manusia, bila ia tidak bertobat dan mengubah cara 
hidupnya. Peringatan sebelumnya mengenai bahaya yang mengancam itu 
pun merupakan rahmat tersembunyi.
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Surah 56
AL-WĀQI‘AH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 97, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini adalah yang terakhir di antara kelompok tujuh surah yang 
dimulai dengan huruf Qaf. Ketujuh Surah itu diturunkan di Mekah, kurang 
lebih pada waktu yang sama, pada tahun-tahun awal masa kerasulan 
Rasulullah Saw. Oleh karena itu dengan sendirinya surah-surah itu dalam 
nada dan coraknya sangat serupa benar; akan tetapi, barangkali keserupaan 
ini tidak nampak begitu menonjol pada masalah lainnya sebagaimana 
antara surah ini dan surah sebelumnya, yaitu Surah Al-Rahman.

Pokok masalah yang dibahas dalam Surah Al-Rahman dilengkapkan 
di dalam surah ini dan dengan demikian surah ini merupakan kelanjutan 
yang tepat bagi Surah Al-Rahman. Misalnya, dalam surah Al-Rahman 
disebutkan tiga golongan manusia: (a) orang bernasib baik yang 
dianugerahi kedekatan istimewa kepada Tuhan. (b) Jamaah orang-orang 
mukmin pada umumnya yang mendapat keridaan Tuhan, dan (c) orang-
orang yang menolak utusan-utusan Allah – disinggung hanya secara 
sepintas lalu. Akan tetapi, dalam surah yang sedang dibahas ini, ketiga 
golongan itu dengan sengaja dibicarakan. Surah ini teristimewa membahas 
pokok-pokok masalah penting tentang kiamat, wahyu, dan penyanggahan 
terhadap kemusyrikan, sangat tepat sekali diturunkan pada masa awal 
di Mekah ketika tabligh amanat Al-Qur’an ditujukan khusus kepada 
orang-orang musyrik Quraisy yang tidak percaya kepada Hari Kiamat 
maupun kepada wahyu. Ketujuh surah itu pun mengandung nubuatan-
nubuatan tertentu mengenai masa depan Islam yang agung dan cemerlang 
berdampingan dengan penyebutan secara langsung dan tegas tentang 
kepastian terjadinya Hari Kiamat, dengan demikian menarik perhatian 
kepada kesimpulan yang tidak dapat dihindarkan bahwa penggenapan 
nubuatan-nubuatan tentang kemajuan Islam akan membuktikan bahwa 
Hari Kiamat itu pun merupakan fakta yang tidak dapat diingkari. 
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Ikhtisar Surah 
Surah ini dimulai dengan pernyataan yang kuat dan tegas bahwa 

peristiwa besar lagi tidak dapat dielakkan, seperti diramalkan dalam 
surah terdahulu, pasti sekali akan terjadi, dan bila peristiwa itu terjadi 
maka peristiwa itu akan menggoncangkan bumi sampai ke sendi-
sendinya dan gunung-gunung akan hancur berantakan, menyebabkan 
dunia baru timbul dari puing-puing dunia lama. Kemudian, sebagai 
akibat dari peristiwa besar itu, umat manusia akan dipisah-pisahkan 
menjadi tiga golongan: (a) orang-orang bernasib baik yang akan 
menikmati kedekatan istimewa kepada Tuhan, (b) orang-orang mukmin 
hakiki serta muttaki yang akan menerima ganjaran bagus atas amal 
kebajikan mereka, dan (c) orang-orang kafir bernasib malang yang 
akan dihukum atas perbuatan jahat mereka.

Lalu surah ini memberikan gambaran yang jelas sekali tentang 
rahmat dan nikmat Ilahi yang tersedia bagi dua golongan yang 
disebutkan terdahulu, diikuti dengan gambaran tentang azab yang bakal 
ditimpakan kepada para penolak Amanat Ilahi. Lebih lanjut surah ini 
mengemukakan dalil yang lazim tentang kejadian manusia dan tentang 
perkembangan manusia, dari setetes nutfah berubah menjadi manusia 
yang penuh kedewasaan untuk menjadi bukti mengenai kelahiran 
kedua kalinya sesudah mati.

Menjelang akhir, surah ini kembali lagi kepada pokok semula, dan 
menerangkan bahwa perubahan besar yang diisyaratkan dalam ayat-
ayat permulaan akan ditimbulkan oleh Al-Qur’an, yang tidak syak 
lagi firman Ilahi yang diwahyukan, dan akan dilindungi serta dijaga 
bagaikan harta pusaka yang amat berharga. 

Surah ini berakhir dengan nasihat indah sekali bahwa manakala 
kesudahan yang tidak terelakkan bagi segala kehidupan itu, kematian 
yang darinya mustahil kita dapat melarikan diri, maka mengapa 
manusia begitu lengah terhadap kenyataan yang senyata-nyatanya itu 
dan melupakan Tuhan?
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.2955 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila bperistiwa yang 
tidak dapat dielakkan2956 terjadi.

 ﴾۲﴿ۙ  
ُ

ِاَذا َوقََعِت الَۡواِقَعۃ
3. cTidak ada seorang pun 

mendustakan kejadiannya.
 ﴾۳﴿�  

ٌ
اِذبَۃ

َ
لَيَۡس  لَِوۡقَعِتَہا  ک

4. Peristiwa itu akan me-
rendahkan sebagian dan akan 
meninggikan sebagian lain.2957

 ﴾۴﴿ 
ٌ

اِفَعۃ   ّرَ
ٌ

َخاِفَضۃ ربع 
الحزب

53

5. dApabila bumi akan 
digoncangkan dengan suatu 
goncangan dahsyat.2958

 ﴾۵﴿ۙ ا  ِت الۡاَۡرُض  َرّجً ِاَذا  ُرّجَ

6. Dan gunung-gunung akan 
edihancurkan dengan kehancuran 
yang hebat.

 ﴾۶﴿ۙ ا  ِجَباُل  بَّسً
ۡ

ِت ال ّوَ  بُّسَ

7. Maka semua gunung itu 
akan menjadi seperti zarah-zarah 
debu yang beterbangan. 

 ﴾۷﴿ۙ ا 
ً

َبّث نۢۡ ّمُ َہَبٓاًء   انَۡت 
َ
فَک

2955. Lihat catatan No. 4.
2956. (a) Qiamat itu pasti terjadi (b) kebangkitan terakhir; (c) kehancuran 

mutlak bagi penyembahan berhala di negeri Arab dan kekalahan sepenuhnya 
dan kegagalan mutlak bagi kaum musyrikin Quraisy; (d) kemunculan seorang 
Pembaharu agung – Rasulullah Saw.

2957.  “Peristiwa yang tidak dapat dielakkan” itu akan menimbulkan 
revolusi besar dalam kehidupan manusia. Suatu dunia baru akan terwujud; si 
tinggi dan si berkuasa akan direndahkan dan si tertekan dan si tertindas akan 
dijunjung harkatnya.

2958. Seluruh negeri Arab akan digoncangkan sampai ke sendi-sendinya. 
Kepercayaan, alam pikiran, nilai-nilai budi pekerti, adat kebiasaan, cara hidup, 
dan lain-lain yang lama akan mengalami perubahan total. Pada hakikatnya, 
tatanan lama akan mati untuk memberi tempat kepada tatanan yang sama 
sekali baru. Ayat ini bersama-sama dengan ayat yang mendahuluinya dan 
ayat-ayat berikutnya, dapat bersama-sama dikenakan kepada kebangkitan 
sesudah mati.

a1 : 1.  b52 : 8.  c52 : 9;  70 : 3.  d50 : 45;  99 : 2.  e20 : 106;  70 : 10;  101 : 6.
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2959. Di tempat lain (QS.75: 3) Al-Qur’an mengenakan istilah “jiwa 
yang menyesali diri sendiri” kepada golongan orang-orang mukmin ini.

2960. Jiwa yang senantiasa menyuruh kepada kejahatan (QS.12: 54).
2961. Jiwa yang tenteram (QS.89: 28).
2962. Nikmat-nikmat surga yang akan dianugerahkan kepada al-

Sābiqūn (orang-orang mukmin bernasib baik yang akan dikaruniai kedekatan 
istimewa kepada Tuhan, sebagaimana disebut dalam ayat 11-27 dalam surah 
ini), sangat menyerupai karunia-karunia Tuhan yang telah disebut dalam ayat 
47-62 dalam surah Al-Rahmān. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang 
mukmin yang disebut dalam ayat 47-62 surah Al-Rahmān itu dari golongan 
al-Sābiqūn (mereka yang telah diberi anugerah kedekatan istimewa kepada 
Tuhan) dalam surah ini.

8. Dan kamu akan menjadi 
tiga golongan,

 ﴾۸﴿ؕ  
ً

ۡنتُۡم  اَۡزَواًجا  ثَلَٰثۃ
ُ
ّوَ ک

9. Maka mereka yang di 
sebelah kanan, alangkah berun-
tungnya mereka yang di sebelah 
kanan !2959

 ﴾۹﴿ؕ   اَۡصٰحُب الَۡمۡیَمَنِۃ 
ۤ
ۡصٰحُب الَۡمۡیَمَنِۃ ۙ۬ َما

َ
فَا

10. Dan mereka yang di sebelah 
kiri alangkah celakanya mereka 
yang di sebelah kiri itu !2960

 ﴾۱۰ؕ   اَۡصٰحُب الَۡمۡشـََٔمِۃ ﴿
ۤ
َو اَۡصٰحُب الَۡمۡشـََٔمِۃ ۙ۬ َما

11. Dan yang paling dahulu,2961 
mereka benar-benar paling da-
hulu,

 ﴾۱۱ۙ ِبُقۡوَن ﴿ الّسٰ ِبُقۡوَن   َو الّسٰ

12. Mereka itulah orang-orang 
yang dekat kepada Tuhan.

 ﴾۱۲ۚ بُۡوَن ﴿ ِٰٓئَک  الُۡمَقّرَ اُول
13. Mereka akan berada di 

dalam surga-surga kenikmatan.
ِعۡیِم ﴿۱۳﴾  ِت الّنَ فِۡي  َجّنٰ

14. Segolongan besar dari 
orang-orang terdahulu dalam ke-
imanan,

 ﴾۱۴ۙ لِیَۡن ﴿ َن الۡاَّوَ   ّمِ
ٌ

ۃ
َّ ثُل

15. Dan segolongan kecil dari 
orang-orang kemudian dalam 
keimanan.

 ﴾۱۵ؕ ِخِریَۡن ﴿
ٰ

َن الۡا َو قَلِۡیٌل ّمِ

16. Mereka di atas dipan-dipan 
yang bertahtakan emas dan per-
mata.2962

 ﴾۱۶ۙ ۡوُضۡونٍَۃ ﴿ ّمَ ُسُرٍر  َعلٰي 
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2963. Ayat ini menjelaskan kemaksuman (tuna-dosa) dan kesegaran 
yang lestari khadim-khadim yang akan mengkhidmati orang-orang 
mukmin.

2964. Ayat ini dan ayat sebelumnya, seperti banyak lagi ayat-ayat Al-
Qur’an lainnya, dengan sangat ampuh menyangkal semua anggapan bodoh 

17. aBersandar di atasnya 
saling berhadap-hadapan.

 ﴾۱۷﴿ ُمَتٰقِبلِیَۡن  َعلَۡیَہا  ِکـِٕیَۡن  ّتَ ّمُ
18. Pemuda-pemuda yang di-

kekalkan bakan melayani mereka 
dalam kebaikan ,2963 

 ﴾۱۸ۙ ُدۡوَن ﴿
َّ خَل

ُ
یَُطۡوُف َعلَۡیہِۡم  ِولَۡداٌن  ّم

19. Dengan membawa cgelas-
gelas, cerek dan cangkir-cangkir 
yang diisi dari mata air.

 ﴾۱۹ۙ ِعیٍۡن ﴿ ۡن ّمَ ٍس ّمِ
ۡ
ا

َ
ۡکَواٍب ّوَ اَبَاِریَۡق � َو ک

َ
بِا

20. Mereka tidak akan sakit 
kepala karenanya ddan  mereka 
tidak akan mabuk.

 ﴾۲۰ۙ ِزفُۡوَن ﴿
ۡ
ُعۡوَن َعۡنَہا َو لَا  یُن ا  یَُصّدَ

َّ ل

21. Dan membawa buah-
buahan eyang mereka pilih. 

 ﴾۲۱ۙ ُرۡوَن ﴿
خَیَّ

َ
مَّا یَت ّمِ َو فَاِکَہٍۃ  

22. Dan daging burung yang 
mereka gemari. 

 ﴾۲۲ؕ مَّا يَۡشَتُہۡوَن ﴿ ۡحِم  َطیٍۡر  ّمِ
َ
َو  ل

23. Dan di sana akan ada 
bidadari-bidadarif yang ber-
mata jeli.

 ﴾۲۳ۙ َو ُحۡوٌر ِعیٌۡن ﴿

24. Laksana mutiara yang 
tersimpan baik.

 ﴾۲۴ۚ ُنۡوِن ﴿
ۡ

الَۡمک ۡؤلَُؤ  
ُّ الل ۡمَثاِل 

َ
ا

َ
ک

25. Sebagai ganjaran atas apa 
yang telah mereka amalkan.

 ﴾۲۵﴿ یَۡعَمُلۡوَن  انُۡوا 
َ
ک َجَزٓاًء  ۭ بَِما 

26. Di dalamnya mereka ti-
dak akan mendengar gucapan 
sia-sia dan ucapan yang akan 
menjurus kepada dosa, 

 ﴾۲۶ۙ ثِۡيمًا ﴿
ۡ
ّوَ لَا  تَا لَا يَۡسَمُعۡوَن ِفۡیَہا لَۡغًوا  

27. melainkan hanya ucapan, 
“Salam sejahtera, salam sejah-
tera.”2964

ا  ِقۡیلًا  َسلًٰما َسلًٰما ﴿۲۷﴾ 
َّ ِال

a37 : 45;  55 : 55;  76 : 14.  b76 : 20.  c43 : 72;  76 : 16.  d37 : 48.
e52 : 23.  f44 : 55;  52 : 21.  g19 : 63;  78 : 36;  88 : 12.
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28. Dan mereka yang di sebelah 
kanan, alangkah bahagianya me-
reka yang di sebelah kanan itu.

 ﴾۲۸ؕ   اَۡصٰحُب الَۡیِمیِۡن ﴿
ۤ
َو اَۡصٰحُب الَۡیِمیِۡن ۙ۬ َما

29. Mereka akan berada di 
antara pohon-pohon Sidrah yang 
tidak berduri.2965

 ﴾۲۹ۙ ۡخُضۡوٍد ﴿
َ

فِۡي  ِسۡدٍر ّم

30. Dan buah-buah pisang yang 
bersusun-susun.2966  ﴾۳۰ۙ ۡنُضۡوٍد ﴿ ٍح  ّمَ

ۡ
ّوَ  َطل

para pengorek kesalahan dan pengecam Islam yang berdalih menemukan 
dalam Al-Qur’an sebutan mengenai surga yang mesum. Ayat ini pun memberi 
pengertian untuk menyelami sifat inti, dan hakikat sebenarnya tentang surga. 
Surga, sebagaimana di bayangkan dan dijanjikan kepada orang-orang Muslim 
oleh Al-Qur’an, akan merupakan tempat kenikmatan rohani, di dalam tempat 
itu percakapan yang berbau dosa, sia-sia atau kosong atau dusta (QS.78: 
36) tidak akan terdengar. Semua rahmatnya akan mencapai puncaknya serta 
kesempurnaannya dalam kedamaian – ialah kedamaian paripurna pada alam 
pikiran dan jiwa, yang tidak akan ada rahmat lebih besar lagi daripada itu. 
Surga yang dijanjikan kepada seorang Muslim telah ditetapkan sebagai 
“rumah keselamatan” dalam Al-Qur’an (QS.6: 128); martabat tertinggi 
dalam perkembangan rohani yang dapat dicapai orang-orang mukmin 
ialah “jiwa yang tenteram” (QS.89: 28); dan karunia terbesar yang akan 
diterima oleh para penghuni surga dari Tuhan ialah “damai” (QS.36: 59), 
karena Tuhan Sendiri adalah Pencipta kedamaian (QS.59: 24). Demikianlah 
tanggapan luhur Al-Qur’an tentang surga.

2965. Apabila naungan pohon Sidrah menjadi sangat teduh dan rimbun 
maka dalam udara panas dan kering seperti di negeri Arab, orang mukmin 
yang kelelahan serta keletihan bernaung dan beristirahat dengan amat nyaman 
di bawahnya. Sebab, kata Sidr telah diberi keterangan sifat Makhdūd, yang 
maksudnya, pohon-pohon surga itu tidak hanya akan memberikan naungan 
yang nyaman lagi teduh, melainkan juga runduk dikarenakan berat oleh 
buah-buahnya yang berlimpah-limpah, yakni nikmat-nikmat surga itu akan 
menyamankan dan berlimpah-limpah.

2966. Kalau pohon Sidrah yang tersebut dalam ayat sebelumnya, 
tumbuh di iklim yang kering, pohon pisang menghendaki banyak air 
untuk pertumbuhannya. Disebutkan kedua macam buah itu bersama-sama 
mengandung arti, bahwa buah-buah surgawi tidak hanya akan berlimpah-
limpah banyaknya lagi sangat lezat rasanya, melainkan juga akan diperoleh 
dalam segala iklim.
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31. Dan anaungan yang luas,  ﴾۳۱ۙ مُۡدۡوٍد ﴿
َ
ّوَ ِظّلٍ  ّم

32. Dan air yang tercurah,  ﴾۳۲ۙ ۡوٍب ﴿
ُ

ۡسک ّوَ َمٓاٍء  ّمَ
33. Dan buah-buahan yang ber-

limpah-limpah,
 ﴾۳۳ۙ ِثیَۡرٍۃ ﴿

َ
ّوَ  فَاِکَہٍۃ  ک

34. Yang tidak kunjung putus 
berbuah dan tidak terlarang,2967  ﴾۳۴ۙ ا َمۡقُطۡوَعٍۃ  ّوَ لَا  َممُۡنۡوَعٍۃ ﴿

َّ ل
35. Dan mereka akan mem-

punyai istri-istri mulia. 2967A  ﴾۳۵ؕ ۡرفُۡوَعٍۃ ﴿
َ
ّوَ فُُرٍش ّم

36. Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan mereka suatu pen-
ciptaan yang baik.

 ﴾۳۶ۙ ِانَۡشٓاًء ﴿ ٰنُہّنَ  
ۡ
اَنَۡشا   

ۤ
ا

َ ِانّ

37. Dan Kami menjadikan me-
reka gadis-gadis perawan,*

 ﴾۳۷ۙ اًرا ﴿
َ
اَبۡک ٰنُہّنَ  

ۡ
جََعل

َ
ف

38. Yang cantik jelita lagi, 
bsebaya dalam usia.2968  ﴾۳۸ۙ ُعُربًا  اَتَۡرابًا ﴿

39. Untuk mereka yang di 
sebelah kanan.

 ﴾۳۹� ﴿ الَۡیِمیِۡن  لِّاَۡصٰحِب  

2967. Nikmat-nikmat yang dijanjikan kepada para penghuni surga 
dalam surah ini dan surah-surah lainnya dalam Al-Qur’an memiliki sifat-sifat 
sebagai berikut: (a) Akan berlimpah-limpah; (b) Akan mudah diperoleh dan 
seutuhnya diserahkan kepada orang-orang mukmin; (c) Tidak akan berkurang 
atau berakhir; dan (d) Tidak akan menyebabkan kurang enak badan atau sakit.

2967A. Furusy (istri-istri) adalah jamak dari Firāsy, yang berarti tempat 
tidur; istri seseorang; suami seorang perempuan (Lane). Untuk melengkapi 
kebahagiaan dan ketenteraman pikiran, orang-orang mukmin akan 
memperoleh teman hidup istri-istri suci lagi cantik dari keturunan terhormat 
serta berkedudukan mulia.

2968.  ‘Urub adalah jamak dari ‘Arub, yang berarti, seorang perempuan 
yang amat mencintai suaminya dan patuh kepadanya (Lane).  Atrāb adalah 
jamak dari Tirb, yang berarti orang yang sebaya; seorang bangsawan 
agamawi; seseorang yang mempunyai cita rasa, kebiasaan, pandangan 
atau pendapat dan lain-lain yang sama (Lane). Istri cantik jelita, senantiasa 
menjaga kehormatan, dan setia serta mempunyai pendapat, cita rasa dan 
pandangan hidup yang sama dengan suaminya, adalah nikmat Ilahi paling 

a4 : 58;  13 ; 36.  b78 : 34.

* Kata ‘abkar’ atau ‘ibkar’ berarti ‘matsal’ artinya tidak ada tara bandingannya. Lihat al-Munjid.
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40. Segolongan besar dari 
antara orang-orang terdahulu 
yang beriman,

 ﴾۴۰ۙ لِیَۡن ﴿ َن  الۡاَّوَ   ّمِ
ٌ

ۃ
َّ ثُل

41. Dan segolongan besar dari 
antara orang-orang kemudian.

 ﴾۴۱ؕ ِخِریَۡن ﴿
ٰ

َن  الۡا   ّمِ
ٌ

ۃ
َّ َو ثُل

42. Dan mereka yang di se-
belah kiri, alangkah celakanya 
yang di sebelah kiri itu!

 ﴾۴۲ؕ َماِل ﴿   اَۡصٰحُب  الّشِ
ۤ
َماِل ۙ۬ َما َو اَۡصٰحُب الّشِ

43. Mereka akan berada di te-
ngah-tengah angin panas mem-
bara dan air panas mendidih,2969

 ﴾۴۳ۙ فِۡي  َسُمۡوٍم  ّوَ  َحِمۡیٍم ﴿

44. Dan, di bawah naungan 
asap hitam,

 ﴾۴۴ۙ ۡحُمۡوٍم ﴿
َ
ۡن   ّي ّوَ ِظّلٍ  ّمِ

45. Tidak sejuk dan tinggal di 
bawahnya tidak memberi ke-
hormatan.

ا  بَاِرٍد  ّوَ  لَا َکِریٍۡم ﴿۴۵﴾ 
َّ ل

46. Sesungguhnya, mereka 
sebelum itu hidup dalam ke-
mewahan, 

 ﴾۴۶ۚ َرِفیَۡن ﴿
ۡ
ُمت ٰذلَِک   قَۡبَل   انُۡوا  

َ
ک ۡم  

ُ
ہ

ِانَّ

47. Dan, mereka terus menerus 
berbuat dosa yang besar,

 ﴾۴۷ۚ الَۡعِظۡیِم ﴿ ِحۡنِث 
ۡ

ال َعلَي  ۡوَن  یُِصّرُ انُۡوا 
َ
ک َو 

48. Dan mereka dahulu me-
ngatakan, “Apakah jika kami 
sudah mati dan menjadi tanah dan 
tulang belulang, apakah sung-
guh kami aakan dibangkitkan 
kembali?”2970

ّوَ  تَُرابًا  ا  ّنَ
ُ
ک َو  ِمۡتَنا  ا 

َ
اَئِذ   ۬ۙ یَُقۡولُۡوَن  انُۡوا 

َ
ک َو 

 ﴾۴۸ۙ لََمۡبُعۡوثُۡوَن ﴿ ا  
َءِانَّ ِعَظاًما 

besar, yang seseorang dapat memperolehnya. Al-Qur’an mengatakan babwa 
akan ada wanita-wanita baik dan saleh di surga, sebab akan ada laki-laki 
baik dan muttaki. Adanya teman hidup yang baik, itulah yang menjadi sebab 
kehidupan manusia senang dan lengkap.

2969. Orang-orang kafir tenggelam dalam segala macam kegiatan mesum 
karena dipanasi nafsu berahi. Kepanasan nafsu itu akan mengambil wujud air 
panas dan angin panas membara.

a17 : 50;  23 : 83;  37 : 17;  56 : 48.

R.2
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49. a”Dan apakah demikian pula 
bapak-bapak kami terdahulu?”

لُۡوَن ﴿۴۹﴾  الۡاَّوَ بَٓاُؤنَا  
ٰ
ا اََو  

50. Katakanlah, “Sesugguhnya 
orang-orang terdahulu dan orang-
orang kemudian,”

 ﴾۵۰ۙ ِخِریَۡن ﴿
ٰ

لِیَۡن  َو  الۡا قُۡل  ِاّنَ الۡاَّوَ

51. “Pasti akan dihimpun se-
muanya di saat tertentu pada Hari 
yang telah ditetapkan.”

 ﴾۵۱﴿ ۡعُلۡوٍم  ّمَ یَۡوٍم  ِمۡیَقاِت  ِالٰي   � لََمۡجُمۡوُعۡوَن 

52. “Kemudian, sesungguhnya 
kamu, hai orang-orang yang sesat 
dan telah mendustakan kebenar-
an,

 ﴾۵۲ۙ بُۡوَن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

الُۡمک ۡوَن 
ُّ ٓال

َ
الّض اَیَُّہا  ۡم 

ُ
ک

ِانَّ ثُّمَ 

53. “kamu pasti akan makan 
pohon bzaqqum,”

 ﴾۵۳ۙ ۡوٍم ﴿
ُ
ۡن  َزّق جٍَر  ّمِ

َ
کُِلۡوَن ِمۡن ش

ٰ
لَا

54. c”Maka perutmu akan 
penuh dengannya,”

 ﴾۵۴ۚ الُۡبُطۡوَن ﴿ ِمۡنَہا  مَالِـُۡٔوَن  
َ

ف
55. “dan akan minum air yang 

mendidih di atasnya,”
 ﴾۵۵ۚ حَِمۡیِم ﴿

ۡ
ال ِمَن  َعلَۡیِہ  فَٰشِربُۡوَن 

56. “dan akan minum seperti 
unta kehausan.”2971  ﴾۵۶ؕ ِہۡیِم ﴿

ۡ
ال ُشۡرَب  فََشاِربُۡوَن 

2970. Pengingkaran terhadap hari kebangkitan dan akhirat, baik secara 
lisan ataupun amalan, merupakan akar semua dosa dan kejahatan di alam 
dunia. Tidak akan ada suatu pencegahan sebenar-benarnya lagi ampuh 
terhadap dosa, atau tidak akan ada perangsang untuk berbuat amal saleh tanpa 
adanya keimanan sejati dan hakiki kepada kehidupan sesudah mati.

2971. Ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya menggambarkan hukuman 
yang akan ditimpakan kepada orang berdosa di hari kemudian dengan bahasa 
yang sepadan dengan besar dosa mereka di dunia ini. Mereka melahapi apa 
yang telah diperoleh orang lain dengan mengeluarkan keringat sendiri, dan 
menderita oleh nafsu yang tiada puas-puas akan harta, yang ditumpuk mereka 
dengan jalan halal dan haram, dan karena kebanggaan atas harta itu mereka 
menolak seruan Ilahi. Sebagai hukuman, mereka akan diberi makan pohon 
Zaqqūm yang akan membakar perut mereka, dan mereka akan mendapat air 
mendidih guna pelepas haus mereka, dan seperti unta-unta sakit dan kehausan, 
dahaga mereka akan tetap tidak terlepaskan.

a37 : 18.  b37 : 63;  44 : 44-45.  c37 : 67.
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57. “Inilah jamuan mereka 
pada Hari Pembalasan.”

 ﴾۵۷ؕ یِۡن ﴿ ۡم یَۡوَم الّدِ
ُ
ا  نُُزلُہ

َ
ٰہذ

58. Kami telah menciptakan 
kamu, maka mengapakah kamu 
tidak menerima kebenaran?

قُۡوَن ﴿۵۸﴾  تَُصّدِ لَا  فََلۡو  ۡم 
ُ

َخلَۡقٰنک ۡحُن  
َ
ن

59. Apakah pendapat kamu 
tentang air mani ayang kamu 
pancarkan ke dalam rahim?

 ﴾۵۹ؕ ﴿ تُۡمُنۡوَن  ا  ّمَ اَفََرَءیۡتُۡم 

60. Apakah kamu yang men-
ciptakannya, ataukah Kami Sang 
Pencipta?

ٰخلُِقۡوَن ﴿۶۰﴾ 
ۡ

ۡحُن  ال
َ
  اَۡم  ن

ۤ
ۡخلُُقۡونَٗہ

َ
َءاَنۡتُۡم  ت

61. Kami telah menakdirkan 
kematian di antara kamu dan tidak 
ada yang mendahului bKami,

ۡحُن 
َ
ن َما  َو  الَۡمۡوَت  ُم 

ُ
بَۡیَنک ۡرنَا  قَّدَ ۡحُن 

َ
ن

 ﴾۶۱ۙ ﴿ بَِمۡسُبۡوِقیَۡن 
62. untuk menggantikan kamu 

dengan yang lain seperti kamu, 
dan Kami mengembangkan kamu 
ke dalam suatu bentuk yang tidak 
kamu ketahui? 2972

فِۡي  ۡم  
ُ

نُنِۡشَئک َو  اَۡمَثالَُکۡم  َل   َبّدِ
نُّ اَۡن  ٰۤي   َعل

َما لَا تَۡعلَُمۡوَن ﴿۶۲﴾ 

63. Dan sesungguhnya kamu 
telah mengetahui kejadian  per-
tama, maka mengapakah kamu 
tidak mengambil pelajaran?

لَا  فََلۡو  لٰي  لۡاُۡو ا َۃ 
َ
ۡشا

َّ لن ا َعلِۡمتُُم  لََقۡد  َو 

 ﴾۶۳﴿ َن  ۡو ُر
َّ
ک

َ
تَذ

64. Apakah kamu mengetahui 
apa yang kamu tanam?2973  ﴾۶۴ؕ ۡحُرثُۡوَن ﴿

َ
ت ا   ّمَ اَفََرَءیۡتُۡم  

2972. Kehancuran tubuh jasmani manusia tidak berarti kehidupan mereka 
berakhir. Maut hanyalah suatu perubahan keadaan atau bentuk. Sesudah ruh 
manusia lepas dari alam jasmani, ruh manusia diberi jasad lain yang tumbuh 
dan berkembang dan mengambil bentuk yang mustahil dapat diketahui atau 
bahkan dibayangkan oleh manusia.

2973. Ayat 64 sampai 72 memberikan keterangan secara ringkas 
mengenai barang-barang yang padanya bergantung kehidupan manusia di 
dunia ini. Tiga macam barang yang pokok adalah makanan, air, dan api.

a75 : 38.  b71 : 5.
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65. Apakah kamu menumbuh-
kannya, atau Kami Yang 
menumbuhkan?

 ﴾۶۵﴿ َن  ُعۡو ِر لّزٰ ا ۡحُن 
َ
ن اَۡم   

ۤ
نَٗہ ُعۡو َر تَۡز َءاَنۡتُۡم 

66. Sekiranya Kami meng-
hendaki niscaya Kami men-
jadikannya akering dan hancur, 
maka jadilah kamu terheran-heran.

 ﴾۶۶ۙ ﴿ ُہۡوَن 
َّ

تََفک تُۡم 
ۡ
فََظل ُحَطاًما  ٰنُہ 

ۡ
جََعل

َ
ل نََشٓاُء  لَۡو 

67. Seraya berkata, “Sesungguh-
nya kami benar-benar dibebani 
utang!”

 ﴾۶۷ۙ َرُمۡوَن ﴿
ۡ
ا  لَُمغ

ِانَّ

68. Bahkan kami orang-orang 
yang dijauhkan dari segala 
sesuatu.”

ۡحُن  َمۡحُرۡوُمۡوَن ﴿۶۸﴾ 
َ
بَۡل  ن

69. Apakah kamu memper-
hatikan air yang kamu minum?

 ﴾۶۹ؕ ﴿ تَۡشَربُۡوَن  ِذۡي 
َّ ال الَۡمٓاَء   اَفََرَءیۡتُُم  

70. Apakah kamu yang me-
nurunkannya dari awan, ataukah 
Kami Yang menurunkan?

ۡحُن 
َ
ن اَۡم  الُۡمۡزِن  ِمَن  اَنَۡزلُۡتُمۡوُہ  َءاَنۡتُۡم 

 ﴾۷۰﴿ ِزلُۡوَن 
ۡ
الُۡمن

71. Sekiranya Kami meng-
hendaki niscaya Kami menjadi-
kannya pahit, maka mengapakah 
kamu tidak bersyukur?

 ﴾۷۱﴿ ُرۡوَن 
ُ

تَۡشک لَا  فََلۡو  اَُجاًجا  ٰنُہ  
ۡ
َجَعل نََشٓاُء   لَۡو 

72. Apakah kamu memper-
hatikan bapi2974 yang kamu 
nyalakan?

 ﴾۷۲ؕ ﴿ تُۡوُرۡوَن  ِتۡي 
َّ ال اَر  الّنَ اَفََرَءیۡتُُم 

73. Apakah kamu yang me-
numbuhkan pohonnya, ataukah 
Kami Yang menumbuhkan?*

 ﴾۷۳﴿ ۡحُن الُۡمنِۡشـُۡٔوَن 
َ
  اَۡم ن

ۤ
جََرتََہا

َ
تُۡم ش

ۡ
َءاَنۡتُۡم اَنَۡشا

2974. Api memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Banyak kesenangan jasmaninya bergantung padanya. Api adalah suatu barang 
yang sangat besar gunanya, juga suatu barang yang dapat menimbulkan 
kebinasaan, jika tidak dipergunakan dengan cara yang tepat. Dalam abad 
serba mesin ini, hidup tanpa mempergunakan api adalah suatu kemustahilan. 
Industri, perniagaan atau perjalanan, penerangan tidak mungkin tanpa api.

a57 : 21.  b36 : 81.

* Untuk arti ‘syajaratun naar’ lihat Tafsir Kabir, Al-Razi
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74. Kami menjadikannya se-
bagai peringatan dan manfaat 
bagi orang-orang musafir.2975

 ﴾۷۴ۚ ﴿ ُمۡقِویَۡن 
ۡ
لِّل َمَتاًعا  ّوَ  کَِرًۃ  

ۡ
تَذ ٰنَہا 

ۡ
َجَعل ۡحُن 

َ
ن

75. aMaka sanjunglah nama 
Tuhan engkau Yang Mahaagung. ۡح  بِاۡسِم  َربَِّک الَۡعِظۡیِم ﴿٪۷۵﴾  فََسّبِ نصف 

الحزب    50


76. Maka aku2976 bersumpah 
dengan bintang-bintang yang 
berjatuhan,2977

جُۡوِم ﴿۷۶﴾ 
ُّ

فَلَاۤ  اُۡقِسُم  بَِمٰوِقِع  الن

77. Dan sesungguhnya itu ada-
lah kesaksian agung, seandainya 
kamu mengetahui.

 ﴾۷۷ۙ ۡو  تَۡعلَُمۡوَن َعِظۡیٌم ﴿
َ ّ ٗہ  لََقَسٌم  ل

َو  ِانَّ

78. Sesungguhnya itu adalah 
bAl-Qur’an yang mulia,  ﴾۷۸ۙ ِریٌۡم ﴿

َ
ٌن  ک

ٰ
ٗہ  لَُقۡرا

ِانَّ
79. Dalam csuatu  kitab ter-

pelihara dengan baik,2978  ﴾۷۹ۙ ُنۡوٍن ﴿
ۡ

ک فِۡي  کِٰتٍب ّمَ

2975. Orang-orang fakir-miskin dan lapar; musafir-musafir kelana di 
padang pasir atau mereka yang turun dari tunggangannya pada suatu tempat yang 
lengang sunyi (Aqrab).

2976. Kata Lā pada umumnya dipergunakan untuk memberikan tekanan arti 
pada suatu sumpah, yang berarti, bahwa hal yang akan diterangkan lebih lanjut 
adalah begitu jelas, sehingga tidak diperlukan memanggil sesuatu yang lain 
untuk memberikan kesaksian atas kebenarannya. Bila yang dimaksudkan ialah 
sanggahan terhadap suatu praduga (hipotesa) tertentu, maka Lā itu dipergunakan 
untuk menyatakan, bahwa apa yang tersebut sebelumnya tidak benar dan yang 
benar ialah yang berikutnya. 

2977. Ayat ini bersumpah dengan, dan berpegang kepada Nujūm yang 
berarti, bagian-bagian Al-Qur’an (Lane), sebagai bukti untuk mendukung 
pengakuan bahwa Al-Qur’an luar-biasa cocoknya untuk memenuhi tujuan besar 
di balik kejadian manusia, demikian pula untuk membuktikan keberasalan Al-
Qur’an sendiri dari Tuhan. Jika kata Mawāqi‘ diambil dalam arti tempat-tempat 
dan waktu bintang-bintang berjatuhan, maka ayat ini bermakna bahwa telah 
merupakan hukum Ilahi yang tidak pernah salah bahwa pada saat ketika seorang 
muslih rabbani (reformer) atau seorang nabi muncul, bintang-bintang berjatuhan 
dalam jumlah luar biasa banyaknya, dan yang demikian itu telah terjadi juga di 
masa Rasulullah Saw.

2978. Bahwa Al-Qur’an itu sebuah Kitab wahyu Ilahi yang terpelihara 
dan terjaga baik, merupakan tantangan terbuka kepada seluruh dunia, tetapi 
selama empat belas abad, tantangan itu tetap tidak terjawab atau tidak mendapat 
sambutan. Tiada upaya yang telah disia-siakan para pengecam yang tidak 

a69 : 53;  87 : 2.  b50 : 2.  c85 : 23.

R.3
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a20 : 5;  26 : 193.

80. Tidak ada yang dapat me-
mahami hakikatnya kecuali orang-
orang yang disucikan,2979* 

 ﴾۸۰ؕ ُرۡوَن ﴿ ا الُۡمَطّہَ
َّ   ِال

ۤ
ٗہ ا  یََمّسُ

َّ ل

81. aitu adalah wahyu yang di-
turunkan dari Tuhan  semesta alam, ّبِ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۸۱﴾  ۡن  ّرَ ِزیٌۡل  ّمِ

ۡ
تَن

82. Apakah terhadap firman ini 
kamu menganggap remeh?  ﴾۸۲ۙ ۡدِہُنۡوَن ﴿ حَِدیِۡث  اَنۡتُۡم  ّمُ

ۡ
ا  ال

َ
اَفَِبٰہذ

83. Dan kamu menjadikan re-
zekimu dengan mendustakan? 2980 بُۡوَن ﴿۸۳﴾  ِ

ّ
ذ

َ
ۡم تُک

ُ
ک

ۡم  اَنَّ
ُ

ۡجَعُلۡوَن  ِرۡزقَک
َ
َو ت

bersahabat untuk mencela kemurnian teksnya. Tetapi semua daya upaya ke arah 
ini telah membawa kepada satu-satunya hasil yang tidak terelakkan – walaupun 
tidak enak dirasakan oleh musuh-musuh – bahwa kitab yang disodorkan oleh 
Rasulullah Saw kepada dunia empat belas abad yang lalu, telah sampai kepada 
kita tanpa perubahan barang satu huruf pun (Muir).

Al-Qur’an adalah sebuah Kitab yang terpelihara baik dalam pengertian 
bahwa hanya orang-orang mukmin yang hatinya bersih dapat meraih khazanah 
keruhanian seperti diterangkan dalam ayat berikutnya. Ayat ini pun dapat berarti 
bahwa cita-cita dan asas-asas yang terkandung dalam Al-Qur’an itu tercantum 
di dalam kitab alam, yaitu cita-cita dan asas-asas itu sepenuhnya serasi dengan 
hukum alam. Seperti hukum alam, cita-cita dan asas-asas itu juga kekal dan tidak 
berubah serta hukum-hukumnya tidak dapat dilanggar tanpa menerima hukuman. 
Atau, ayat ini dapat diartikan bahwa Al-Qur’an dipelihara dalam fitrat yang telah 
dianugerahkan Tuhan kepada manusia (QS.30: 31). Fitrat insani berlandaskan 
pada hakikat-hakikat dasar dan telah dilimpahi kemampuan untuk sampai kepada 
keputusan yang benar. Orang yang secara jujur bertindak sesuai dengan naluri 
atau fitratnya, ia dengan mudah dapat mengenal kebenaran Al-Qur’an.

2979. Hanyalah orang yang bernasib baik saja diberi pengertian tentang, dan 
dapat mendalami kandungan arti Al-Qur’an yang hakiki, melalui cara menjalani 
kehidupan bertaqwa lalu meraih kebersihan hati dan dimasukkan ke dalam alam 
rahasia rohani makrifat Ilahi, yang tertutup bagi orang-orang yang hatinya tidak 
bersih. Secara tersambil dikatakannya bahwa kita hendaknya jangan menyentuh 
atau membaca Al-Qur’an sementara keadaan fisik kita tidak bersih.

2980. Orang-orang kafir takut kalau-kalau mereka, dengan menerima 
kebenaran, akan dijauhkan dari sumber-sumber kehidupan mereka. Jadi, demi 
memperoleh keuntungan kotor itulah maka mereka menolak seruan Ilahi; atau, 
ayat ini dapat diartikan bahwa orang-orang kafir menolak kebenaran sebagai 
sesuatu yang seakan-akan kehidupan mereka bergantung padanya saja. Bagimana 
jua pun keadaannya, mereka tidak akan menerima kebenaran.
* Ayat 78-80: Al-Qur’an merupakan kitab terbuka dan juga merupakan kitab tersembunyi. 
Secara zahir orang baik dan orang jahat sama-sama bisa membaca Al-Qur’an, tapi orang-orang 
yang disucikan Allah Swt saja yang bisa membuka rahasia-rahasia kandungannya.
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84. Maka mengapa tidak, apa-
bila ruh sampai di kerongkongan?  ﴾۸۴ۙ ُقۡوَم ﴿

ۡ
حُل

ۡ
فََلۡو لَاۤ  ِاَذا  بَلََغِت  ال

85. Dan kamu pada waktu itu 
terus memperhatikan,  ﴾۸۵ۙ َو اَنۡتُۡم  ِحۡیَنِئٍذ  تَۡنُظُرۡوَن ﴿

86. adan Kami lebih dekat 
kepadanya dari kamu, akan tetapi 
kamu tidak melihat.

ا  
َّ ل لِٰکۡن  َو  ۡم 

ُ
ِمۡنک ِالَۡیِہ  اَۡقَرُب  ۡحُن 

َ
ن َو 

 ﴾۸۶﴿ تُۡبِصُرۡوَن 
87. Lantas mengapa, jika kamu 

tidak dimintai pertanggungjawab-
an,

 ﴾۸۷ۙ ۡنتُۡم  َغیَۡر  َمِدیِۡنیَۡن ﴿
ُ
فََلۡو لَاۤ  ِاۡن  ک

88. kamu tidak dapat mengem-
balikannya, jika kamu orang yang 
benar?

ۡنتُۡم ٰصِدِقیَۡن ﴿۸۸﴾ 
ُ
  ِاۡن  ک

ۤ
تَۡرِجُعۡونََہا

89. Maka jika ia dari antara 
mereka yang dekat kepada Tuhan,  ﴾۸۹ۙ بِیَۡن ﴿ اَن ِمَن الُۡمَقّرَ

َ
  ِاۡن ک

ۤ
ا ّمَ

َ
فَا

90. baginya ada kesenangan, dan 
keharuman yang menggembirakan 
dan surga kenikmatan.

ُت نَِعۡیٍم ﴿۹۰﴾  فََرۡوٌح  ّوَ  َرۡيحَاٌن ۙ۬ ّوَ َجّنَ

91. Dan ada pun jika ia dari 
golongan kanan,  ﴾۹۱ۙ اَن ِمۡن  اَۡصٰحِب الَۡیِمیِۡن ﴿

َ
  ِاۡن  ک

ۤ
ا َو اَّمَ

92. Maka keselamatan bagi eng-
kau selamanya, dari golongan 
kanan!

 ﴾۹۲ؕ َک ِمۡن  اَۡصٰحِب الَۡیِمیِۡن ﴿
َّ فََسلٌٰم  ل

93. Dan ada pun jika ia dari 
golongan yang mendustakan lagi 
sesat,

 ﴾۹۳ۙ ﴿ ٓالِّیَۡن 
َ

الّض بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

الُۡمک ِمَن  اَن 
َ
ک ِاۡن    

ۤ
ا اَّمَ َو 

94. Maka baginya ada jamuan 
air mendidih,*  ﴾۹۴ۙ ۡن َحِمۡیٍم ﴿ ُزٌل ّمِ

ُ
فَن

95. Dan dibakar dalam neraka,   َجِحۡیٍم ﴿۹۵﴾ 
ُ

ّوَ تَۡصلَِیۃ
96. Sesungguhnya bini adalah 

haqqul yaqin.  ﴾۹۶ۚ  الَۡیِقیِۡن ﴿
ُ

ُہَو  َحّق
َ
ا  ل

َ
ِاّنَ ٰہذ

97. Maka sanjunglah nama 
Tuhan engkau cYang Mahaagung. ۡح  بِاۡسِم  َربَِّک الَۡعِظۡیِم ﴿٪۹۷﴾ فََسّبِ 

a50 : 17.  b35 : 32.  c56 : 75.

*   ‘nazala: manzilu’ lihat Kamus al-Munjid.
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Surah 57
AL-HADĪD

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 30, dengan basmalah

Rukuknya : 4

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini Surah pertama dari antara sepuluh surah Madaniyah, 
yang berakhir pada surah 66. Agaknya surah ini diturunkan sesudah 
penaklukan kota Mekah atau Perjanjian Hudaibiyah, seperti jelas dari 
sebutan al-Fath (Kemenangan) dalam ayat ke-11, yang menunjuk 
kepada jatuhnya kota Mekah atau menurut beberapa sumber, lebih 
tepat mengisyaratkan kepada Perjanjian Hudaibiyah.

Seri surah-surah yang dimulai dengan surah As-Saba’ dan yang, 
kecuali tiga surah Madaniyah sisipan – Muhammad, Al-Fath, dan AI-
Hujurat – telah berlanjut tanpa putus, berakhir pada surah sebelum ini 
dan telah menggenapi pokok pembahasan surah-surah Makkiyah itu. 
Akan tetapi, dengan surah sekarang ini dimulailah seri baru surah-
surah Madaniyah, dan berakhir pada Surah Al-Tahrim.

Pada surah sebelum ini dinyatakan, bahwa Al-Qur’an adalah kitab 
terpelihara baik (ayat 79), yang antara lain maksudnya bahwa ajaran-
ajarannya serasi sekali dengan hukum alam dan dengan kehendak serta 
tuntutan fitrat akal, dan pikiran sehat manusia. Surah sekarang ini mulai 
dengan mengemukakan sifat-sifat Ilahi; Mahakuasa, Mahabijaksana. 
Dan sungguh wajarlah bahwa Wujud Yang Mahabijaksana dan 
Mahakuasa harus menurunkan sebuah Kitab, yang ajaran-ajarannya 
sesuai dengan hukum alam, dengan akal serta dengan kata-hati manusia.

Ikhtisar Surah 
Pada ketujuh surah Makkiyah sebelum ini, terutama pada ketiga 

surah yang terdekat dengan surah ini – Al-Qamar, Al-Rahman dan 
Al-Waqi‘ah dikemukakan dengan berulang-ulang dalam bahasa 
perumpamaan tetapi kuat sekali, bahwa suatu perubahan besar, suatu 
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kebangkitan kembali yang hakiki, akan segera ditimbulkan oleh 
Rasulullah Saw di tengah-tengah suatu kaum, yang berabad-abad 
lamanya telah merangkak-rangkak di atas debu dan lumpur kerendahan 
akhlak; dan yang, disebabkan tidak mempunyai hubungan aktif dengan 
masyarakat beradab, telah dipandang sebagai bangsa kelas rendah dan 
hina di antara segala bangsa.

Surah sekarang ini memaparkan bahwa “fajar-raya” kemajuan 
dan kekuasaan luar biasa bagi bangsa yang rendah itu, yakni bangsa 
Arab, telah menyingsing dan bahwa kemenangan pada akhimya bagi 
kebenaran atas kebatilan sudah nampak. Akan tetapi, ada beberapa 
syarat pokok yang harus dipenuhi sebelum kejadian itu menjadi 
sempurna. Yaitu pada diri kaum Muslimin harus ada keimanan yang 
teguh lagi tidak tergoyahkan terhadap gagasan-gagasan Islam, serta ada 
kesediaan memberikan pengorbanan jiwa dan harta yang diperlukan, 
guna melanjutkan perjuangan Islam. 

Kemudian, orang-orang mukmin diberitahu bahwa mereka, 
sesudah mencapai kekuasaan dan kemakmuran, hendaknya jangan 
melalaikan segi akhlak dan jangan tergila-gila dalam mengejar 
kesenangan duniawi yang bersifat fana itu. Surah ini selanjutnya 
meneruskan pokok pembahasannya, yakni semenjak zaman bihari 
utusan-utusan Allah senantiasa muncul di dunia untuk membimbing 
manusia kepada tujuan hidup mereka, yaitu keridaan Allah, dan hal 
itu tidak dapat dicapai dengan menjalani hidup mati-raga (menolak 
segala yang menyenangkan diri) atau melarikan diri dari dunia ramai, 
sebagaimana para pengikut Nabi Isa As sudah keliru beranggapan dan 
mengamalkannya, melainkan harus memanfaatkan selayak-layaknya 
kekuatan dan kemampuan tabii yang telah dikaruniakan oleh Tuhan 
kepada manusia dan memanfaatkan sarana-sarana dan barang-barang 
yang telah diciptakan Tuhan baginya.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apa pun yang ada di langit 
dan di bumi bmenyanjung2981 
Allah, dan Dia Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.

ُہَو   َو   ۚ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ َح   َسّبَ

حَِکۡیُم ﴿۲﴾ 
ۡ

الۡعَِزیُۡز  ال

3. Kepunyaan-Nya kerajaan 
langit dan bumi, Dia meng-
hidupkan dan cDia mematikan,2982 
dan Dia berkuasa atas segala 
sesuatu.

 ۚ یُِمۡیُت  َو  یُۡحٖي   ۚ الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 
ۡ
ُمل لَٗہ  

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۳﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َو ُہَو  َعلٰي ک

2981. Sabbaha f ī Hawā ’ i jihī artinya, ia menyibukkan diri dalam mencari 
nafkah, atau sibuk dalam urusannya. Sabh berarti, mengerjakan pekerjaan, 
atau mengerjakannya dengan usaha sekeras-kerasnya serta secepat-cepatnya, 
dan ungkapan Subhān Allāh menyatakan kecepatan pergi berlindung kepada 
Tuhan dan kesigapan melayani dan menaati perintah-Nya.

Dari segi akar kata, lafaz Tasbīh merupakan kata benda infinitive (Isim 
Masdar), berasal dari Sabbaha yang artinya, menyatakan bahwa Tuhan itu 
jauh dari segala kekurangan atau aib, atau cepat-cepat memohon bantuan ke 
hadirat Tuhan dan sigap dalam menaati Dia, sambil mengatakan Subhān Allāh 
(Lane). Oleh karena itu ayat ini berarti, bahwa segala sesuatu di alam semesta 
sedang melakukan tugasnya masing-masing dengan cermat dan teratur, dan 
dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan serta kekuatan-kekuatan 
yang dilimpahkan Tuhan kepadanya, memenuhi tujuan ia diciptakan dengan 
cara yang ajaib sekali, sehingga kita, mau tidak mau, harus mengambil 
kesimpulan, bahwa Sang Perencana dan Arsitek alam semesta ini, sungguh 
Mahakuasa dan Mahabijaksana, dan bahwa seluruh dunia secara keseluruhan 
dan tiap-tiap makhluk secara individu serta dalam batas kemampuannya 
masing-masing, memberi kesaksian mengenai kebenaran yang tidak dapat 
dipungkiri, bahwa karya Tuhan itu mutlak bebas dari setiap kekurangan, aib 
atau ketidaksempurnaan dalam segala seginya yang beraneka ragam dan 
banyak itu. Inilah maksud kata Tasbīh.

2982. Proses pembangunan dan penghancuran bekerja secara serempak 
setiap saat pada segala sesuatu dalam alam semesta.

a1 :1.  b17 : 45;  24 : 42;  61 : 2;  62 : 2; 64 : 2.  c3 : 157;  7 : 159;  44 : 9.
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2983. Tuhan adalah Sebab Awal segala perkara.
2984. Dia adalah Sebab Awal dan Akhir.
2985. Dia nampak dengan nyata dalam karya-Nya, atau Dia nampak 

lebih jelas daripada apa pun lainnya.
2986. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhan; atau Dia 

memaklumi segala sesuatu namun Dia Sendiri tidak termaklumi.
2987. Artinya ialah bahwa Tuhan Sendiri mengetahui, bilamana suatu 

ajaran Ilahi tertentu diperlukan bagi suatu bangsa tertentu; begitu pula kapan 
harus menariknya kembali ke langit, yakni memansukhkan (membatalkan) 

4. Dia-lah Yang Awal2983 dan 
Yang Akhir, 2984 Yang Nyata2985 dan 
Yang Tersembunyi, 2986 dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu.

  ۚ الَۡباِطُن  َو  اِہُر 
َ

الّظ َو  ِخُر 
ٰ

الۡا َو  ُل  الۡاَّوَ ُہَو 

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۴﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َو ُہَو  بِک

5. Dia-lah Yang telah men-
ciptakan langit dan bumi adalam 
enam masa, kemudian Dia ber-
semayam di atas ‘Arasy. Dia 
mengetahui bapa yang masuk ke 
bumi dan apa yang keluar darinya, 
dan apa yang turun dari langit dan 
apa yang naik kepadanya.2987 Dan 
Dia beserta kamu di mana pun 
kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.*

ِۃ   ِسّتَ فِۡي  الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت   الّسَ َخلََق  ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

اَیَّاٍم ثُّمَ  اۡسَتٰوي َعلَي الۡعَۡرِش ؕ یَۡعلَُم َما یَِلُج  
ِمَن  ِزُل 

ۡ
یَن َما  َو  ِمۡنَہا  َيۡخُرُج  َما  َو  الۡاَۡرِض  فِي 

ۡم  اَیَۡن 
ُ

َمٓاِء  َو َما یَۡعُرُج ِفۡیَہا ؕ َو ُہَو َمَعک الّسَ

 ﴾۵﴿ؕ بَِصیٌۡر  تَۡعَمُلۡوَن   بَِما  ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ۡنتُۡم 

ُ
ک َما 

6. Kepunyaan Dia-lah ckeraja-
an langit dan bumi. Dan kepada 
Allah segala perkara dikembali-
kan. 

ِہ  
اللّٰ ي 

َ
ِال الۡاَۡرِضَؕو  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 

ۡ
ُمل لَٗہ 

تُۡرَجُع الۡاُُمۡوُر ﴿۶﴾ 

a7 : 55;  11 : 8;  25 : 60;  32 : 5.   b34 : 3.  c2 : 108;  7 : 159.

* Maksud Allah Swt bersemayam di atas Arasy adalah, setelah Dia menyempurnakan semua 
penciptaan alam semesta, Dia tidak duduk santai, melainkan bersemayam di Arasy untuk 
mengawasinya. Di dunia ini, pekerjaan apa pun yang dalam penglihatan kita berjalan dengan 
sendirinya, terdapat malaikat yang tidak terhitung banyaknya yang mengawasinya atas perintah 
Allah Swt.
‘Ya‘lamu maa fil ardhi wa maa yakhruju min ha’ – “Setiap waktu ada saja yang naik ke langit, dan 
ada saja yang turun ke bumi.” Sebagian ada yang berupa uap dan lain-lain yang dikembalikan lagi 
ke bumi. Tapi ada juga sebagian gelombang infra merah dan gelombang magnetik yang bergerak ke 
atas dan keluar dari bumi. Begitu juga meteor dan gelombang infra merah dari langit terus menerus 
menerpa Bumi. Penelitian tentangnya terus menerus dilakukan. Walaupun sudah banyak yang 
diketahui, para ilmuwan tetap saja hanya mengetahui sedikit tentang gelombang-gelombang yang 
turun dari langit. Bahasan ini belum diketahui orang-orang di zaman Rasulullah Saw.
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ajaran itu jika sudah mengalami kerusakan dan berhenti memenuhi keperluan-
keperluan rohani bangsa, yang kepadanya diberikan ajaran itu. Dan Dia 
Sendiri pulalah mengetahui kapan Dia hendak menurunkan ajaran baru.

2988. Kata “perjanjian” yang diutarakan dalam ayat ini maksudnya 
ialah keimanan kepada Tuhan yang ditanamkan dalam fitrat manusia dan 
kerinduan mencari kedekatan kepada-Nya.

7. aDia memasukkan malam 
ke dalam siang dan memasukkan 
siang ke dalam malam. Dan Dia 
Maha Mengetahui apa yang 
terkandung di dalam dada.

فِي  َہاَر  الّنَ یُۡولُِج   َو  َہاِر  الّنَ فِي  ۡیَل 
َّ ال یُۡولُِج 

ُدۡوِر ﴿۷﴾  الّصُ اِت 
َ

بِۢذ َعلِۡیٌم  ُہَو  ۡیِل ؕ َو 
َّ ال

8. Berimanlah kepada Allah 
dan Rasul-Nya, dan belanja-
kanlah dari apa yang Dia telah 
menjadikan kamu pewaris di 
dalamnya. Maka orang-orang 
yang beriman dari antara kamu 
dan menafkahkan hartanya 
bagi mereka ganjaran yang 
besar.

َجَعلَُکۡم   ِممَّا  اَنِۡفُقۡوا  َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 
بِاللّٰ ِمنُۡوا 

ٰ
ا

ۡم 
ُ

ِمۡنک َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ فَال  ؕ ِفۡیِہ  ۡخلَِفیَۡن 
َ

ۡست ّمُ

 ﴾۸﴿ۚ ِبیٌۡر 
َ
ۡم  اَۡجٌر ک

ُ
َو اَنَۡفُقۡوا لَہ

9. Dan mengapakah kamu 
tidak beriman kepada Allah, 
sedangkan Rasul itu memanggil 
kamu supaya kamu beriman 
kepada Tuhan kamu, dan 
sungguh Dia telah mengambil 
satu perjanjian darimu,2988 jika 
kamu orang-orang yang ber-
iman?

ُسۡوُل  الّرَ َو   ۚ ِہ 
بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوَن  لَا  لَُکۡم  َما  َو 

 
َ

اََخذ قَۡد  َو  ۡم 
ُ

بَِربِّک لُِتۡؤِمنُۡوا  ۡم 
ُ
یَۡدُعۡوک

 ﴾۹﴿ ۡؤِمِنیَۡن   ّمُ ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ۡم 

ُ
ِمۡیَثاقَک

10. Dia-lah yang telah bme-
nurunkan kepada hamba-Nya 
tanda-tanda yang nyata supaya 
Dia cmengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya. Dan 
sesungguhnya Allah Maha Pe-
nyantun, Maha Penyayang ter-
hadapmu.

ٰنٍت  ٰیٍت  ۭ بَّیِ
ٰ
ا َعۡبِدٖہۤ  َعلٰي  ُل  ّزِ

َ
یُن ِذۡي 

َّ ال ُہَو 

ۡوِر ؕ َو ِاّنَ  ي الّنُ
َ

لُٰمِت  ِال
ُ

َن الّظ ۡم ّمِ
ُ

لُِّيۡخِرَجک

ِحۡیٌم ﴿۱۰﴾  َرُءۡوٌف ّرَ
َ

ۡم  ل
ُ

َہ  بِک
اللّٰ

a22 : 62;  31 : 30;  35 : 14.  b22 : 17;  24 : 35;  58 : 6.  c14 : 6;  33 : 44.
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11. Dan mengapa kamu tidak 
membelanjakan harta di jalan 
Allah, padahal kepunyaan Allah 
warisan2989 langit dan bumi? 
Tidak sama di antara kamu orang 
yang membelanjakan dan ber-
perang sebelum kemenangan 
itu.2990 Mereka lebih besar de-
rajatnya daripada orang-orang 
yang membelanjakan akemudian. 
Dan semua yang telah Allah 
janjikan adalah yang terbaik. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

ِہ 
لِلّٰ َو  ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  تُۡنِفُقۡوا  ا 
َّ اَل لَُکۡم   َما   َو 

ۡم 
ُ

ٰمٰوِت َو الۡاَۡرِضؕ  لَا يَۡسَتِوۡي  ِمۡنک ِمیَۡراُث الّسَ

ِٰٓئَک  َتَل ؕ اُول
ٰ
ۡن  اَنَۡفَق ِمۡن قَۡبِل الَۡفۡتِح َو ق ّمَ

اَنَۡفُقۡوا  ِمْن  ۭ بَۡعُد  ِذیَۡن 
َّ ال َن  ّمِ  

ً
َدَرَجۃ اَۡعَظُم 

ُہ بَِما 
حُۡسٰنيؕ  َو اللّٰ

ۡ
ُہ  ال

َعَد اللّٰ ا ّوَ
ًّ ل

ُ
َتُلۡواؕ  َو ک

ٰ
َو ق

تَۡعَمُلۡوَن َخِبیٌۡر ﴿٪۱۱﴾  

12. bSiapakah yang hendak me-
minjamkan kepada Allah pinjam-
an yang baik, maka Dia akan me-
lipatgandakannya baginya, dan 
baginya ganjaran yang mulia.

َحَسًنا  قَۡرًضا  َہ 
اللّٰ یُۡقِرُض  ِذۡي 

َّ ال َذا  َمۡن 

 ﴾۱۲﴿ ِریٌۡم 
َ
ک اَۡجٌر    

ۤ
لَٗہ َو  لَٗہ   فَُیٰضِعَفٗہ  

13. Pada Hari ketika engkau 
melihat laki-laki mukmin dan 
perempuan-perempuan mukmin, 
cahaya mereka akan berlari-lari di 
hadapan cmereka dan di sebelah 
kanan mereka, dan para malaikat 
akan berkata kepada mereka, 
“Kabar suka bagimu pada hari 
ini tentang kebun-kebun yang 
di bawahnya mengalir sungai-
sungai”, mereka akan menetap 
di dalamnya. Itulah kemenangan 
yang sangat besar.*

يَۡسٰعي  الُۡمۡؤِمٰنِت  َو  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  تََري  یَۡوَم 

ُم  
ُ

بُۡشٰرىک یَۡمانِہِۡم  
َ
بِا َو  اَیِۡدیۡہِۡم  بَیَۡن   ۡم 

ُ
نُۡوُرہ

الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٌت  َجّنٰ الَۡیۡوَم 

 ﴾۱۳ۚ ﴿ الَۡعِظۡیُم  الَۡفۡوُز   ُہَو   ٰذلَِک   ؕ ِفۡیَہا  ٰخلِِدیَۡن 

2989. Manusia akan terpaksa meninggalkan di dunia ini semua harta 
benda miliknya, yang pada hakikatnya memang kepunyaan Tuhan juga.

2990. Jatuhnya kota Mekah atau Perjanjian Hudaibiyah.

a4 : 96;  9 : 20.  b2 : 246;  64 : 18;  73 : 21.  c66 : 9

* Orang-orang beriman mendapatkan nur sebagai hasil dari petunjuk yang mereka dapatkan. 
Maksud kata ‘tangan kanan’ adalah petunjuk.

R.2
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14. Pada Hari ketika orang-
orang munafik laki-laki dan 
orang-orang munafik perempuan 
akan berkata kepada orang-orang 
yang beriman, “Tunggulah kami 
sejenak supaya kami memperoleh 
sebagian cahayamu.”2991 Akan 
dikatakan kepada mereka, “Kem-
balilah ke belakang kamu2992 dan 
carilah cahaya.” Lalu akan 
didirikan di antara mereka 
dinding2993 yang berpintu. Di 
dalamnya ada rahmat dan di 
luarnya ada azab.

ِذیَۡن 
َّ لِل الُۡمٰنِفٰقُت  َو  الُۡمٰنِفُقۡوَن  یَُقۡوُل   یَۡوَم 

ۡم ۚ  ِقۡیَل 
ُ
ۡوِرک

َمنُوا انُۡظُرۡونَا نَۡقَتِبۡس ِمۡن نُّ
ٰ
ا

فَُضِرَب   ؕ نُۡوًرا  فَالَۡتِمُسۡوا  ۡم 
ُ
َوَرٓاَءک اۡرِجُعۡوا 

 
ُ

ۡحَمۃ ٗہ  بَاٌب ؕ بَاِطُنٗہ  ِفۡیِہ الّرَ
َ ّ ۡم بُِسۡوٍر ل

ُ
بَۡیَنہ

 ﴾۱۴ؕ اُب  ﴿
َ

َو َظاِہُرٗہ  ِمۡن  ِقَبِلِہ  الَۡعذ

15. Orang-orang munafik itu 
akan berseru kepada mereka yang 
beriman, “Bukankah kami dahulu 
beserta kamu?” Mereka yang 
beriman akan berkata, “Ya, akan 
tetapi kamu membiarkan diri 
kamu jatuh ke dalam godaan dan 
menunggu kehancuran kami, dan 
kamu ragu, dan keinginanmu yang 
sia-sia memperdayakan kamu 
sehingga datanglah keputusan 
Allah, 2994 dan setan yang sangat 
menipu itu telah menipu kamu 
tentang Allah.”

بَلٰي  ۡم ؕقَالُۡوا 
ُ

َعک ّمَ ۡن 
ُ

نَک اَلَۡم  ۡم 
ُ
یَُناُدۡونَہ

َو  تََربَّۡصتُۡم  َو  ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک فََتۡنتُۡم  ۡم 
ُ

ک لِٰکّنَ َو 

اَۡمُر  َجٓاَء  ي 
ٰ
َحّت الۡاََمانِّيُ  ُم 

ُ
تۡک َغّرَ َو  اۡرتَۡبتُۡم 

ُرۡوُر ﴿۱۵﴾ 
َ
ِہ الۡغ

ۡم بِاللّٰ
ُ
ک ِہ  َو َغّرَ

اللّٰ

2991. “Cahayamu” dapat diartikan, cahaya keimananmu dan amal 
salehmu atau, cahaya makrifat Ilahi dan cahaya kemampuan mencari dan 
mencapai keridaan Tuhan di dunia ini juga.

2992. Kata Warā’akum dapat diartikan kehidupan di dunia ini.
2993. Kata “dinding” boleh diartikan dinding Islam atau dinding Al-

Qur’an. Karena orang-orang kafir tinggal di sebelah luar dinding itu, maka 
tindakan mereka itu di akhirat akan mengambil bentuk seperti sebuah dinding.

2994. Azab Ilahi.
2995. Kata-kata “itulah sahabatmu” agaknya telah dipergunakan secara 
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16. “Maka pada Hari ini tidak 
akan diterima dari kamu tebusan 
dan tidak pula dari orang-orang 
yang ingkar. Tempat tinggal 
kamu adalah api. Itulah sahabat 
kamu, 2995 dan seburuk-buruknya 
tempat kembali.”

ِمَن  لَا  ّوَ    
ٌ

ِفۡدیَۃ ۡم 
ُ

ِمۡنک  
ُ

یُۡؤَخذ لَا  فَالَۡیۡوَم 

ۡمؕ 
ُ

اُرؕ  ِہَي َمۡولٰىک ُم  الّنَ
ُ

ٰوىک
ۡ
ُرۡواؕ  َما

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ ال

َۡمِصیُۡر ﴿۱۶﴾  َس ال
ۡ
َو بِئ

17. Apakah belum sampai 
waktu bagi orang-orang yang 
beriman bahwa hati mereka 
tunduk  untuk mengingat Allah 
dan apa yang telah turun dari 
kebenaran, dan janganlah mereka 
menjadi seperti orang-orang yang 
diberi kitab sebelumnya, maka 
zaman aman menjadi panjang 
atas amereka, maka  bhati mereka 
menjadi keras, dan kebanyakan 
dari mereka menjadi durhaka?

ۡم  
ُ
قُُلۡوبُہ ۡخَشَع 

َ
ت اَۡن   ا   َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ِن  
ۡ
یَا اَلَۡم 

ۡونُۡوا 
ُ

حَّقِ  �  َو لَا یَک
ۡ

ِہ  َو َما  نََزَل ِمَن ال
ِر اللّٰ

ۡ
لِِذک

فََطاَل  قَۡبُل  ِمۡن  الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال

َ
ک

ِثیٌۡر  
َ
ک َو   ؕ ۡم 

ُ
قُُلۡوبُہ فََقَسۡت  الۡاََمُد  َعلَۡیہُِم 

ِسُقۡوَن ﴿۱۷﴾ 
ٰ
ۡم ف

ُ
ۡنہ ّمِ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  54

18. Ketahuilah,  bahwa Allah 
cmenghidupkan bumi sesudah 
matinya. Sesungguhnya Kami 
telah menjelaskan tanda-tanda 
kepadamu supaya kamu mengerti.

َہ یُۡحِي الۡاَۡرَض بَۡعَد َمۡوتَِہا ؕ قَۡد 
ا  اَّنَ اللّٰ ِاۡعلَُمۡوۤ

 ﴾۱۸﴿ تَۡعِقُلۡوَن  ُکۡم  
َّ لََعل ٰیِت 

ٰ
الۡا لَُکُم  ا  ّنَ بَّیَ

19. Sesungguhnya orang-orang 
laki-laki yang memberi sedekah 
dan orang-orang perempuan yang 
memberi sedekah; dan mereka 
yang telah memberi pinjaman 
kepada Allah dpinjaman yang 
baik, akan dilipatgandakan bagi 
mereka, dan bagi mereka ada 
ganjaran yang sangat mulia.

اَۡقَرُضوا  َو  ِت 
ٰ
ق ّدِ الُۡمّصَ َو  ِقیَۡن  ّدِ الُۡمّصَ ِاّنَ  

اَۡجٌر  ۡم  
ُ
لَہ َو  ۡم  

ُ
لَہ یُّٰضَعُف  َحَسًنا  قَۡرًضا  َہ  

اللّٰ

ِریٌۡم ﴿۱۹﴾ 
َ
ک

sindiran. Atau, kata-kata itu dapat diartikan, bahwa hanya api neraka akan 
membersihkan mereka dari kekotoran dan karat dosa yang dahulu diperbuat 
orang-orang kafir di dunia ini dan akan menjadikan mereka mampu mencapai 
kemajuan rohani, dan dengan demikian akan menjadi “sahabat” bagi mereka.

a21 : 45.  b2 : 75;  6 : 44.  c35 : 10.  d2 : 246.
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20. Dan orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan rasul-
rasul-Nya mereka adalah orang-
orang yang benar dan menjadi 
saksi di sisi Tuhan mereka. Me-
reka akan mendapatkan ganjaran 
dan cahaya. Tetapi mereka yang 
ingkar dan mendustakan Tanda-
tanda Kami mereka adalah para 
penghuni Jahanam.

ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  اُول ُرُسِلٖہۤ   َو  ِہ  

بِاللّٰ َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡم  
ُ
َہَدٓاُء  ِعۡنَد َربِّہِۡم ؕ لَہ

ُ
یُۡقۡوَن ۖ َو الّش ّدِ الّصِ

بُۡوا 
َّ

ذ
َ
ک َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ۡم َؕو 
ُ
نُۡوُرہ َو  ۡم 

ُ
اَۡجُرہ

جَِحۡیِم ﴿٪۲۰﴾ 
ۡ

ِٰٓئَک اَۡصٰحُب ال  اُول
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بِا 

21. Ketahuilah bahwasanya 
akehidupan dunia ini hanyalah 
permainan, pengisi waktu, per-
hiasan dan saling berbangga di 
antara kamu dan bersaing dalam 
banyaknya harta dan anak. 
Kehidupan ini seperti hujan, 
tanaman-tanamannya mengagum-
kan para penanamnya, kemudian 
tanaman itu mengering dan 
engkau melihatnya menjadi ku-
ning lalu bmenjadi hancur. Dan di 
akhirat ada azab yang sangat 
keras, ampunan dan keridhaan 
dari Allah. Dan kehidupan dunia 
ini hanyalah kesenangan semen-
tara yang menipu.

ّوَ  ۡہٌو 
َ
ل ّوَ  لَِعٌب  نَۡیا  الّدُ حَٰیوُۃ  

ۡ
ال َما 

اَنَّ ا  ِاۡعلَُمۡوۤ

الۡاَۡمَواِل  فِي  اثٌُر 
َ
تَک َو  ۡم 

ُ
بَۡیَنک تََفاُخٌر   ۭ   ّوَ    

ٌ
ِزیَۡنۃ

اَر 
َ
جََب الُۡکّف

ۡ
َمَثِل َغۡیٍث اَع

َ
َو الۡاَۡولَاِد ؕ ک

ۡوُن 
ُ

یَک ثُّمَ   ا  ّرً
َ
ُمۡصف ٰرىُہ 

َ
فَت یَِہۡیُج  ثُّمَ  نََباتُٗہ  

َشِدیٌۡد �ّوَ  اٌب 
َ

َعذ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  ُحَطاًماَؕو 

حَٰیوُۃ  
ۡ

ال َما  َو   ؕ ِرۡضَواٌن  َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ َمۡغفَِرٌۃ 

ُرۡوِر ﴿۲۱﴾ 
ُ
ا َمَتاُع  الۡغ

َّ   ِال
ۤ
نَۡیا الّدُ

22. cBerlomba-lombalah dalam 
mencari ampunan Tuhanmu dan 
surga yang nilainya2996 setara 
dengan langit dan bumi, yang 
telah disediakan bagi orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan 
para rasul-Nya. Itulah karunia 
Allah, Dia menganugerahkannya 
kepada siapa yang Dia kehendaki, 
dan Allah Pemilik karunia yang 
besar.

ٍۃ  َجّنَ َو  ۡم 
ُ

بِّک ّرَ ۡن  ّمِ َمۡغفَِرٍۃ  ِالٰي  ا  َسابُِقۡوۤ

 � الۡاَۡرِض  َو  َمٓاِء   الّسَ عَۡرِض 
َ
ک َعۡرُضَہا 

ٰذلَِک   ؕ ُرُسِلٖہ  َو  ِہ 
بِاللّٰ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِل ۡت  اُِعّدَ

ُذو  ُہ 
اللّٰ يََّشٓاُء َؕو  َمۡن  یُۡؤتِۡیِہ  ِہ 

اللّٰ فَۡضُل 

الَۡفۡضِل الَۡعِظۡیِم ﴿۲۲﴾ 

a6 : 33;  29 : 65;  47 : 37.  b56 : 66.  c3 : 134.
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23. Tidak ada musibah me-
nimpa di bumi dan tidak pula 
pada dirimu melainkan sudah 
tercatat dalam sebuah kitab2996A 
sebelum Kami menciptakannya. 
Sesungguhnya yang demikian itu 
sangat mudah bagi Allah, 

فِۡيۤ   لَا  َو  الۡاَۡرِض  فِي  ِصۡیَبٍۃ   ّمُ ِمۡن  اََصاَب    
ۤ
َما

بَۡراََہا ؕ 
ۡن قَۡبِل اَۡن نَّ ا فِۡي  کِٰتٍب ّمِ

َّ ۡم  ِال
ُ

اَنُۡفِسک

 ﴾۲۳ۖ ِہ يَِسیٌۡر ﴿
ِاّنَ  ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

24. asupaya kamu jangan ber-
sedih atas apa yang luput dari 
kamu, dan jangan pula kamu 
terlampau gembira atas apa yang 
telah dianugerahkan kepada 
kamu. Dan Allah tidak mencintai 
setiap orang yang membanggakan 
diri, lagi sombong. 

َرُحۡوا 
ۡ
تَف لَا  َو  ۡم 

ُ
فَاتَک َما  َعلٰي  َسۡوا 

ۡ
تَا لَِّکۡیلَا 

ُمۡخَتاٍل   
َ

ّل
ُ
ک ُيِحّبُ  لَا  ُہ 

اللّٰ ۡم َؕو 
ُ

ٰتىک
ٰ
ا  

ۤ
بَِما

 ﴾۲۴ۙ خُۡوِر ﴿
َ
ف

25. bOrang-orang yang bakhil 
dan menyuruh manusia berbuat 
bakhil. Dan barangsiapa berpaling, 
maka sesungguhnya Allah Dia 
Mahakaya dan Mahaterpuji.

 ؕ بِالُۡبۡخِل  اَس  الّنَ مُرُۡوَن  
ۡ
یَا َو  یَۡبخَُلۡوَن  ِذیَۡن  

َّ ا�ل

 ﴾۲۵﴿ حَِمۡیُد 
ۡ

ال الَۡغِنّيُ   ُہَو  َہ  
اللّٰ فَِاّنَ    

َ
یََّتَوّل َمۡن  َو 

2996. Karena “Ard” berarti nilai atau keluasan, maka ayat ini 
berarti,bahwa (a) ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat akan 
tidak terkira banyaknya; (b) karena surga itu seluas bentangan langit dan 
bumi – seluruh jagat raya – maka surga itu meliputi neraka juga. Hal itu 
menunjukkan bahwa surga dan neraka itu bukan dua tempat yang berbeda 
dan terpisah, melainkan dua keadaan atau kondisi alam pikiran. Sebuah 
hadis Rasulullah Saw yang terkenal memberikan pengertian yang mendalam 
mengenai paham Al-Qur’an tentang surga dan neraka. Pada sekali peristiwa 
beberapa orang sahabat bertanya, “Jika surga itu meliputi bentangan langit 
dan bumi dalam keluasannya, maka di manakah terletak neraka itu?” 
Menurut riwayat Rasulullah Saw telah memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu, “dimanakah malam bila siang tiba?” (Katsir).

2996A. Kitab dapat diartikan hukum atau pengetahuan Ilahi, atau Al-
Qur’an; dan ayat ini dapat berarti bahwa segala sesuatu tunduk kepada 
hukum alam tertentu atau bahwa penyebab-penyebab dan obat penyembuh 
bagi malapetaka yang menimpa bangsa-bangsa dan perorangan-perorangan 
telah disebut dalam Al-Qur’an.

a3 : 154.  b4 : 38.
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26. Sungguh Kami telah 
mengirimkan rasul-rasul Kami 
dengan atanda-tanda yang nyata, 
dan Kami menurunkan beserta 
mereka Kitab bdan neraca,2997 
supaya manusia dapat menegakkan 
keadilan, dan Kami menurunkan 
besi2998 yang di dalamnya ada 
bahan-bahan untuk peperangan 
dahsyat dan berbagai manfaat 
bagi manusia, dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong-
Nya dan menolong para rasul-Nya 
walaupun ia tidak melihat-Nya. 
Sesungguhnya Allah Mahakuat, 
Mahaperkasa.

اَنَۡزلَۡنا  َو  ٰنِت  بِالَۡبّیِ ُرُسلََنا  َنا 
ۡ
اَۡرَسل لََقۡد 

اُس  ُم  الِۡکٰتَب َو الِۡمیَۡزاَن لَِیُقۡوَم الّنَ
ُ
َمَعہ

َشِدیٌۡد  ٌس 
ۡ
بَا ِفۡیِہ  حَِدیَۡد 

ۡ
ال اَنَۡزلَۡنا  َو    ۚ بِالِۡقۡسِط 

َو  یَّۡنُصُرٗہ  َمۡن  ُہ 
اللّٰ لَِیۡعلََم  َو  اِس  لِلّنَ َمَناِفُع  ّوَ

َہ  قَِوّيٌ َعِزیٌۡز ﴿٪۲۶﴾ 
ٗہ  بِالَۡغۡیِب ؕ ِاّنَ اللّٰ

َ
ُرُسل 

27. Dan  sungguh Kami telah 
mengirimkan Nuh dan Ibrahim, 
dan Kami memberikan kenabian 
dan cKitab kepada keturunan 
mereka berdua. Maka sebagian 
dari antara mereka mengikuti 
petunjuk, sedangkan kebanyakan 
dari mereka itu durhaka.*

َنا 
ۡ
َجَعل َو  ِابٰۡرِہۡیَم  ّوَ  نُۡوًحا  َنا 

ۡ
اَۡرَسل لََقۡد  َو 

ۡم  
ُ
مِۡنہ

َ
ف الِۡکٰتَب  َو  َۃ  ُبّوَ الّنُ یَِّتِہَما  ُذّرِ فِۡي 

 ﴾۲۷﴿ ِسُقۡوَن 
ٰ
ف ۡم 

ُ
ۡنہ ّمِ ِثیٌۡر 

َ
ک ۡہَتٍدَۚو  ّمُ

2997. Mīzān dapat berarti, (a) Asas-asas keadilan yang orang-orang 
diharuskan mengamalkannya dalam perilaku mereka terhadap orang lain; 
(b) Patokan-patokan yang dengan itu perbuatan manusia diukur, ditimbang, 
dinilai, dan diadili; (c) Keseimbangan yang meresapi seluruh alam semesta, 
memelihara keseimbangan di antara segala sesuatu, (d) Sunnah Rasulullah 
Saw dan penggunaan Kitab Allah secara tepat; (e) Mengikuti jalan tengah dan 
menghindari segala serba keterlaluan; (f) Alasan dan keterangan berdasarkan 
pengamatan dan pengalaman.

2998. Al-Hadīd (besi) adalah logam yang barangkali telah memainkan 
peranan terbesar dan paling berguna di dalam pertumbuhan serta perkembangan 
peradaban manusia. Kata itu dapat juga diartikan kekuatan memaksakan ketaatan 
kepada undang-undang,yang padanya bergantung seluruh eksistensi masyarakat 
manusia. Dengan demikian ayat ini berarti, bahwa Tuhan telah menurunkan 
tiga hal: (a) hukum Ilahi; (b) sistem yang memelihara keseimbangan yang adil 
dalam hubungan kemasyarakatan antar-manusia, dan (c) kekuatan politik yang 

a7 : 102;  14 : 10;  35 : 26.  b42 : 18;  55 : 8.  c29 : 28.

* Fasiq berarti ‘orang sesat’. Lihat al-Munjid.
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28. Kemudian aKami mengikut-
kan di atas jejak-jejak mereka 
rasul-rasul Kami, dan Kami 
mengikutkan pula di atas jejak-
jejak mereka Isa Ibnu Maryam, 
dan Kami berikan kepadanya Injil, 
bdan Kami menjadikan dalam hati 
orang-orang yang mengikutinya 
rasa santun dan kasih-sayang. 
Sedangkan cara hidup rahbaniah 
yang dibuat-buat oleh mereka Kami 
tidak mewajibkannya atas mereka, 
walaupun untuk mencari keridha-
an Allah,2999 tetapi mereka tidak 
melaksanakannya sebagaimana 
seharusnya dilaksanakan. Maka 
Kami  menganugerahkan kepada 
orang-orang yang beriman di 
antara mereka ganjaran mereka,  
dan  banyak dari mereka durhaka.*

ۡیَنا 
َ
قَّف َو  بُِرُسلَِنا  ثَاِرہِۡم 

ٰ
ا ٰۤي  َعل ۡیَنا 

َ
قَّف ثُّمَ 

َو   ۬ۙ ِجۡیَل 
ۡ

الِۡان تَۡیٰنُہ 
ٰ
ا َو  مَۡریََم  ابِۡن  بِِعۡیَسي 

  
ً

َراۡفَۃ َبُعۡوُہ 
َّ ات ِذیَۡن 

َّ ال قُُلۡوِب  فِۡي  َنا 
ۡ
َجَعل

َما  ا�بَۡتَدُعۡوَہا   
َ

ۃ َرۡہَبانِّیَ  َؕو 
ً

َرۡحَمۃ ّوَ 

مَا 
َ

ف ِہ 
اللّٰ ِرۡضَواِن  ابِۡتَغٓاَء  ا 

َّ ِال َعلَۡیہِۡم  َتۡبٰنَہا 
َ
ک

َمنُۡوا 
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ تَۡیَنا ال
ٰ
 ِرَعایَِتَہاۚ  فَا

َ
َرَعۡوَہا َحّق

ِسُقۡوَن ﴿۲۸﴾ 
ٰ
ۡم  ف

ُ
ۡنہ ِثیٌۡر ّمِ

َ
ۡم ۚ َو ک

ُ
ۡم اَۡجَرہ

ُ
ِمۡنہ

29. Wahai orang-orang yang ber-
iman, bertakwalah kepada Allah 
dan berimanlah kepada Rasul-
Nya, Dia akan menganugerahkan 
kepadamu dua bagian dari rahmat-
Nya, dan akan menjadikan bagimu 
cahaya, yang dengannya kamu akan 
berjalan, dan Dia akan mengampuni 
kamu. Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.

ِمنُۡوا 
ٰ
ا َو  َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َمنُوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َو  ۡحَمِتٖہ  ّرَ ِمۡن  کِۡفلَیِۡن  ۡم 
ُ

یُۡؤتِک بَِرُسۡولِٖہ 

یَۡغفِۡر  َو  بِٖہ  تَۡمُشۡوَن  نُۡوًرا  لَُّکۡم  َيۡجَعۡل 

 ﴾۲۹ۙ ِحۡیٌم ﴿ ُہ  َغُفۡوٌر ّرَ
لَُکۡم ؕ َو اللّٰ

memaksakan kepatuhan kepada hukum Ilahi.
2999. Ayat ini dapat juga diartikan bahwa para pengikut Nabi Isa As 

mengadakan sendiri Rahbaniyah (cara hidup membujang sebagai biarawan atau 
biarawati) untuk mencari keridaan Allah, akan tetapi Allah tidak memerintahkan 

a2 : 88;  5 : 47.  b5 : 83.

* Di dalam ayat ini, secara khusus diterangkan tentang rahbaniyah (cara hidup membujang 
sebagai biarawan atau biarawati). Pada masa kini bid’ah ini dilakukan para pendeta dan rahib 
Kristen dengan cara hidup membujang selamanya. Ini sekali-kali bukanlah keinginan Allah 
Swt, bahkan Dia memberi petunjuk supaya mereka menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. 
Dan para pendeta Kristen di masa permulaan telah mengamalkannya (hidup menikah), tapi 
di zaman sesudahnya dengan pujian yang melampaui batas melaksanakan bid’ah rahbaniyat.
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30. Hal demikian adalah supaya 
Ahli kitab jangan menganggap 
bahwa mereka orang-orang muk-
min tidak mampu mendapatkan 
suatu karunia Allah,3000 adan 
bahwasanya karunia itu ada di 
tangan Allah, Dia menganugerah-
kannya kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Pemilik 
karunia yang besar.

یَۡقِدُرۡوَن  ا 
َّ اَل الِۡکٰتِب  اَۡہُل  یَۡعلََم  ا 

َّ لَِّئل

بَِیِد   الَۡفۡضَل   اَّنَ   َو  ِہ  
اللّٰ فَۡضِل  ۡن   ّمِ ۡيٍء 

َ
ش َعلٰي 

الَۡفۡضِل   ُذو  ُہ 
اللّٰ يََّشٓاُء َؕو  َمۡن  یُۡؤتِۡیِہ  ِہ 

اللّٰ

�﴾٪۳۰﴿ الَۡعِظۡیِم  

yang demikian kepada mereka; atau artinya adalah mereka membuat sendiri cara 
hidup kerahiban, akan tetapi Tuhan tidak pernah menetapkannya bagi mereka – 
Dia hanya memerintahkan kepada mereka mencari keridaannya. Dalam ayat 26 
dinyatakan bahwa Tuhan telah menurunkan al-Mīzān, agar dengan menjauhi 
batas-batas keterlaluan (ekstrim), orang harus mengambil jalan-tengah dalam 
segala urusan dan tindakan mereka.

Dalam ayat sekarang ini contoh berkenaan dengan suatu umat (umat 
Kristen) telah diutarakan guna memperlihatkan bahwa penempuhan jalan 
ekstrim (keterlaluan) yang dilakukan oleh mereka meskipun dengan niat yang 
betapa pun baiknya, menjauhkan mereka dari tujuan yang telah diusahakan 
mereka untuk mencapainya.

Mereka telah menciptakan sendiri lembaga kerahiban untuk — 
sebagaimana pada anggapan mereka yang keliru — mencari keridaan Tuhan, 
dan sesuai dengan ajaran dan sunnah Nabi Isa As, akan tetapi lembaga itu 
ternyata merupakan sumber kejahatan sosial yang sangat banyak. Mereka 
mulai mengamalkan rahbaniyah dan berakhir dengan menyibukkan diri 
dalam penyembahan Mamon. Akan tetapi Islam telah mencela dan menyesali 
rahbaniyah sebagai hal yang bertentangan dengan fitrat manusia. Menurut 
riwayat Rasulullah Saw pernah bersabda, “Tidak ada kerahiban dalam Islam” 
(Atsir). Islam bukanlah agama khayali yang hidup dalam alam konsepsi atau 
ciptaan mereka sendiri dan sama sekali terpisah dari kenyataan-kenyataan 
jelas dalam kehidupan ini. Tiada tempat dalam Islam untuk ajaran yang 
tidak dapat diamalkan semacam itu, seperti “jangan kamu khawatir akan 
hal esok hari” (Matius 6: 34). Islam memerintahkan dengan tegas supaya 
“memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari” (QS.59: 19). 
Seorang Muslim sejati adalah orang yang melaksanakan semua kewajibannya 
kepada Tuhan dan manusia, secara adil dan sepenuhnya.

3000. Biarlah Ahlikitab menginsyafkan diri mereka sendiri dari kesesatan 
paham bahwa karunia Tuhan adalah hak monopoli mereka dan baiklah 
mereka mengetahui, sekarang Tuhan telah mengalihkan karunia itu kepada 
bangsa lain — yaitu kepada para penganut agama Islam.

a2 : 106;  3 : 74.
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Surah 58
AL-MUJĀDILAH

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 23, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini merupakan surah kedua di antara tujuh surah Madaniyah 
terakhir. Surah ini menyebut agak terinci kebiasaan buruk Zihār 
(memanggil istri seperti ibu sendiri), yang dibahas hanya sepintas lalu 
dalam Surah Al-Ahzab. Hal demikian menunjukkan bahwa surah ini 
diturunkan sebelum Al-Ahzab. Tetapi, karena Al-Ahzab diturunkan di 
antara tahun kelima dan ketujuh Hijrah maka surah ini pasti diturunkan 
lebih dini; besar kemungkinan di antara tahun ketiga dan tahun 
keempat. Dalam surah sebelumnya – yaitu Surah Al-Hadid – para 
Ahlikitab diperingatkan dengan keras, bahwa karunia Tuhan bukanlah 
hak monopoli mereka dan karena mereka telah berulangkali menolak, 
menentang, dan berbuat aniaya terhadap rasul-rasul Allah, maka 
sekarang kenabian akan dipindahkan untuk selama-lamanya kepada 
Bani Ismail. Dalam surah ini kaum Muslimin diberi peringatan bahwa 
disebabkan kesejahteraan duniawi mereka akan dapat mengobarkan 
rasa permusuhan di tengah-tengah musuh baik dari luar maupun dari 
dalam, maka hendaklah mereka berhati-hati terhadap rencana dan 
tipu daya jahat mereka itu. Dan merupakan kelaziman Al-Qur’an 
bahwa manakala Al-Qur’an membahas tipu daya musuh-musuh Islam, 
disebutkan pula dengan tegas beberapa kejahatan sosial. Cara ini 
dipakai dalam Surah Al-Nur dan Surah Al-Ahzab, demikian pula cara 
ini dipakai dalam surah ini. 

Ikhtisar Surah
Surah ini dibuka dengan celaan keras terhadap tindakan Zihār, 

dan dengan menyebutkan peristiwa Khaulah, seorang muslimah 
bangsawati, surah ini menetapkan peraturan bahwa bila seseorang 
memanggil istrinya dengan sebutan “ibu”, ia harus menebus kealpaan 
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akhlak yang amat buruk itu dengan membebaskan seorang budak, jika 
ia memilikinya, atau dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut; 
dan jika pun tidak dapat maka ia harus menebus kealpaan itu dengan 
memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Selanjutnya surah 
ini membahas persekongkolan dan perkomplotan musuh-musuh di 
dalam selimut dan mengutuk pembentukan perkumpulan-perkumpulan 
rahasia dan penyelenggaraan musyawarah-musyawarah rahasia yang 
bermaksud merugikan kepentingan Islam. Kemudian, dalam hubungan 
yang serasi, surah ini meletakkan beberapa peraturan, perilaku 
mengenai pertemuan-pertemuan sosial; dan menjelang akhir, surah ini 
memberi peringatan dengan keras kepada musuh-musuh Islam bahwa 
dengan perlawanan terhadap Islam, mereka akan ditimpa murka Tuhan 
dan mereka takkan pernah mampu menghentikan atau merintangi 
kemajuan Islam. Peringatan kepada orang-orang kafir itu diikuti 
peringatan yang sama kerasnya kepada orang-orang mukmin bahwa 
mereka sekali-kali tidak boleh mengikat persahabatan dengan musuh-
musuh agama mereka, betapa pun dekatnya pertalian orang-orang itu 
dengan mereka sebab dengan menentang Islam, mereka melancarkan 
perang yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, dan persahabatan 
dengan musuh-musuh Tuhan itu adalah tidak sesuai dengan keimanan 
sejati.
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JUZ XXVIII

1. Aku Baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang. 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sungguh Allah telah men-
dengar ucapan perempuan yang 
menyampaikan gugatan kepada 
engkau tentang suaminya dan 
mengadukannya kepada Allah, 
dan Allah telah mendengar per-
cakapan kamu berdua.3001 Se-
sungguhnya Allah Maha Men-
dengar, Maha Melihat.

جَاِدلَُک فِۡي َزۡوِجَہا 
ُ
ِتۡي ت

َّ ُہ  قَۡوَل  ال
قَۡد َسِمَع  اللّٰ

 ؕ َما 
ُ
حَاُوَرک

َ
ت يَۡسَمُع   ُہ 

اللّٰ ِہَۖو 
اللّٰ ي 

َ
ِال تَۡشَتکِۡيۤ   َو 

 بَِصیٌۡر ﴿۲﴾ 
ۢ
َہ  َسِمۡیٌع

ِاّنَ اللّٰ

الجزء   68
الحزب   55 

3. Orang-orang dari antaramu 
yang menganggap ibu kepada 
istri-istrinya, padahal mereka itu 
bukanlah ibu mereka. Ibu mereka 
hanyalah yang telah melahirkan 
mereka. Dan sesungguhnya me-
reka itu telah mengucapkan per-
kataan yang munkar dan dusta. 
Dan sesungguhnya Allah Maha 
Pemaaf, Maha Pengampun.

ُہّنَ  ا  ّمَ نَِّسٓائِہِۡم  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ِمۡنک یُٰظِہُرۡوَن  ِذیَۡن 
َّ اَل

ۡم َؕو 
ُ
َولَۡدنَہ ِئۡي 

ّٰٓ ال ا 
َّ ِال ۡم 

ُ
ٰہُتہ اُّمَ ٰہِتہِۡم ِؕاۡن  اُّمَ

ُزۡوًراؕ  َو  الَۡقۡوِل  َن  ّمِ ًرا 
َ

ُمۡنک لََیُقۡولُۡوَن   ۡم 
ُ
ہ

ِانَّ

َہ لََعُفّوٌ َغُفۡوٌر ﴿۳﴾ 
َو ِاّنَ اللّٰ

3001. Khaulah, istri Aus bin Shamit dan anak perempuan Tsa’labah, 
telah bercerai dengan suaminya, karena suaminya memanggil dia “ibu,” kata-
kata harfiah yang dipakainya adalah, “engkau bagiku bagaikan punggung 
ibuku,” dan dengan demikian menurut kebiasaan masyarakat Arab kuno 
segala hubungan suami-istri di antara dia dan suaminya terputus. Wanita 
malang itu tidak dapat menuntut cerai supaya dapat kawin lagi dan tidak 
pula mempunyai hak menikmati pergaulan suami istri lagi, karena itu ia 
menjadi seorang wanita yang nasibnya terkatung-katung, tidak terpelihara. 
Lalu ia menghadap kepada Rasulullah Saw dan menyampaikan keluhan 
kepada beliau mengenai keadaan canggung yang dihadapkan pada dirinya, 
dan ia memohon nasihat dan pertolongan beliau dalam urusan itu. Rasulullah 
Saw menyatakan ketidakmampuan beliau berbuat sesuatu baginya karena 
telah menjadi kebiasaan beliau bahwa tidak pernah memberikan keputusan 
dalam urusan seperti itu, kecuali bila beliau memperoleh petunjuk Ilahi 
dengan perantaraan wahyu. Wahyu itu turun kemudian dan kebiasaan Zhihar 
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
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3002. Kata-kata, “mereka hendak menarik kembali apa yang pernah 
mereka katakan”, dapat berarti bahwa sesudah memanggil istri mereka 
“ibu,” mereka berusaha menegakkan kembali hubungan badan; atau kata-
kata itu dapat juga berarti, bahwa sesudah sekali memanggil istri-istri mereka 
“ibu,” mereka mengulangi lagi apa yang dikatakan mereka. Menurut arti ini, 
pengulangan dengan sengaja kata-kata yang tidak disukai itulah menjadikan 
orang yang mengucapkannya layak mendapat hukuman seperti dijelaskan 
dalam ayat ini dan ayat berikutnya, dan bukan ucapan yang terlontar secara 
kebetulan atau tidak disengaja.

3003. Hukuman tegas yang disebut di dalam ayat-ayat ini menunjukkan 
betapa beratnya kejahatan menyebut istri sendiri “ibu.” Pertalian batin dengan 
“ibu” adalah terlalu suci untuk dipermainkan.

4. Mereka yang menganggap 
ibu kepada istri-istrinya, lalu 
mereka hendak menarik kem-
bali3002 apa yang pernah mereka 
katakan, maka mereka harus 
memerdekakan seorang hamba 
sahaya sebelum keduanya ber-
campur. Itulah yang dinasihatkan 
kepadamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

یَُعۡوُدۡوَن  ثُّمَ  نَِّسٓائِہِۡم  ِمۡن  یُٰظِہُرۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

اَۡن  قَۡبِل  ۡن  ّمِ َرقََبٍۃ  ۡحِریُۡر 
َ

فَت قَالُۡوا  لَِما 

ُہ  بَِما 
اؕ  ٰذلُِکۡم تُۡوَعُظۡوَن بِٖہؕ  َو اللّٰ یََّتَمٓاّسَ

تَۡعَمُلۡوَن  َخِبیٌۡر ﴿۴﴾ 

5. Maka, barangsiapa tidak 
mendapatkan seorang hamba 
sahaya ia harus berpuasa dua 
bulan berturut-turut sebelum ke-
duanya bercampur, dan barang-
siapa tidak mampu berbuat 
demikian, ia harus memberi ma-
kan kepada enam puluh orang 
miskin.3003 Dan yang demikian 
itu supaya kamu beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah 
batas-batas peraturan yang di-
tetapkan Allah; dan bagi orang-
orang kafir ada azab yang sangat 
pedih.*

ُمَتَتابَِعیِۡن َشۡہَریِۡن  فَِصَیاُم  َيِجۡد  ۡم 
َّ ل مَۡن 

َ
ف

يَۡسَتِطۡع   ۡم 
َّ ل مَۡن 

َ
ف  ۚ ا  یََّتَمٓاّسَ اَۡن  قَۡبِل   ِمۡن 

لُِتۡؤِمنُۡوا  ٰذلَِک   ؕ ِمۡسِکۡیًنا  یَۡن  ِسّتِ فَِاۡطَعاُم 

ِہَؕو 
اللّٰ ُحُدۡوُد  َک 

ۡ
تِل َرُسۡولِٖہَؕو  َو  ِہ 

بِاللّٰ

اٌب  اَلِۡیٌم ﴿۵﴾ 
َ

ٰکفِرِیَۡن  َعذ
ۡ
لِل

* Untuk arti al-Iman lihat ‘al-Mufradat fi Gharibil Quran’ karya Imam al-Raghib al-Ishfahani.
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6. aSesungguhnya orang-
orang yang menentang perintah 
Allah3004 dan Rasul-Nya, mereka 
pasti dihinakan sebagaimana 
orang-orang sebelum mereka 
dihinakan, dan sesungguhnya 
Kami telah menurunkan tanda-
tanda yang nyata. Dan bagi 
orang-orang kafir ada azab yang 
menghinakan.

ِبُتۡوا 
ُ
ک َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 

اللّٰ ۡوَن  ُيحَٓاّدُ ِذیَۡن 
َّ ال ِاّنَ 

قَۡد  َو  قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال ِبَت 

ُ
ک َما 

َ
ک

اٌب  
َ

َعذ ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل َو   ؕ ٰنٍت  ٰیٍت  ۭ بَّیِ

ٰ
ا   

ۤ
اَنَۡزلَۡنا

 ﴾۶﴿ۚ ِہیٌۡن  ّمُ

7. Pada Hari ketika Allah 
akan membangkitkan mereka 
semuanya, maka Dia akan 
memberitahukan kepada mereka 
tentang apa yang mereka perbuat. 
Allah telah menghitung semua 
itu, tetapi mereka melupakannya. 
Dan Allah Saksi atas segala 
sesuatu.

بَِما  ۡم 
ُ
ُئہ فَُیَنّبِ َجِمۡیًعا  ُہ 

اللّٰ ُم 
ُ
یَۡبَعُثہ یَۡوَم 

َعلٰي  ُہ 
اللّٰ َو   ؕ نَُسۡوُہ  َو  ُہ 

اللّٰ اَۡحٰصُہ    ؕ َعِمُلۡوا 

 ﴾۷﴿٪ ۡيٍء َشِہۡیٌد 
َ

ّلِ  ش
ُ
ک 

8. Apakah engkau tidak me-
lihat bahwa Allah mengetahui 
apa pun yang ada di langit dan 
apa pun yang ada di bumi? Tiada 
permusyawaratan rahasia antara 
tiga orang, melainkan  Dia yang 
keempatnya, dan tidak pula antara 
lima orang, melainkan Dia yang 
keenamnya, dan tidak pula antara 
bilangan yang kurang dari itu, dan 
tidak pula yang lebih, melainkan 
Dia ada bersama mereka di mana 
pun mereka berada, kemudian 
pada Hari Kiamat Dia akan 
memberitahukan kepada mereka 
tentang apa yang telah mereka 
perbuat. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.

َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  یَۡعلَُم  َہ 
اللّٰ اَّنَ  تََر  اَلَۡم  

ا 
َّ ِال ثَلَٰثٍۃ   ۡجٰوي 

َّ
ن ِمۡن  ۡوُن 

ُ
یَک َما   ؕ الۡاَۡرِض  فِي 

ۡم َو لَاۤ  
ُ
ا ُہَو َساِدُسہ

َّ ۡم َو لَا َخۡمَسٍۃ  ِال
ُ
ُہَو  َرابُِعہ

ۡم  
ُ
َمَعہ ُہَو  ا 

َّ ِال َر  
َ
اَۡکث لَاۤ  َو  ٰذلَِک  ِمۡن  اَۡدنٰي 

َعِمُلۡوا  بَِما  ۡم 
ُ
ُئہ یَُنّبِ انُۡواۚثُّمَ 

َ
ک َما  اَیَۡن 

ۡيٍء َعلِۡیٌم ﴿۸﴾ 
َ

ّلِ  ش
ُ
َہ بِک

یَۡوَم  الِۡقٰیَمِۃ ؕ ِاّنَ اللّٰ

a9 : 63.

R.2



AL-MUJĀDILAH Surah 58Juz 28

1877

9. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang yang dilarang 
dari mengadakan musyawarah 
rahasia, kemudian mereka kembali 
kepada apa yang mengenainya 
mereka telah dilarang, dan me-
reka mengadakan musyawarah 
rahasia untuk melakukan dosa, 
pelanggaran dan kedurhakaan 
terhadap Rasul?3005 Dan apabila 
mereka datang kepada engkau, 
mereka mengucapkan salam ke-
pada engkau dengan aucapan 
salam yang tidak pernah Allah 
ucapkan kepada engkau,3006 dan 
mereka berkata kepada diri mereka 
sendiri, “Mengapakah Allah tidak 
mengazab kami atas apa yang 
kami ucapkan?” Maka, cukuplah 
Jahanam bagi mereka yang akan 
mereka masuki; dan itulah seburuk-
buruk tempat kembali.* 

ۡجٰوي 
َّ

الن َعِن  نُُہۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

جَۡوَن 
ٰ

یََتن َو  َعۡنُہ  نُُہۡوا  لَِما  یَُعۡوُدۡوَن  ثُّمَ 

ُسۡوِل۪  الّرَ َمۡعِصَیِت  َو  الُۡعۡدَواِن  َو  بِالِۡاثِۡم 

َک بِِہ  ُيحَّیِ لَۡم  بَِما  ۡوَک  َحّیَ َجٓاُءۡوَک  ِاَذا  َو 

بَُنا  ِ
ّ

یَُعذ لَا  لَۡو   اَنُۡفِسہِۡم  فِۡيۤ   یَُقۡولُۡوَن   َو   � ُہ 
اللّٰ

ُم ۚ یَۡصَلۡونََہاۚ 
َ ۡم َجَہنّ

ُ
ُہ بَِما نَُقۡوُل َؕحۡسُبہ

اللّٰ

َس الَۡمِصیُۡر ﴿۹﴾ 
ۡ
فَِبئ

3004. Menyebut istri sendiri “ibu” adalah sama seperti menentang Tuhan. 
Begitu mengerikannya pelanggaran itu. Sangat tepat sekali masalah mengenai 
kaum Yahudi dan kaum munafik terhadap kebenaran itu dimulai dalam ayat ini.

3005. Ayat ini mengisyaratkan kepada komplotan dan tipu daya rahasia 
yang dilancarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik Medinah 
terhadap Islam, dan mengutuk perbuatan jahat itu. Pengusiran tiga suku Yahudi 
dari Medinah adalah akibat perbuatan-perbuatan merusak dan kecurangan yang 
dilakukan mereka berulang-ulang dan persekongkolan-persekongkolan rahasia 
mereka terhadap Islam serta terhadap jiwa Rasulullah Saw.

3006. Artinya ialah, mereka itu melewati batas-batas kelayakan di dalam 
memujimu secara munafik; atau mereka mengundang kematian dan kehancuran 
supaya jatuh atas dirimu. Kata-kata itu agaknya mengisyaratkan kepada 

a4 : 47.

* Di ayat ini, pertama-tama diterangkan tentang Najwa yaitu musyawarah rahasia. Musyawarah 
rahasia bukanlah suatu dosa, kecuali musyawarah rahasia itu bersifat aniaya dan untuk 
menentang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian diterangkan lebih lanjut tentang kelakuan orang-
orang yang ketika hadir di hadapan Rasulullah Saw, secara lahiriah mereka mengucapkan 
salam, tetapi dalam hati mengatakan hal yang tidak baik. Dalam hati mereka begitu yakin 
bahwa nantinya mereka tidak akan diazab. Allah Swt mengetahui apa yang ada di dalam hati 
mereka, dan pasti akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam.
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10. Wahai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu akan meng-
adakan musyawarah-musyawarah 
rahasia, janganlah kamu mengada-
kan musyawarah untuk melakukan 
dosa, pelanggaran dan kedurhakaan 
terhadap Rasul, tetapi hendaklah 
kamu mengadakan musyawarah 
untuk kebaikan dan ketakwaan,3007 
dan bertakwalah kepada Allah, 
Yang kepada-Nya kamu akan 
dihimpun.

فَلَا  تََناَجۡیتُۡم  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َمۡعِصَیِت  َو  الُۡعۡدَواِن  َو  بِالِۡاثِۡم  تََتَناَجۡوا 

ُقوا 
َّ ات ۡقٰويَؕو  الّتَ َو  بِالِۡبّرِ  تََناَجۡوا  َو  ُسۡوِل  الّرَ

ۡحَشُرۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ُ
ِذۡيۤ  ِالَۡیِہ ت

َّ َہ  ال
اللّٰ

11. Sesungguhnya mengadakan 
musyawarah rahasia untuk tujuan 
yang jahat itu dari setan, supaya 
orang-orang yang beriman men-
jadi sedih, tetapi ia tidak dapat 
memudaratkan mereka sedikit pun, 
kecuali dengan izin Allah. Dan 
hanya kepada Allah hendaknya 
orang-orang yang beriman ber-
tawakkal.

ِذیَۡن  
َّ ال لَِيۡحُزَن  ۡیٰطِن 

َ
الّش ِمَن  ۡجٰوي 

َّ
الن َما 

ِانَّ

بِِاۡذِن  ا 
َّ ِال َشۡیًئا  ہِۡم  بَِضٓاّرِ لَيَۡس  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا

 ﴾۱۱﴿ الُۡمۡؤِمنُۡوَن  ِل 
َّ
َیَتَوک

ۡ
فَل ِہ 

اللّٰ َعلَي  ِہَؕو 
اللّٰ

12. Wahai orang-orang yang 
beriman, apabila dikatakan kepada-
mu, “Lapangkanlah tempat di 
dalam majlis”, maka hendaklah 
kamu melapangkan tempat, Allah 
akan melapangkan bagimu; dan 
apabila dikatakan, “Berdirilah”,3008 
maka hendaklah kamu berdiri, 
Allah akan mengangkat orang-
orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Mahawaspada tentang apa 
yang kamu kerjakan.*

لَُکۡم  ِقۡیَل  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

یَۡفَسِح  َسُحۡوا 
ۡ
فَاف الَۡمٰجلِِس  فِي  ُحۡوا  تََفّسَ

فَانُۡشُزۡوا  انُۡشُزۡوا  ِقۡیَل  ِاَذا  لَُکۡم َۚو  ُہ  
اللّٰ

ِذیَۡن  
َّ ال ۡمۙ َو 

ُ
ِمۡنک َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ُہ  
اللّٰ یَۡرفَِع 

ُہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن 
َم َدَرٰجٍت ؕ َو اللّٰ

ۡ
اُۡوتُوا  الِۡعل

َخِبیٌۡر ﴿۱۲﴾ 

perbuatan-perbuatan orang Yahudi Medinah ketika mereka datang kepada 
Rasulullah Saw mereka dengan sedikit berputar-lidah, biasa menyumpahi beliau 
dengan mengatakan  al-Sā’mu ‘alaika, yang artinya “kematian atas kamu” dan 
bukan “al-Salāmu ‘alaika” artinya “keselamatan atas diri engkau” (Bukhari).
* ‘Nafassa‘a lahu : wassa‘a’ artinya memberi tempat untuk orang lain. Al-Munjid.
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13. Wahai orang-orang yang 
beriman,  apabila kamu meminta 
nasehat kepada Rasul secara 
pribadi, maka berikanlah sedekah 
lebih dahulu sebelum meminta 
nasihatmu.3009 Hal yang demikian 
itu lebih baik bagimu dan lebih 
suci. Namun apabila kamu tidak 
mendapatkan sesuatu, maka Allah 
Maha Pengampun, Maha Penya-
yang.

ُسۡوَل   الّرَ نَاَجۡیتُُم  ِاَذا   ا   َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال یَُّہا  
َ
یٰۤا

ٰذلَِک   ؕ  
ً

َصَدقَۃ ۡم 
ُ

ۡجٰوىک
َ
ن یََدۡي  بَیَۡن  ُمۡوا  فََقّدِ

فَِاّنَ  ِجُدۡوا 
َ
ت ۡم 

َّ ل فَِاۡن   ؕ اَۡطَہُر  َو  لَُّکۡم  َخیٌۡر 

ِحۡیٌم ﴿۱۳﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
اللّٰ

14. Apakah kamu takut  mem-
berikan sedekah sebelum kamu 
meminta nasehat?3010 Maka apabila 
kamu tidak berbuat demikian 
dan Allah telah bermurah hati 
kepadamu  maka dirikanlah shalat 
dan bayarlah zakat dan taatilah 
Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah 
Mahawaspada atas apa yang kamu 
kerjakan. 

ۡم 
ُ

ۡجٰوىک
َ
ن یََدۡي  بَیَۡن  ُمۡوا  تَُقّدِ اَۡن  َءاَۡشَفۡقتُۡم 

ُہ  
اللّٰ تَاَب  َو  تَۡفَعُلۡوا  لَۡم  فَِاۡذ   ؕ ٍت 

ٰ
َصَدق

وَۃ  
ٰ

ک الّزَ تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ  الّصَ ِقۡیُموا 

َ
فَا ۡم 

ُ
َعلَۡیک

بَِما   ۭ َخِبیٌۡر    ُہ  
اللّٰ َرُسۡولَٗہ َؕو  َو  َہ 

اللّٰ اَِطۡیُعوا  َو 

 ﴾٪۱۴﴿ تَۡعَمُلۡوَن  

15. Apakah engkau tidak melihat 
orang-orang yang bersahabat 
dengan kaum yang Allah murka 
aterhadap mereka? Orang-orang 
itu bukan dari kamu dan bukan 
dari mereka, dan mereka itu 
bersumpah atas kedustaan padahal 
mereka itu mengetahui.

ُہ 
ۡوا قَۡوًما َغِضَب اللّٰ

َّ ِذیَۡن تََول
َّ ي ال

َ
اَلَۡم تََر ِال

ۡم � َو  َيۡحلُِفۡوَن 
ُ
ۡم َو لَا ِمۡنہ

ُ
ۡنک ۡم ّمِ

ُ
َعلَۡیہِۡمؕ  َما ہ

ۡم یَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ُ
َعلَي الَۡکِذِب َو  ہ

3007. Dalam ayat ini dan dua ayat sebelumnya perkumpulan-perkumpulan 
rahasia telah dicela, tetapi celaan itu bukan tanpa syarat. Orang-orang mukmin 
diperkenankan mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia yang dimaksudkan 
untuk tujuan-tujuan menggalakkan hal-hal yang baik lagi benar.

3008. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya soal mengadakan pertemuan 
dibahas, maka sangat tepatlah kalau peraturan sopan santun dan tatakramanya 
pun dibentangkan, dan penjelasan mengenai peraturan itu dilaksanakan di dalam 
ayat ini.

3009. Orang-orang mukmin patut menghormati waktu Rasulullah Saw 

a60 : 14.

R.3
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16. Allah telah menyediakan 
bagi mereka azab yang sangat 
keras. Sesungguhnya sangat buruk 
apa yang mereka kerjakan.

َما   َسٓاَء   ۡم 
ُ
ہ

َشِدیًۡداِؕانَّ ابًا 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ُہ  

اللّٰ اََعّدَ 

 ﴾۱۶﴿ یَۡعَمُلۡوَن  انُۡوا 
َ
ک

17. Mereka telah menjadikan 
sumpah-sumpah mereka sebagai 
perisai,3011 dan mereka berusaha 
mengalangi manusia dari jalan 
Allah, maka bagi mereka ada azab 
yang menghinakan.

َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوا  فََصّدُ   
ً

ۃ ُجّنَ ۡم 
ُ
اَیَۡمانَہ ا 

ۡوۤ
ُ

خَذ
َّ
ِات

 ﴾۱۷﴿ ِہیٌۡن  ّمُ اٌب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
فَلَہ ِہ  

اللّٰ

18. aSekali-kali tidak akan ber-
manfaat bagi mereka harta mereka 
dan tidak pula anak-anak mereka 
terhadap Allah sedikit pun. Mereka 
adalah penghuni api. Mereka akan 
tinggal lama di dalamnya.

َن  ّمِ ۡم 
ُ
اَۡولَاُدہ لَاۤ   َو  ۡم 

ُ
اَۡمَوالُہ ۡم  

ُ
َعۡنہ تُۡغِنَي  لَۡن  

ۡم  ِفۡیَہا 
ُ
اِر ؕ ہ ِٰٓئَک اَۡصٰحُب الّنَ ِہ  َشۡیًئا ؕ اُول

اللّٰ

ٰخلُِدۡوَن ﴿۱۸﴾ 

19. Pada hari ketika Allah akan 
membangkitkan mereka semua, 
maka mereka akan bersumpah 
kepada-Nya3012 sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu, 
dan mereka menyangka bahwa 
mereka mempunyai sesuatu. 
Ingatlah sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang pendusta.

لَٗہ  فََيۡحلُِفۡوَن  َجِمۡیًعا  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
یَۡبَعُثہ یَۡوَم 

َعلٰي  ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ َيۡحَسُبۡوَن  لَُکۡم َو  ُفۡوَن  َيۡحلِ َما 
َ
ک

الٰۡکِذبُۡوَن ﴿۱۹﴾  ُم 
ُ
ہ ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ اَلَاۤ    ؕ ۡيٍء 
َ

ش

yang amat berharga; dan sebagai imbalan terhadap penggunaan waktu beliau, 
dihendaki agar (mereka) membelanjakan uang sedikit sebagai sedekah sebelum 
menghadap beliau untuk memohon nasihat. Dalam Bibel, Rasulullah Saw 
disebut (juga) sebagai “Counsellor” atau “penasihat” (Yesaya 9: 6).

3010. Perintah memberi sedekah sebelum memohon nasihat dari 
Rasulullah Saw tidak wajib hukumnya, melainkan hanya sunnat (nafal) belaka, 
meskipun sangat disukai. Kekhawatiran para sahabat Rasulullah adalah tentang 
apakah mereka telah memberikan sedekah yang memadai sebagai syarat untuk 
memenuhi perintah Tuhan.

3011. Orang-orang munafik memprotes dengan suara keras akan 
kesungguhan iman mereka dengan bersumpah dan berusaha berlindung di balik 
sumpah-sumpah palsu mereka.

3012. Bila seseorang menjadi pembohong yang mendarah daging, ia 

a3 : 11;  92 : 12;  111 : 3.
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20. Setan telah berkuasa atas 
mereka, dan telah menjadikan 
mereka lupa berdzikir kepada 
Allah. Mereka itu golongan setan. 
Ingatlah, sesungguhnya golongan 
setan  itu merekalah yang rugi.

ِہؕ 
اللّٰ َر 

ۡ
ِذک ۡم 

ُ
نٰۡسہ

َ
فَا ۡیٰطُن  

َ
الّش َعلَۡیہُِم  ۡحَوَذ 

َ
ِاۡست

ِحۡزَب   ِاّنَ  ۡیٰطِنؕاَلَاۤ 
َ

الّش ِحۡزُب  ِٰٓئَک  اُول

 ﴾۲۰﴿ ٰخِسُرۡوَن 
ۡ

ال ُم  
ُ
ہ ۡیٰطِن 

َ
الّش

21. aSesungguhnya orang-
orang yang menentang Allah dan 
Rasul-Nya mereka itu termasuk 
orang-orang yang sangat hina.

ِٰٓئَک  ل اُو  
ۤ
لَٗہ ُسۡو َر َو  َہ 

للّٰ ا َن  ۡو ّدُ ُيحَٓا ِذیَۡن 
َّ ل ا ّنَ  ِا

 ﴾۲۱﴿ لۡاََذلِّیَۡن  ا فِي  

22. Allah telah menetapkan, 
“Aku dan Rasul-rasul-Ku bpasti 
akan menang,”3013 Sesungguhnya 
Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

َہ  
اللّٰ ُرُسلِۡي ِؕاّنَ  َو  اَنَا�  لَاَۡغلِبَّنَ  ُہ 

اللّٰ َتَب 
َ
ک

قَِوّيٌ َعِزیٌۡز ﴿۲۲﴾ 

23. cEngkau tidak akan men-
dapatkan suatu kaum yang 
beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian, mereka itu mencintai 
orang-orang yang memusuhi 
Allah dan Rasul-Nya3014 walaupun 
mereka itu bapak-bapaknya, 
anak-anaknya, saudara-saudara-
nya atau pun keluarganya. 

لَۡیۡوِم  ا َو  ِہ 
للّٰ بِا َن  ِمنُۡو یُّۡؤ ًما  قَۡو ِجُد 

َ
ت لَا 

َو  َرُسۡولَٗہ   َو  َہ 
اللّٰ َحٓاّدَ  َمۡن  ۡوَن  یَُوٓاّدُ ِخِر  

ٰ
الۡا

ۡم  
ُ
ِاۡخَوانَہ اَۡو  ۡم 

ُ
اَبَۡنٓاَءہ اَۡو  ۡم 

ُ
بَٓاَءہ

ٰ
ا ا  انُۡوۤ

َ
ک لَۡو 

قُُلۡوبِہُِم فِۡي  َتَب 
َ
ک ِٰٓئَک   اُول  ؕ ۡم 

ُ
َعِشیَۡرتَہ اَۡو 

memandang kepalsuannya sebagai kebenaran. Orang-orang munafik akan 
mempertahankan “ketidakbersalahan” mereka, bahkan di hadapan Tuhan pada 
Hari Pembalasan sekalipun.

3013. Tersurat dengan jelasnya pada lembaran-lembaran sejarah, bahwa 
kebenaran senantiasa menang terhadap kepalsuan.

3014. Sudah nyata bahwa tidak mungkin terdapat persahabatan atau 
hubungan cinta sejati atau sungguh-sungguh antara orang-orang mukmin dan 
orang-orang kafir. Cita-cita, pendirian-pendirian, dan kepercayaan agama 
dari kedua golongan itu bertentangan satu sama lain, dan karena kesamaan 
dan hubungan kepentingan itu merupakan syarat mutlak bagi hubungan yang 
sungguh-sungguh erat menjadi tidak ada, maka orang-orang mukmin diminta 
jangan mempunyai persahabatan yang erat dan akrab dengan orang-orang kafir. 
Ikatan agama mengatasi segala hubungan lainnya, malahan mengatasi pertalian 
darah yang amat dekat sekalipun. Ayat ini agaknya merupakan seruan umum. 

a9 : 63.  b5 : 57;  37 : 172-173.  c3 : 29;  4 : 145;  9 : 23. 
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Mereka itulah orang-orang yang 
di dalam hati mereka Dia telah 
menanamkan iman dan Dia telah 
meneguhkannya dengan ilham 
dari Dia sendiri. Dan Dia akan 
memasukkan mereka ke dalam 
kebun-kebun yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai. Mereka 
akan menetap di dalamnya. aAllah 
ridha kepada mereka dan mereka 
pun ridha kepada-Nya. Mereka 
itu golongan Allah. Ingatlah, 
sesungguhnya golongan Allah, 
mereka itulah yang menang.*

ۡم 
ُ
ۡنُہ ؕ َو یُۡدِخلُہ ۡم  بُِرۡوٍح ّمِ

ُ
الِۡایَۡماَن َو اَیََّدہ

ٰخلِِدیَۡن   الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ

 ؕ
ؕ

َعۡنُہ َرُضۡوا  َو  ۡم 
ُ
َعۡنہ ُہ 

اللّٰ ِفۡیَہاَؕرِضَي 

ُم 
ُ
ہ ِہ 

اللّٰ ِحۡزَب  ِاّنَ   ہؕاَلَاۤ 
اللّٰ ِحۡزُب  ِٰٓئَک  اُول

﴾٪۲۳﴿ الُۡمۡفِلحُۡوَن  

a5 : 120;  9 : 100;  98 : 9.

* Di dalam ‘ayyadahum bi ruhin min hu’ kata ganti hum (mereka) ditujukan kepada para 
sahabat ra, dan difirmankan bahwa Rohul Kudus turun kepada mereka ra. Dari sudut pandang 
ini, lenyaplah kesempatan orang Kristen untuk membanggakan diri bahwa Rohul Kudus telah 
turun kepada Nabi Isa As. Rohul Kudus turun juga kepada para sahabat Rasulullah Saw dan 
menjadi penolong mereka.

Tetapi secara khusus seruan itu tertuju kepada orang-orang kafir yang sedang 
dalam keadaan berperang dengan kaum Muslim.
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Surah 59
AL-HASYR

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 25, dengan basmalah

Rukuknya : 3

 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lain

Surah ini surah ketiga di antara ketujuh surah Madaniyah terakhir. 
Surah yang mendahuluinya membahas persekongkolan dan persekutuan 
rahasia orang-orang Yahudi dari Medinah terhadap Islam. Sedang surah 
ini membicarakan hukuman bagi mereka, terutama membicarakan 
pengusiran Banu Nadhir dari Medinah, salah satu dari antara tiga suku 
Yahudi – Banu Qainuqa’, Banu Nadhir, dan Banu Quraizhah – selang 
beberapa bulan sesudah Pertempuran Uhud dalam tahun keempat 
Hijrah. Pengusiran itu merupakan tindakan yang sangat bijaksana 
dan merupakan pandangan politik yang pernah diambil Rasulullah 
Saw yang jangkauannya jauh ke muka. Sebab, andaikata orang-orang 
Yahudi dibiarkan terus tinggal di Medinah, maka kelak akan terbukti 
bahwa mereka menjadi sumber bahaya yang senantiasa mengancam 
Islam, karena mereka tidak jemu-jemu mengadakan kasak-kusuk 
dan perkomplotan rahasia. Kemudian, surah ini membicarakan kaum 
munafikin Medinah yang tidak menunjukkan kesetiaan baik terhadap 
kaum Muslimin maupun terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang 
munafik pada dasarnya orang pengecut dan seorang pengecut tidak 
pernah tulus ikhlas atau setia terhadap siapa pun. Kaum munafikin 
Medinah ternyata tidak setia terhadap orang-orang Yahudi pada saat 
mereka itu dihadapkan kepada bahaya. Surah ini dimulai dengan 
penyanjungan terhadap Tuhan dan berakhir dengan anjuran kepada 
kaum Muslimin, supaya memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan Yang 
Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah merontokkan rencana 
jahat musuh-musuh mereka, sementara benihnya belum matang, dan 
telah membuka harapan gemilang untuk kemajuan dan kesejahteraan 
mereka. Surah ini mempunyai persamaan yang dekat sekali dengan 
Surah Al-Anfal. (Surah ke 8)
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang. 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bMenyanjung3015 kepada 
Allah apa pun yang ada di langit 
dan apa pun yang ada di bumi, 
dan Dia Mahaperkasa, Maha-
bijaksana.

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ۚ  ِہ  َما فِي الّسَ
َح  لِلّٰ َسّبَ

حَِکۡیُم ﴿۲﴾ 
ۡ

َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  ال

3. Dia-lah yang mengeluarkan 
orang-orang yang ingkar dari 
antara Ahlikitab dari rumah-rumah 
mereka pada pengusiran per-
tama.3016 Kamu tidak menyangka 
bahwa mereka akan keluar, dan 
mereka pun menyangka bahwa 
benteng-benteng mereka akan me-
lindungi mereka terhadap Allah,3017 
maka cAllah datang kepada mereka 
dari arah mana yang tidak mereka 
duga, dan Dia dmenanamkan 
ketakutan dalam hati mereka, 
sehingga mereka menghancurkan 
rumah mereka dengan tangan 
mereka sendiri3018 dan dengan ta-
ngan orang-orang mukmin. Maka 
ambillah pelajaran, Wahai orang-
orang yang mempunyai pan-
dangan.*

اَۡہِل  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال اَۡخَرَج  ِذۡيۤ 
َّ ال ُہَو 

 ؕؔ حَۡشِر 
ۡ

ال ِل  لِاَّوَ ِدیَاِرہِۡم   ِمۡن  الِۡکٰتِب 

ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ا   ۡوۤ َظّنُ َو  ۡخُرُجۡوا 
َ
ّي اَۡن   َظَنۡنتُۡم  َما 

ُم 
ُ
ٰتىہ

َ
فَا ِہ 

اللّٰ َن  ّمِ ۡم 
ُ
ُحُصۡونُہ ۡم 

ُ
انَِعُتہ ّمَ

َف 
َ

قَذ َو  َيۡحتَِسُبۡوا  لَۡم  َحۡیُث  ِمۡن  ُہ 
اللّٰ

ۡم 
ُ
بُُیۡوتَہ ُيۡخِربُۡوَن  ۡعَب  الّرُ قُُلۡوبِہُِم  فِۡي 

�فَاۡعَتِبُرۡوا  الُۡمۡؤِمِنیَۡن  اَیِۡدي  َو  یِۡدیۡہِۡم 
َ
بِا

 ﴾۳﴿ الۡاَبَۡصاِر  ولِي 
ُ
یٰۤا

3015. Lihat catatan no.2981. Sementara kata Tasbīh (menyanjung) 
dipergunakan berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, maka Taqdīs (memuji 
kesucian-Nya) dipakai mengenai f i‘il atau perbuatan-Nya.

3016. Di Medinah tinggal tiga golongan suku Yahudi yaitu Banu 
Qainuqa’, Banu Nadhir, dan Banu Quraizhah. Ayat ini mengisyaratkan 
kepada pengusiran Banu Nadhir dari Medinah. Suku ini sama seperti suku 
Qainuqa’ sebelum mereka, telah berlaku khianat terhadap kaum Muslimin 
pada beberapa peristiwa. Mereka menjalin jaringan komplotan dan memasuki 
persekutuan-persekutuan rahasia dengan musuh-musuh Islam untuk tujuan 
mengadakan perlawanan terhadap kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi 

a1 : 1.  b17 : 45;  24 : 42;  61 : 2;  62 : 2; 64 : 2.  c16 : 27;  39 : 26.   d3 : 152;  8 : 13.

* Di ayat ini diterangkan tentang kisah pengusiran Banu Nadhir.
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berulang-ulang melanggar perjanjian mereka dan mengkhianati persetujuan-
persetujuan resmi untuk tetap berdiri netral di antara Rasulullah Saw dengan 
musuh-musuh beliau, dan bahkan telah berkomplot hendak membunuh beliau. 
Pemimpin mereka, Ka’b bin Asyraf, pergi ke Mekah untuk mengumpulkan 
bala bantuan dari kaum Quraisy dan dari suku-suku musyrik lain di sekitar 
Mekah untuk mengusir kaum Muslimin dari Medinah. Sesudah kekalahan 
sementara yang diderita oleh kaum Muslimin di Uhud, kasak-kusuk dan 
perlawanan terhadap Rasulullah Saw kian menjadi-jadi. Maka setelah 
keaniayaan mereka melampaui batas serta kehadiran mereka di Medinah 
ternyata selalu merupakan sumber bahaya kematian kaum Muslimin dan 
negara Islam, baru pada saat itulah Rasulullah s.aw. mengambil tindakan 
terhadap mereka. Beliau mengepung benteng mereka, dan setelah mereka 
dengan sia-sia bertahan selama 21 hari, pada akhirnya mereka menyerah. 
Mereka diperintahkan meninggalkan Medinah lalu mereka semua berangkat 
ke Siria, kecuali dua keluarga memilih tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah 
Saw luar biasa baik hati dan lemah lembutnya terhadap mereka. Beliau 
mengizinkan mereka membawa harta benda dan ternak mereka. Mereka 
bertolak dengan aman dari Medinah, tetapi mereka tidak berbuat demikian 
sebelum mereka dihinggapi rasa putus asa dari mendapat bantuan yang 
dinanti-nanti mereka dari sekutu-sekutu mereka di Mekah dan dari kaum 
munafikin di Medinah, dan lagi pula telah terbukti bahwa benteng mereka, 
yang mereka duga tidak terbobolkan itu, ternyata tidak dapat menyelamatkan 
mereka. Mengingat rencana jahat dan tipu daya mereka, persekongkolan-
persekongkolan dan perkomplotan-perkomplotan rahasia mereka, serta 
perbuatan khianat dan kepalsuan yang dibuktikan mereka berulang-ulang, 
pula pelanggaran perjanjian-perjanjian resmi yang terjadi setiap kali, maka 
hukuman yang dijatuhkan atas mereka itu sungguh amat ringan sekali.

Isyarat di dalam kata-kata, pada waktu pengusiran pertama, dapat 
ditujukan kepada pengusiran terhadap Banu Qainuqa’ dari Medinah sesudah 
Pertempuran Badar, atau kata-kata itu dapat pula tertuju kepada pengusiran 
dari Medinah terhadap ketiga suku Yahudi tersebut di atas oleh Rasulullah 
Saw Itulah pengusiran mereka yang pertama. Tetapi, Sayyidina Umar r.a, 
Khalifah kedua Rasulullah Saw mengusir seluruh orang Yahudi dari daerah 
Arab selebihnya, untuk yang kedua kalinya dan yang terakhir. Jadi, kata-kata 
itu dapat dianggap mengandung suatu khabar gaib, bahwa sesudah suku-suku 
bangsa Yahudi Medinah diusir oleh Rasulullah Saw semua orang Yahudi 
akan mengalami nasib yang sama pada waktu kemudian.

3017. Mengingat akan sumber-sumber daya materi, persekutuan politik, 
dan organisasi orang-orang Yahudi di Medinah, kaum Muslim tidak pernah 
dapat membayangkan betapa orang-orang Yahudi bisa diusir dari Medinah 
dengan begitu mudah tanpa kehilangan jiwa manusia pada kedua belah pihak.

3018. Sebelum berangkat dari Medinah, Banu Nadhir dengan tangan 
mereka sendiri telah membumi-hanguskan rumah-rumah mereka serta 
kekayaan yang tidak bergerak lainnya di hadapan mata kaum Muslimin. 



AL-HASYR Surah 59Juz 28

1886

Rasulullah Saw (sebelumnya) telah memberi tempo sepuluh hari untuk 
menyelesaikan urusan mereka sebagaimana diinginkan oleh mereka. Jadi, 
orang-orang Yahudi Medinah adalah yang pertama-tama menjalankan politik 
bumi-hangus, berabad-abad sebelum bangsa Rusia melakukan serupa itu 
dalam Perang Dunia kedua.

3019. Pembuangan Banu Nadhir dari Medinah merupakan suatu 
hukuman yang amat ringan. Mereka selayaknya mendapat hukuman yang 
lebih berat lagi; dan seandainya mereka tidak dibuang, niscaya mereka akan 
mendapat hukuman keras dengan cara lainnya.

3020 . Yang diisyaratkan ialah penebangan pohon-pohon korma milik 
Banu Nadhir atas perintah Rasulullah Saw  yang, sebagaimana dinyatakan 
dalam ayat 3, telah mengurung  mereka di dalam benteng-benteng mereka 
sebagai penentangan terhadap perintah Rasulullah s.aw. supaya mereka 
menyerah. Setelah pengepungan berlangsung beberapa hari, Rasulullah Saw 
memerintahkan untuk memaksa mereka menyerah dengan menebangi pohon-
pohon korma mereka dari jenis Līnah, yang mutu buahnya sangat buruk dan 
sama sekali tidak berguna untuk dimakan manusia (Ar-Raudh-al-Unuf). Baru 
saja enam pohon ditebang, mereka menyerah (Zurqani). Perintah Rasulullah 
Saw itu sangat ringan, lunak, dan sungguh sesuai dengan hukum perang yang 
beradab.

4. Dan, kalau bukan karena 
Allah telah menetapkan pengusir-
an terhadap mereka, niscaya Dia 
telah mengazab mereka di dunia 
ini juga.3019 Dan bagi mereka ada 
azab api di akhirat.

َء  ٓا
َ
جَل

ۡ
ال َعلَۡیہُِم  ُہ 

اللّٰ َتَب 
َ
ک اَۡن   ۤ لَا لَۡو  َو 

اُب 
َ

َعذ ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا فِي  ۡم 
ُ
لَہ نَۡیاَؕو  الّدُ فِي  ۡم 

ُ
بَہ

َّ
لََعذ

اِر ﴿۴﴾  الّنَ

5. Hal yang demikian itu 
karena mereka menentang Allah 
dan Rasul-Nya, dan abarangsiapa 
menentang Allah, maka sesung-
guhnya azab Allah sangat keras. 

َمۡن  َرُسۡولَٗہ َ۪و  َو  َہ 
اللّٰ وا 

ُ
َشٓاّق ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

 ﴾۵﴿ الِۡعَقاِب  َشِدیُۡد  َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  َہ  

اللّٰ يَُّشٓاّقِ  

6. Apa saja yang kamu 
tebang dari pohon kurma3020 
atau kamu membiarkannya 
berdiri pada akar-akarnya, maka 
itu dengan izin Allah, supaya 
Dia menghinakan orang-orang 
durhaka.

َہا  ُتُمۡو
ۡ
ک تََر اَۡو  لِّۡیَنٍۃ  ۡن  ّمِ قََطۡعتُۡم  َما 

لُِيۡخِزَي  َو  ِہ 
اللّٰ فَِبِاۡذِن  اُُصۡوِلَہا  ٰۤي  َعل  

ً
قَٓائَِمۃ

 ﴾۶﴿ الٰۡفِسِقیَۡن 

a4 : 116;  8 : 14;  47 : 33.
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7. Dan apa pun harta yang 
Allah berikan kepada Rasul-Nya 
sebagai ghanimah dari mereka 
adalah karunia Allah. Kamu tidak 
mengerahkan kuda dan tidak pula 
unta untuk memperoleh harta itu, 
akan tetapi Allah memberikan 
kewenangan kepada rasul-rasul-
Nya atas siapa pun yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu.

اَۡوَجۡفتُۡم   
ۤ
مَا

َ
ف ۡم 

ُ
ِمۡنہ َرُسۡولِٖہ   َعلٰي  ُہ  

اللّٰ اَفَٓاَء    
ۤ
َما َو 

َہ 
اللّٰ لِٰکّنَ  ّوَ  اٍب 

َ
ِرک لَا  ّوَ  َخۡیٍل  ِمۡن  َعلَۡیِہ 

ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  ُہ  

اللّٰ َو   ؕ يََّشٓاُء  َمۡن  َعلٰي  ٗہ  
َ
ُرُسل ُِط 

ّ يَُسل

ۡيٍء  قَِدیٌۡر ﴿۷﴾ 
َ

ش

8. Apa pun harta3021 yang 
Allah berikan kepada Rasul-Nya 
sebagai ghanimah dari warga 
kota, itu bagi Allah, Rasul, kaum 
kerabat, anak yatim, orang miskin 
dan musafir, supaya harta itu tidak 
hanya beredar di antara orang-
orang kaya dari antaramu. Dan 
apa pun yang diberikan Rasul 
kepadamu, maka ambillah itu,3022 
dan apa pun yang dilarangnya 
bagimu, maka hindarilah dan 
bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras 
hukuman-Nya.

الُۡقٰري   اَۡہِل  ِمۡن   َرُسۡولِٖہ  َعلٰي  ُہ  
اللّٰ اَفَٓاَء    

ۤ
َما

الَۡیٰتٰمي  َو  الُۡقۡربٰي  لِِذي  َو  ُسۡوِل  لِلّرَ َو  ِہ 
فَِللّٰ

ۡوَن  
ُ

یَک لَا  ۡي 
َ

ک  � ِبۡیِل  الّسَ ابِۡن  َو  الَۡمٰسِکیِۡن  َو 

  
ۤ
َما َو   ؕ ۡم 

ُ
ِمۡنک ِء  لۡاَۡغِنَیٓا ا   ۭ بَیَۡن 

ً
ُدۡولَۃ

َعۡنُہ  ۡم  
ُ

نَٰہىک َما  َو  ۡوُہ 
ُ

خُذ
َ
ف ُسۡوُل   الّرَ ُم 

ُ
ٰتىک

ٰ
ا

َشِدیُۡد  َہ 
اللّٰ َہ ِؕاّنَ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات فَانَۡتُہۡواَۚو 

 ﴾۸﴿� الِۡعَقاِب  وقف
لازم

3021. Karena Fai’  terdiri dari harta rampasan yang diperoleh tanpa 
kesulitan atau jerih payah, dan harta itu jatuh ke tangan kaum Muslimin 
tanpa peperangan maka para prajurit tidak mempunyai bagian dalam harta 
itu, dan semuanya dimasukkan ke dalam baitulmal. Ayat ini mengisyaratkan 
secara khusus kepada harta-harta rampasan yang diperoleh kaum Muslimin 
dari kaum Yahudi asal Khaibar. Ayat ini meletakkan asas bahwa peredaran 
kekayaan itu hendaknya tidak terbatas pada golongan yang menikmati hak 
istimewa dan golongan hartawan belaka. Seperti halnya kesehatan seseorang 
menghendaki agar barang-barang keperluan dibagi-bagikan secara meluas 
dan harta berputar dengan lancarnya. Itulah asas pokok ekonomi Islam. 
Karena Islam menemukan peri kemanusiaan diinjak-injak di bawah telapak 
kaki kezaliman golongan-golongan yang berkepentingan (vested interests), 
maka Islam menyarankan tindakan-tindakan yang mendobrak rintangan-
rintangan kasta atau kelas ekonomi dan mengurangi sekali ketidakadilan 
hak-hak istimewa. Tetapi Islam tidak menentang dorongan atau motif 
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9. Harta ghanimah itu untuk 
orang-orang miskin yang ber-
hijrah, yang telah terusir dari 
rumah mereka dan dari harta 
mereka; mereka mencari karunia 
Allah dan keridhaan-Nya, dan 
mereka menolong Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka itulah orang-
orang yang benar.

ِذیَۡن اُۡخِرُجۡوا ِمۡن 
َّ ُفَقَرٓاِء الُۡمٰہِجِریَۡن ال

ۡ
لِل

ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ فَۡضلًا  یَۡبَتُغۡوَن  اَۡمَوالِہِۡم  َو  ِدیَاِرہِۡم 

ِٰٓئَک  َہ َو َرُسۡولَٗہؕ  اُول
َو ِرۡضَوانًا ّوَ یَۡنُصُرۡوَن اللّٰ

 ﴾۹﴿ۚ ِدقُۡوَن  الّصٰ ُم 
ُ
ہ

10. Dan untuk mereka yang 
telah mendirikan rumah di 
Medinah dan sudah beriman se-
belum mereka, mereka mencintai 
orang-orang yang datang berhijrah 
kepada mereka, dan mereka tidak 
mendapati suatu keinginan dalam 
dada mereka mengenai apa yang 
diberikan kepada mereka itu, 
tetapi mereka mengutamakan 
kaum Muhajirin daripada diri 
mereka sendiri walaupun kemis-
kinan menyertai mereka.3023 Dan 
barangsiapa dapat mengatasi kese-
rakahan dirinya, maka mereka itu 
orang-orang ayang akan berhasil, 

قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  الِۡایَۡماَن  َو  اَر  الّدَ ُؤ  تََبّوَ ِذیَۡن  
َّ ال َو 

فِۡي  َيِجُدۡوَن   لَا  َو  ِالَۡیہِۡم  َہاَجَر   َمۡن   ۡوَن  ُيِحّبُ

ٰۤي   َعل یُۡؤثُِرۡوَن   َو  اُۡوتُۡوا   
ۤ
مَّا ّمِ   

ً
َحاَجۃ ُصُدۡوِرہِۡم 

یُّۡوَق  َمۡن   َؕو 
ٌ

َخَصاَصۃ بِہِۡم  اَن 
َ
ک لَۡو  َو  اَنُۡفِسہِۡم 

 ﴾۱۰ۚ ُم  الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
ُشّحَ نَۡفِسٖہ  فَا

mencari keuntungan atau persaingan ekonomi, melainkan hanya menyatakan 
dengan tegas bahwa ketamakan dan persaingan itu harus diimbangi dengan 
kejujuran dan kasih sayang. Karena pembawaan manusia secara otomatis 
memperhatikan golongan pertama, maka menjadi tugas peraturan-peraturan 
aturan sosial lah melindungi golongan yang belakangan ini. Zakat merupakan 
alat dasar untuk melembagakan perhatian terhadap keperluan orang-orang 
lain, tetapi zakat dilengkapi dengan sejumlah tindakan lain.

3022. Kata-kata, “dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 
ambillah (ayat 8), menunjukkan bahwa sunnah Rasul merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam. 

3023. Kata-kata itu merupakan kesaksian besar mengenai jiwa 
pengorbanan, keramah-tamahan selaku tuan rumah, dan niat baik kaum 
Anshar. Kaum Muhajirin datang dari Mekah kepada mereka (kaum 
Anshar) dalam keadaan kehilangan segala harta milik mereka, dan orang-

a64 : 17.
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11. Dan orang-orang yang da-
tang sesudah mereka,3024 mereka 
berkata, “Wahai Tuhan kami, am-
punilah kami dan saudara-saudara 
kami yang mendahului kami dalam 
keimanan, dan jangan-lah engkau 
tanamkan kedengkian di dalam hati 
kami terhadap orang-orang yang 
beriman. Wahai Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Pe-
nyantun, Maha Penyayang.*

َربََّنا   یَُقۡولُۡوَن  ِمْن  ۭ بَۡعِدہِۡم  َجٓاُءۡو  ِذیَۡن 
َّ ال َو 

َسَبُقۡونَا  ِذیَۡن 
َّ ال لِِاۡخَوانَِنا  َو  لََنا  اۡغفِۡر 

ِذیَۡن  
َّ لِّل ا  

ًّ ِغل قُُلۡوبَِنا  فِۡي  ۡجَعۡل  
َ
ت لَا  َو  بِالِۡایَۡماِن  

ِحۡیٌم ﴿٪۱۱﴾  َک َرُءۡوٌف  ّرَ
  ِانَّ

ۤ
َمنُۡوا  َربََّنا

ٰ
ا 

12. Apakah engkau tidak me-
lihat orang-orang munafik yang 
berkata kepada saudara-saudara 
mereka yang ingkar dari  antara 
Ahlikitab, “Sekiranya kamu  diusir 
dari Medinah, tentu kami akan 
ikut keluar bersamamu, dan kami 
sekali-kali tidak akan tunduk 
kepada siapa pun untuk melawan 
kamu selama-lamanya, dan jika 
kamu diperangi, tentulah kami 
akan menolong kamu.”3025 Dan 
Allah menyaksikan sesungguhnya 
mereka itu pendusta.

لِِاۡخَوانِہُِم  یَُقۡولُۡوَن  نَافَُقۡوا  ِذیَۡن 
َّ ال ي 

َ
ِال تََر  اَلَۡم 

اُۡخِرۡجتُۡم  لَِئۡن  الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال

اََحًدا   ۡم  
ُ

ِفۡیک نُِطۡیُع   لَا   َو  ۡم  
ُ

َمَعک ۡخُرَجّنَ 
َ

لَن

يَۡشَہُد   ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ۡم 

ُ
ک

لََنۡنُصَرنَّ تُۡم  
ۡ
قُۡوتِل ِاۡن   ّوَ   � اَبًَدا 

ۡم  لَٰکِذبُۡوَن ﴿۱۲﴾ 
ُ
ہ

ِانَّ

نصف
 الحزب

55

orang Anshar menerima mereka itu dengan tangan terbuka dan menjadikan 
mereka itu sama-sama memiliki harta benda kaum Anshar. Ikatan cinta dan 
persaudaraan, yang dijalin oleh Rasulullah Saw antara kaum Muhajirin dari 
Mekah dan kaum Anshar di Medinah adalah tiada tara bandingannya di dalam 
seluruh lembaran sejarah hubungan antar manusia. Mengenai jalinan itu ayat 
ini memberikan kesaksian begitu jelas.

* Ayat 9-11: Ini menerangkan tentang keimanan para sahabah Muhajirin dan Anshar dan 
derajat ketinggian keruhanian mereka. Pada suatu kali serombongan kaum Rafidhi (sebuah 
sekte dalam Syi’ah) dari Irak datang ke hadapan Hadhrat Zaenal Abidin. Mereka mengkritisi 
Hadhrat Abu bakar, Umar dan Usman r.a. Hadhrat Zaenal Abidin bertanya kepada mereka, 
“Apakah kalian dari golongan Muhajirin?” (seperti yang diterangkan pada ayat 9); mereka 
menjawab: “Bukan!” Kemudian beliau bertanya lagi: “Apakah kalian dari golongan Anshar?” 
(seperti yang diterangkan pada ayat 10). Mereka menjawab: “Bukan!”  Beliau berkata, “Kalau 
begitu aku bersaksi, bahwa kamu bukan juga dari golongan yang diterangkan:
ْيَماِن  ْخَوانِنَاالَِذْيَن َسبَقُْونَابِااْلِ  َواَلِذْيَن َجاُءْواِمْن بَْعِدِهْم يَقُْولُْوَن َربَنَااْغِفْرلَنَا َواِلِ
(Kasyful ghummati fi ma’rifati a’immati juz II  hal 290 Abul Hasan Ali bin Isa bin Abil Fathul Arbili – 
Darul Kitabil Islami- Beirut  thn 1401 H )

R.2
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13. Jika mereka itu diusir, 
mereka yang munafik  tidak akan 
ikut keluar bersama mereka, dan 
jika mereka diperangi, mereka 
tidak akan menolong mereka, dan 
sekiranya mereka itu menolong 
mereka, niscaya mereka akan 
amembalikkan punggung mereka, 
kemudian mereka tidak akan 
ditolong.

لَِئۡن   َۚو  ۡم 
ُ
َمَعہ َيۡخُرُجۡوَن   لَا  اُۡخِرُجۡوا  لَِئۡن 

ۡم  
ُ
َصُرۡوہ

نَّ لَِئۡن  ۡم َۚو 
ُ
یَۡنُصُرۡونَہ لَا  قُۡوتُِلۡوا 

ّنَ  الۡاَۡدبَاَر �  ثُّمَ لَا یُۡنَصُرۡوَن ﴿۱۳﴾ 
ُّ لَُیَول

14. Sesungguhnya kamu lebih 
bditakuti dalam hati mereka dari 
pada Allah. Yang demikian itu 
disebabkan mereka adalah kaum 
yang tidak mengerti.

 ؕ ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ُصُدۡوِرہِۡم   فِۡي     

ً
َرۡہَبۃ اََشّدُ  لَاَنۡتُۡم  

ا یَۡفَقُہۡوَن ﴿۱۴﴾ 
َّ ل ۡم  قَۡوٌم 

ُ
ہ

نَّ
َ
ٰذلَِک بِا

15. Mereka tidak akan meme-
rangi kamu bersama-sama kecuali 
dalam kota-kota berbenteng atau 
dari belakang dinding-dinding. 
Peperangan di antara mereka pun 
sangat hebat. Engkau mengira 
mereka bersatu-padu padahal hati 
mereka terpecah-belah.3026 Yang 
demikian itu disebabkan mereka 
adalah kaum yang tidak berakal.* 

َنٍۃ   حَّصَ
ُ

ّم قًُري  فِۡي   ا 
َّ ِال َجِمۡیًعا   ۡم 

ُ
یَُقاتُِلۡونَک لَا 

 ؕ َشِدیٌۡد  ۡم  
ُ
بَۡیَنہ ۡم 

ُ
ُسہ

ۡ
بَا  ؕ ُجُدٍر  َرٓاِء   ّوَ ِمۡن   اَۡو 

ۡم  
ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک   ؕ ي 

ٰ
َشّت ۡم 

ُ
قُُلۡوبُہ ّوَ  َجِمۡیًعا  ۡم 

ُ
ۡحَسُبہ

َ
ت

 ﴾۱۵ۚ ا یَۡعِقُلۡوَن ﴿
َّ قَۡوٌم ل

3024. Kata-kata itu dapat dikenakan kepada para Muhajirin yang 
kemudian datang ke Medinah, atau kepada semua keturunan kaum Muslimin 
yang datang kemudian.

3025. Orang-orang munafik telah mendorong orang-orang Yahudi asal 
Medinah supaya menentang Rasulullah Saw dan melanggar perjanjian resmi 
dengan beliau, sambil menawarkan kepada mereka janji-janji palsu akan 
memberikan pertolongan dan bantuan pada saat yang genting. Tetapi, ketika 
orang-orang Yahudi dengan mengandalkan diri kepada janji-janji mereka 
itu, melawan Rasulullah s.aw. dan mulai bergerak memerangi beliau, orang-
orang munafik itu tidak mempedulikan mereka.

a3 : 112.  b4 : 78

* Ini adalah nubuatan tentang kaum Yahudi yang akan terus sempurna sampai Hari Kiamat. Hari 
ketika orang-orang Yahudi tidak memperoleh dengan benteng yang kuat untuk mempertahankan 
diri. Nubuatan ini selalu berubah sesuai dengan keadaan waktu. Sebagai dampaknya, mereka 
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16. Mereka seperti orang-orang 
yang telah berlalu sebelum me-
reka dalam waktu dekat. Mereka 
merasakan akibat buruk perbuatan 
mereka,3027 dan bagi mereka ada 
azab yang pedih.

َوبَاَل   َذاقُۡوا  قَِریًۡبا  قَۡبلِہِۡم  ِمۡن  ِذیَۡن 
َّ ال َمَثِل 

َ
ک

 ﴾۱۶ۚ اٌب  اَلِۡیٌم ﴿
َ

ۡم  َعذ
ُ
اَۡمِرہِۡم ۚ َو  لَہ

17. Mereka aseperti setan ketika 
ia berkata kepada manusia, “Ingkar-
lah!” Maka ketika ia ingkar setan 
berkata, “Aku berlepas diri dari 
engkau, sesungguhnya aku takut 
kepada Allah, Tuhan semesta alam.

 ۚ ۡر 
ُ
اۡکف لِلِۡانَۡساِن  قَاَل   ِاۡذ  ۡیٰطِن 

َ
الّش َمَثِل 

َ
ک

ِۡيۤ  اََخاُف 
ّ

ۡنَک  ِان ِۡي  بَِرۡيٌٓء ّمِ
ّ

َر  قَاَل  ِان
َ
ا َکف فَلَّمَ

َہ  َرّبَ الٰۡعلَِمیَۡن ﴿۱۷﴾ 
اللّٰ

18. Kesudahan mereka berdua 
ialah, bahwasanya keduanya ma-
suk ke dalam api, mereka akan 
tinggal lama di dalamnya. Dan 
itulah pembalasan bagi orang-
orang aniaya.

َخالَِدیِۡن  اِر  الّنَ فِي  ُہَما 
اَنَّ   

ۤ
َعاِقَبَتُہَما اَن 

َ
فَک

لِِمیَۡن ﴿٪۱۸﴾ 
ٰ

ُؤا الّظ ِفۡیَہا ؕ َو ٰذلَِک  َجزٰٓ 

3026. Ayat ini berarti bahwa orang-orang kafir, terutama orang-orang 
Yahudi dan orang-orang munafik Medinah tampak seakan-akan bersatu dalam 
satu front melawan Islam, akan tetapi mereka tidak mempunyai tujuan bersama 
untuk diperjuangkan dan kepentingan mereka bermacam-macam dan berlain-
lainan, oleh karena itu tidaklah mungkin terdapat kesatuan di antara mereka. 
Pada saat itu di Arabia terdapat tiga golongan yang nampaknya bersatu-padu 
melawan negara Islam – orang-orang Yahudi, orang-orang munafik Medinah, 
dan orang-orang musyrik Quraisy asal Mekah. Kaum Quraisy melihat di 
dalam kebangkitan kekuatan dan kekuasaan Islam ada bahaya besar terhadap 
keunggulan mereka dalam segala bidang, sedang orang-orang munafik (yang 
dipimpin oleh Abdullah bin Ubay) melihat bahaya terhadap pengaruhnya di 
Medinah, dan orang-orang Yahudi melihat ancaman terhadap organisasi dan 
supremasi rasial mereka. Karena mereka tidak mempunyai tujuan yang sama 
maka persatuan semu itu tidak mempunyai dasar yang nyata dan tidak pernah 
terwujud pada saat-saat berbahaya.

3027 . Yang diisyaratkan itu mungkin kaum Quraisy Mekah, yang menderita 
kekalahan amat memalukan di Badar atau Banu Qainuqa’, yang karena 

a8 : 49;  14 : 23.

tidak akan berperang melawan para penentang sampai mereka yakin atas kelebihan mereka. Tapi 
ini tidak berarti bahwa hati mereka bersatu padu satu sama lain. Secara zahir dihadapan musuh 
mereka kelihatan bersatu padu, akan tetapi hati mereka selalu saling bertentangan satu sama lain. 
Pada masanya nanti, orang-orang yang oleh Rasulullah Saw dipersamakan sifat-sifatnya dengan 
orang-orang Yahudi, keadaan mereka itu betul-betul persis seperti ini.
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19. Wahai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada 
Allah, dan hendaklah setiap 
jiwa memperhatikan apa yang 
dia persiapkan untuk  esok hari, 
dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha-
waspada atas apa yang kamu 
kerjakan.

لَۡتۡنُظۡر   َو  َہ  
اللّٰ ُقوا 

َّ ات َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َہ  
َہ ِؕاّنَ اللّٰ

ُقوا اللّٰ
َّ َمۡت لَِغٍدَۚو ات ا قَّدَ نَۡفٌس ّمَ

َخِبیٌۡر     ۭ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن ﴿۱۹﴾ 

20. Dan janganlah kamu 
menjadi seperti orang-orang yang 
telah amelupakan Allah, maka 
Dia pun menjadikan mereka lupa 
terhadap diri mereka sendiri. 
Mereka itulah orang-orang yang 
fasik. 

ۡم  
ُ
نٰۡسہ

َ
فَا َہ 

اللّٰ نَُسوا  ِذیَۡن 
َّ ال

َ
ک ۡونُۡوا 

ُ
تَک لَا  َو 

ُم الٰۡفِسُقۡوَن ﴿۲۰﴾ 
ُ
ِٰٓئَک ہ ۡم ؕ اُول

ُ
اَنُۡفَسہ

21. Tidaklah sama ahli neraka 
dengan ahli surga. Ahli surga-
lah yang akan memperoleh 
kemenangan.

 ؕ ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحُب  َو  اِر  الّنَ اَۡصٰحُب  يَۡسَتِوۡيۤ   لَا 

الَۡفٓائُِزۡوَن ﴿۲۱﴾  ُم 
ُ
ہ ِۃ  جَّنَ

ۡ
ال اَۡصٰحُب 

22. bSekiranya Kami menurun-
kan Al-Quran ini kepada gunung, 
niscaya engkau akan melihatnya 
tunduk dan menjadi  berkeping-
keping3027A karena takut kepada 
Allah. Dan inilah perumpamaan-
perumpamaan yang Kami ke-
mukakan untuk manusia supaya 
mereka berpikir.*

َراَیَۡتٗہ  
َّ

ل َجَبٍل  َعلٰي  َن 
ٰ
الُۡقۡرا ا 

َ
ٰہذ اَنَۡزلَۡنا  لَۡو 

َو   ؕ ِہ 
اللّٰ َخۡشَیِۃ  ۡن  ّمِ ًعا  َتَصّدِ ّمُ َخاِشًعا 

ۡم 
ُ
ہ

َّ لََعل اِس  لِلّنَ نَۡضِربَُہا  الۡاَۡمَثاُل  َک 
ۡ
تِل

ُرۡوَن ﴿۲۲﴾ 
َّ

یََتَفک

kejahatan dan tipu daya mereka sendiri, telah dihukum sesudah Pertempuran 
Badar. Golongan terakhir disebut adalah suku Yahudi dan merupakan yang 
pertama dari antara ketiga suku Yahudi yang diusir dari Medinah sebulan 
seusai Pertempuran Badar, karena telah melanggar perjanjian mereka dengan 
Rasulullah Saw. Pada akhirnya mereka menetap di Siria.

a9 : 67.  b13 : 32.

* Dalam ayat ini yang dimaksud dengan gunung bukanlah gunung di dunia ini, tapi manusia 
yang berkepribadian tinggi dan kuat laksana gunung. Ini adalah permisalan, sebagaimana 
disimpulkan di akhir ayat. Tujuan diterangkannya permisalan ini adalah agar orang 
merenungkan dan memikirkannya.

R.3
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23. Dia-lah Allah Yang tiada 
tuhan selain Dia, aMaha Menge-
tahui yang ghaib dan yang nam-
pak, Dia Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ا ُہَو ۚ ٰعلُِم الَۡغۡیِب َو 
َّ ِذۡي  لَاۤ  ِالَٰہ  ِال

َّ ُہ  ال
ُہَو اللّٰ

ِحۡیُم ﴿۲۳﴾  ۡحٰمُن الّرَ َہاَدِۃ ۚ ُہَو  الّرَ
َ

الّش

24. Dia-lah Allah, yang tiada 
tuhan selain Dia, Maha Berdaulat, 
Mahasuci, Sumber segala ke-
damaian, Pelimpah keamanan, 
Maha Pelindung, Mahaperkasa, 
Maha Penakluk, Mahaagung. 
Mahasuci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan.

ۡوُس  ا ُہَو ۚ اَلَۡملُِک الُۡقّدُ
َّ ۤ  ِالَٰہ  ِال ِذۡي  لَا

َّ ُہ  ال
ُہَو اللّٰ

اُر   جَّبَ
ۡ

ال الۡعَِزیُۡز   الُۡمَہۡیِمُن  الُۡمۡؤِمُن  لُٰم  الّسَ

ۡوَن ﴿۲۴﴾ 
ُ
ِہ َعمَّا  یُۡشِرک

ُِر ؕ ُسۡبٰحَن اللّٰ
بّ

َ
الُۡمَتک

25. Dia-lah Allah, Yang Maha 
Pencipta, Pembuat segala  sesuatu, 
Pemberi bentuk; bkepunyaan Dia-
lah segala nama yang terindah. 
Apa pun yang ada di langit dan di 
bumi cmenyanjung kesucian-Nya, 
dan Dia-lah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.

الۡاَۡسَمٓاُء   لَُہ  ُر  الُۡمَصّوِ الَۡباِرُئ  خَالُِق 
ۡ

ال ُہ 
اللّٰ ُہَو 

الۡاَۡرِضۚ  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  لَٗہ   ُح  حُۡسٰنيؕيَُسّبِ
ۡ

ال

﴾٪۲۵﴿ حَِکۡیُم 
ۡ

ال الۡعَِزیُۡز  َوُہَو  

a6 : 74;  9 : 94;  13 : 10.  b7 : 181. c17 : 45;  24 : 42;  61 : 2;  62 : 2;  64 : 2

3027A. Ayat ini dapat mengandung arti bahwa orang-orang musyrik 
Mekah yang congkak itu – yang sebelum Islam tiada ajaran dapat 
menghentikan mereka dari itikad dan amal musyrik, dan yang laksana batu 
karang kokoh kuat, tetap tidak tergoyahkan dan gigih berperang dengan kuat 
pada adat istiadat Bedui, tidak tersentuh oleh pengaruh kegemilangan dan 
kecermelangan peradaban Kristen di negeri sebelah – akan ditundukkan oleh 
ajaran Islam yang sempurna dan perkasa, dan dari hati mereka yang mula-
mula laksana batu karang itu, akhimya akan terbit sumber-sumber cahaya dan 
ilmu yang memancar dengan derasnya.
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Surah 60
AL-MUMTAHANAH

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 14, dengan basmalah

Rukuknya : 2
 
Waktu Diturunkan dan Hubungannya dengan Surah-surah Lain

Seperti ketiga surah sebelumnya, surah ini diwahyukan – 
sebagaimana nampak dari kandungannya – di Medinah, dalam tahun 
ketujuh atau kedelapan Hijrah, suatu ketika dalam waktu-selang di 
antara Perjanjian Hudaibiyah dan kejatuhan kota Mekah. Surah yang 
mendahuluinya membahas tipu daya dan kasak-kusuk orang-orang 
munafik dan orang-orang Yahudi Medinah, serta membahas hukuman 
yang telah dijatuhkan kepada mereka. Surah ini membicarakan 
hubungan kemasyarakatan orang-orang mukmin dengan orang-orang 
kafir pada umumnya dan dengan mereka yang melancarkan peperangan 
terhadap Islam pada khususnya. Surah ini dimulai dengan pelarangan 
tegas kepada kaum Muslimin mengikat tali persahabatan yang akrab 
dengan orang-orang kafir yang berperang terhadap Islam dan berhasrat 
melenyapkan Islam. Perintah itu begitu tegas dan luas lingkupnya 
sehingga anggota-anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dekat sekalipun tidak dikecualikan dari larangan itu. Larangan itu 
diikuti oleb suatu nubuatan yang tersirat di dalamnya bahwa amat 
segera musuh-musuh Islam yang tak kenal damai itu akan menjadi 
penganut-penganutnya yang mukhlis. Tetapi, perintah itu mempunyai 
pengecualian. Perintah itu tidak berlaku terhadap orang-orang kafir 
yang mempunyai perhubungan baik sebagai tetangga dengan kaum 
Muslimin. Orang-orang kafir serupa itu harus diperlakukan dengan adil 
dan baik hati. Kemudian, surah ini memberi nasihat-nasihat penting 
mengenai wanita-wanita mukmin yang berhijrah ke Medinah, dan 
pula bertalian dengan kaum wanita yang meninggalkan Medinah dan 
menggabungkan diri dengan orang-orang kafir. Untuk menjelaskan 
kepada orang-orang Muslim akan kepentingan perkara itu, surah ini 
berakhir dengan mengulangi lagi perintah bahwa kaum Muslimin 
tidak boleh mengadakan persahabatan dengan orang-orang yang 
memusuhi Islam, yang karena dengan terang-terangan mengambil 
sikap bermusuhan terhadap Islam, telah dimurkai Tuhan itu.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang. 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai orang-orang yang ber-
iman, janganlah kamu menjadikan 
musuh-musuh-Ku dan musuh-
musuhmu sebagai bsahabat, kamu 
akan menyampaikan kepada me-
reka amanat kecintaan,3028 padahal 
mereka telah mengingkari kebe-
naran yang telah datang kepadamu 
dan mereka ctelah mengusir Rasul 
dan kamu sendiri dari rumah-
rumah kamu karena kamu telah 
beriman kepada Allah, Tuhanmu. 
Jika kamu keluar berjihad di jalan-
Ku dan mencari keridhaan-Ku 
sebagian kamu secara sembunyi-
sembunyi menyampaikan kepada 
mereka amanat kecintaan,  sedang  
Aku sangat mengetahui apa pun 
yang kamu sembunyikan dan apa 
pun yang kamu tampakkan. Dan  
barangsiapa di antaramu berbuat 
demikian, maka ia sesungguhnya 
telah sesat dari jalan lurus.

َو  ۡي   َعُدّوِ ۡوا 
ُ

ِخذ
َّ

تَت لَا  َمنُۡوا  
ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال یَُّہا  
َ
یٰۤا

َو  ِۃ   بِالَۡمَوّدَ ِالَۡیہِۡم   ُقۡوَن 
ۡ
تُل اَۡولَِیٓاَء   ۡم  

ُ
ک َعُدّوَ

ُيۡخِرُجۡوَن   ۚ حَّقِ 
ۡ

ال َن  ّمِ ۡم  
ُ
َجٓاَءک بَِما  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک قَۡد 

ِہ 
بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوا  اَۡن  ُکۡم  یَّا ِا َو  ُسۡوَل  الّرَ

ۡنتُۡم َخَرۡجتُۡم ِجَہاًدا فِۡي َسِبۡیلِۡي 
ُ
ۡم ؕ ِاۡن ک

ُ
َربِّک

َو  ِۃ  بِالَۡمَوّدَ ِالَۡیہِۡم   ۡوَن  تُِسّرُ مَۡرَضاتِۡي   ابِۡتَغٓاَء   َو 
َمۡن  َؕو  اَۡعلَۡنتُۡم    

ۤ
َما َو  اَۡخَفۡیتُۡم   

ۤ
بَِما اَۡعلَُم   اَنَا�  

 ﴾۲﴿ ِبۡیِل  الّسَ َسَوٓاَء     
َ

َضّل فََقۡد  ۡم 
ُ

ِمۡنک ُہ  
ۡ
یَّۡفَعل

3028. Perintah larangan itu sangat tegas sifatnya. Orang-orang Muslim 
tidak dibenarkan mempunyai hubungan persahabatan dengan musuh-musuh 
Tuhan yang nyata – mereka yang mengusir Rasulullah Saw dan orang-orang 
Muslim dari kampung halaman mereka dan berusaha membinasakan Islam. 
Perintah itu luas sekali lingkupnya sehingga pertimbangan adanya ikatan atau 
pun pertalian – bahkan dengan keluarga yang terdekat sekalipun – tidak boleh 
melemahkan perintah itu. Musuh Islam adalah musuh Tuhan, siapa pun orang 
itu.

Peristiwa yang langsung berkaitan dengan turunnya ayat ini agaknya 
ketika kaum Quraisy mengkhianati Perjanjian Hudaibiyah, dan Rasulullah Saw 
terpaksa harus mengadakan tindakan keras terhadap mereka, Hathib bin Abi 
Balta’ah telah mengirim surat rahasia kepada kaum Mekah, memberitahukan 

a1 : 1.  b3 : 119;  4: 145;  5 : 58.  c17 : 77.
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3. Sekiranya mereka menang-
kap kamu, mereka akan menjadi 
musuh-musuh bagimu dan akan 
menjangkaukan tangan mereka dan 
lidah mereka terhadapmu dengan 
maksud buruk; dan mereka selalu 
ingin seandainya kamu menjadi 
ingkar. 

ا  ۡونُۡوا لَُکۡم اَۡعَدٓاًء ّوَ یَبُۡسُطۡوۤ
ُ

ۡم یَک
ُ
ِاۡن یَّۡثَقُفۡوک

ۡوا   َوّدُ َو   ۡوِٓء   ۡم بِالّسُ
ُ
ۡم َو اَلِۡسَنَتہ

ُ
ۡم اَیِۡدیَہ

ُ
ِالَۡیک

 ﴾۳﴿ؕ ُرۡوَن 
ُ
ف

ۡ
تَک لَۡو  

4. aKerabat-kerabatmu dan 
anak-anakmu sama sekali tidak 
akan memberi manfaat kepadamu 
pada Hari Kiamat. Dia akan 
memberi putusan di antaramu. Dan 
Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.

 ۚۛ ۡم 
ُ
اَۡولَاُدک لَاۤ  َو  ۡم 

ُ
اَۡرَحاُمک ۡم 

ُ
تَۡنَفَعک  لَۡن 

بَِما  ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ۡم 

ُ
بَۡیَنک یَۡفِصُل   ۛ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوَم 

 ﴾۴﴿ بَِصیٌۡر  تَۡعَمُلۡوَن 

5. bSesungguhnya bagimu ada 
contoh yang baik dalam diri 
Ibrahim3029 dan orang-orang yang 
besertanya, ketika mereka berkata 
kepada kaum mereka, c”Sesung-
guhnya kami berlepas diri dari kamu 
dan dari apa yang kamu sembah 
selain Allah,  kami mengingkari  
kamu. Dan telah nyata permusuhan 
dan kebencian di antara kami dan 
kamu untuk selama-lamanya hingga 
kamu beriman kepada Allah semata 
– kecuali yang dikatakan Ibrahim 
kepada bapaknya sebagai suatu 
pengecualian, d”Tentu aku akan 
memohonkan ampunan bagi 
engkau, meskipun aku tidak ber-
daya menolong engkau sedikit pun 
terhadap Allah.” Ia berdoa, “Wahai 
Tuhan kami,  kepada Engkau kami 
bertawakkal dan kepada  Engkau 
kami tunduk dan kepada Engkau 
kami akan kembali.”

ِابٰۡرِہۡیَم  فِۡيۤ    
ٌ

َحَسَنۃ اُۡسَوٌۃ   لَُکۡم   انَۡت 
َ
ک قَۡد 

ُؤا  بَُرءٰٓ ا 
ِانَّ لَِقۡوِمہِۡم   قَالُۡوا  ِاۡذ    ۚ َمَعٗہ  ِذیَۡن 

َّ ال َو 

ۡرنَا 
َ
ف

َ
ک ِہ۪ 

اللّٰ ُدۡوِن  ِمۡن  تَۡعُبُدۡوَن  ِممَّا  َو  ۡم 
ُ

ِمۡنک

َو  الَۡعَداَوُۃ  ُم 
ُ

بَۡیَنک َو  بَۡیَنَنا  بََدا  َو  ۡم 
ُ

بِک

  
ۤ
َوۡحَدٗہ ِہ 

بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوا  ي 
ٰ
َحّت اَبًَدا  الَۡبۡغَضٓاُء  

  
ۤ
َما َو  لََک  لَاَۡسَتۡغفَِرّنَ   لِاَبِۡیِہ  ِابٰۡرِہۡیَم   قَۡوَل   ا  

َّ ِال

َعلَۡیَک  َربََّنا   ؕ ۡيٍء 
َ

ش ِمۡن  ِہ 
اللّٰ ِمَن  لََک  اَۡملُِک 

 ﴾۵﴿ الَۡمِصیُۡر  ِالَۡیَک  َو   اَنَۡبَنا  ِالَۡیَک  َو  َنا 
ۡ
ل

َّ
تََوک

a3 : 11;  31 : 34.  b60 : 7.  c6 : 79;  43 : 27.  d19 : 48.
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kepada mereka bahwa Rasulullah Saw berniat bergerak menyerang Mekah, 
Rasulullah Saw yang diberi tahu mengenai hal itu melalui wahyu, mengutus 
‘Ali, Zubair, dan Miqdad mencari si pembawa surat tersebut. Mereka berhasil 
menyusul utusan itu – seorang wanita – di tengah perjalanan menuju ke Mekah, 
dan surat itu dibawa kembali ke Medinah. Pelanggaran Hathib itu sangat berat. 
Ia telah berupaya membocorkan rahasia-negara yang penting. Ia layak dihukum 
sebagai contoh, namun ia dimaafkan karena ia melakukan pelanggaran itu 
dengan tidak disengaja tanpa menyadari akibat-akibatnya yang sangat berbahaya. 
Kebetulan peristiwa surat itu menetapkan tanggal turun surah ini.

3029. Contoh mengenai Nabi Ibrahim As telah disebut di sini untuk  
memberikan tekanan bahwa manakala telah menjadi jelas seorang atau beberapa 
orang tertentu memusuhi dan bermaksud melenyapkan kebenaran, maka segala 
hubungan persahabatan dengan mereka harus dihentikan. Ungkapan Kafarnā 
bikum, yang biasanya diterjemahkan, “Kami mengingkari segala yang kamu 
percayai,” dapat pula diartikan, “kami tidak mempunyai urusan dengan kamu.” 
Ungkapan Kafara bikādza, berarti, ia menyatakan dirinya bersih atau bebas dari 
hal demikian (Lane).

6. “Wahai Tuhan kami,  jangan-
lah Engkau menjadikan kami afit-
nah bagi orang-orang yang ingkar, 
dan ampunilah kami wahai Tuhan 
kami; karena sesungguhnya Eng-
kau Mahaperkasa, Mahabijak-
sana.”

اۡغفِۡر  َو  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِّل   
ً

ِفۡتَنۃ َنا 
ۡ
ۡجَعل

َ
ت لَا  َربََّنا 

حَِکۡیُم ﴿۶﴾ 
ۡ

َک  اَنَۡت الۡعَِزیُۡز ال
لََنا َربََّنا ۚ ِانَّ

7. bSesungguhnya dalam diri 
mereka ada contoh yang baik bagi-
mu – untuk orang yang meng-
harapkan bertemu dengan Allah 
dan Hari kemudian. Dan barang-
siapa berpaling – maka ketahuilah 
sesungguhnya Allah Mahakaya, 
Maha Terpuji.

لَِّمۡن   
ٌ

َحَسَنۃ اُۡسَوٌۃ   ِفۡیہِۡم   لَُکۡم   اَن  
َ
ک لََقۡد 

َمۡن   ِخَر َؕو 
ٰ

الۡا الَۡیۡوَم  َو  َہ 
اللّٰ یَۡرُجوا  اَن 

َ
ک

 ﴾۷﴿٪ حَِمۡیُد 
ۡ

ال الَۡغِنّيُ   ُہَو  َہ  
اللّٰ فَِاّنَ    

َ
یََّتَوّل 

8. Mudah-mudahan Allah men-
jadikan kecintaan di antaramu dan 
orang-orang yang kamu dengan 
mereka saling bermusuhan,3030 dan 
Allah Mahakuasa; Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.

ِذیَۡن 
َّ ال بَیَۡن  َو  ۡم 

ُ
بَۡیَنک ۡجَعَل  

َ
ّي اَۡن  ُہ  

اللّٰ َعَسي 

ُہ  
اللّٰ َو   قَِدیٌۡر ؕ  ُہ 

اللّٰ ًۃ َؕو  َوّدَ ّمَ ۡم  
ُ
ۡنہ ّمِ َعاَدیۡتُۡم  

ِحۡیٌم ﴿۸﴾  َغُفۡوٌر  ّرَ

ثلاثۃ
 ارباع
الحزب  55

a10 : 86.  b60 : 5.
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9. Allah tidak melarang kamu 
untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tidak 
memerangimu karena agama kamu, 
dan yang tidak mengusirmu dari 
rumah-rumahmu. Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil.*

ۡم 
ُ
یَُقاتُِلۡوک لَۡم  ِذیَۡن 

َّ ال َعِن  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
یَۡنٰہىک لَا 

اَۡن  ۡم 
ُ
ِدیَاِرک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ُيۡخِرُجۡوک لَۡم  َو  یِۡن  الّدِ فِي 

ُيِحّبُ  َہ 
اللّٰ ِاّنَ   ؕ ِالَۡیہِۡم  ا  تُۡقِسُطۡوۤ َو  ۡم 

ُ
ۡوہ تَبَّرُ

الُۡمۡقِسِطیَۡن ﴿۹﴾ 

10. Allah melarang kamu men-
jadikan  mereka yang memerangi 
kamu karena agama dan telah me-
ngusir kamu dari rumah-rumahmu 
dan yang telah membantu untuk 
mengusirmu, dan barangsiapa ber-
teman dengan mereka – maka 
mereka itulah orang-orang yang 
aniaya.

فِي  ۡم 
ُ
َتُلۡوک

ٰ
ق ِذیَۡن 

َّ ال َعِن  ُہ 
اللّٰ ُم 

ُ
یَۡنٰہىک َما 

ِانَّ

ٰظَہُرۡوا  َو  ۡم 
ُ
ِدیَاِرک ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
اَۡخَرُجۡوک َو  یِۡن  الّدِ

ۡم 
ُ
ہ

َّ یََّتَول َمۡن  ۡم َۚو 
ُ
ۡوہ

َّ تََول اَۡن  ۡم 
ُ

ِاۡخَراِجک ٰۤي  َعل

لُِمۡوَن ﴿۱۰﴾ 
ٰ

ُم الّظ
ُ
ِٰٓئَک ہ ول

ُ
فَا

11. Hai orang-orang yang ber-
iman! Apabila perempuan-perem-
puan mukmin datang kepadamu 
sebagai muhajir, maka ujilah3031 
mereka. Allah lebih mengetahui 
keimanan mereka. Lalu jika kamu 
mendapati mereka sebagai wanita-
wanita beriman, maka janganlah 
kamu mengembalikan mereka ke-
pada orang-orang kafir. Perempuan-

الُۡمۡؤِمٰنُت  ُم 
ُ
َجٓاَءک ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

بِِایَۡمانِِہّنَ  اَۡعلَُم  ُہ 
ِحُنۡوُہّنَ ؕاَللّٰ

َ
فَاۡمت ُمٰہِجٰرٍت 

تَۡرِجُعۡوُہّنَ   فَلَا  ُمۡؤِمٰنٍت  َعلِۡمُتُمۡوُہّنَ  فَِاۡن 

ۡوَن 
ُ

َيِحّل ۡم 
ُ
ہ لَا  َو  ۡم 

ُ
ہ

َّ ل  
ٌ

ِحّل ُہّنَ  لَا   ؕ اِر 
َ
الُۡکّف ي 

َ
ِال

ۡم
ُ

َعلَۡیک ُجَناَح  لَا  اَنَۡفُقۡواَؕو   
ۤ
ا ّمَ ۡم 

ُ
تُۡوہ

ٰ
ا ُہّنَ َؕو 

َ
ل

3030. Ayat ini mengandung khabar gaib. Kepada para sahabat Rasulullah 
Saw diberitahukan bahwa mereka dianjurkan supaya menghentikan segala 
hubungan persahabatan dengan musuh-musuh agama mereka, walaupun musuh 
itu mungkin keluarga sendiri yang mempunyai pertalian darah sangat dekat 
sekalipun, namun larangan itu ditetapkan berlaku untuk jangka waktu singkat 
saja. Waktu itu telah kian mendekat dengan cepatnya ketika musuh-musuh 
bebuyutan itu akan menjadi sahabat-sahabat mesra. Perintah itu hanya berlaku 

* Ayat ini mematahkan pendapat tentang perang yang merugikan dan mematahkan larangan 
berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang tidak mengusir orang-orang Islam 
karena perbedaan agama. Ada kesalahan dalam memahami beberapa ayat, bahwa kita dilarang 
bersahabat dengan semua non-Muslim. Akan tetapi dari ayat ini diketahui, bahwa kita bukan 
hanya boleh bersahabat dengan orang-orang yang tidak memerangi orang Islam karena 
perbedaan agama, bahkan ditekankan untuk berbuat baik kepada mereka.
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perempuan itu tidak halal bagi 
mereka dan mereka pun tidak halal 
bagi perempuan-perempuan itu. 
Tetapi berikanlah kepada suami-
suami mereka yang kafir apa yang 
telah mereka belanjakan sebagai 
mahar. Dan tidak ada dosa bagimu 
untuk menikahi mereka apabila 
kamu telah memberikan kepada 
mereka amaskawin. Dan janganlah 
kamu mempertahankan tali per-
nikahan dengan bperempuan-
perempuan kafir tetapi haruslah 
mereka ikut kepada orang-orang 
kafir itu, dan mintalah kembali apa 
yang telah kamu belanjakankan 
sebagai mahar; dan hendaknya 
suami-suami yang kafir dari 
perempuan-perempuan beriman 
meminta apa yang telah mereka 
belanjakan. Demikianlah keputusan 
Allah. Dia-lah Yang  Menghakimi 
di antaramu. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.

 ؕ اُُجۡوَرُہّنَ  تَۡیُتُمۡوُہّنَ 
ٰ
ا  ۤ ِاَذا تَۡنِکُحۡوُہّنَ  اَۡن 

  
ۤ
َما ۡسـَُٔلۡوا  َو  الَۡکَواِفِر  بِِعَصِم  ۡوا 

ُ
تُۡمِسک لَا  َو 

ُم 
ۡ

ُحک ٰذلُِکۡم   ؕ اَنَۡفُقۡوا   
ۤ
َما لۡيَۡسـَُٔلۡوا  َو  اَنَۡفۡقتُۡم 

ُہ َعلِۡیٌم َحِکۡیٌم ﴿۱۱﴾ 
ۡم ؕ َو اللّٰ

ُ
ُم بَۡیَنک

ُ
ِہ ؕ َيۡحک

اللّٰ

terhadap orang-orang kafir yang berperang terhadap kaum Muslimin seperti 
dinyatakan dalam ayat berikutnya. Hubungan persahabatan dengan semua orang-
orang bukan Islam yang tidak berperang terhadap Islam, tidak dilarang.

3031. Meskipun ketika orang-orang Muslimin dianiaya dengan hebat dan 
mereka tidak aman meninggalkan Mekah untuk bergabung dengan masyarakat 
Muslim di Medinah, gelombang demi gelombang orang yang beriman mengalir 
ke Medinah, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dan sayangi di 
Mekah. Para muhajirin itu meliputi pula sejumlah cukup besar kaum wanita. 
Ayat ini mengisyaratkan para muhajirin demikian. Ayat ini merupakan tafsiran 
yang gamblang mengenai kekhawatiran Rasulullah Saw untuk tidak menerima 
wanita-wanita Muslim yang telah melarikan diri dari Mekah itu, seandainya 
tidak diperoleh bukti, sesudah diadakan pemeriksaan yang teliti, bahwa mereka 
sungguh-sungguh dan jujur di dalam keimanan mereka, dan mereka menerima 
Islam bebas dari maksud-maksud lain yang tercela. Ayat ini selanjutnya 

a4 : 5, 25  b2 : 222.
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12. Dan jika salah seorang dari 
istri-istrimu lari darimu kepada 
orang-orang kafir, lalu kamu mem-
balas mereka dan mendapatkan 
ghanimah dari orang-orang kafir, 
maka berikanlah kepada orang-
orang mukmin yang istri-istrinya 
telah melarikan diri sebanyak yang 
telah  mereka, suami-suami itu, 
belanjakan.3032 Dan bertakwalah 
kepada Allah Yang kepada-Nya 
kamu beriman.

اِر 
َ
ي الُۡکّف

َ
ۡم ِال

ُ
ۡن اَۡزَواِجک ۡيٌء ّمِ

َ
ۡم ش

ُ
َو ِاۡن فَاتَک

ۡم 
ُ
اَۡزَواُجہ َذَہَبۡت  ِذیَۡن 

َّ ال تُوا 
ٰ
فَا فََعاقَۡبتُۡم 

بِٖہ  اَنۡتُۡم  ِذۡيۤ 
َّ ال َہ 

اللّٰ ُقوا 
َّ ات َو   ؕ اَنَۡفُقۡوا   

ۤ
َما ۡثَل  ّمِ

ُمۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۲﴾ 

13. Wahai Nabi! Jika datang 
kepada engkau perempuan-
perempuan mukmin hendak baiat 
kepada engkau bahwa mereka tidak 
akan menyekutukan sesuatu pun 
dengan Allah, tidak akan mencuri 
dan tidak akan berzina, tidak akan 
membunuh anak-anak mereka, tidak 
akan melemparkan suatu tuduhan 
yang sengaja dibuat-buat antara 
tangan dan kaki mereka, dan tidak 
akan mendurhakai engkau  dalam 
hal yang baik, maka terimalah baiat 
mereka dan mintalah ampunan bagi 
mereka dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

الُۡمۡؤِمٰنُت  َجٓاَءَک  ِاَذا  ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 
َ
یٰۤا

َشۡیًئا  ِہ 
بِاللّٰ َن 

ۡ
یُۡشِرک ا 

َّ ل اَۡن   ٰۤي   َعل یَُبایِۡعَنَک 
َن 

ۡ
یَۡقُتل لَا  َو  یَۡزنِیَۡن  لَا  َو  یَۡسِرۡقَن  لَا  ّوَ 

ِریَۡنٗہ 
َ
یَّۡفت بُِبۡہَتاٍن  تِیَۡن  

ۡ
یَا لَا  َو   اَۡولَاَدُہّنَ 

یَۡعِصۡیَنَک  لَا  َو  اَۡرُجلِِہّنَ  َو  اَیِۡدیِۡہّنَ  بَیَۡن  

ُہّنَ 
َ
ل اۡسَتۡغفِۡر  َو  فََبایِۡعُہّنَ  َمۡعُرۡوٍف  فِۡي 

ِحۡیٌم ﴿۱۳﴾  َہ  َغُفۡوٌر  ّرَ
َہ ؕ ِاّنَ اللّٰ

اللّٰ

menerangkan bahwa ikatan perkawinan antara seorang wanita mukmin muhajir 
dan suaminya yang tidak beriman dengan sendirinya putus, bila ia masuk ke dalam 
jemaat Kaum Muslimin; dan seorang pria mukmin diizinkan mengawininya, 
bila ia dapat memenuhi dua syarat: (a) Ia harus membayar kembali kepada bekas 
suaminya yang kafir, apa yang telah dibelanjakan oleh bekas suaminya itu, dan 
(b) Ia harus menetapkan dan membayar maskawin kepada wanita itu. Demikian 
juga ikatan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan istrinya yang murtad 
tidak dapat diteruskan dan cara yang sama hendaknya berlaku bila seorang wanita 
yang murtad kawin dengan seorang-orang kafir seperti halnya perkawinan antara 
seorang Muslim dengan seorang mukmin muhajir. Peraturan timbal balik yang 
ditetapkan dalam ayat ini bukanlah urusan pribadi perseorangan, melainkan 
harus dilaksanakan oleh negara, sebagaimana diamalkan di waktu peperangan 
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14. Hai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu ber-
teman dengan suatu kaum yang 
aAllah murka atas mereka; se-
sungguhnya mereka telah ber-
putus asa tentang akhirat3033 
sebagaimana orang-orang kafir 
telah berputus asa tentang orang-
orang yang ada dalam kubur.

ۡوا قَۡوًما َغِضَب 
َّ َمنُۡوا لَا تََتَول

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

َما 
َ
ک ِخَرِۃ 

ٰ
الۡا ِمَن  یَِئُسۡوا  قَۡد  َعلَۡیہِۡم  ُہ 

اللّٰ

﴾٪۱۴﴿ الُۡقُبۡوِر  اَۡصٰحِب  ِمۡن  اُر 
َ
الُۡکّف یَِئَس  

yang justru teristimewa untuk itu peraturan tersebut di tetapkan oleh ayat-ayat 
ini. Setelah itu tidak dapat dan tidak boleh ada lagi hubungan sosial antara orang-
orang mukmin dengan orang-orang kafir secara pribadi.

3032. Bila istri seorang Muslim melarikan diri kepada orang-orang kafir, 
dan kemudian seorang wanita dari antara orang-orang kafir tertawan oleh 
orang-orang Muslim, atau wanita itu melarikan diri dari orang-orang kafir dan 
menggabungkan diri kepada Kaum Muslimin, maka si suami yang mukmin itu 
hendaknya diberi pengganti kerugian maskawin yang telah dibayarkan olehnya 
kepada si istri yang melarikan diri, dari jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan 
kepada si suami kafir yang istrinya menggabungkan diri kepada orang-orang 
Muslim bila maskawin itu sama, tetapi selisihnya – jika ada – hendaknya 
dipenuhi secara kolektif (patungan) oleh orang-orang Muslim, atau – seperti 
diterangkan oleh beberapa sumber – diganti dari harta rampasan perang yang 
diperoleh negara, karena kata ‘Āqabtum pun berarti pula Ghanimtum, artinya, 
kamu telah mendapat harta rampasan perang. Peraturan ini waktu itu perlu, 
karena orang-orang kafir suka menolak mengembalikan maskawin yang telah 
dibayarkan oleh para suami mukmin kepada istri-istri mereka yang kemudian 
melarikan diri kepada orang-orang kafir.

3033. Kata-kata, “sesungguhnya mereka telah berputus asa tentang 
akhirat, berarti, bahwa mereka tidak beriman kepada alam ukhrawi seperti 
halnya mereka tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan kembali. 
Kata “mereka” dapat secara khusus dikenakan kepada orang-orang Yahudi 
karena ungkapan, “Yang Allah murka atas mereka” telah dipakai mengenai 
orang-orang Yahudi dalam beberapa ayat Al-Qur’an.

a58 : 15.
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Surah 61
AL-SAFF

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 15, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan di Medinah, mungkin pada tahun ketiga 
atau keempat Hijrah, sesudah Pertempuran Uhud, sebab ayat kelima 
agaknya menyiratkan suatu isyarat adanya kekurangan disiplin atau 
kepatuhan-tanpa-syarat dari beberapa orang Muslim pada Rasulullah 
Saw dan bersalah waktu Pertempuran itu. Dua surah sebelumnya telah 
membahas masalah perang terhadap orang-orang kafir, dan membahas 
pula soal-soal kemasyarakatan dan politik yang timbul akibat perang. 
Surah ini menekankan kepentingan kepatuhan mutlak kepada Sang 
pemimpin dan menekankan kepentingan menampilkan satu front yang 
kokoh kuat dan bersatu-padu di bawah pimpinannya terhadap orang-
orang kafir.

Ikhtisar Surah 
Surah ini diawali dengan pujian atas kebijaksanaan dan keperkasaan 

Tuhan. Dan seterusnya memperingatkan orang-orang yang beriman 
bahwa apabila mereka menyanjung Tuhan dan memuji kesucian-Nya 
dengan lidah mereka, hendaknya memberikan bukti secara amaliah 
atas pernyataan mereka itu dengan perbuatan mereka, sehingga 
dengan demikian perbuatan mereka menjadi selaras dengan ikrar lidah 
mereka. Dan, bila mereka dipanggil untuk berperang demi kepentingan 
kebenaran, mereka hendaknya tampil dalam barisan yang kokoh 
kuat dan teguh menghadapi orang-orang kafir serta memperlihatkan 
kepatuhan mutlak kepada pemimpin mereka.

Surah ini kemudian menyebut secara singkat kelakuan jahat para 
pengikut Nabi Musa As yang dengan memfitnah dan menentang beliau 
menyebabkan beliau sering merasa jengkel dan pedih hati, dan dengan 
sendirinya surah ini memperingatkan kaum Muslimin agar jangan 
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sekali-kali berperilaku seperti mereka itu. Kemudian disebutnya 
nubuatan Nabi Isa As tentang kedatangan Nabi Ahmad As yang diikuti 
dengan pernyataan tegas bahwa segala usaha para pengabdi kegelapan 
untuk memadamkan Cahaya Ilahi akan sia-sia belaka. Cahaya itu 
akan tetap memancar dalam segala keagungan dan kecemerlangannya 
dan Islam akan mengatasi serta mengungguli segala agama. Tetapi, 
sebelum hal itu sungguh-sungguh terjadi orang-orang Muslim harus 
“berjihad dengan harta  dan diri mereka di jalan Allah,” Sesudah itu 
barulah mereka layak dikaruniai rida Ilahi dan kebesaran duniawi, 
“dengan kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.” 
Surah ini berakhir dengan anjuran supaya kaum Muslimin membantu 
(perjuangan di) jalan Allah Taala seperti dilakukan oleh para pengikut 
Nabi Isa As dahulu dengan mengalami berbagai pengorbanan dan 
penderitaan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang. 

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apa pun yang ada di langit 
dan di bumi bbertasbih kepada 
Allah, dan Dia-lah Yang Maha-
perkasa, Mahabijaksana.

ٰمٰوِت َو َما فِي الۡاَۡرِض ۚ  ِہ َما  فِي الّسَ
َح  لِلّٰ َسّبَ

حَِکۡیُم ﴿۲﴾ 
ۡ

َو ُہَو الۡعَِزیُۡز  ال

3. Hai orang-orang yang ber-
iman, mengapakah kamu me-
ngatakan apa-apa  yang tidak 
kamu kerjakan?3034

لَا   َما  تَُقۡولُۡوَن  لَِم  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

تَۡفَعُلۡوَن ﴿۳﴾ 

4. Sangatlah dibenci di sisi 
Allah bahwa kamu mengatakan 
apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan.

لَا  َما  تَُقۡولُۡوا  اَۡن  ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  َمۡقًتا  بَُر 

َ
ک

تَۡفَعُلۡوَن ﴿۴﴾ 

5. Sesungguhnya Allah men-
cintai orang-orang yang ber-
perang di jalan-Nya dalam 
barisan,  seakan-akan mereka itu 
suatu bangunan yang tersusun 
kokoh.3035

َسِبۡیِلٖہ   فِۡي  یَُقاتُِلۡوَن  ِذیَۡن 
َّ ال ُيِحّبُ  َہ 

اللّٰ ِاّنَ 

ۡرُصۡوٌص  ﴿۵﴾ 
َ
ۡم  بُۡنَیاٌن  ّم

ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ا ک

ً
َصّف

6. Dan ingatlah ketika Musa 
berkata kepada kaumnya, “Hai 
kaumku! Mengapa kamu me-
nyakitiku,3036 padahal sungguh 
kamu mengetahui bahwa aku 
Rasul Allah kepada kamu se-
kalian?” Maka tatkala mereka 
menyimpang dari jalan benar, 
Allah pun menyebabkan hati 
mereka menyimpang, dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada 
kaum yang durhaka.

تُۡؤُذۡونَِنۡي   لَِم  ٰیَقۡوِم  لَِقۡوِمٖہ  ُمۡوٰسي  قَاَل  ِاۡذ   َو 

 ؕ ۡم 
ُ

ِالَۡیک ِہ 
اللّٰ َرُسۡوُل  ِۡي 

ّ
اَن ۡعلَُمۡوَن 

َّ ت قَۡد  َو 

لَا  ُہ  
اللّٰ َو   ؕ ۡم 

ُ
قُُلۡوبَہ ُہ 

اللّٰ اََزاَغ   ا  َزاُغۡوۤ ا  فَلَّمَ

 ﴾۶﴿ الٰۡفِسِقیَۡن  الَۡقۡوَم  یَۡہِدي 

3034. Perbuatan seorang Muslim hendaknya sesuai dengan pernyataan-
pernyataannya. Bicara sombong dan kosong, membawa seseorang tidak 
keruan kemana yang dituju, dan ikrar-ikrar lidah tanpa disertai perbuatan-
perbuatan nyata adalah berbau kemunafikan dan ketidaktulusan.

a1 : 1.  b17 : 45;  24 : 42;  57 : 2;  62 : 2;  64 : 2.
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3035. Orang-orang Muslim diharapkan tampil dalam barisan yang kokoh, 
teguh dan kuat terhadap kekuatan-kekuatan kejahatan, di bawah komando 
pemimpin mereka, yang terhadapnya mereka harus taat dengan sepenuhnya 
dan seikhlas-ikhlasnya. Tetapi suatu kaum, yang berusaha menjadi satu 
jemaat yang kokoh-kuat, harus mempunyai satu tata-cara hidup, satu cita-
cita, satu maksud, satu tujuan dan satu rencana untuk mencapai tujuan itu.

3036. Mungkin tiada nabi Allah yang begitu banyak menderita kepedihan 
hati karena perbuatan para pengikutnya, selain Nabi Musa As Kaum Nabi 
Musa As telah menyaksikan lasykar Fir‘aun tenggelam di hadapan mata 
kepala mereka sendiri, namun demikian baru saja mereka melintasi lautan, 
mereka telah mencoba lagi kembali kepada kemusyrikan, dan karena mereka 
melihat suatu kaum penyembah berhala, mereka meminta kepada Nabi Musa 
As membuatkan bagi mereka berhala semacam itu juga (QS.7: 139). Ketika 
mereka disuruh bergerak memasuki Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan akan 
diberikan kepada mereka, sambil mencemoohkan dan dengan bersitebal-kulit-
muka mereka mengatakan kepada Nabi Musa As agar ia sendiri pergi bersama 
Tuhan yang amat dipercayainya itu; mereka tidak mau bergerak barang 
satu tapak pun dari tempat mereka bermukim (QS.5: 25). Jadi, Nabi Musa 
As – dalam usahanya memanggil mereka kembali dari kemusyrikan berkali-
kali dihina dan dikecewakan oleh kaum yang justru telah ia selamatkan 
dari penindasan perbudakan Fir‘aun itu. Mereka malahan mengumpat dan 
memfitnahnya.

3037. Untuk nubuatan Nabi Isa as. mengenai kedatangan Paraklit 

7. Dan ingatlah ketika ‘Isa 
Ibnu Maryam berkata, “Hai 
Bani Israil! Sesungguhnya aku 
Rasul Allah kepadamu sekalian, 
membenarkan apa yang ada 
sebelumku yaitu  Taurat, dan 
memberi kabar suka tentang 
seorang rasul yang akan datang 
sesudahku, yang bernama 
Ahmad.”3037 Maka tatkala ia 
datang kepada mereka dengan 
bukti-bukti yang nyata mereka 
berkata, “Ini adalah asihir yang 
nyata!”*

ِاۡسَرٓاِءیَۡل   ٰیَبِنۡيۤ  مَۡریََم  ابُۡن  ِعۡیَسي  قَاَل  ِاۡذ  َو 

قًا لَِّما بَیَۡن  یََدّيَ  َصّدِ ۡم ّمُ
ُ

ِہ ِالَۡیک
ِۡي َرُسۡوُل اللّٰ

ّ
ِان

تِۡي   ِمْن  ۭ 
ۡ
یَّا بَِۢرُسۡوٍل  ًرا  ُمَبّشِ َو  ۡوٰرىِۃ  الّتَ ِمَن 

ٰنِت  ۡم بِالَۡبّیِ
ُ
ا َجٓاَءہ   اَۡحَمُد ؕ فَلَّمَ

ۤ
بَۡعِدي اۡسُمٗہ

ِبیٌۡن ﴿۷﴾  ا ِسۡحٌر ّمُ
َ

قَالُۡوا ٰہذ

a27 : 14;  43 : 31.

* Ayat ini menubuatkan tentang kedatangan kembali Nabi Muhammad Saw dalam wujud 
Ahmad. Beliau Saw datang dalam wujud Muhammad sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi 
Musa As, dan juga datang dalam wujud Ahmad sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Isa As.
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(Paraclete) atau Penolong atau Ruh Kebenaran, lihat Injil Yahya 12: 13; 14: 
16-17; 15: 26; 16: 17; yang dari situ kesimpulan berikut dengan jelas dapat 
diambil: (a) Paraklit (Paraclete) atau Penolong atau Ruh Kebenaran tidak 
dapat datang sebelum Nabi Isa As berlalu dari dunia ini. (b) Ia akan tinggal 
di dunia untuk selama-lamanya, akan mengatakan banyak hal yang Nabi Isa 
sendiri tidak dapat mengatakannya karena dunia belum dapat menanggungnya 
pada waktu itu. (c) Ia akan memimpin umat manusia kepada segala kebenaran. 
(d) Ia tidak akan bicara atas kehendak sendiri, tetapi apa pun yang didengar 
olehnya, itu pulalah yang akan diucapkan olehnya. (e) Ia  akan memuliakan 
Nabi Isa As dan memberikan kesaksian atas kebenarannya.

Lukisan mengenai Paraklit (Paraclete) atau Penolong atau Ruh 
Kebenaran itu serasi benar dengan kedudukan dan tugas Rasulullah Saw 
sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an. Rasulullah Saw datang sesudah 
Nabi Isa As meninggalkan dunia ini, beliau adalah nabi pembawa syariat 
terakhir dan Al-Qur’an merupakan syariat suci terakhir, diwahyukan untuk 
seluruh umat manusia hingga Hari Kiamat (QS.5: 4). Beliau tidak berkata 
atas kehendak sendiri, melainkan apa pun yang didengar beliau dari Tuhan, 
itu pulalah yang diucapkan beliau (QS.53: 4). Beliau memuliakan Nabi Isa 
(QS.2: 254; 3: 56). Nubuatan dalam Injil Yahya di atas adalah sesuai dengan 
nubuatan yang disebut dalam ayat yang sedang dibahas kecuali bahwa bukan 
nama Ahmad yang tercantum di situ melainkan Paraklit (Paraclete). Para 
penulis Kristen menantang ketepatan versi (anggapan) Al-Qur’an mengenai 
nubuatan itu, sambil mendasarkan pernyataan-pernyataan mereka pada 
perbedaan kedua nama itu, dengan tidak memperhatikan kesamaan sifat-sifat 
yang dituturkan oleh Bibel dan Al-Qur’an. Pada hakikatnya, Nabi Isa As 
memakai bahasa Arami dan Ibrani. Bahasa Arami adalah bahasa ibu Nabi Isa 
As dan bahasa Ibrani adalah bahasa agamanya. Versi Bibel sekarang adalah 
terjemahan dari bahasa Arami dan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. 
Suatu terjemahan dengan sendirinya tidak dapat membawakan sepenuh 
keindahan gubahan aslinya. Bahasa-bahasa mempunyai batas-batasnya 
masing-masing. Demikian pula mengenai kaum yang mempergunakan bahasa 
itu. Batas-batas mereka itu nampak pula dalam karya-karya mereka. Bahasa 
Yunani mempunyai penggunaan kata lain, yaitu Periklutos, yang mempunyai 
persamaan arti dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Jack Finegan, seorang 
ahli ilmu agama Kristen kenamaan, mengatakan di dalam kitabnya bernama, 
“Archaeology of World Religions,” berkata, “Jika dalam bahasa Yunani kata 
Paracletos (Penghibur) sangat cocok dengan kata Periclutos (termasyhur), 
maka kata itu berarti nama-nama Ahmad dan Muhammad.” Lebih-lebih, 
“The Damascus Document” (Dokumen atau Naskah asal Damaskus), suatu 
naskah yang ditemukan menjelang akhir abad ke-19 dalam gereja Yahudi di 
Ezra, Mesir Kuno (halaman 2) melukiskan bahwa Yesus telah menubuatkan 
kedatangan “Ruh Suci” dengan nama Emeth: Dan dengan Almasih-Nya Dia 
memberitahukan kepada mereka Rohulkudus-Nya. Sebab dialah Emeth ialah, 
Al-Amin (Si Jujur), dan sesuai dengan nama-Nya demikian pula nama mereka 
..... Emeth” dalam bahasa Ibrani berarti “kebenaran” atau Si Jujur (Al-Amin) 
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8. aDan siapakah yang lebih 
aniaya daripada orang-orang yang 
mengada-adakan dusta terhadap 
Allah padahal ia diajak kepada 
Islam?3038 Dan Allah tidak akan 
memberi petunjuk kepada kaum 
yang aniaya.

الَۡکِذَب  ِہ 
اللّٰ َعلَي  ٰري 

َ
ت

ۡ
اف ِممَِّن  اَۡظلَُم  َمۡن  َو 

یَۡہِدي  لَا  ُہ 
اللّٰ الِۡاۡسلَاِمَؕو   ي 

َ
ِال ي   یُۡدعٰۤ ُہَو   َو 

لِِمیَۡن ﴿۸﴾ 
ٰ

الَۡقۡوَم  الّظ

9. bMereka hendak memadam-
kan cahaya Allah3039 dengan 
mulut mereka, padahal Allah 
akan menyempurnakan cahaya-
Nya, walau pun orang-orang kafir 
tidak menyukai.*

ُہ  
اللّٰ َواِہہِۡم�َو 

ۡ
ف

َ
بِا ِہ 

اللّٰ نُۡوَر  لُِیۡطِفـُۡٔوا  یُِریُۡدۡوَن 

ِرَہ  الٰۡکفُِرۡوَن ﴿۹﴾ 
َ
ُمتِّمُ  نُۡوِرٖہ  َو لَۡو  ک

dan orang yang kebaikannya dawam” (Strahan’s Fourth Gospel, 141). Kata 
ini ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi, “Cap (meterai) Tuhan.” Dengan 
sendirinya, meskipun Nabi Isa As mungkin telah mempergunakan nama 
Ahmad, persamaan bunyi lafal antara kedua kata (Ahmad dan Emeth) itu telah 
membuat para penulis di kemudian hari menulis kata Emeth sebagai alih-alih 
kata “Ahmad” yang adalah persamaan kosa-kata dalam bahasa Ibrani. Jadi, 
nubuatan yang disebut dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Saw; tetapi 
sebagai kesimpulan dapat pula dikenakan kepada Hadhrat Masih Mau’ud 
As, Pendiri Jemaat Ahmadiyah, sebab beliau telah dipanggil dengan nama 
Ahmad di dalam wahyu (Barahin Ahmadiyah), dan oleh karena dalam diri 
beliau terwujud kedatangan kedua atau diutusnya yang kedua kali Rasulullah 
Saw telah pula dinyatakan dengan jelas dalam Injil Barnabas, yang dianggap 
oleh kaum gerejani tidak sah, tetapi pada pihak lain mereka menganggapnya 
otentik (dapat dipercaya), seotentik setiap dari keempat Injil.

3038. Ayat ini mengisyaratkan kepada orang-orang kafir, yang terhadap 
mereka Rasulullah Saw menyampaikan tabligh beliau, sebab beliau adalah 
yang mengajak mereka dan mereka yang diajak (QS.20: 109 dan QS.33: 47). 
Tambahan pula mereka telah dicap dalam Al-Qur’an sebagai pembuat dusta 
terhadap Tuhan (QS.6: 138, 141). Tetapi, bila nubuatan itu dianggap kena 
untuk Hadhrat Masih Mau’ud As, maka ungkapan “ia diajak kepada Islam, “ 
akan berarti bahwa Hadhrat Masih Mau’ud As akan diajak oleh mereka yang 
menyebut diri pembela Islam agar bertaubat dan menjadi Muslim lagi seperti 
mereka, sebab – menurut paham mereka, dengan pengakuan beliau menjadi 
Almasih dan Mahdi yang dijanjikan, beliau sudah bukan Muslim lagi.

a6  : 22;  10 : 18;  11 : 19. b9 : 32.

* Hadhrat Masih Mau’ud  As bersabda: “Dari tafsir ayat ini diterangkan dengan jelas, bahwa 
Hadhrat Masih Mau’ud  As akan lahir pada abad 14 (hijriyah) karena cahaya bulan itu sempurna  
pada malam ke-14. (Tohfah Golarwiyah, Ruhani Khazain, jld. 17, hlm. 124)
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10. aDia-lah Yang mengirimkan 
Rasul-Nya dengan petunjuk dan 
dengan agama yang benar supaya 
Dia memenangkannya atas semua 
agama3040 walaupun orang-orang 
musyrik  tidak menyukai.*

ُہٰدي َو ِدیِۡن  
ۡ
ِذۡيۤ اَۡرَسَل َرُسۡولَٗہ بِال

َّ ُہَو ال

ِرَہ  
َ
ک لَۡو  ِٖہ�َو 

ّ
ل

ُ
ک یِۡن  الّدِ َعلَي  لُِیۡظِہَرٗہ  حَّقِ 

ۡ
ال

ۡوَن ﴿٪۱۰﴾ 
ُ
الُۡمۡشِرک 

11. Hai orang-orang yang ber-
iman, Maukah Aku tunjukkan 
kepadamu perdagangan3041 yang 
akan menyelamatkan kamu dari 
azab yang pedih?

َعلٰي  اَُدلُُّکۡم  َہۡل  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۱۱﴿ اَلِۡیٍم  اٍب 
َ

َعذ ۡن  ّمِ ۡم 
ُ

ِجۡیک
ۡ

تُن ِتجَاَرٍۃ  

12. bKamu beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan kamu 
berjihad di jalan Allah dengan  
harta dan jiwamu. Hal itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui.**

فِۡي  جَاِہُدۡوَن 
ُ
ت َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 

بِاللّٰ تُۡؤِمنُۡوَن 

 ؕ ۡم 
ُ

اَنُۡفِسک َو  ۡمَوالُِکۡم 
َ
بِا ِہ 

اللّٰ َسِبۡیِل 

 ﴾۱۲ۙ ﴿ ۡنتُۡم  تَۡعلَُمۡوَن 
ُ
ٰذلُِکۡم  َخیٌۡر  لَُّکۡم  ِاۡن  ک

13. Dia akan mengampuni dosa-
dosamu, dan Dia akan memasuk-
kanmu ke kebun-kebun yang di 
bawahnya mengalir sungai-sungai 
dan ke tempat-tempat tinggal yang 
suci lagi menyenangkan di dalam 
csurga yang kekal. Itulah keme-
nangan yang besar.

ٍت  َجّنٰ ُکۡم 
ۡ
یُۡدِخل َو  ۡم 

ُ
ُذنُۡوبَک لَُکۡم   یَۡغفِۡر 

  
ً

َبۃ َطّیِ َمٰسِکَن   َو  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت

 ﴾۱۳ۙ ِت َعۡدٍن ؕ ٰذلَِک الَۡفۡوُز الَۡعِظۡیُم ﴿ فِۡي  َجّنٰ

3039. Rasulullah Saw telah berulang-ulang disebut “Cahaya Allah” dalam 
Al-Qur’an (QS.4: 175; 5: 17; 64: 9).

3040. Kebanyakan ahli tafsir Al-Qur’an sepakat bahwa ayat ini kena untuk 
Almasih yang dijanjikan sebab di zaman beliau semua agama muncul dan 
keunggulan Islam di atas semua agama akan menjadi kepastian.

3041. Ayat ini agaknya mengisyaratkan juga kepada zaman Hadhrat Masih 

a9 : 33;  48 : 29.  b9 : 20, 41.  c9 : 72;  19 : 62;  20 : 77.

* Di ayat ini diterangkan tentang kenabian Rasulullah Saw sebagai Nabi seluruh alam. Yakni 
beliau Saw tidak diutus hanya untuk pengikut satu agama saja, melainkan untuk pengikut 
semua agama di dunia. Beliau akan menang atas semua agama. Hadhrat Masih Mau’ud As. 
bersabda, “Ini adalah nubuatan agung yang ada dalam Al-Qur’an, yang mengenainya semua 
Ulama yang meneliti sepakat, bahwa hal ini akan sempurna di tangan Hadhrat Masih Mau’ud 
As.” (Taryaqul Qulub, Ruhani Khazain, jld. 15, hlm. 232)

R.2
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14. Dan Ia akan menganu-
gerahkan kepadamu karunia-
karunia yang lain yang kamu 
mencintainya, yaitu pertolongan 
Allah dan kemenangan yang 
dekat, dan berilah kabar suka 
kepada orang-orang mukmin.

فَۡتٌح   َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ نَۡصٌر  ۡونََہا  ِحّبُ

ُ
ت اُۡخٰري  َو 

الُۡمۡؤِمِنیَۡن ﴿۱۴﴾  ِر   بَّشِ قَِریٌۡب َؕو  

15. Wahai orang-orang yang 
beriman, jadilah kamu para pe-
nolong Allah sebagaimana ‘Isa 
Ibnu Maryam berkata kepada 
kaum Hawari, “Siapakah para pe-
nolongku di jalan Allah?” kaum 
aHawari menjawab, “Kamilah para 
penolong Allah”, maka segolong-
an dari Bani Israil beriman dan 
segolongan lainnya ingkar, lalu 
Kami mengokohkan orang-orang 
yang beriman untuk menghadapi 
musuh-musuh mereka, maka 
mereka menjadi3042 orang-orang 
yang menang.

ِہ 
ا اَنَۡصاَر اللّٰ َمنُۡوا ُکۡونُۡوۤ

ٰ
ِذیَۡن ا

َّ یَُّہا ال
َ
یٰۤا

َمۡن   َن  حََواِریّٖ
ۡ
لِل مَۡریََم  ابُۡن  ِعۡیَسي  قَاَل  َما 

َ
ک

ۡحُن  
َ

ن حََواِریُّۡوَن 
ۡ

ال ِہؕقَاَل 
اللّٰ ي 

َ
ِال اَنَۡصاِرۡيۤ 

ْن  ۭ بَِنۡيۤ   ّمِ  
ٌ

ٓائَِفۃ
َ

ّط َمَنۡت 
ٰ
فَا ِہ 

اللّٰ اَنَۡصاُر 
ِذیَۡن  

َّ ال یَّۡدنَا  
َ
فَا  ۚ  

ٌ
ٓائَِفۃ

َ
ّط َرۡت 

َ
ف

َ
ک َو  ِاۡسَرٓاِءیَۡل 

ٰظِہِریَۡن ﴿٪۱۵﴾ ۡصَبحُۡوا 
َ
فَا ہِۡم   َعُدّوِ َعلٰي  َمنُۡوا 

ٰ
ا 

Mau’ud As, ketika perniagaan dan perdagangan akan berkembang dengan 
subur dan akan ada perlombaan gila mencari keuntungan dalam perniagaan.

3042. Dari ketiga golongan agama di antara kaum Yahudi, yang terhadap 
mereka Nabi Isa As menyampaikan tablighnya – kaum Parisi, kaum Saduki, 
dan kaum Essenes – Nabi Isa As termasuk golongan terakhir sebelum beliau 
diutus sebagai rasul-Allah. Kaum Essenes adalah kaum yang sangat muttaki, 
hidup jauh dari kesibukan dan keramaian dunia, dan melewatkan waktu 
mereka dalam berzikir dan berdoa, dan berbakti kepada sesama manusia. Dari 
kaum inilah berasal bagian besar dari para pengikutnya di masa permulaan 
(“The Dead Sea Community,” oleh Kurt Schubert, dan “The Crucifixion by an 
Eye-Witness”). Mereka disebut “Para Penolong” oleh Eusephus.

Kata-kata penutup surah ini sungguh sarat dengan nubuatan. Sepanjang 
zaman para pengikut Nabi Isa As telah menikmati kekuatan dan kekuasaan 
atas musuh abadi mereka – kaum Yahudi. Mereka telah menegakkan dan 
memerintah kerajaan-kerajaan luas dan perkasa, sedang kaum Yahudi tetap 
merupakan kaum yang cerai-berai sehingga mendapat julukan “The Wandering 
Jew” (“Yahudi Kelana”).

a3 : 53;  5 : 112.



AL-JUMU’AH Surah 62Juz 28

1910

Surah 62
AL-JUMU’AH

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 12, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini agaknya diturunkan beberapa tahun sesudah Hijrah 
(lihat ayat 4). Dalam surah sebelumnya telah disinggung nubuatan 
Nabi Isa As tentang kedatangan Nabi Ahmad As. Surah ini membahas 
nubuatan itu lebih lanjut. Seperti surah yang mendahuluinya, surah ini 
dimulai dengan sananjungan mengenai kekuasaan dan kebijaksanaan 
Tuhan dan, sebagai bukti dan peragaan kedua sifat Ilahi ini, surah ini 
menunjuk kepada kedatangan Rasulullah Saw di tengah-tengah bangsa 
Arab buta huruf, yang dari bangsa biadab dan tidak berbudaya lagi 
buta huruf – dengan perantaraan ajaran Al-Qur’an dan contoh luhur 
lagi mulia Rasulullah Saw telah menjadi guru-guru dan pemimpin-
pemimpin umat manusia, menyebarkan nur dan ilmu ke mana saja 
mereka pergi. Surah ini kemudian mengisyaratkan pula kepada gejala 
ruhani yang akan terjadi pada suatu ketika kelak, dengan perantaraan 
wakil agung Rasulullah Saw, yaitu Almasih yang dijanjikan (Masih 
Mau’ud); dan seterusnya mencela kaum Yahudi atas penolakan mereka 
terhadap Rasulullah Saw, meskipun adanya kenyataan bahwa kitab 
suci mereka banyak sekali mengandung nubuatan-nubuatan mengenai 
beliau. Jadi, dengan sendirinya, surah ini memperingatkan kaum 
Muslimin terhadap perilaku seperti perilaku kaum Yahudi, bila wakil 
agung Rasulullah Saw muncul di antara mereka. Menjelang penutup, 
ditekankannya soal kepentingan salat Jum’at, dan tersirat bahwa di 
zaman kedatangan Rasulullah Saw kedua kali, yang diumpamakan 
sebagai salat Jum’at terjadi kegiatan luar biasa di dalam lapangan 
perniagaan, perdagangan, dan pencarian keuntungan kebendaan, dan 
banyak macam ragam hiburan lainnya yang memalingkan manusia 
dari Tuhan; maka kaum Muslimin dianjurkan agar berjaga-jaga, supaya 
semua hal itu tidak membingungkan dan mengacaukan perhatian 
mereka dalam menyibukkan diri melaksanakan kewajiban-kewajiban 
mereka dalam urusan agama.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apapun yang ada di langit 
dan di bumi bbertasbih kepada Allah, 
Yang Maha Berdaulat, Mahasuci, 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.3043

الۡاَۡرِض  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ 
لِلّٰ ُح   يَُسّبِ

 ﴾۲﴿ حَِکۡیِم 
ۡ

ال الۡعَِزیِۡز  ۡوِس  الُۡقّدُ الَۡملِِک 

الحزب
56

3. Dialah Yang telah membang-
kitkan di tengah-tengah bangsa 
yang ummi3044 seorang rasul dari 
antara mereka, yang membacakan 
kepada mereka tanda-tanda-Nya 
dan mensucikan mereka, dan 
mengajarkan kepada mereka 
kitab dan hikmah,3045 walaupun 
sebelumnya mereka berada dalam 
kesesatan yang nyata.*

ۡم  
ُ
ۡنہ ّمِ َرُسۡولًا  َن  ٖ

یّ الۡاُّمِ فِي  بََعَث  ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

ُم  
ُ
ُِمہ

ّ یَُعل َو   ۡیہِۡم 
ّ
یَُزکِ َو   ٰیِتٖہ  

ٰ
ا َعلَۡیہِۡم   یَۡتُلۡوا 

انُۡوا ِمۡن  قَۡبُل  
َ
 َو  ِاۡن ک

َ
َمۃ

ۡ
ِحک

ۡ
الِۡکٰتَب َو  ال

 ﴾۳﴿ۙ ِبیٍۡن  لَِفۡي َضلٍٰل  ّمُ

3043. Keempat sifat Ilahi itu bertalian dengan keempat tugas Rasulullah 
Saw, yang tercantum di dalam ayat berikutnya.

3044. Lihat QS.3: 76 dan QS.7: 158.
3045. Tugas suci Rasulullah Saw meliputi penunaian keempat macam 

kewajiban mulia, yang disebut dalam ayat ini. Tugas agung dan mulia itulah 
yang dipercayakan kepada beliau; sebab, untuk kedatangan beliau di tengah-
tengah orang-orang Arab buta huruf itu leluhur beliau, Nabi Ibrahim As, telah 
memanjatkan doa beberapa ribu tahun yang lampau, ketika dengan disertai 
putranya, Nabi Ismail As, beliau mendirikan dasar (pondasi) Ka’bah (QS.2: 
130). Pada hakikatnya tiada Pembaharu dapat benar-benar berhasil dalam 
misinya bila ia tidak menyiapkan dengan contoh mulia dan quatqudsiahnya 
(daya pensuciannya), suatu jemaat yang pengikut-pengikutnya terdiri dari 

a1 : 1.  b61 : 2  c3 : 165;  7 : 158;  9 : 128.  

* Di dalam ayat ini kemuliaan istimewa yang telah diterangkan mengenai pribadi Rasulullah 
Saw adalah bahwa beliau membuat orang-orang yang beriman menjadi suci hanya dengan 
membacakan ayat-ayat, yang sebelumnya diterangkan terlebih dulu kepada mereka 
pengetahuan tentang Kitab dan Hikmah. Mukjizat agung Al-Qur’an Karim ini adalah bahwa 
sebelumnya di dalam Surah Al-Baqarah ayat 130 disinggung doa Nabi Ibrahim As, yang berisi 
tentang pengutusan Rasulullah Saw. Beliau As memohon dalam doa agar diutus seorang rasul 
yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kemudian menerangkan kepada 
mereka ilmu dan hikmah, dan akhirnya menjadikan mereka orang-orang suci. Pengabulan 
doa ini disebutkan dalam tiga tempat; di ketiga tempat itu disebutkan bahwa Rasulullah 
Saw mensucikan mereka hanya dengan membacakan ayat-ayat lalu mengajarkan Kitab dan 
Hikmah. Jadi ini merupakan kehormatan khusus bagi Al-Qur’an Karim yang turun selama 23 
tahun tapi ayat-ayatnya tak ada satupun yang saling bertentangan.
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orang-orang mukhlis, patuh, dan bertakwa, yang kepada mereka itu mula-
mula mengajarkan cita-cita dan asas-asas ajarannya serta mengajarkan 
filsafat, arti, dan kepentingan cita-cita dan asas-asas ajarannya itu, kemudian 
mengirimkan pengikut-pengikutnya ke luar negeri untuk mendakwahkan 
ajaran itu kepada bangsa lain. Didikan yang beliau berikan kepada para 
pengikut beliau memperluas dan mempertajam kecerdasan mereka, dan 
filsafat ajaran beliau menimbulkan dalam diri mereka keyakinan iman, 
dan contoh mulia beliau menciptakan di dalam diri mereka kesucian hati. 
Kenyataan-dasar agama itulah yang diisyaratkan oleh ayat ini.

3046. Ajaran Rasulullah Saw ditujukan bukan kepada bangsa Arab 

4. Dan Dia akan membang-
kitkannya juga pada kaum lain 
dari antara mereka yang belum 
bertemu dengan mereka.3046 Dan 
Dia-lah Yang Maha Perkasa, Maha-
bijaksana.*

ُہَو   َو   ؕ بِہِۡم  حَُقۡوا 
ۡ
یَل ا  لَّمَ ۡم 

ُ
ِمۡنہ َخِریَۡن 

ٰ
ا ّوَ 

 ﴾۴﴿ۙ حَِکۡیُم 
ۡ

ال الۡعَِزیُۡز  

5. Itulah karunia Allah, Dia 
menganugerahkannya kepada siapa 
yang Dia kehendaki; Dan Allah 
Mempunyai karunia yang besar.**

ُذو  ُہ  
اللّٰ َو   ؕ يََّشٓاُء  َمۡن  یُۡؤتِۡیِہ  ِہ 

اللّٰ فَۡضُل  ٰذلَِک 

الَۡفۡضِل الَۡعِظۡیِم ﴿۵﴾ 

6. Perumpamaan orang-orang 
yang dipikulkan kepada mereka 
Taurat lalu mereka tidak memikul-
nya, adalah seumpama keledai 
yang memikul kitab-kitab. Sangat 
buruk perumpamaan kaum yang 
mendustakan Tanda-tanda Allah. 
Dan Allah tidak akan memberi 
petunjuk kaum yang aniaya.

 ثُّمَ لَۡم َيۡحِمُلۡوَہا 
َ

ۡوٰرىۃ ُلوا الّتَ ِذیَۡن ُحّمِ
َّ َمَثُل ال

َمَثُل  َس 
ۡ
اَۡسَفاًراؕبِئ َيۡحِمُل  ِحَماِر 

ۡ
ال َمَثِل 

َ
ک

لَا  ُہ 
اللّٰ ِہَؕو 

اللّٰ ٰیِت 
ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال الَۡقۡوِم 

لِِمیَۡن ﴿۶﴾ 
ٰ

یَۡہِدي الَۡقۡوَم  الّظ

* Dalam ayat ini ‘Aakhariin’ yang disebutkan adalah menyinggung kebangkitan rasul yang 
telah disebutkan dalam ayat sebelumnya (هو الذى بعث فى االميّين رسوال) akan tetapi pada bagian 
akhir ayat tidak diterangkan empat sifat Ilahi seperti yang disebutkan pada bagian akhir ayat 
ke dua, bahkan hanya menyebutkan ulang dua sifat Ilahi ‘Azizun’ dan ‘Hakiimun’. Dengan 
demikian dapat diketahui bahwa rasul yang disebut pada permulaan, beliau sendiri tidak akan 
kembali diutus lagi bahkan yang akan dibangkitkan adalah seorang Zilli (bayangan) beliau, 
yang bukan nabi pembawa syariat. Hal yang menarik dalam hal ini adalah disebutkan ulang 
dua sifat Ilahi yang ada kaitannya dengan Nabi Isa As sebagaimana firmannya :

(Al-Nisa:159) بَْل َرفَعَهُ هللاُ اِلَْيِه َو َكاَن هللاُ َعِزْيًزا َحِكْيًما 
** Dari ayat ini terbukti bahwa hal ini tidak berkaitan dengan diutusnya Rasulullah Saw 
pertama kali, jika demikian tidak perlu disebutkan ‘yu’tihi mayyasaa’ melainkan makna yang 
dimaksudkan dari ayat  itu adalah kebangkitan beliau Saw kedua kali, dalam sosok seorang 
nabi umati (umat Rasulullah Saw) yang akan tampil sebagai khadim beliau Saw, kehormatan 
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belaka, yang di tengah-tengah bangsa itu beliau dibangkitkan, melainkan 
kepada seluruh bangsa bukan-Arab juga, dan bukan hanya kepada orang-
orang sezaman beliau, melainkan juga kepada keturunan demi keturunan 
manusia yang akan datang hingga kiamat. Atau ayat ini dapat juga berarti 
bahwa Rasulullah Saw akan dibangkitkan di antara kaum yang belum pernah 
tergabung dalam para pengikut semasa hidup beliau. Isyarat di dalam ayat ini 
dan di dalam hadis Nabi SAW yang termasyhur, tertuju kepada pengutusan 
Rasulullah Saw untuk kedua kali dalam wujud Hadhrat Masih Mau’ud As di 
akhir zaman. Abu Hurairah r.a. berkata, “pada suatu hari kami sedang duduk-

7. Katakanlah, “Hai orang-
orang Yahudi, sekiranya kamu 
mengaku bahwa kamu sahabat-
sahabat Allah selain manusia lain-
nya, maka inginkanlah kemati-
an3047 ajika kamu orang-orang benar.

ۡم  
ُ

ک
اَنَّ َزَعۡمتُۡم  ِاۡن   ا  

َہاُدۡوۤ ِذیَۡن 
َّ ال یَُّہا  

َ
یٰۤا قُۡل 

ُوا  فََتَمّنَ اِس  الّنَ ُدۡوِن  ِمۡن  ِہ 
لِلّٰ اَۡولَِیٓاُء 

 ﴾۷﴿ ٰصِدِقیَۡن  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡمۡوَت  

8. bDan mereka tidak  meng-
inginkannya selama-lamanya di-
karenakan oleh apa yang telah 
diperbuat tangan mereka. Dan 
Allah Maha Mengetahui orang-
orang yang aniaya.

 ؕ اَیِۡدیۡہِۡم  َمۡت  قَّدَ اَبًَدا ۭ بَِما    
ۤ
ۡونَٗہ یََتَمّنَ لَا  َو 

 ﴾۸﴿ لِِمیَۡن 
ٰ

َعلِۡیٌم  ۭ بِالّظ ُہ  
اللّٰ َو 

9. Katakanlah, c”Sesungguh-
nya kematian yang kamu lari 
dari padanya, maka itu akan 
menemui kamu, kemudian kamu 
akan dikembalikan kepada Yang 
Maha Mengetahui, Yang Gaib 
dan Yang Nampak, lalu Dia 
akan memberitahukan kepadamu 
tentang apa yang telah kamu 
perbuat.

ٗہ 
َ فَِانّ ِمۡنُہ  ۡوَن  تَفِّرُ ِذۡي 

َّ ال الَۡمۡوَت  ِاّنَ  قُۡل 

َو  الَۡغۡیِب  ٰعلِِم  ِالٰي  ۡوَن  تَُرّدُ ثُّمَ  ۡم 
ُ

ُملِٰقۡیک

ۡم بَِما ُکۡنتُۡم تَۡعَمُلۡوَن ﴿٪۹﴾ 
ُ

ُئک َہاَدِۃ فَُیَنّبِ
َ

الّش 

a2 : 95.  b2 : 96.  c2 : 97;  4 : 79;  33 : 17.

ini merupakan sebuah karunia yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Pemilik karunia yang besar. Kesimpulan ini diperkuat dengan hadits Bukhari dimana ketika 
ayat ini dibacakan seorang sahabat bertanya : هللا َرُسْوَل  يَا  ُهْم   bukan bertanya siapa yang َمْن 
akan turun. Sebaliknya pertanyaannya kepada siapa akan dibangkitkan. Atas pertanyaan itu 
Rasulullah Saw meletakkan tangan beliau diatas pundak Salman Al-Farsi ra. seraya bersabda, 
“Jika iman telah terbang ke bintang Tsurayya, salah seorang atau beberapa orang laki-laki 
dari orang-orang ini akan membawanya kembali ke bumi.” Dengan begitu secara meyakinkan 
terbukti bahwa Rasulullah Saw. secara pribadi tidak akan dibangkitkan kembali, melainkan 
seorang hamba beliau dari keturunan Farsi, yakni dari kalangan non Arab.
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10. Hai orang-orang yang ber-
iman, apabila kamu diseru untuk 
shalat pada hari Jum’at,3047A maka 
bersegeralah untuk mengingat 
Allah, dan tinggalkanlah jual-
beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika sekiranya kamu 
mengetahui.

ٰلوِۃ  لِلّصَ نُۡوِدَي  ِاَذا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َو  ِہ 
اللّٰ ِر 

ۡ
ِذک ِالٰي  فَاۡسَعۡوا  جُُمَعِۃ 

ۡ
ال یَّۡوِم  ِمۡن 

ۡنتُۡم  
ُ
ک ِاۡن  لَُّکۡم  َخیٌۡر  الَۡبۡیَع ٰؕذلُِکۡم  َذُروا  

تَۡعلَُمۡوَن ﴿۱۰﴾ 

11. Dan apabila shalat telah 
ditunaikan, maka bertebaranlah 
kamu di bumi dan carilah karunia 
Allah,3048 dan ingatlah Allah 
sebanyak-banyaknya supaya 
kamu beruntung.

الۡاَۡرِض  فِي  فَانَۡتِشُرۡوا  ٰلوُۃ  الّصَ قُِضَیِت  فَِاَذا 

ِثیًۡرا  
َ
ک َہ  

اللّٰ ُروا 
ُ
اۡذک َو  ِہ 

اللّٰ فَۡضِل  ِمۡن  ابَۡتُغۡوا  َو 

 ﴾۱۱﴿ تُۡفِلحُۡوَن  ُکۡم 
َّ َعل

َّ ل

12. Dan apabila mereka me-
lihat sesuatu perniagaan atau 
hiburan, berlarian mereka me-
nuju kepadanya dan meninggalkan 
engkau berdiri sendirian. Kata-
kanlah, “Apa yang di sisi Allah 
itu lebih baik daripada hiburan 
dan perniagaan. Dan Allah 
Sebaik-baik Pemberi rezeki.”

َو  ِالَۡیَہا  ا  ۡوۤ
ُ

ا�نَۡفّض ۡہَوا 
َ
ل اَۡو  ِتجَاَرًۃ   َراَۡوا  ِاَذا  َو 

َن  َخیٌۡر   ّمِ ِہ  
اللّٰ ِعۡنَد  َما  قُۡل   ؕ قَٓائًِما  ۡوَک  

ُ
تََرک

ِزِقیَۡن ﴿٪۱۲﴾ ُہ َخیُۡر  الّرٰ
جَاَرِۃَؕو اللّٰ ِ

ّ
ۡہِو َو ِمَن الت

َّ
الل 

duduk bersama Rasulullah Saw, ketika Surah Jumu’ah diturunkan. Saya minta 
keterangan kepada Rasulullah Saw, “siapakah yang diisyaratkan oleh kata-
kata, “Dan Dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara 
mereka yang belum bertemu dengan mereka” – Salman al-Farsi (Salman asal 
Parsi) sedang duduk di antara kami. Setelah saya berulang-ulang mengajukan 
pertanyaan itu, Rasulullah Saw meletakkan tangan beliau pada Salman r.a 
dan bersabda, “bila iman telah terbang ke Bintang Tsuraya, seorang lelaki 
dari mereka ini pasti akan menemukannya.” (Bukhari). Hadis Nabi Saw ini 
menunjukkan bahwa ayat ini dikenakan kepada seorang lelaki dari keturunan 
Parsi. Hadhrat Masih Mau’ud As, pendiri Jemaat Ahmadiyah, adalah dari 
keturunan Parsi. Hadis Nabi Saw lainnya menyebutkan kedatangan Almasih 
pada saat ketika tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Qur’an kecuali kata-
katanya, dan tidak ada yang tertinggal di dalam Islam selain namanya, yaitu, 
jiwa ajaran Islam yang sejati akan lenyap (Baihaqi). Jadi, Al-Qur’an dan hadis 
kedua-duanya sepakat bahwa ayat ini merujuk kepada kedatangan kedua kali 
Rasulullah Saw dalam wujud Hadhrat Masih Mau’ud As.

R.2
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3047. Hadhrat Masih Mau’ud As akan menantang mereka yang menyebut 
diri ulama Islam, yang menolak da’wa beliau, untuk mengadakan mubahalah, 
yaitu pertandingan doa; di dalam mubahalah itu diminta supaya kutukan Ilahi 
menimpa mereka yang mengada-adakan dusta terhadap Tuhan (QS.3: 62).

3047A. Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebut-sebut tentang orang-
orang Yahudi, yang menolak ajaran Rasulullah Saw dan menodai Sabbat 
mereka, dan sebagai akibatnya mereka ditimpa murka Ilahi. Tetapi, dalam 
ayat ini kaum Muslimin diperintahkan agar luar biasa seksamanya dalam 
menunaikan shalat Jum’at yang wajib itu. Tiap-tiap kaum mempunyai Sabbat 
masing-masing, dan Sabbat bagi kaum Muslimin ialah hari Jum’at. Karena 
surah ini nampaknya membahas secara khusus zaman Masih Mau’ud As, 
maka panggilan kepada shalat Jum’at dapat juga berarti seruan nyaring yang 
dialamatkan kepada kaum Muslimin supaya mendengarkan amanat beliau.

3048. Berlainan dengan Sabbat kaum Yahudi atau Kristen, Sabbat 
kaum Muslimin bukanlah hari istirahat. Sebelum dan sesudah shalat Jum’at 
kaum Muslimin boleh meneruskan pekerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari 
seperti sediakala. Kata-kata, “karunia Allah,” pada umumnya diartikan, 
“menjalankan usaha dan mencari nafkah.”
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Surah 63
AL-MUNĀFIQŪN

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 12, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah inipun sebuah surah Madaniyah, yang diturunkan – seperti 
tampak dari masalah kandungannya – pada suatu saat sesudah 
Pertempuran Uhud. Jika surah sebelumnya khusus membahas orang-
orang Yahudi dari Medinah, maka surah ini mengutarakan tentang 
musuh-musuh Islam lainnya, yaitu, orang-orang munafik, dan 
menyingkapkan selubung rencana jahat, kepalsuan, dan ketidak-jujuran 
mereka, serta mengutuk pernyataan-pernyataan keimanan mereka 
yang disuarakan dengan lantang itu sebagai palsu dan khianat. Mereka 
itu musuh-musuh Islam tulen, kata surah ini, karena mereka berusaha 
menipu kaum Muslimin dengan segala sumpah mereka dan pernyataan 
keimanan mereka yang palsu itu, sambil mempergunakan pernyataan- 
pernyataan itu sebagai tabir untuk tujuan menipu. Dengan rencana jahat 
dan kegiatan-kegiatan nista itu mereka telah mengutuk diri mereka 
sendiri sehabis-habisnya. Mereka dengan keliru menyangka bahwa 
seperti diri mereka sendiri, para sahabat Rasulullah Saw merupakan 
golongan orang-orang loba dan tamak, yang akan meninggalkan beliau 
bila kepentingan kebendaan menghendaki demikian. Surah ini berakhir 
dengan anjuran kepada kaum Muslimin, supaya mereka hendaknya 
membelanjakan harta mereka di jalan Allah – sebelum saat itu datang 
– ketika Islam tidak memerlukan lagi uang mereka.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila orang-orang muna-
fik3049 datang kepada engkau 
dan berkata, “Kami bersaksi 
sesungguhnya engkau Rasul 
Allah.” Dan Allah mengetahui 
bahwa engkau sungguh Rasul-
Nya. Dan Allah menyaksikan, 
sesungguhnya orang-orang mu-
nafik benar-benar pendusta.*

َک  
ِانَّ نَۡشَہُد  قَالُۡوا  الُۡمٰنِفُقۡوَن  َجٓاَءَک  ِاَذا 

 ؕ َرُسۡولُٗہ 
َ

ل َک 
ِانَّ یَۡعلَُم   ُہ 

اللّٰ ِہَۘو 
اللّٰ َرُسۡوُل 

َ
ل

 ﴾۲﴿ۚ ُہ  يَۡشَہُد  ِاّنَ  الُۡمٰنِفِقیَۡن لَٰکِذبُۡوَن 
َو اللّٰ

وقف
لازم

3. Mereka menjadikan sum-
pah-sumpah mereka perisai; 
maka bmereka menghalangi 
orang-orang dari jalan Allah. 
Sesungguhnya sangat buruk apa 
yang senantiasa mereka kerjakan.

َسِبۡیِل  َعۡن  ۡوا  فََصّدُ   
ً

ۃ ُجّنَ ۡم  
ُ
اَیَۡمانَہ ا  

ۤ
ۡو

ُ
خَذ

َّ
ِات

انُۡوا یَۡعَمُلۡوَن ﴿۳﴾ 
َ
ۡم َسٓاَء  َما ک

ُ
ہ

ِہ ؕ ِانَّ
اللّٰ

4. Yang demikian itu disebab-
kan mereka beriman, kemudian 
mereka cingkar, lalu dibubuhkan 
cap atas hati mereka, karena itu 
mereka tidak mengerti.3050

َعلٰي   فَُطِبَع  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ثُّمَ  َمنُۡوا 

ٰ
ا ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک 

ۡم  لَا  یَۡفَقُہۡوَن ﴿۴﴾ 
ُ
قُُلۡوبِہِۡم  فَہ

3049. Ciri khas orang munafik ialah, dengan suara lantang ia menyatakan 
keimanannya dan dengan itu berusaha menyembunyikan pengkhianatan dan 
kemunafikan hatinya.

3050. Orang-orang munafik tampaknya telah kehilangan akal sehat 
dan kehilangan pengertian, karena mereka bekerja dengan anggapan keliru 
bahwa tipu muslihat dan kelicikan bicara mereka, dapat menipu Allah dan 
Rasul-Nya.

a1 : 1.  b9 : 9.  c3 : 91;  4 : 138;  16 : 107.

* Walaupun perkataan sebagian orang itu menyatakan benar tetapi hati mereka sebenarnya 
mendustakannya, karena itulah Allah Ta’ala memberitahukan kepada nabi Muhammad Saw 
bahwa ucapan mereka itu benar akan tetapi hati mereka mendustakannya.
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3051. Seorang munafik kurang memiliki kepercayaan kepada diri 
sendiri. Ia senantiasa mencari orang lain, yang kepadanya ia dapat bersandar. 
Atau, ayat ini dapat juga berarti, bahwa keadaan batinnya tidak sesuai dengan 
keadaan lahirnya. Ia berperilaku demikian, sehingga ia secara lahiriah 
tampak berpikiran sehat, terhormat dan jujur, tetapi di dalamnya ia kosong 
melompong dan busuk sampai ke hati sanubarinya. Ia berusaha mengambil 

5. Dan apabila engkau me-
lihat mereka, tubuh mereka mem-
buat engkau kagum. aDan jika 
mereka berbicara, engkau mende-
ngarkan perkataan mereka. Me-
reka itu seakan-akan kayu yang 
tersandar,3051 mereka mengira 
bahwa setiap teriakan adalah 
terhadap mereka. Mereka itu 
adalah musuh yang sebenarnya, 
maka waspadalah terhadap me-
reka. Semoga Allah membinasa-
kan mereka, bagaimana mereka 
dipalingkan?

ِاۡن  ۡم َؕو 
ُ
اَۡجَساُمہ تُۡعِجُبَک  ۡم 

ُ
َراَیَۡتہ ِاَذا  َو 

َدٌۃ ؕ  َسّنَ ّمُ ُخُشٌب  ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
لَِقۡولِہِۡم ؕک تَۡسَمۡع  یَُّقۡولُۡوا 

الَۡعُدّوُ   ُم 
ُ
َعلَۡیہِۡم ؕہ َصۡيحٍَۃ   

َ
ّل

ُ
ک َيۡحَسُبۡوَن 

ۡوَن  ﴿۵﴾ 
ُ

یُۡؤفَک ي  
ّٰ

ُہ�اَن
اللّٰ ُم  

ُ
َتلَہ

ٰ
ۡم ؕق

ُ
ۡرہ

َ
فَاۡحذ

ربع
 الحزب

56

6. Dan apabila dikatakan ke-
pada mereka, “Marilah, bsupaya 
Rasulullah memohonkan ampun-
an bagimu,” mereka memalingkan 
kepala mereka, dan engkau me-
lihat mereka menghalang-halangi 
kebenaran dan mereka menyom-
bongkan diri.

لَُکۡم  يَۡسَتۡغفِۡر  تََعالَۡوا  ۡم 
ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو 

ۡوَن  یَُصّدُ ۡم 
ُ
َراَیَۡتہ َو  ۡم 

ُ
ُرُءۡوَسہ ۡوا  لَّوَ ِہ 

اللّٰ َرُسۡوُل 

 ﴾۶﴿ ِبُرۡوَن 
ۡ

ۡسَتک ّمُ ۡم 
ُ
ہ َو 

7. Sama saja bagi mereka, 
apakah engkau memohonkan am-
punan bagi mereka atau engkau 
tidak memohonkan ampunan 
bagi mereka. cAllah sama sekali 
tidak akan pernah mengampuni 
mereka. Sesungguhnya Allah 
tidak akan memberi petunjuk 
kepada kaum yang durhaka.

ۡم  اَۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر 
ُ
ۡرَت لَہ

َ
َسَوٓاٌء  َعلَۡیہِۡم  اَۡسَتۡغف

َہ لَا یَۡہِدي الَۡقۡوَم 
ۡم ِؕاّنَ اللّٰ

ُ
ُہ  لَہ

ۡم ؕلَۡن یَّۡغفَِر اللّٰ
ُ
لَہ

الٰۡفِسِقیَۡن ﴿۷﴾ 

a2 : 205.  b4 : 62.  c9 : 80.
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hati orang dengan ucapannya yang fasih, namun karena ia seorang pengecut 
ia dihinggapi oleh rasa curiga dan melihat bahaya di mana-mana.

3052. Karena tiada ketulusan dan kejujuran dalam dirinya, seorang 
orang munafik memandang orang-orang lain seperti dirinya sendiri. Kaum 
munafikin Medinah membuat pikiran totol dan keliru sama sekali tentang 
ketulusan tujuan para sahabat Rasulullah Saw, sebab mereka menyangka para 
sahabat telah berkumpul di sekitar beliau karena pertimbangan kepentingan 
duniawi, dan mereka menyangka apabila mereka (para sahabat) itu menyadari 
bahwa harapan mereka itu tidak terlaksana, mereka itu akan meninggalkan 
Rasulullah Saw. Perjalanan masa membatalkan sama sekali segala harapan 
mereka yang sia-sia itu.

3053. Dalam suatu gerakan pasukan (mungkin gerakan pasukan 
menggempur Banu Musthaliq), ‘Abdullah bin Ubayy – pemimpin kaum 
munafik Medinah, yang harapan besarnya menjadi pemimpin kaum Medinah 
telah hancur berantakan dengan kedatangan Rasulullah Saw pada peristiwa 
itu – diriwayatkan pernah mengatakan bahwa sekembali ke Medinah ia “Yang 
paling mulia dari antara penduduknya,” – maksudnya ia sendiri – “akan 
mengusir dia yang paling hina dari antara mereka,” maksudnya, Rasulullah 
Saw Anak laki-laki ‘Abdullah mendengar kecongkakan kotor ayahnya; 
dan ketika rombongan sampai ke Medinah, ia menghunus pedangnya dan 
menghalangi ayahnya masuk kota, sebelum ayahnya mau mengakui dan 
menyatakan bahwa ayahnya sendirilah yang paling hina di antara penduduk 

8. Mereka itulah orang-orang 
yang berkata, “Janganlah mem-
belanjakan harta bagi orang yang 
ada bersama Rasul Allah supaya 
mereka lari dan meninggalkan-
nya.3052 Padahal kepunyaan Allah 
khazanah-khazanah langit dan 
bumi; akan tetapi orang-orang 
munafik itu tidak mengerti.

ِعۡنَد   َمۡن  َعلٰي  تُۡنِفُقۡوا  لَا  یَُقۡولُۡوَن   ِذیَۡن 
َّ ال ُم  

ُ
ہ

َخَزٓائُِن   ِہ 
لِلّٰ ۡواَؕو 

ُ
یَۡنَفّض ي 

ٰ
َحّت ِہ 

اللّٰ َرُسۡوِل 

الُۡمٰنِفِقیَۡن   لِٰکّنَ  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ

لَا  یَۡفَقُہۡوَن ﴿۸﴾ 

9. Mereka berkata, “Jika  kita 
kembali ke Medinah, tentulah 
orang yang paling mulia akan 
mengeluarkan orang yang 
paling hina3053 darinya.” Padahal 
kemuliaan hakiki itu kepunyaan 
Allah, Rasul-Nya dan orang-
orang mukmin; akan tetapi orang-
orang munafik tidak mengetahui.

ي الَۡمِدیَۡنِۃ لَُيۡخِرَجّنَ 
َ

 ِال
ۤ
َجۡعَنا یَُقۡولُۡوَن لَِئۡن ّرَ

ُۃ  َو لَِرُسۡولِٖہ َو  ِہ الِۡعّزَ
 َؕو لِلّٰ

َ
الۡاََعّزُ  ِمۡنَہا الۡاََذّل

 ﴾۹﴿٪ ُمۡؤِمِنیَۡن َو لِٰکّنَ الُۡمٰنِفِقیَۡن لَا  یَۡعلَُمۡوَن 
ۡ
لِل 
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10. Hai orang-orang yang ber-
iman, janganlah harta dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari 
berdzikir kepada Allah. Dan ba-
rangsiapa yang berbuat demi-
kian, maka mereka itulah orang-
orang yang rugi.

ۡم اَۡمَوالُُکۡم  
ُ

ِہک
ۡ
َمنُۡوا  لَا تُل

ٰ
ِذیَۡن  ا

َّ یَُّہا  ال
َ
یٰۤا

ٰذلَِک   یَّۡفَعۡل  َمۡن  ِہَۚو 
اللّٰ ِر 

ۡ
ِذک َعۡن  ۡم 

ُ
اَۡولَاُدک لَاۤ  َو 

 ﴾۱۰﴿ ٰخِسُرۡوَن 
ۡ

ال ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا

11. bDan belanjakanlah dari 
apa yang telah Kami rezekikan 
kepadamu sebelum kematian 
datang kepada salah seseorang 
di antaramu, lalu ia berkata, 
c”Wahai Tuhan, Seandainya 
Engkau memberi tenggang waktu 
kepadaku sedikit waktu, pasti aku 
akan bersedekah dan menjadi 
bagian orang-orang yang saleh.” 

تَِي  
ۡ
یَّا اَۡن  قَۡبِل  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
َرَزۡقٰنک ا  ّمَ ِمۡن  اَنِۡفُقۡوا  َو 

ۡرتَِنۡيۤ  
اَّخَ  ۤ لَا لَۡو  َرّبِ  فََیُقۡوَل  الَۡمۡوُت  ُم 

ُ
اََحَدک

َن   ّمِ اَُکۡن  َو  َق  ّدَ ّصَ
َ
قَِریٍۡبۚفَا اََجٍل  ٰۤي  ِال

ِلِحیَۡن ﴿۱۱﴾  الّصٰ

12. dDan Allah sekali-kali tidak 
akan memberi tangguh kepada 
suatu jiwa pun, apabila ajalnya3054 
telah tiba. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.

ُہ  نَۡفًسا  ِاَذا َجٓاَء اََجلَُہا ؕ 
َر اللّٰ َو لَۡن  یَُّؤّخِ

﴾٪۱۲﴿ تَۡعَمُلۡوَن  َخِبیٌۡر  ۭ بَِما  ُہ 
اللّٰ َو  

kota Medinah, dan bahwa Rasulullah Saw adalah yang paling mulia di antara 
mereka. Dengan demikian keangkuhannya telah berbalik menimpa kepalanya 
sendiri.

3054. Bila jiwa kehilangan kesempatan yang dianugerahkan Allah 
kepadanya untuk berbakti pada suatu perjuangan yang baik.

a8 : 29;  24 : 38;  64 : 16;  102 : 2  b2 : 196;  9 : 34.  c14 : 45.  d71 : 5.

R.2
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Surah 64
AL-TAGHĀBUN
Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 19, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Keterangan

Surah ini diturunkan di Medinah. Surah sebelumnya berakhir 
dengan anjuran kepada orang-orang mukmin agar membelanjakan 
harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kebenaran sebelum hari 
itu tiba, ketika mereka harus mempertanggung-jawabkan segala amal 
mereka di hadapan Tuhan. Dalam surah ini diberikan sekelumit lukisan 
tentang hari mengerikan yang disebut “hari kerugian dan keuntungan”. 
Orang-orang mukmin dianjurkan lagi dengan tekanan lebih kuat, agar 
tidak membiarkan sesuatu pertimbangan rasa kekeluargaan menjadi 
rintangan bagi tekad mereka untuk membelanjakan harta kekayaan 
mereka di jalan Allah. Lebih lanjut surah ini mengatakan bahwa 
Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan manusia 
dan memberi dia kekuatan dan kemampuan alamiah yang sangat besar 
agar ia dapat mencapai tujuan kejadiannya. Sayang sekali, orang-orang 
yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih, menentang perintah 
Ilahi. Mereka diperingatkan agar mereka hendaknya mengadakan 
persiapan untuk hari itu ketika realisasi kerugian dari tidak mematuhi 
rasul-rasul Allah akan ditimpakan kepada mereka. Menjelang akhir 
surah ini, kepada orang-orang mukmin diberitahukan bahwa mereka 
dapat mengisi kekurangan mereka, jika ada, dalam melaksanakan 
kewajiban-kewajiban mereka terhadap Tuhan dan sesama manusia, 
dengan mematuhi secara sempurna segala perintah Tuhan dan dengan 
menafkahkan harta mereka sebanyak-banyaknya untuk kepentingan 
kebenaran.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha  
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apa byang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi bertasbih3055 
kepada Allah, kepunyaan-Nya ke-
rajaan dan kepunyaan-Nya segala 
puji, dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu.

الۡاَۡرِضۚ  فِي  َما  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  ِہ  
لِلّٰ ُح   يَُسّبِ

ۡيٍء  
َ

ش ّلِ  
ُ
ک َعلٰي  ُہَو  َو   ۪ حَۡمُد 

ۡ
ال لَُہ   َو  ُک 

ۡ
الُۡمل لَُہ  

قَِدیٌۡر ﴿۲﴾ 

3. Dia-lah Yang menciptakan 
kamu, maka di antaramu ada yang 
kafir dan di antaramu ada yang 
mukmin.3056 Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.

ۡم  
ُ

ِمۡنک ّوَ  اِفٌر 
َ
ک ۡم 

ُ
مِۡنک

َ
ف ۡم  

ُ
َخلََقک ِذۡي 

َّ ال ُہَو  

ُہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن بَِصیٌۡر ﴿۳﴾ 
ۡؤِمٌن ؕ َو  اللّٰ ّمُ

4. Dia menciptakan langit 
dan bumi dengan hak, dan cDia 
memberi kamu bentuk, maka Dia 
menjadikan rupamu indah, dan 
kepada-Nya tempat kembali.3057

ۡم  
ُ
َرک َصّوَ َو  حَّقِ 

ۡ
بِال الۡاَۡرَض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ َخلََق 

ۡم ۚ َو ِالَۡیِہ الَۡمِصیُۡر ﴿۴﴾ 
ُ
ۡحَسَن ُصَوَرک

َ
فَا

3055. Tiap-tiap makhluk – dengan melaksanakan tugasnya yang telah 
ditentukan secara seksama dan teratur, dan dengan demikian menyempurnakan 
tujuan kejadiannya – menyatakan bahwa Tuhan bebas dari setiap noda, cacat 
atau kekotoran, dan juga bahwa Tuhan itu Majikan-nya, Pencipta-nya, dan 
Pengatur-nya. Itulah arti sebenamya kata Tasbīh.

3056. Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia kekuatan-kekuatan 
alamiah yang besar dan telah memberikan kepada mereka kesempatan-
kesempatan untuk mencapai kemajuan akhlak dan rohani mereka, tetapi 
sementara itu ada pula beberapa dari antara mereka, karena tidak menggunakan 
setepat-tepatnya kekuatan-kekuatan dan kesempatan-kesempatan itu, mereka 
secara alamiah telah menolak menghargai rahmat Tuhan; namun, ada 
pula orang-orang yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan itu untuk 
mengkhidmati sesama manusia dan dengan demikian mendapat ridha Ilahi. 
Itulah arti kata-kata kafir dan mukmin.

3057. Seluruh alam dikuasai dan diatur oleh hukum alam yang pasti 
dan manusia tidaklah terjadi secara kebetulan; bahkan sebaliknya, ia 
telah dianugerahi kekuatan dan kemampuan yang disesuaikan dengan 
kedudukannya yang mulia sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi. Ia wajib 
mempertanggung-jawabkan kepada Tuhan segala kelakuan dan perbuatannya.

a1 : 1.  b17 : 45;  24 : 42;  59 : 25;  61 : 2;  62 : 2.  c3 : 7;  7 : 12.
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3058. Tuhan adalah Pencipta dan Pengatur alam semesta; tiada sesuatu 
tersembunyi dari-Nya atau luput dari perhatian-Nya. Oleh karena itu sia-
sialah kalau manusia mengira  dapat menghindari atau mengelakkan diri dari 
tanggung jawab atas perbuatannya.

5. Dia mengetahui apa pun 
yang ada di langit dan bumi, dan 
Dia mengetahui aapa pun yang 
kamu sembunyikan dan apa pun 
yang kamu tampakkan.3058 Dan 
Allah Maha Mengetahui yang 
ada di dalam dada.

َما  یَۡعلَُم   َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ فِي  َما  یَۡعلَُم  

اِت  
َ

َعلِۡیٌم  ۭ بِذ ُہ  
اللّٰ َو   ؕ تُۡعلُِنۡوَن  َما  َو  ۡوَن  تُِسّرُ

ُدۡوِر ﴿۵﴾  الّصُ

6. bApakah tidak datang ke-
pada kamu berita orang-orang 
yang ingkar sebelumnya? Mereka 
merasakan akibat buruk perbuatan 
mereka dan bagi mereka ada azab 
yang pedih.

 ۪ قَۡبُل  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال نََبُؤا   ۡم 
ُ

تِک
ۡ
یَا اَلَۡم  

اَلِۡیٌم  ﴿۶﴾  اٌب  
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ َو  اَۡمِرہِۡم  َوبَاَل   اقُۡوا 

َ
فَذ

7. Yang demikian itu di-
sebabkan rasul-rasul mereka 
datang kepada mereka dengan 
tanda-tanda yang nyata,  tetapi 
mereka berkata, “Apakah ma-
nusia yang memberi petunjuk 
kepada kami?” Maka mereka 
ingkar dan berpaling, dan Allah 
tidak memerlukan mereka. Dan 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

ٰنِت  بِالَۡبّیِ ۡم 
ُ
ُرُسلُہ تِۡیہِۡم  

ۡ
ا

َّ ت انَۡت  
َ
ک ٗہ  

نَّ
َ
بِا ٰذلَِک  

ّوَ  ۡوا 
َّ تََول َو  ُرۡوا 

َ
ف

َ
یَّۡہُدۡونََنا۪فَک اَبََشٌر  ا   فََقالُۡوۤ

ُہ  َغِنّيٌ  َحِمۡیٌد ﴿۷﴾ 
ُہ ؕ َو اللّٰ

اۡسَتۡغَني اللّٰ

8. Orang-orang yang ingkar 
menyangka3059 bahwa cmereka 
sama sekali tidak akan di-
bangkitkan.3059A Katakanlah, 
“Tidak, bahkan demi Tuhan-ku, 
kamu pasti akan dibangkitkan; 
kemudian kamu pasti akan diberi 
tahu tentang apa yang telah kamu 
kerjakan. Dan yang demikian itu 
mudah bagi Allah.

ۡن یُّۡبَعُثۡوا ؕ قُۡل  بَلٰي 
َّ ا اَۡن  ل

ۤ
ُرۡو

َ
ف

َ
ِذیَۡن  ک

َّ َزَعَم  ال

 ؕ تُۡم 
ۡ
َعِمل بَِما  ُؤّنَ  لَُتَنّبَ ثُّمَ   ّنَ  

ُ
لَُتۡبَعث َربِّۡي   َو 

ِہ  يَِسیٌۡر ﴿۸﴾ 
َو ٰذلَِک َعلَي اللّٰ

a2 : 78;  16 : 20;  27 : 26.  b40 : 22-23.  c36 : 79-80;  46 : 18;  50 : 4.
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3059. Za‘ama berarti, ia menyangka, menda’wakan; mempercayai; 
menyatakan (Lane).

3059A. Adakah manusia menyangka bahwa kehidupan ukhrawi tidak ada 
atau bahwa ia telah dianugerahi kekuatan, sifat, atau kemampuan Allah yang 
besar tanpa suatu maksud, atau, adakah ia berkhayal dapat meloloskan diri 
dari pertanggung-jawaban atas segala kelakuan dan perbuatannya? Sungguh 
keliru sekali bila ia menyangka serupa itu. Memang, pasti ada kehidupan 
sesudah mati yang di dalam kehidupan itu kamu pasti akan diberitahu tentang 
apa yang telah kamu kerjakan.

3060. Cahaya atau Nur wahyu, kebijaksanaan, penerangan rohani dan 
kesadaran dan ilmu dan daya memperbedakan yang dianugerahkan Tuhan 
kepada Rasulullah Saw secara khusus.

3061. Ungkapan Yaum al-Taghābun telah diartikan bermacam-macam, 
seperti: (1) Hari kerugian dan keuntungan, yaitu, ketika orang-orang mukmin 
akan mengetahui apa yang telah diperoleh mereka sebagai keuntungan, dan 
orang kafir akan mengetahui apa yang hilang dari mereka sebagai kerugian. 
(2) Hari perwujudan kerugian, yaitu pada hari itu orang-orang kafir akan 
menyadari betapa banyaknya kekurangan mereka dalam melaksanakan 

9. Maka berimanlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan kepada 
aCahaya3060 yang telah Kami 
turunkan. Dan Allah Maha-
waspada atas apa yang kamu 
kerjakan.

ِذۡيۤ 
َّ ال ۡوِر  الّنُ َو  َرُسۡولِٖہ  َو  ِہ 

بِاللّٰ ِمنُۡوا 
ٰ
فَا

ُہ  بَِما تَۡعَمُلۡوَن َخِبیٌۡر ﴿۹﴾ 
اَنَۡزلَۡنا ؕ َو اللّٰ

10. Pada Hari Dia akan meng-
himpunkan kamu pada Hari 
Perhimpunan, itulah Hari penen-
tuan rugi dan untung.3061 Dan 
barangsiapa beriman kepada 
Allah dan beramal saleh, bDia 
akan menghapuskan darinya ke-
burukan-keburukannya, dan Dia 
akan memasukkannya ke dalam 
kebun-kebun yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai, mereka 
akan tinggal di dalamnya selama-
lamanya. Itulah kemenangan 
yang besar.

َغابُِنؕ  جَۡمِع ٰذلَِک یَۡوُم الّتَ
ۡ

ۡم لَِیۡوِم ال
ُ

یَۡوَم َيۡجَمُعک

ِۡر َعۡنُہ 
ّ
ف

َ
ِہ َو یَۡعَمۡل َصاِلحًا یُّک

َو َمۡن یُّۡؤِمْن  ۭ بِاللّٰ

ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ ُہ  

ۡ
یُۡدِخل َو  تِٖہ 

ٰ
ا َسّیِ

الَۡفۡوُز  اَبًَداٰؕذلَِک   
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر 

الَۡعِظۡیُم ﴿۱۰﴾ 

a4 : 175;  7 : 158.  b8 : 30;  48 : 6;  66 : 9.
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11. aDan orang-orang yang 
kafir serta mendustakan tanda-
tanda Kami, mereka itu penghuni 
api, mereka akan tinggal lama di 
dalamnya. Dan itu seburuk-buruk 
tempat kembali.

ِٰٓئَک اَۡصٰحُب   اُول
ۤ
ٰیِتَنا

ٰ
بُۡوا بِا

َّ
ذ

َ
ُرۡوا َو ک

َ
ف

َ
ِذیَۡن ک

َّ َو ال

َس الَۡمِصیُۡر ﴿٪۱۱﴾ 
ۡ
اِر ٰخلِِدیَۡن ِفۡیَہاَؕو بِئ الّنَ 

12. Musibah btidaklah dapat 
menimpa seseorang kecuali de-
ngan izin3062 Allah. Dan barang-
siapa beriman kepada Allah Dia 
memberi petunjuk kepada hati-
nya. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

 ؕ ِہ 
اللّٰ بِِاۡذِن  ا 

َّ ِال ِصۡیَبٍۃ  ّمُ ِمۡن  اََصاَب   
ۤ
َما

ّلِ  
ُ
ُہ  بِک

َبٗہ ؕ َو اللّٰ
ۡ
ِہ  یَۡہِد  قَل

َوَمۡن یُّۡؤِمْن  ۭ بِاللّٰ

ۡيٍء  َعلِۡیٌم ﴿۱۲﴾ 
َ

ش

13. cDan taatlah kepada Allah 
dan taatlah kepada Rasul, tetapi 
jika kamu berpaling maka keta-
huilah sesungguhnya bagi Rasul 
Kami hanyalah menyampaikan 
amanat yang jelas.

ۡیتُۡم 
َّ ُسۡوَل ۚفَِاۡن تََول َہ َو اَِطۡیُعوا الّرَ

َو اَِطۡیُعوا اللّٰ

َما َعلٰي َرُسۡولَِنا الَۡبلُٰغ  الُۡمِبیُۡن ﴿۱۳﴾ 
فَِانَّ

14. Allah, tidak ada tuhan 
selain Dia. Dan kepada Allah 
hendaknya orang-orang mukmin 
bertawakkal.

ِل  
َّ
َیَتَوک

ۡ
فَل ِہ 

اللّٰ َعلَي  ُہَو َؕو  ا 
َّ ِال ِالَٰہ  لَاۤ  ُہ 

اَللّٰ

الُۡمۡؤِمنُۡوَن ﴿۱۴﴾ 

kewajiban mereka terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, dan dengan 
demikian kerugian akan menjadi jelas tampak kepada mereka. (3) Hari ketika 
orang-orang mukmin akan menunjukkan noda dan cacat kepada kekurang 
bijaksanaan orang-orang kafir yang lebih menyukai keingkaran daripada 
keimanan (Mufradat).

3062. Tuhan mengatur seluruh alam menurut hukum-hukum tertentu. 
Bila manusia menentang salah satu di antara hukum-hukum itu, ia melibatkan 
diri dalam kesusahan. Tetapi, karena Tuhan itu Al-Khaliq (Maha Pencipta) 
semua hukum alam dan derita manusia adalah dikarenakan pelanggaran 
terhadap salah satu dari hukum-hukum itu atau pelanggaran terhadap takdir 
khas, maka kesusahan dapat dikatakan telah timbul dari-Nya atau telah terjadi 
atas izin-Nya.

a2 : 40;  7 : 37;  22 : 58.   b30 : 17;  78 : 29;  4 : 79.  c5 : 93;  24 : 55.
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15. Hai orang-orang yang ber-
iman, sesungguhnya sebagian 
istri-istrimu dan anak-anakmu 
adalah musuh bagimu, maka 
waspadalah terhadap mereka, dan 
jika kamu memaafkan dan tidak 
memarahi, dan mengampuni maka 
sesungguhnya Allah Maha Peng-
ampun, Maha Penyayang.

ۡم 
ُ

اَۡزَواِجک ِمۡن  ِاّنَ  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ِاۡن   َو     ۚ ۡم 
ُ
ُرۡوہ

َ
فَاۡحذ لَُّکۡم  ا   َعُدّوً ۡم 

ُ
اَۡولَاِدک َو 

َغُفۡوٌر   َہ 
اللّٰ فَِاّنَ  تَۡغفُِرۡوا  َو  تَۡصَفُحۡوا  َو  تَۡعُفۡوا 

ِحۡیٌم ﴿۱۵﴾  ّرَ

16. Sesungguhnya hartamu dan 
aanak-anakmu adalah ujian. Dan 
Allah, di sisi-Nya ganjaran yang 
besar.*

ُہ  
اللّٰ َو   ؕ  

ٌ
ِفۡتَنۃ ۡم  

ُ
اَۡولَاُدک َو  اَۡمَوالُُکۡم    

ۤ
َما

ِانَّ

  اَۡجٌر  َعِظۡیٌم ﴿۱۶﴾ 
ۤ
ِعۡنَدٗہ

17. Maka bertakwalah kepada 
Allah menurut kemampuanmu, 
dengarlah dan taatlah, serta be-
lanjakanlah hartamu, hal itu baik 
bagi dirimu. bMaka barangsiapa 
dirinya dipelihara dari kebakhilan 
maka mereka itulah orang-orang 
yang sukses.

اَِطۡیُعۡوا  َو  اۡسَمُعۡوا  َو  اۡسَتَطۡعتُۡم  َما  َہ 
اللّٰ ُقوا 

َّ فَات

ُشّحَ  یُّۡوَق  َمۡن  ۡم َؕو 
ُ

لِّاَنُۡفِسک َخیًۡرا   اَنِۡفُقۡوا  َو 

الُۡمۡفِلحُۡوَن ﴿۱۷﴾  ُم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ول

ُ
فَا نَۡفِسٖہ  

18. cJika kamu meminjamkan 
kepada Allah suatu pinjaman 
yang baik3063 niscaya Dia akan 
melipatgandakan bagimu, dan 
akan mengampunimu. Dan Allah 
Maha Menghargai, Maha Pe-
nyantun.

َہ قَۡرًضا َحَسًنا یُّٰضِعۡفُہ لَُکۡم  
ِاۡن تُۡقِرُضوا اللّٰ

 ﴾۱۸ۙ ۡوٌر  َحلِۡیٌم ﴿
ُ

ُہ  َشک
َو یَۡغفِۡر لَُکۡم َؕو اللّٰ

19. dDia Maha Mengetahui 
yang gaib dan yang nampak,3063A 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

﴾٪۱۹﴿ حَِکۡیُم 
ۡ

ال الۡعَِزیُۡز  َہاَدِۃ  
َ

الّش َو  الَۡغۡیِب  ٰعلُِم   

3063. Membelanjakan harta demi kepentingan kebenaran adalah sama 
dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha 
Menghargai, yang kelak akan dikembalikan lagi oleh-Nya dengan berlipat-ganda.

3063A . Yang tidak terlihat dan yang terlihat.

a8 : 29;  63 : 10.  b59 : 10.  c2 : 246;  57 : 12;  73 : 21.    d6 : 74;  9 : 94;  13 : 10;  59 : 23.

* Di dalam ayat ini ungkapan “anak-anak adalah fitnah” bukanlah berarti bahwa mereka akan 
menimbulkan fitnah secara terang-terangan, melainkan manusia diuji melalui anak-anaknya 
dan siapa yang tidak lulus dalam ujian tersebut, ia akan terjerumus ke dalam fitnah itu.
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Surah 65
AL-TALĀQ

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 13, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya.

Surah ini diturunkan di Medinah, kira-kira pada tahun kelima 
atau keenam Hijriyah. Yang menjadi pokok sebab mengapa surah 
ini diturunkan, agaknya thalak yang dijatuhkan oleh ‘Abdullah bin 
‘Umar terhadap istrinya di waktu ia sedang datang bulan (haid), 
suatu prosedur perceraian yang surah ini bermaksud melarangnya 
(Bukhari). Dalam surah sebelumnya telah diberikan peringatan 
terhadap beberapa istri dan anak-anak orang-orang yang beriman 
karena kadang-kadang mereka turut menjadi penghalang kaum laki-
laki yang mau mengadakan pengorbanan harta untuk kepentingan 
kebenaran. Hal ini mungkin dapat menjurus kepada menjadi 
longgarnya pertalian antara suami-istri dan akhirnya menjurus 
kepada perceraian, atau, perceraian itu mungkin akibat ketidak-
serasian tabiat dan watak mereka atau akibat dari beberapa sebab 
lain. Maka menjadi keharusan untuk menetapkan prosedur yang 
tepat bagi perceraian. Hal itu dapat dipandang sebagai perhubungan 
langsung antara surah ini dan surah sebelumnya. Tetapi, di samping 
itu ada pula perhubungan yang lebih mendalam dalam pembahasan 
Al-Qur’an secara keseluruhan. Merupakan ciri khas dalam gaya 
Al-Qur’an bahwa, bila salah satu dari surah-surahnya membahas 
masalah tertentu pada ayat-ayat permulaan, maka untuk memberikan 
tekanan mengenai kepentingan masalah itu, surah itu dengan singkat 
tetapi tegas menyebut kembali masalah yang sama dalam ayat-ayat 
penutupnya. Cara demikian telah dipergunakan dalam Al-Qur’an 
mengenai seluruh surah. Jadi, beberapa masalah sosial politik yang 
dibahas secara terinci dalam permulaan surah-surah Madaniyah, 
seperti Al-Baqarah, Ali’Imran, Al-Nisa, sekali lagi secara singkat 
dibahas dalam sepuluh surah Madaniyah terakhir. Masalah perceraian 
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yang dibicarakan secara ringkas dalam surah ini telah dibahas secara 
terinci dalam Surah Al-Baqarah.

Ikhtisar Surah 
Surah ini dimulai dengan prosedur yang harus ditempuh bila 

seseorang berniat menceraikan istrinya dan perlakuan yang harus 
dijalankan terhadap istrinya itu sesudah perceraian diikrarkan dan 
wanita itu habis masa ‘iddahnya. Ditentukannya bahwa dalam masa 
‘iddah sang wanita, harus dijamin segala keperluan hidupnya, sesuai 
dengan kekuatan keuangan suaminya. Adalah sangat bermakna 
bahwa empat kali dalam lima ayat pendek surah ini, orang-orang 
mukmin dianjurkan supaya memelihara rasa takut kepada Tuhan 
dalam pergaulan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa dalam urusan 
perceraian para suami pada umumnya, tergoda untuk memperlakukan 
istri-istri mereka yang diceraikan itu dengan tidak adil. Oleh karena 
itu perintah berulang-ulang diberikan, supaya rasa takut kepada 
Tuhan tetap dipelihara.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ نصف 

الحزب   56

2. Hai Nabi! bApabila kamu 
mence ra ikan  pe rempuan-
perempuan,3064 maka hendaklah 
kamu menceraikan mereka me-
nurut ‘iddah mereka, dan hitunglah 
‘iddah itu, dan bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu, jangan-
lah kamu mengusir mereka dari 
rumahnya,3064A dan janganlah 
mereka sendiri keluar kecuali 
kalau mereka berbuat kekejian 
yang nyata. Dan citulah batas-
batas Allah. Dan barangsiapa 
melampaui batas-batas Allah, 
maka sesungguhnya ia meng-
aniaya dirinya sendiri. Engkau 
tidak mengetahui, boleh jadi 
Allah akan menzahirkan sesudah 
itu suatu hal3065 yang lain.

ُِقۡوُہّنَ  
ّ فََطل َسٓاَء  ِ

ّ الن ۡقتُُم 
َّ َطل ِاَذا  ِبّيُ  الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

َہ  
اللّٰ ُقوا 

َّ ات َۃ َۚو  الِۡعّدَ اَۡحُصوا  َو  تِِہّنَ  لِِعّدَ
لَا  َو  ِمْن  ۭ بُُیۡوتِِہّنَ  ۡخِرُجۡوُہّنَ 

ُ
ت ۡم ۚلَا 

ُ
َربَّک

 ؕ َنٍۃ  َبّیِ ّمُ بَِفاِحَشٍۃ  تِیَۡن 
ۡ
یَّا اَۡن  اۤ 

َّ ِال َيۡخُرۡجَن  

ِہ  
اللّٰ ُحُدۡوَد   یََّتَعّدَ  َمۡن  َو   ؕ ِہ 

اللّٰ ُحُدۡوُد   َک 
ۡ
تِل َو 

ُيۡحِدُث  َہ  
اللّٰ  

َ
لََعّل تَۡدِرۡي   لَا   ؕ نَۡفَسٗہ  َظلََم  فََقۡد 

بَۡعَد ٰذلَِک  اَۡمًرا ﴿۲﴾ 

3064. Ini adalah salah satu dari ayat-ayat Al-Qur’an yang di dalamnya 
terdapat seruan kepada Rasulullah Saw dan sesungguhnya, ditujukan 
pula kepada seluruh orang mukmin. Karena Rasulullah Saw dicegah dari 
menceraikan salah seorang dari istri-istri beliau (QS.33: 53), perintah itu jelas 
ditujukan kepada para pengikut beliau.

3064A. Ikrar menjatuhkan thalak hendaknya disampaikan pada masa 
selang di antara dua waktu haid, yang di dalam jangka waktu itu suami-
istri hendaknya tidak mengadakan sanggama. Hal itu menjamin agar 
putusan thalak itu tidak diambil secara tergesa-gesa dalam suasana panas 
atau di bawah pengaruh beberapa dorongan yang tiba-tiba muncul, tetapi 
sesudah mengadakan pertimbangan secara tenang dan hati-hati. Tambahan 
pula, wanita yang diceraikan hendaknya harus tetap tinggal di rumahnya 
hingga waktu ‘iddah (waktu yang ditentukan) habis. Prosedur perceraian 
itu diperintahkan, karena mungkin dalam masa ‘iddah itu sebab-sebab 
pertengkaran dapat lenyap dan rujuk dapat terjadi di antara dua pihak yang 
putus ikatannya itu.

a1 : 1.  b2 : 232-233.  c2 : 230.
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3. Lalu aapabila mereka sampai 
pada akhir ‘iddah mereka, maka 
tahanlah mereka dengan baik atau 
pisahlah mereka dengan cara yang 
baik, dan ajukanlah dua orang 
saksi yang adil dari antaramu; 
dan berikanlah kesaksian karena 
Allah. Demikianlah diberi nasihat 
dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari Akhir. Dan 
barangsiapa bertakwa kepada 
Allah, Dia akan menjadikan jalan 
keluar untuknya,3066

بَِمۡعُرۡوٍف  ۡوُہّنَ 
ُ

ۡمِسک
َ
فَا اََجلَُہّنَ   بَلَۡغَن   فَِاَذا  

َذَوۡي  اَۡشِہُدۡوا  ّوَ  بَِمۡعرُۡوٍف  فَاِرقُۡوُہّنَ  اَۡو 

 ؕ ِہ 
َہاَدَۃ  لِلّٰ

َ
ۡم َو اَِقۡیُموا الّش

ُ
ۡنک َعۡدٍل  ّمِ

ِہ  
بِاللّٰ یُۡؤِمُن  اَن 

َ
ک َمۡن  بِٖہ  یُۡوَعُظ  ٰذلُِکۡم 

ٗہ  
َ ّ ل َيۡجَعۡل  َہ  

اللّٰ ِق  یَّّتَ َمۡن  َو    ۬ؕ ِخِر 
ٰ

الۡا الَۡیۡوِم  َو 

 ﴾۳﴿ۙ َمۡخَرًجا 

4. Dan Dia akan memberikan 
rezeki kepadanya dari arah yang 
tidak pernah ia sangka. Dan 
barangsiapa bertawakkal kepada 
Allah, maka Dia memadai bagi-
nya. Sesungguhnya Allah me-
nyempurnakan urusan-Nya. 
Sesungguhnya Allah telah me-
netapkan ketentuan bagi segala 
sesuatu.

َمۡن   َيۡحتَِسُب َؕو  لَا  َحۡیُث  ِمۡن  یَۡرُزۡقُہ  ّوَ 

َہ  بَالُِغ  
ِہ  فَُہَو َحۡسُبٗہؕ  ِاّنَ اللّٰ

ۡل َعلَي اللّٰ
َّ
یََّتَوک

قَۡدًرا ﴿۴﴾  ۡيٍء  
َ

ش ّلِ 
ُ
لِک ُہ  

اللّٰ َجَعَل  اَۡمِرٖہ ؕ قَۡد 

5. Dan perempuan-perempuan 
yang putus asa tentang haid dari 
perempuan-perempuanmu, jika 
kamu ragu3067 tentang ‘iddah, 
maka ‘iddah mereka adalah btiga 
bulan, dan demikian juga bagi 
perempuan-perempuan yang be-
lum mendapat haid. Dan menge-
nai perempuan-perempuan hamil 
‘iddah mereka adalah sampai 
melahirkan kandungan mereka. 
Dan barangsiapa bertakwa kepada 
Allah, Dia menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya.

ۡم  
ُ

ِئۡي  یَِئۡسَن ِمَن  الَۡمِحۡیِض ِمۡن نَِّسٓائِک
ّٰٓ َو ال

ِئۡي 
ّٰٓ ال ّوَ   � اَۡشُہٍر   

ُ
ثَلَٰثۃ تُُہّنَ   فَِعّدَ اۡرتَۡبتُۡم  ِاِن 

اَۡن  اََجلُُہّنَ  الۡاَۡحَماِل  اُولَاُت  َو   ؕ َيِحۡضَن  لَۡم 

ٗہ  
َ ّ ل َيۡجَعۡل  َہ  

اللّٰ ِق  یَّّتَ َمۡن  َو  َحۡملَُہّنَ ؕ  یََّضۡعَن 

ِمۡن  اَۡمِرٖہ یُۡسًرا ﴿۵﴾ 

a2 : 232.  b2 : 229.
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3065. Amr berarti di sini rujuk (rukun kembali) antara suami-istri yang 
telah putus hubungannya.

3066. Bila perselisihan di antara suami-istri itu disebabkan kemiskinan 
sang suami, Tuhan akan menjaminnya dari sumber-sumber yang ia tidak 
akan pernah dapat membayangkan, asalkan saja ia takut kepada Allah dan 
berusaha dengan jujur mengatasi keadaan yang sulit itu.

3067. Kata-kata, “jika kamu ragu” telah ditambahkan, sebab berhentinya 
haid dapat disebabkan oleh adanya ketidakberesan dalam rahim atau beberapa 
sebab lain, meskipun masa berhentinya sama sekali (menopause) belum tiba.

3068. Dalam lima ayat sebelumnya orang-orang yang beriman berulang-
ulang telah dinasihati agar takut kepada Allah. Hal itu menunjukkan bahwa 
dalam urusan perceraian, pada umumnya, kaum laki-laki cenderung berbuat 

6. Demikianlah perintah Allah 
yang diturunkan-Nya kepadamu. 
Dan barangsiapa bertakwa3068 
kepada Allah, Dia menghapuskan 
darinya keburukan-keburukannya, 
dan memperbesar ganjaran bagi-
nya.

َہ 
ِق اللّٰ ۡم ؕ َو َمۡن یَّّتَ

ُ
  ِالَۡیک

ۤ
ِہ  اَنَۡزلَٗہ

ٰذلَِک  اَۡمُر اللّٰ

 ﴾۶﴿ اَۡجًرا    
ۤ
لَٗہ یُۡعِظۡم  َو  تِٖہ 

ٰ
ا َسّیِ َعۡنُہ  ِۡر 

ّ
ف

َ
یُک

7. Tempatkanlah mereka di 
mana kamu tinggal menurut 
kemampuanmu,3068A dan jangan-
lah kamu menyusahkan mereka 
sehingga menimbulkan kesem-
pitan pada mereka. Dan jika 
mereka hamil, maka berikanlah 
nafkah kepada mereka hingga 
mereka melahirkan kandungan 
mereka, adan jika mereka me-
nyusui anak bagimu,  berikanlah 
kepada mereka upah mereka, dan 
bermusyawarahlah di antaramu 
dengan cara yang baik; tetapi jika 
di antaramu menemui kesulitan 
satu sama lain, maka biarlah 
seorang perempuan lain menyu-
sui si anak bagi ayah-nya.  

ۡم 
ُ
ۡجِدک ّوُ ۡن  ّمِ ۡنتُۡم 

َ
َسک َحۡیُث  ِمۡن  اَۡسِکُنۡوُہّنَ 

ِاۡن  َو   ؕ َعلَۡیِہّنَ  ُقۡوا  لُِتَضّیِ ۡوُہّنَ   تَُضٓاّرُ َو لَا 

ي 
ٰ
َحّت َعلَۡیِہّنَ  نِۡفُقۡوا 

َ
فَا َحۡمٍل  اُولَاِت  ّنَ 

ُ
 ک

تُۡوُہّنَ 
ٰ
یََضۡعَن َحۡملَُہّنَ ۚفَِاۡن اَۡرَضۡعَن لَُکۡم فَا

ِاۡن  َۚو  بَِمۡعُرۡوٍف  ۡم 
ُ

بَۡیَنک اۡتَِمُرۡوا  اُُجۡوَرُہّنَ َۚو 

 ﴾۷﴿ؕ   اُۡخٰري  
ۤ
ۡرِضُع لَٗہ

ُ
تََعاَسۡرتُۡم فََست

a2 : 234.
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8. aHendaklah orang yang 
mempunyai kelapangan rezeki 
menafkahkan sesuai dengan ke-
lapangannya. Dan barangsiapa 
yang disempitkan rezekinya, 
maka hendaknya menafkahkan 
dari apa yang yang Allah berikan 
kepadanya. Allah tidak mem-
bebani suatu jiwa melainkan apa 
yang telah Dia berikan kepadanya.  
Allah akan segera menjadikan 
kemudahan sesudah kesulitan.

ۡن َسَعِتٖہ ؕ َو َمۡن قُِدَر  لُِیۡنِفۡق  ُذۡو َسَعٍۃ  ّمِ

ُہ ؕ لَا 
ٰتىُہ اللّٰ

ٰ
  ا

ۤ
ُیۡنِفۡق ِممَّا

ۡ
َعلَۡیِہ  ِرۡزقُٗہ  فَل

ُہ  
اللّٰ ٰتىَہاَؕسَيۡجَعُل 

ٰ
ا  

ۤ
َما ا 

َّ ِال نَۡفًسا  ُہ 
اللّٰ ُِف 

ّ ل
َ
یُک

 ﴾۸﴿٪ بَۡعَد ُعۡسٍر  یُّۡسًرا  

9. bBerapa banyak kota yang 
telah mendurhakai perintah 
Tuhan-nya3069 dan rasul-rasul-
Nya, lalu Kami membuat per-
hitungan dengan mereka dengan 
perhitungan yang keras, dan 
Kami azab mereka dengan azab 
yang mengerikan. 

ۡن  قَۡریٍَۃ َعَتۡت َعۡن اَۡمِر َربَِّہا َو ُرُسِلٖہ  اَیِّۡن ّمِ
َ
َو ک

ابًا  
َ

بٰۡنَہا َعذ
َّ

حَاَسۡبٰنَہا ِحَسابًا َشِدیًۡدا� ّوَ َعذ
َ
ف

ًرا ﴿۹﴾ 
ۡ

ک
نُّ

10. Maka mereka merasakan 
akibat buruk3070 dari perbuatan-
nya, dan akibat perbuatannya itu 
adalah kerugian.

اَۡمِرَہا   
ُ

َعاِقَبۃ اَن 
َ
ک َو  اَۡمِرَہا  َوبَاَل  اقَۡت 

َ
فَذ

ُخۡسًرا ﴿۱۰﴾ 

aniaya terhadap istri-istri mereka yang diceraikan dan meluputkan mereka 
dari hak mereka seadil-adilnya.

3068A. Dalam masa ‘iddah, wanita yang diceraikan harus dipelihara 
oleh suaminya dengan peliharaan dan perhatian yang sama seperti ketika 
ia masih menjadi isteri di rumahnya, menurut sebaik-baik kemampuannya, 
hingga bekas istrinya itu meninggalkan dan bebas menempuh jalan hidup 
yang dipilihnya.

3069. Dari masalah perceraian yang dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya 
ayat ini pindah kepada hal tidak mengindahkan perintah dan peraturan Ilahi, 
sebab mereka yang melawan perintah-perintah Ilahi, sesungguhnya telah 
meluputkan diri mereka sendiri dari rahmat Tuhan.

3070. Wabāl berarti kemudaratan; dosa; hukuman atas dosa. Wabīl 
berarti, berbahaya, jahat, keras (Aqrab).

a2 : 234.  b7 : 5-6;  17 : 18;  21 : 12;  22 : 46.   c15 : 10;  36 : 70.
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11. Allah telah menyediakan 
bagi mereka azab yang sangat 
keras; maka bertakwalah kepada 
Allah, hai orang-orang yang 
berakal yang beriman! aSesung-
guhnya Allah telah menurunkan 
kepadamu seorang Pemberi ingat,

َہ  
اللّٰ ُقوا 

َّ فَات  � َشِدیًۡدا  ابًا 
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ ُہ  

اللّٰ اََعّدَ 

اَنَۡزَل   قَۡد    ۛ َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال  ۛ الۡاَلَۡباِب  ولِي  
ُ
یٰۤا

 ﴾۱۱ۙ ًرا ﴿
ۡ

ۡم  ِذک
ُ

ُہ  ِالَۡیک
اللّٰ

12. Seorang Rasul yang mem-
bacakan kepadamu ayat-ayat 
Allah yang menerangkan bsupaya 
ia mengeluarkan orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
dari kegelapan kepada cahaya. 
Dan barangsiapa beriman kepada 
Allah dan beramal saleh, Dia akan 
memasukkannya ke dalam kebun-
kebun yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai, tinggal di dalamnya 
untuk selama-lamanya. Sesung-
guhnya Allah telah memberikan 
rezeki yang baik kepadanya.*

ٰنٍت  ُمَبّیِ ِہ 
اللّٰ ٰیِت 

ٰ
ا ۡم 

ُ
َعلَۡیک یَّۡتُلۡوا  ُسۡولًا  ّرَ

ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال لُِّيۡخِرَج 

ِہ 
یُّۡؤِمْن  ۭ بِاللّٰ َمۡن  ۡوِرَؕو  الّنُ ي 

َ
ِال لُٰمِت  

ُ
الّظ ِمَن 

ِمۡن  ۡجِرۡي 
َ
ت ٍت  َجّنٰ ُہ  

ۡ
یُّۡدِخل َصاِلحًا  یَۡعَمۡل  َو 

قَۡد   ؕ اَبًَدا    
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت

ُہ  لَٗہ  ِرۡزقًا ﴿۱۲﴾ 
اَۡحَسَن اللّٰ

13. Allah-lah yang Yang men-
ciptakan ctujuh langit dan bumi 
yang seperti itu juga.3070A Turun 
perintah-Nya di antaranya, supaya  
kamu mengetahui bahwa Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu; 
dan sesungguhnya Allah, ilmu-
Nya meliputi segala sesuatu.

ِمَن  ّوَ  َسٰمٰوٍت  َسۡبَع   َخلََق  ِذۡي 
َّ ال ُہ  

اَللّٰ

بَۡیَنُہّنَ  الۡاَۡمُر  ُل   ّزَ
َ
ِمۡثلَُہّنَ ؕیََتن الۡاَۡرِض 

ّوَ   ۬ۙ قَِدیٌۡر  ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  َہ 

اللّٰ اَّنَ  ا  لَِتۡعلَُمۡوۤ

ًما  ﴿٪۱۳﴾
ۡ
ِعل ۡيٍء 

َ
ش ّلِ 

ُ
بِک  

َ
اََحاط قَۡد  َہ  

اللّٰ اَّنَ  

3070A. “Tujuh bumi” dapat berarti ketujuh planet utama di dalam tata 
surya dan “Tujuh langit,” orbitnya atau jalan peredarannya seperti disebut 
pada suatu tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.23: 18). Atau, dalam istilah 
keruhanian “Tujuh langit” itu dapat berarti tujuh tingkat perkembangan 
rohani manusia dan “Tujuh bumi,” tingkat-tingkat perkembangan jasmani.

a15 : 10;  36 : 70.  b2 : 258;  5 : 17.  c67 : 4;  71 : 16.

* Ayat 11-12 : Dari ayat itu secara meyakinkan terbukti bahwa maksud dari ‘nuzul’ bukanlah 
berarti seseorang akan turun dari langit dengan tubuh kasarnya. Kata ‘nuzul’ maknanya adalah 
suatu nikmat terbaik yang turun dari Allah Ta’ala. Dari sisi ini dijelaskan bahwa Rasulullah 
Saw sebagai Zikr Rasul yang berjasad, beliau terbukti sebagai seorang nabi yang paling unggul 
di atas seluruh nabi lainnya.
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Surah 66
AL-TAHRĪM

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 13, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Dengan surah ini berakhirlah seri surah Madaniyah yang bermula 
dari Surah Al-Hadid. Sebagian seri itu dapat ditetapkan pada tahun 
ketujuh atau kedelapan Hijriyah dan sebagian lagi pada masa kemudian, 
seperti ternyata dari peristiwa yang dibicarakan di dalamnya. Surah 
sebelumnya telah membahas beberapa segi mengenai talak ialah 
bercerai untuk selama-lamanya antara suami dan istri. Tetapi surah ini 
membahas perceraian sementara, yakni, berkenaan dengan peristiwa-
peristiwa ketika seorang pria, disebabkan oleh ketidak-cocokan 
atau perselisihan dalam urusan rumah-tangga, untuk sementara 
waktu menghentikan bergaul dengan istrinya, atau bersumpah tidak 
mempergunakan suatu barang halal. Surah ini memulai dengan 
perintah yang dialamatkan kepada pribadi Rasulullah Saw agar tidak 
mencegah diri dari mempergunakan barang yang Allah telah halal 
bagi beliau. Peristiwa khusus yang diisyaratkan ayat pada permulaan 
surah ini menunjukkan bahwa disebabkan oleh kesalah-pahaman atau 
ketidak-cocokan yang meskipun hanya untuk sementara waktu, dapat 
mengganggu keserasian dan keamanan hidup berumah tangga, kadang-
kadang mungkin timbul ketegangan dalam rumah-tangga seorang 
nabi sekalipun yang biasanya berada dalam suasana aman dan damai. 
Perintah yang ditujukan kepada Rasulullah Saw dan juga kepada para 
sahabat beliau itu berarti dalam peristiwa ketidak-serasian bersifat 
sementara demikian, hendaknya jangan diambil tindakan ekstrim. 
Istri-istri Rasulullah Saw lebih lanjut diperingatkan agar senantiasa 
tidak melupakan kedudukan beliau yang sangat mulia sebagai rasul 
Allah dan tidak menuntut dari beliau sesuatu yang tidak sesuai dengan 
martabat beliau. Surah ini kemudian mengatakan kepada orang-orang 
mukmin agar menjaga anggota-anggota rumah-tangga mereka tidak 
menyimpang dari jalan lurus supaya mereka sendiri nanti jangan 
terjerumus ke dalam kesusahan. Karena surah ini dimulai dengan 
menyebutkan peristiwa mengenai perhubungan antara Rasulullah 
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Saw dengan istri-istri beliau, maka surah ini berakhir dengan tamsilan 
yang membandingkan orang-orang kafir dengan istri-istri Nabi Nuh 
As dan Nabi Luth As; dan orang-orang beriman dengan istri Fir‘aun, 
dan orang-orang muttaki di antara mereka dengan Siti Maryam ibunda 
Nabi Isa As.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai Nabi! Mengapa engkau 
mengharamkan apa yang telah 
Allah halalkan bagi engkau hanya 
karena engkau ingin menyenang-
kan hati istri-istri engkau?3071 Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.*

 ۚ لََک  ُہ  
اللّٰ  

َ
اََحّل   

ۤ
َما ُم  حَّرِ

ُ
ت لَِم   ِبّيُ   الّنَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

َغُفۡوٌر   ُہ  
اللّٰ َو   ؕ اَۡزَواِجَک  مَۡرَضاَت   تَۡبَتِغۡي  

ِحۡیٌم ﴿۲﴾  ّرَ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب   56

3071. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari salah seorang dari antara istri-
istri Rasulullah Saw menghidangkan kepada beliau minuman terbuat dari madu 
yang nampaknya digemari beliau. Seorang dari istri-istri beliau lainnya, karena 
merasa jengkel berkata nafas beliau berbau Maghāfir, yaitu, sejenis perdu 
yang rasanya seperti madu, tetapi mengeluarkan bau busuk. Rasulullah Saw, 
yang berperasaan sangat halus, berjanji tidak akan minum lagi madu (Buldan). 
Kepada peristiwa itulah ayat ini biasanya dianggap memberi isyarat. Tetapi 
agaknya tidak mungkin Rasulullah Saw hanya semata-mata hendak melipur 
kekesalan seorang istri atau istri-istri beliau lalu mengambil tindakan yang 
begitu keras dengan mengharamkan selama-lamanya atas diri beliau sendiri 
penggunaan suatu barang yang halal, teristimewa sesuatu yang di dalamnya 
menurut Al-Qur’an “ada daya penyembuh bagi manusia” (QS.16: 70). Agaknya 
satu atau beberapa orang perawi yang meriwayatkan peristiwa itu mengalami 
salah faham atau kekacauan pikiran, khususnya ketika Rasulullah Saw, menurut 
riwayat membawa madu dari rumah Siti Zainab r.a, lalu Siti ‘Aisyah  r.a serta 
Siti Hafshah r.a mencari akal supaya beliau terjebak hingga mengikrarkan janji 
tersebut; Sedangkan, menurut riwayat lain, di rumah Siti Hafshah r.a sendirilah 
beliau disuguhi madu dan istri-istri yang menaruh keberatan adalah Siti ‘Aisyah 
r.a, Siti Zainab r.a dan Siti Shafiyah r.a. Lagi pula, menurut hadis, dua atau 
paling banyak tiga dari istri-istri Rasulullah Saw terlibat di dalam peristiwa itu, 
tetapi menurut ayat kedua dan keenam surah ini, semua istri beliau tersangkut 
di dalam peristiwa itu, dua di antaranya mengambil peranan utama (ayat 5). 
Kenyataan itu menunjukkan bahwa surah ini menyebut suatu peristiwa lebih 
penting artinya daripada soal Rasulullah Saw minum madu di rumah salah 

a1 : 1.

* Dalam pembahasan ini tak perlu disebutkan barang-barang apa yang tidak disukai para istri 
Rasulullah Saw, yang demi istri-istrinya itu, beliau telah haramkan bagi dirinya, sementara 
barang-barang itu dihalalkan oleh Allah Ta’ala. Nampaknya ini merupakan petunjuk bahwa 
apa pun yang dengan jelas telah diharamkan atau dihalalkan oleh Allah Ta’ala maka tidak ada 
seorang hamba pun yang berhak untuk merubahnya. Setiap orang mempunyai hak menyatakan 
haram atas dirinya sebagian barang-barang berdasarkan suka atau tidaknya, tetapi itu tidak 
dapat menjadi contoh bagi orang lain. Secara khusus diingatkan kepada Rasulullah Saw. 
bahwa beliau adalah contoh yang terbaik bagi umat manusia.
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seorang dari istli-istri beliau. Dalam tafsiran mengenai surah ini, Bukhari (Kitab 
al-Muzhalim wa’l- Ghashb) mengutip Ibn ‘Abbas r.a yang meriwayatkan bahwa 
ia senantiasa mencari-cari kesempatan menimba keterangan dari Hadhrat Umar 
r.a, tentang siapakah kedua istri Rasulullah yang diisyaratkan dalam ayat, “Jika 
kamu berdua bertobat kepada Allah maka sesungguhnya hati kamu berdua 
telah cenderung (kepada-Nya,  maka hal itu lebih baik bagimu).” Pada suatu 
hari ketika dijumpainya Hadhrat Umar r.a seorang diri, Ibn ‘Abbas r.a mencari 
keterangan demi kepuasan hatinya. Baru saja ia menyudahi pertanyaannya, 
demikian kata Ibn ‘Abbas r.a, Hadhrat Umar menjawab bahwa mereka itu 
Siti ‘Aisyah r.a dan Siti Hafshah r.a, dan kemudian melanjutkan penuturannya 
sendiri seperti berikut, “pada suatu ketika istriku menyampaikan saran 
mengenai urusan rumah tangga, kukatakan dengan singkat, bahwa bukanlah 
urusannya memberi nasihat kepadaku,” sebab pada masa itu kami tidak begitu 
menaruh hormat kepada wanita-wanita kami. Istriku menjawab dengan garang, 
“Anakmu, Hafshah, mendapat kebebasan bagitu banyak dari Rasulullah Saw 
sehingga ia membantah bila beliau mengatakan sesuatu yang tidak disukainya, 
sehingga beliau merasa tersinggung, sedangkan engkau tidak mengizinkan 
aku mengatakan kepadamu tentang urusan rumah tangga kita sekalipun.” 
Atas perkataan itu, aku pergi mendapatkan Hafshah r.a dan memperingatkan 
kepadanya agar tidak tersesat oleh kelakuan ‘Aisyah dalam urusan ini, sebab 
‘Aisyah r.a adalah lebih dekat kepada hati Rasulullah Saw Kemudian aku 
pergi mendapatkan Ummi Salmah r.a dan baru saja aku menyinggung perkara 
itu, saat itu ia dengan singkat mengatakan kepadaku, agar tidak mencampuri 
urusan Rasulullah Saw dan istri-istri beliau. Tidak lama sesudah itu Rasulullah 
Saw memisahkan diri dari isri-istri beliau dan mengambil keputusan tidak 
mendatangi rumah siapa pun dari antara mereka itu untuk sementara waktu. 
Berita tersebar bahwa Rasulullah Saw telah menceraikan istri-istri beliau, saya 
menjumpai beliau dan menanyakan apakah benar beliau telah menceraikan 
istri-istri beliau dan beliau menjawab bahwa tidaklah demikian halnya.

Peristiwa itu menunjukkan bahwa’Umar r.a dan Ibn’Abbas r.a berpendapat 
bahwa ayat-ayat surah bersangkutan itu menyebutkan perceraian sementara 
Rasulullah Saw dari istri-istri beliau. Adanya surah sebelumnya menyebut 
masalah talak, yang berarti perceraian untuk selama-lamanya, telah menguatkan 
kesimpulan bahwa ayat-ayat itu, bertalian dengan perceraian Rasulullah Saw 
dari istri-istri beliau meskipun sifatnya hanya untuk sementara. Selain itu, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah r.a. dalam hadis di atas, 
segera sesudah masa perceraian itu berakhir, ayat QS.33: 29 diwahyukan dan 
istri-istri Rasulullah Saw diberi pilihan antara hidup dalam kemiskinan dan 
kefakiran dengan Rasulullah Saw di satu pihak, atau berpisah dari beliau dengan 
kehidupan serba senang dan memuaskan serta segala macam karunia duniawi, 
di pihak lain. Pilihan itu ditawarkan kepada semua istri beliau dan ayat yang 
sedang dibahas menyebut semua istri beliau, seperti juga ayat ke-4. Hal itu 
menunjukkan bahwa peristiwa yang disinggung dalam ayat-ayat ini meliputi 
semua istri beliau, yang di antaranya dua orang memegang peran utama. Dan 
ada tercatat di dalam riwayat peristiwa itu terjadi ketika istri-istri Rasulullah 
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Saw yang dipimpin oleh Siti ‘Aisyah r.a dan Hafshah r.a memohon kepada 
beliau – karena keadaan keuangan kaum Muslimin telah begitu membaik 
– supaya mereka pun seperti wanita-wanita Muslim lainnya, diizinkan 
menikmati kehidupan duniawi dan kehidupan yang menyenangkan (Fatah al-
Qadir). Dalam hubungan ini, kata-kata, “karena engkau ingin menyenangkan 
hati istri-istri engkau?” agaknya berarti kurang lebih sebagai berikut, “karena 
engkau senantiasa ingin menyenangkan hati istri-istri engkau dan mengabulkan 
kehendak mereka, hingga mereka telah menjadi lancang oleh sikap kasih 
sayangmu itu, dan mereka melupakan kedudukan engkau yang tinggi lagi luhur 
sebagai seorang nabi Allah besar serta mengadakan tuntutan berlebih-lebihan 
kepada engkau.”

(Adapun) Peristiwa yang dituduhkan sehubungan dengan Siti Maria r.a, 
seorang budak asal Mesir itu, karena terlalu berlandaskan kebodohan dan 

3. Sungguh Allah telah me-
wajibkanmu membebaskan diri 
dari sumpah-sumpahmu yang 
menimbulkan fitnah,3072 dan 
Allah adalah Pelindungmu, dan 
Dia Maha Mengetahui, Maha-
bijaksana.*

 ۚ ۡم 
ُ

اَیَۡمانِک   
َ

ۃ
َّ ِحل

َ
ت لَُکۡم  ُہ  

اللّٰ فََرَض  قَۡد  

حَِکۡیُم ﴿۳﴾ 
ۡ

ۡم ۚ َو ُہَو الَۡعلِۡیُم  ال
ُ

ُہ  َمۡولٰىک
َو اللّٰ

4. Dan ketika Nabi men-
ceritakan suatu hal secara rahasia 
kepada salah seorang istri-istrinya; 
maka tatkala istrinya membocorkan 
tentang hal itu dan Allah men-
zahirkannya kepada dia, dia 
memberitahukan sebagian darinya 
kepada istrinya dan sebagian lagi 
dia menyembunyikannya, maka 
tatkala dia memberitahukan kepada 
istrinya tentang hal itu, istrinya 
bertanya, “Siapakah yang mem-
beritahukan3073 hal ini kepada 
engkau?” Nabi berkata, “Dia Yang 
Maha Mengetahui dan Maha 
Mengenal telah memberitahukan 
kepadaku.”

َحِدیًۡثاۚ  اَۡزَواِجٖہ  بَۡعِض  ِالٰي  ِبّيُ  الّنَ اََسّرَ  ِاۡذ  َو 

َف  َعّرَ َعلَۡیِہ  ُہ 
اللّٰ اَۡظَہَرُہ  َو  بِٖہ  ۡت 

َ
ا نَّبَ ا  فَلَّمَ

َہا 
َ
ا نَّبَ ا  فَلَّمَ  ۚ َعْن ۭ بَۡعٍض  اَۡعَرَض  َو  بَۡعَضٗہ  

نَِي 
َ
ا نَّبَ اؕقَاَل 

َ
ٰہذ َک 

َ
َۢۡبا اَن َمۡن  قَالَۡت  بِٖہ 

 ﴾۴﴿ خَِبیُۡر 
ۡ

ال الَۡعلِۡیُم 

* Ayat ini bukan berarti memperbolehkan untuk melanggar sumpah, yakni boleh bersumpah 
demi suatu perjanjian dengan seseorang secara serius, yang kemudian perjanjian itu dapat 
dilanggar sesuka hati. Di sini hanya berarti bahwa jika kamu melanggar sumpah atas sesuatu 
yang telah dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Swt, maka kamu bisa lakukan itu tetapi 
kamu harus memberikan fidyah untuknya.
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5. Jika kamu berdua3074 ber-
taubat kepada Allah, maka sesung-
guhnya hati kamu berdua telah 
cenderung kepada-Nya, tetapi jika 
kamu berdua saling mendukung 
terhadap dia, maka sesungguhnya 
Allah adalah Pelindungnya, begitu 
pula Jibril, orang saleh dari orang-
orang yang beriman, dan para 
malaikat sesudah itu adalah pen-
dukungnya.*

 ۚ َما 
ُ

قُُلۡوبُک َصَغۡت  فََقۡد  ِہ  
اللّٰ ي 

َ
ِال   

ۤ
تَُتۡوبَا ِاۡن 

َو  َمۡولٰىُہ   ُہَو  َہ  
اللّٰ فَِاّنَ  َعلَۡیِہ   تَٰظَہَرا  ِاۡن   َو 

  
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل َو   ۚ الُۡمۡؤِمِنیَۡن  َصالُِح  َو  ِجبِۡریُۡل 

 ﴾۵﴿ َظِہیٌۡر  ٰذلَِک  بَۡعَد 

6. Jika ia menceraikanmu, boleh 
jadi Tuhan-nya akan menggantikan 
baginya istri-istri yang lebih baik 
dari kamu, yang berserah diri, yang 
beriman, taat selamanya meng-
hadap ke Hadirat Tuhan, tekun 
beribadah, rajin berpuasa, janda 
dan gadis.”

اَۡزَواًجا   
ۤ
یُّۡبِدلَٗہ اَۡن  ّنَ 

ُ
َقک

َّ َطل ِاۡن   
ۤ
َربُّٗہ َعٰسي 

ِنٰتٍت 
ٰ
ق ۡؤِمٰنٍت  ّمُ ُمۡسلِٰمٍت  ّنَ 

ُ
ۡنک ّمِ َخیًۡرا 

اًرا ﴿۶﴾ 
َ
اَبۡک ّوَ   ٰبٍت  ثَّیِ ِئٰحٍت  سٰٓ ٰعِبٰدٍت  تِٰٓئٰبٍت 

sifatnya yang berlebih-lebihan, tidak layak untuk ditanggapi serius karena 
hanya merupakan cerita isapan jempol pujangga-pujangga Kristen, dan karena 
ketiadaan bukti sejarahnya. Karena Siti Maria r.a adalah istri Rasulullah Saw 
yang sah dan Ummul Mukminin (Ibu orang-orang mukmin) yang dimuliakan. 
Rasulullah Saw tidak pernah memelihara budak perempuan.

3072. Rasulullah Saw sangat bersedih hati oleh permintaan akan 
kesenangan hidup duniawi, dan untuk memperlihatkan ketidaksenangan yang 
sangat beliau bersumpah memisahkan diri dari mereka selama satu bulan. Ayat 
ini melukiskan bahwa perkara yang halal tidak menjadi haram bagi seseorang 
hanya semata-mata karena telah bersumpah tidak menggunakannya. Dalam 
peristiwa tidak disangka-sangka serupa itu, beliau hanya diminta supaya 
menebus sumpah beliau yang terlanggar itu.

3073. Sukar untuk mengatakan kepada peristiwa apa ayat ini sebenamya 
mengisyaratkan. Isyarat yang agaknya didukung oleh konteksnya: mungkinkah 
peristiwa yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah r.a sendiri, yaitu, ketika ayat 
dalam QS.33: 29 diwahyukan, memberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw 
pilihan, baik hidup bersama beliau atau berpisah dari beliau sebagai jawaban 
atas tuntutan mereka sendiri akan kehidupan yang senang dan serba mudah, 
Rasulullah Saw mula-mula membicarakan hal itu kepada Siti ‘Aisyah r.a 
* Di dalam ayat ini dua Ummul mu’minin (istri-stri Nabi Saw) tidak disebutkan namanya 
yang kepadanya Rasulullah Saw mengungkapkan satu rahasia, dan mereka menyampaikannya 
kepada yang lain. Hal yang Allah Ta’ala merahasiakannya, bukanlah urusan manusia untuk 
ikut campur dalam masalah tersebut. 
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7. Hai orang-orang yang 
beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari aapi yang bahan 
bakarnya manusia dan batu, 
penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa pun yang Dia 
perintahkan kepada mereka; dan 
mereka mengerjakan apapun yang 
diperintahkan kepada mereka.

ۡم 
ُ

اَۡہلِۡیک َو  ۡم 
ُ

اَنُۡفَسک قُۡوۤا  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

َعلَۡیَہا  ِحَجاَرُۃ 
ۡ

ال َو  اُس  الّنَ قُۡوُدَہا  نَاًرا ّوَ 

 
ۤ
َما َہ 

اللّٰ یَۡعُصۡوَن  ا 
َّ ل ِشَداٌد   

ٌ
ِغلَاظ  

ٌ
ۃ

َ
ِٰٓئک َمل

 ﴾۷﴿ َن  ۡو مَُر یُۡؤ َما   َن  یَۡفَعُلۡو َو  ۡم 
ُ
ہ اَمََر

8. bHai orang-orang yang 
ingkar! Janganlah kamu menge-
mukakan dalih pada hari ini. 
Sesungguhnya kamu hanya dibalas 
menurut apa yang kamu kerjakan.

 ؕ الَۡیۡوَم  تَۡعَتِذُروا  لَا  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۸﴿٪ تَۡعَمُلۡوَن  ُکۡنتُۡم  َما  ۡجَزۡوَن 
ُ
ت َما 

ِانَّ 

9. Hai orang-orang yang ber-
iman! Bertaubatlah kepada Allah 
dengan seikhlas-ikhlas taubat. Se-
moga Tuhanmu akan menghapus-
kan darimu keburukan-keburukan-
mu dan akan memasukkanmu ke 
dalam ckebun-kebun yang di bawah-
nya mengalir sungai-sungai, pada 
Hari ketika Allah tidak akan meng-
hinakan Nabi dan orang-orang 
beriman yang bersamanya,  cahaya 
mereka akan berlari-lari  di hadapan 
mereka dan di sebelah kanan me-
reka, mereka akan berkata, “Wahai 
Tuhan kami! Sempurnakanlah bagi 
kami cahaya kami,3075 dan ampuni-
lah kami,3076 sesungguhnya Engkau 
Mahakuasa atas segala sesuatu.”

  
ً

تَۡوبَۃ ِہ 
اللّٰ ي 

َ
ِال ا  تُۡوبُۡوۤ َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَُّہا 
َ
یٰۤا

ۡم 
ُ

َعۡنک َِر 
ّ
ف

َ
یُّک اَۡن  ۡم 

ُ
َربُّک ُصۡوًحاَؕعٰسي 

نَّ
ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٍت  َجّنٰ یُۡدِخلَُکۡم  َو  ۡم 

ُ
تِک

ٰ
ا َسّیِ

ِبّيَ   الّنَ ُہ  
اللّٰ ُيۡخِزي  لَا  یَۡوَم   � الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت

بَیَۡن  يَۡسٰعي  ۡم  
ُ
نُۡوُرہ   ۚ َمَعٗہ  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال َو 

اَتِۡمۡم    
ۤ
َربََّنا یَُقۡولُۡوَن  یَۡمانِہِۡم  

َ
بِا َو  اَیِۡدیۡہِۡم 

ّلِ 
ُ
ک َعلٰي  َک 

نَّ لََناِۚا ۡغفِۡر  ا َو  نَا  َر نُۡو لََنا 

ۡيٍء قَِدیٌۡر ﴿۹﴾ 
َ

ش

(Bukhari, Kitab al-Mazhalim wa’l- Ghashb). Rasulullah Saw agaknya memang 
telah menempuh jalan itu karena Siti ‘Aisyahlah yang memelopori tuntutan 
itu bersama Siti Hafshah r.a, dan tidak mustahil, kalau Siti ‘Aisyah r.a telah 
menceriterakan pembicaraan rahasia Rasulullah Saw itu kepada Hafshah r.a. Apa 
pun yang sebenamya telah terjadi, ayat ini menekankan mengenai kewajiban 

a2 : 25.  b9 : 66.  c48 : 6;  64 : 10.

R.2
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10. Wahai Nabi! Berjihadlah3077 
terhadap orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik, dan ber-
sikap keraslah terhadap mereka. 
Dan tempat tinggal mereka adalah 
Jahanam, dan seburuk-buruk 
tempat kembali.*

الُۡمٰنِفِقیَۡن  َو  اَر 
َ
الُۡکّف َجاِہِد  ِبّيُ   الّنَ یَُّہا  

َ
یٰۤا

َس  
ۡ
ُم ؕ َو  بِئ

ۡم  َجَہنَّ
ُ
ٰوىہ

ۡ
 َعلَۡیہِۡم ؕ َو َما

ۡ
َو اۡغلُظ

الَۡمِصیُۡر ﴿۱۰﴾ 

11. Allah mengemukakan orang-
orang kafir seperti istri Nuh dan 
istri Luth. Keduanya dibawah dua 
hamba dari hamba-hamba Kami 
yang saleh, tetapi keduanya itu 
berbuat khianat3078 kepada kedua 
suami mereka, maka mereka 
berdua itu sedikit pun tidak dapat 
membela kedua istri mereka di 
hadapan Allah, dan dikatakan 
kepada mereka, “Masuklah kamu 
berdua ke dalam api beserta orang-
orang yang masuk.”

نُۡوٍح  اۡمَراََت  ُروا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِّل َمَثلًا  ُہ 
اللّٰ َضَرَب 

ِمۡن  َعۡبَدیِۡن  ۡحَت 
َ
ت انََتا 

َ
لُۡوٍطؕک اۡمَراََت  ّوَ 

یُۡغِنَیا  فَلَۡم  خَانَٰتُہَما 
َ
ف َصاِلحَیِۡن  ِعَباِدنَا 

اَر  الّنَ اۡدُخلَا   ِقۡیَل  ّوَ  َشۡیًئا  ِہ 
اللّٰ ِمَن  َعۡنُہَما 

ِخلِیَۡن ﴿۱۱﴾ 
ٰ

َمَع الّد

seseorang yang dipercayai memegang suatu rahasia agar tidak membocorkan 
rahasia itu; istimewa pula bila pihak-pihak bersangkutan itu suami-istri, dan 
rahasia itu bertalian dengan urusan rumah tangga pribadi; lebih-lebih lagi bila 
pihak-pihak bersangkutan itu seorang rasul-Allah dan salah seorang dari para 
pengikutnya.

3074. Kata-kata, “kamu berdua,” agaknya mengisyaratkan kepada 
‘Aisyah r.a dan Hafshah r.a, yang telah memelopori tuntutan akan kesenangan 
duniawi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi istri-istri Rasulullah 
Saw lainnya telah ikut serta dalam tuntutan itu, meskipun peran utama dipegang 
oleh kedua wanita itu oleh karena mungkin mereka itu masing-masing putri 
Abu Bakar r.a. dan ‘Umar r.a., dua tokoh paling terhormat di antara para 
sahabat Rasulullah Saw. Susunan ayat itu menunjukkan bahwa perkara yang 
diisyaratkan dalam ayat-ayat ini sifatnya sangat penting, tetapi mengambil madu 
dari rumah salah seorang istri itu, jelas tidak begitu penting artinya daripada 
hal yang telah menjuruskan kepada perceraian sementara Rasulullah Saw dan 
semua istri beliau selama kira-kira sebulan. Pula tiada teguran terhadap istri-
* Jihad di sini bukanlah untuk nafsu pribadi melainkan semata-mata demi Allah Ta’ala, akan tetapi 
terhadap musuh yang melakukan agresi ada perintah untuk bersikap keras, betapa pun hati mereka 
sangat lembut. Dari ayat lainnya dapat diketahui manfaat dari bersikap keras itu, yang hasilnya 
adalah bahwa orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, akan merasa gentar serta tidak akan 
menyerang kaum Muslimin tanpa alasan. Sebagaimana firmannya, َخْلفَُهْم َمْن  بِِهْم  دْ  -maka cerai“ فََشّرِ
beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan perantaraan mereka” (Al-Anfal : 58)
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12. Allah mengemukakan per-
misalan keadaan orang-orang 
yang beriman seperti istri Fir‘aun, 
ketika ia berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Buatkanlah bagiku di sisi 
Engkau sebuah rumah di surga, 
dan selamatkanlah aku dari 
Fir‘aun dan perbuatannya, dan 
selamatkanlah aku dari kaum 
yang aniaya.”

اۡمَراََت   َمنُوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ لِّل َمَثلًا  ُہ 
اللّٰ َضَرَب  َو 

ِعۡنَدَک   لِۡي  ابِۡن  َرّبِ  قَالَۡت  ِفۡرَعۡوَن ِۘاۡذ  

َعَمِلٖہ  َو  ِفۡرَعۡوَن   ِمۡن  ِنۡي   ّجِ
َ

ن َو  ِۃ   جَّنَ
ۡ

ال فِي  بَۡیًتا 

 ﴾۱۲ۙ لِِمیَۡن ﴿
ٰ

الّظ الَۡقۡوِم  ِمَن  ِنۡي  ّجِ
َ
َو ن

وقف
لازم

13. Seperti Maryam binti ‘Imran 
ayang telah memelihara kesucian-
nya, maka Kami meniupkan ke 
dalamnya Ruh Kami3078A dan ia 
membenarkan firman Tuhan-nya 
dan Kitab-kitab-Nya, dan ia ter-
masuk orang-orang yang patuh.*

فَۡرَجَہا   اَۡحَصَنۡت  ِتۡيۤ 
َّ ال ِعۡمٰرَن  ابَۡنَت  مَۡریََم  َو 

لِٰمِت 
َ
بِک قَۡت  َصّدَ َو  ۡوِحَنا  ّرُ ِمۡن   ِفۡیِہ  فََنَفۡخَنا 

�﴾٪۱۳﴿ الٰۡقِنِتیَۡن  ِمَن   انَۡت 
َ
ک َو  ُتِبٖہ 

ُ
ک َربَِّہا َو  

istri Rasulullah Saw tersimpul dalam kata-kata, “Allah adalah Pelindungnya, 
begitu pula Jibril, orang-orang saleh di antara orang-orang yang beriman,” 
yang dituntut dalam perkara demikian.

3075. Keinginan tidak kunjung padam bagi kesempurnaan pada pihak 
orang-orang yang beriman di surga sebagaimana diungkapkan dalam kata-kata, 
“Wahai, Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami,” menunjukkan 
bahwa kehidupan di surga itu bukanlah kehidupan menganggur. Kebalikannya, 
kemajuan rohani di surga tiada berhingga sebab bila orang-orang mukmin 
akan mencapai kesempurnaan – yang menjadi ciri tingkat tertentu – mereka 
tidak akan berhenti sampai di situ, melainkan serentak terlihat di hadapannya 
ada tingkat kesempurnaan lebih tinggi dan diketahuinya bahwa tingkat yang 
didapati olehnya itu bukan tingkat tertinggi, maka ia akan maju terus dan 
seterusnya tanpa berakhir.

3076. Selanjutnya tampak bahwa setelah masuk surga orang-orang 
mukmin akan mencapai Maghfirah – penutupan kekurangan (Lane). Mereka 
akan terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dan 
sama sekali tenggelam dalam Nur Ilahi dan akan terus naik kian menanjak ke 

a21 : 92.

* Tentang ayat ini disinggung pula dalam ayat lain (Al-Anbiya : 92) فَنَفَْخنَا فِْيَها ِمْن ُرْوِحنَا  “maka 
Kami hembuskan kepada-nya ruh Kami”. Disini فيه mengisyarahkan bahwa orang mukmin 
yang keadaan ruhaninya seperti Maryam, di dalam dirinya pun akan mengalami ُرْوح  , نَفََخ 
seakan secara tamsil ia akan dijadikan Isa pada masanya.
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atas dan memandang tiap-tiap tingkat sebagai ada kekurangan dibandingkan 
dengan tingkat lebih tinggi yang didambakan oleh mereka, dan karena itu akan 
berdoa kepada Tuhan supaya Dia menutupi ketidaksempurnaannya sehingga 
mereka akan mampu mencapai tingkat lebih tinggi itu. Inilah makna yang 
sesungguhnya tentang Istighfār, yang secara harfiah berarti “mohon ampunan 
atas segala kealpaan.”

3077. Tidak mungkin terdapat kemajuan, bila orang-orang kafir dan orang-
orang munafik tidak diperangi dengan gigih. Sambil lalu ayat ini menjelaskan 
makna sesungguhnya tentang jihad, yang berarti “berjuang keras” itu. Karena 
orang-orang munafik dianggap merupakan bagian dari kaum Muslimin 
maka jihad dalam arti berperang dengan menggunakan pedang, tidak pernah 
dilakukan terhadap mereka.

3078. Orang-orang kafir diumpamakan seperti istri Nabi Nuh As dan istri 
Nabi Luth As untuk menunjukkan bahwa persahabatan dengan orang muttaki, 
malahan nabi Allah sekalipun, tidak berfaedah bagi orang yang mempunyai 
kecenderungan buruk menolak kebenaran. Istri Fir‘aun menggambarkan 
keadaan orang-orang mukmin, yang meskipun berkeinginan dan berdoa terus-
menerus agar bebas dari dosa, tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari 
pengaruh buruk yang dilukiskan dalam wujud Fir‘aun; dan setelah sampai 
kepada tingkat “jiwa yang meyesali diri sendiri” (Nafsu Lawwamah) kadang-
kadang gagal dan kadang-kadang tergelincir. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa As 
melambangkan hamba-hamba Allah yang muttaki, yang karena telah menutup 
segala jalan dosa dan karena telah berdamai dengan Allah, mereka dikaruniai 
ilham Ilahi; kata pengganti hī dalam fīhī (lihat ayat 13, Peny.) merujuk kepada 
orang-orang mukmin yang bernasib baik serupa itu. Atau, kata pengganti itu 
dapat pula menggantikan kata Farj, yang secara harfiah berarti celah atau sela, 
artinya lubang yang dengan melaluinya dosa dapat masuk.

3078A. Lihat catatan no. 1914.
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Surah 67
AL-MULK

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 31, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Dengan surah ini dimulailah seri surah-surah yang – rangkumannya 
meluas sampai akhir Al-Qur’an – diturunkan sebelum Hijrah, dengan 
pengecualian sebuah surah, yaitu Surah Al-Nashr, yang meskipun 
berasal dari masa Medinah, diturunkan di Mekah pada peristiwa haj 
terakhir Rasulullah Saw. Seluruh Al-Qur’an adalah wahyu Tuhan 
Sendiri, oleb karena itu Al-Qur’an sama sekali tidak tertirukan dan 
tidak tersamai dalam segi pokok masalah, gaya bahasa, dan pilihan 
kata-katanya, tetapi surah-surah yang diturunkan di Mekah pada tahun-
tahun permulaan tahun Nabawi memiliki keluhuran dan keagungan 
tersendiri. Wahyu-wahyu dari masa ini, dengan keindahan bahasa dan 
pesona iramanya tidak terjangkau oleh kemampuan manusia untuk 
melukiskannya secara memadai. Karena surah-surah ini pada umumnya 
membahas masalah keimanan dan masalah paham, umpamanya 
nubuatan-nubuatan tentang hari depan Islam yang agung lagi gemilang, 
adanya Tuhan dan sifat-sifat-Nya, wahyu, kebangkitan kembali, dan 
kehidupan sesudah mati, banyak sekali kiasan perlu digunakan guna 
menggambarkan hal-hal yang bersifat mistik dan ruhani dengan istilah-
istilah yang kiranya dapat dipahami oleh panca-indera kita. Surah ini 
berasal dari pertengahan masa Mekah, yang menurut sumber-sumber 
yang berwenang, diturunkan kira-kira pada tahun ke delapan Nabawi.

Ikhtisar Surah
Seperti dinyatakan di atas, surah-surah Makkiyah pada umumnya 

membahas masalah-masalah keimanan. Surah ini dengan sendirinya 
mulai dengan memproklamasikan ketuhanan, kedaulatan, dan 
kemahakuasaan Tuhan, dan sebagai bukti tentang sifat-sifat Ilahi ini 
dikemukakannya kenyataan bahwa Tuhan itu Pencipta kehidupan 
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dan kematian dan Pencipta seluruh alam, dan seluruh bagian yang 
merupakan suku cadangnya – dari atom terkecil hingga planet-planet 
terbesar – terjalin dengan suatu perencanaan dan penataan yang 
menakjubkan lagi mulus. Kejadian alam semesta dan tertib indah yang 
meliputi seluruh antariksa adalah bukti-bukti positif akan kenyataan 
bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Dia telah menciptakan manusia untuk 
memenuhi maksud luhur dan untuk mencapai tujuan mulia. Tetapi 
manusia dalam keras kepalanya dan tidak tahu berterimakasih senantiasa 
menolak Amanat Ilahi dan sebagai akibatnya telah menanggung akibat 
amarah Ilahi. Surah ini menceriterakan lebih lanjut rahmat dan nikmat 
Ilahi yang berlimpah-limpah; dan tanpa rahmat dan nikmat Ilahi itu 
manusia tidak mungkin berwujud barang sesaat pun, maka dengan 
sendirinya ia dituntut mempergunakan rahmat dan nikmat itu pada 
tempatnya guna melaksanakan tujuan, yang untuk memenuhi tujuan 
itu ia telah diciptakan. Surah ini berakhir dengan nasihat yang indah 
sambil memberikan pengertian kepada manusia tentang kebenaran 
agung bahwa seperti halnya kehidupan jasmani manusia mustahil 
dapat berwujud tanpa air, demikian pula halnya kehidupan ruhani 
mempunyai makanan untuk menghidupkannya, yakni air samawi atau 
wahyu Ilahi.



AL-MULK Surah 67Juz 29

1946

JUZ XXIX

1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bMahabeberkatlah Dia 
Yang menguasai kerajaan dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu.

ّلِ  
ُ
ک َعلٰي  ُہَو  َو   ۪ ُک 

ۡ
الُۡمل بَِیِدِہ   ِذۡي  

َّ ال تَٰبَرَک 

 ﴾۲﴿ۙ ۡيٍء قَِدیُۡر 
َ

ش

الجزء  29
الحزب  57

3. Yang menciptakan kema-
tian3079 dan kehidupan, csupaya 
Dia menguji kamu, siapakah 
di antara kamu yang terbaik 
amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, 
Maha Pengampun.

ۡم  
ُ
لَِیۡبُلَوک حَٰیوَۃ 

ۡ
ال َو  الَۡمۡوَت  َخلََق  ِذۡي 

َّ ا�ل

 ﴾۳﴿ۙ ۡم  اَۡحَسُن َعَملًاَؕو ُہَو الۡعَِزیُۡز  الَۡغُفۡوُر 
ُ

اَیُّک

4. menciptakan tujuh langit 
dengan bertingkat-tingkat.3079A 
Engkau tidak akan melihat di 
dalam ciptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah suatu keganjilan. Maka 
lihatlah berulang-ulang, apakah 
engkau melihat suatu  kekurang-
an?*

فِۡي   تَٰري  َؕما  ِطَباقًا  َسٰمٰوٍت  َسۡبَع  َخلََق  ِذۡي 
َّ ال

 � الَۡبَصَر  فَاۡرِجِع   تَٰفُوٍتؕ  ِمۡن   ۡحٰمِن  الّرَ ِق 
ۡ
َخل

َہۡل  تَٰري ِمۡن فُُطۡوٍر ﴿۴﴾ 

3079. Hukum hidup dan mati berlaku di seluruh alam. Tiap-tiap 
makhluk-hidup tunduk kepada kehancuran dan kematian. Kata “kematian” 
di sini seperti juga dalam QS.2: 29 dan QS.53: 45, disebut sebelum kata 
“kehidupan.” Alasannya adalah bahwa kematian atau tanpa wujud itu 
nampaknya merupakan keadaan sebelum ada kehidupan, atau barangkali 
karena “mati” itu lebih penting dan lebih besar artinya daripada “hidup,” 
karena kematian membukakan kepada manusia pintu gerbang kehidupan 
kekal dan kemajuan rohani yang tiada hingganya, sedang kehidupan di dunia 
ini hanyalah suatu tempat persinggahan sementara dan merupakan suatu 
persiapan bagi kehidupan kekal lagi abadi di balik kubur.

3079A. Kata Tibāq itu bersamaan arti dengan Tabāq dan dengan jamaknya 
Atbāq. Orang mengatakan, sesuatu ini Tabāq atau Tibāq bagi sesuatu itu, 

a1 : 1.  b25 : 2-3.  c5 : 49;  11 : 8;  18 : 8.  d65 : 13;  67 : 4;  71 : 16.

* Di dalam ayat ini manusia ditantang untuk sedapat mungkin merenungkan kejadian alam 
semesta. Manusia tidak akan menemukan kontradiksi sedikit pun di dalam ciptaan Sang 
Pencipta yang Mahatunggal.
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yakni sesuatu ini berpasangan dengan itu atau sejenis itu dalam ukuran atau 
mutunya, dan sebagainya. Tibāq berarti juga tingkat (Lane). 

3080. Sungguh menakjubkan ciptaan Tuhan itu. Tatasurya yang di 
didalamnya bumi kita hanya merupakan anggota kecil itu sangat luas, 
bermacam-macam dan teratur susunannya, namun demikian tatasurya itu 
hanyalah merupakan salah satu dari ratusan juta tatasurya yang beberapa 
di antaranya jauh lebih besar lagi daripada tatasurya kita ini. Namun jutaan 
matahari dan bintang itu begitu rupa diatur dan disebar dalam hubungan satu 
sama lain sehingga di mana-mana menimbulkan keserasian dan keindahan. 
Tertib yang menutupi dan meliputi sekalian alam itu, jelas nampak kepada 
mata tanpa bantuan alat apa pun dan tersebar jauh melewati jangkauan 
pandangan yang dibantu oleh segala macam alat dan perkakas yang dunia 
ilmu dan teknik telah mampu menciptakannya.

5. Kemudian, lihatlah ber-
ulang-ulang sekali lagi, niscaya 
penglihatan engkau akan kembali 
kepada engkau dalam keadaan 
bingung dan letih,3080 karena 
tidak melihat kekurangan.  

ِالَۡیَک   یَۡنَقلِۡب  تَیِۡن  ّرَ
َ
ک الَۡبَصَر  اۡرِجِع  ثُّمَ 

 ﴾۵﴿ َحِسیٌۡر  ُہَو  ّوَ  َخاِسًئا  الَۡبَصُر 

6. Dan sungguh aKami telah 
menghiasi langit yang terdekat 
dengan pelita-pelita, dan bKami 
telah menjadikannya sebagai 
sarana untuk mengusir setan-
setan, dan Kami telah menyedia-
kan bagi mereka azab Api yang 
berkobar-kobar.

َو  بَِمَصابِۡیَح  نَۡیا  الّدُ َمٓاَء  الّسَ ا  َزیَّّنَ لََقۡد  َو 

ۡم 
ُ
لَہ اَۡعَتۡدنَا  َو  ٰیِطیِۡن 

َ
لِّلّش ُرُجۡوًما   ٰنَہا  

ۡ
َجَعل

ِعیِۡر ﴿۶﴾  الّسَ اَب 
َ

َعذ

7. Dan, bagi orang-orang yang 
ingkar kepada Tuhan mereka 
ada azab Jahanam. Dan itulah 
seburuk-buruk tempat kembali.

 ؕ َم 
َجَہنَّ اُب 

َ
َعذ بَِربِّہِۡم   ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ لِل َو 

َس الَۡمِصیُۡر ﴿۷﴾ 
ۡ
َو بِئ

8. Apabila mereka dilempar-
kan ke dalamnya cmereka akan 
mendengar-suara-nya bergemu-
ruh, sedang neraka itu membara.

ِہَي   ّوَ  َشِہۡیًقا  َہا 
َ
ل َسِمُعۡوا  ِفۡیَہا  اُلُۡقۡوا   ۤ ِاَذا

 ﴾۸﴿ۙ تَُفۡوُر 

a15 : 17;  37 : 7;  41 : 13;  50 : 7.  b15 : 18;  37 : 11.   
c11 : 107;  21 : 101;  25 : 13.
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3080A. Seandainya kami mengikuti peraturan-peraturan syariat atau 
mengikuti kata-hati dan pertimbangan akal.

9. Hampir-hampir neraka itu 
meledak karena marah. aSetiap 
kali dilemparkan ke dalamnya  
rombongan orang berdosa, pen-
jaga-penjaganya akan bertanya 
kepada mereka, “Apakah tidak 
datang kepadamu seorang Pem-
beri ingat?”

ِفۡیَہا   اُلِۡقَي   
ۤ
َما

َّ ل
ُ
الَۡغۡیِظؕک ِمَن  ُز 

تََمیَّ اُد 
َ
تَک

 ﴾۹﴿ۙ نَِذیٌۡر  ۡم 
ُ

تِک
ۡ
یَا اَلَۡم   

ۤ
َخَزنَُتَہا ۡم 

ُ
لَہ

َ
َسا فَۡوٌج 

10. Mereka berkata, “Ya, sesung-
guhnya telah datang kepada kami 
seorang Pemberi ingat, tetapi 
kami mendustakan-nya dan kami 
katakan, “Allah tidak menurunkan 
sesuatu pun, kamu hanyalah di 
dalam ke-sesatan yang besar.”

َنا 
ۡ
قُل َو  بَۡنا 

َّ
ذ

َ
فَک   ۬ۙ نَِذیٌۡر  َجٓاَءنَا   قَۡد  بَلٰي  قَالُۡوا  

َضلٍٰل  فِۡي  ا 
َّ ِال اَنۡتُۡم  ۡيٍءِ۪اۡن 

َ
ش ِمۡن  ُہ 

اللّٰ َل  نَّزَ َما 

 ﴾۱۰﴿ ِبیٍۡر 
َ
ک

11. Dan mereka berkata, “Se-
andainya kami mendengarkan 
atau menggunakan akal,3080A nis-
caya kami tidak akan  termasuk 
di antara penghuni api yang 
menyala-nyala.

فِۡيۤ   ا  ُکّنَ َما  نَۡعِقُل  اَۡو  نَۡسَمُع   ا  ّنَ
ُ
ک لَۡو   قَالُۡوا  َو 

ِعیِۡر ﴿۱۱﴾  اَۡصٰحِب الّسَ

12. Lalu mereka mengakui 
dosa-dosa mereka, maka jauhlah 
dari Rahmat Allah bagi para 
penghuni api yang menyala-
nyala.*

لِّاَۡصٰحِب  ِۢۡبہِۡم ۚفَُسۡحًقا  ن
َ

بِذ َرفُۡوا 
َ
فَاۡعت

ِعیِۡر ﴿۱۲﴾  الّسَ

13. bSesungguhnya orang-
orang yang takut kepada 
Tuhan mereka dalam keadaan 
menyendiri, bagi mereka ada 
ampunan dan ganjaran besar.

ۡم 
ُ
لَہ بِالَۡغۡیِب  ۡم 

ُ
َربَّہ َيۡخَشۡوَن  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ِبیٌۡر ﴿۱۳﴾ 
َ
ۡغفَِرٌۃ  ّوَ  اَۡجٌر  ک ّمَ

a39 : 72;  40 : 51.  b21 : 50;  55 : 47;  79 : 41-43.
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14. Dan arahasiakanlah ucapan-
mu atau nyatakanlah, sesungguh-
nya Dia Maha Mengetahui segala 
isi  hati. 

ٗہ  
َ بِٖہِؕانّ اۡجَہُرۡوا  اَِو  قَۡولَُکۡم  ۡوا   اَِسّرُ َو 

 ﴾۱۴﴿ ُدۡوِر  الّصُ اِت 
َ

َعلِۡیٌم  ۭ بِذ

15. Apakah Dia Yang mencipta-
kan tidak mengetahui? Dia 
Mahahalus, Mahawaspada.

ِطۡیُف 
َّ لل ا ُہَو  َخلََق َؕو  َمۡن  یَۡعلَُم  اَلَا 

 ﴾٪۱۵﴿ خَِبیُۡر 
ۡ

ال 

16. Dia-lah Yang telah men-
jadikan bbagi kamu bumi sebagai 
hamparan, maka berjalanlah3081 di 
berbagai penjurunya dan makanlah 
dari rezeki-Nya, dan kepada-Nya 
akan dibangkitkan.

َذلُۡولًا  الۡاَۡرَض  لَُکُم  َجَعَل  ِذۡي 
َّ ال ُہَو 

 ؕ ۡزِقٖہ  ّرِ ِمۡن  ُلۡوا 
ُ
ک َو  َمَناِکِبَہا  فِۡي   فَاۡمُشۡوا 

 ﴾۱۶﴿ ُشۡوُر 
ُّ الن َوِالَۡیِہ  

17. cApakah kamu merasa aman 
dari Yang ada di langit3082 bahwa 
Dia akan menenggelamkan bumi 
bersama kamu? Maka tiba-tiba  
bumi itu bergoncang.

ُم  
ُ

بِک ۡخِسَف 
َ
ّي اَۡن  َمٓاِء   الّسَ فِي  ۡن   ّمَ َءاَِمۡنتُۡم  

 ﴾۱۷ۙ الۡاَۡرَض فَِاَذا ِہَي  تَُمۡوُر ﴿

18. Ataukah kamu merasa aman 
dari Yang ada di langit bahwa 
Dia akan mengirimkan kepada 
kamu hujan batu? Maka kamu 
akan segera mengetahui betapa 
dahsyatnya peringatan-Ku.

ۡم 
ُ

َعلَۡیک یُّۡرِسَل  اَۡن  َمٓاِء  الّسَ فِي  ۡن  ّمَ اَِمۡنتُۡم  اَۡم 

 ﴾۱۸﴿ نَِذیِۡر  ۡیَف 
َ
ک فََسَتۡعلَُمۡوَن    ؕ َحاِصًبا 

19. Dan sesungguhnya orang-
orang sebelum mereka telah 
mendustakan rasul-rasul, maka 
betapa kerasnya azab-Ku!

اَن 
َ
ک ۡیَف 

َ
فَک قَۡبلِہِۡم  ۡن  ِ م ِذیَۡن 

َّ ال َب 
َّ

ذ
َ
ک لََقۡد   َو 

نَِکیِۡر ﴿۱۹﴾ 

3081. Mengadakan perjalanan di bumi dianjurkan berulang-ulang oleh 
Al-Qur’an, sebab meninggalkan kampung-halaman dan merantau ke daerah-
daerah dan negeri-negeri lain itu sangat membantu menambah pengetahuan 
dan pengalaman.

3082. Hal itu karena siksaan biasanya disebut dalam Al-Qur’an sebagai 
turun dari langit sehingga di sini dan dalam ayat berikutnya Tuhan disebut 
seperti bersemayam di langit; padahal Tuhan ada di sini, di sana, dan di 
mana-mana.

a2 : 78;  6 : 4;  11 : 6;  20 : 8.  b 2 : 23;  20 : 54.  c16 : 46;  17 : 69;  34 : 10.
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20. aApakah mereka tidak me-
lihat burung-burung di atas mereka  
mengembangkan dan menutup-
kan sayapnya?3083 Tiada yang 
dapat menahan mereka selain 
Tuhan Yang Maha Pemurah. Se-
sungguhnya Dia Maha Melihat 
segala sesuatu.*

ّوَ  ٍت 
ٰ

ّف صٰٓ ۡم 
ُ
فَۡوقَہ یِۡر 

َ
الّط ي 

َ
ِال یََرۡوا  لَۡم  اََو 

ٗہ  
ِانَّ  ؕ ۡحٰمُن  الّرَ ا 

َّ ِال ُہّنَ  
ُ

یُۡمِسک َما   ۘ یَۡقِبۡضَن 

 ﴾۲۰﴿ ۡيٍء ۭ بَِصیٌۡر 
َ

ش ّلِ  
ُ
بِک

وقف
لازم

21. Atau siapakah yang men-
jadi lasykar bagi kamu yang akan  
menolong kamu menentang Tuhan 
Yang Maha Pemurah? Tiadalah 
orang-orang kafir itu melainkan 
dalam keadaan tertipu.

ۡم  
ُ
یَۡنُصُرک لَُّکۡم  ُجۡنٌد  ُہَو  ِذۡي  

َّ ال ا  
َ

ٰہذ ۡن   اَّمَ

فِۡي   ا  
َّ ِال الٰۡکفُِرۡوَن   ِاِن   ؕ ۡحٰمِن  الّرَ ُدۡوِن   ۡن   ّمِ

 ﴾۲۱ۚ ُغُرۡوٍر ﴿

22. Atau bsiapakah yang akan 
memberi rezeki kepadamu, jika 
Dia menahan rezeki-Nya?3084 
Bahkan mereka bersikeras dalam 
pelanggaran dan menjauhkan diri 
dari kebenaran.

اَۡمَسَک  ۡن  ِا ۡم 
ُ

قُک یَۡرُز ۡي  ِذ
َّ ل ا ا 

َ
ٰہذ ۡن  اَّمَ

ّجُۡوا فِۡي ُعُتّوٍ  ّوَ نُُفۡوٍر ﴿۲۲﴾ 
َ ّ
ِرۡزقَٗہ ۚ بَۡل ل

23. Apakah orang yang berjalan 
dengan muka3085 tertunduk men-
dapat petunjuk lebih baik,  ataukah 
orang yang berjalan tegak pada 
jalan yang lurus?

ۡن   اَّمَ ي  اَۡہدٰۤ َوۡجِہٖہۤ  َعلٰي  ا  ُمِکّبً یَّۡمِشۡي  مَۡن 
َ

اَف

 ﴾۲۳﴿ ۡسَتِقۡیٍم  ّمُ ِصَراٍط  َعلٰي  َسِویًّا  یَّۡمِشۡي 

24. Katakanlah, “Dia-lah Yang 
telah menjadikanmu dan cmen-
jadikan bagimu pendengaran, 
penglihatan dan hati. Sedikit sekali 
kamu bersyukur.

لَُکُم  َجَعَل  َو  ُکۡم 
َ
اَنَۡشا ِذۡيۤ 

َّ ال ُہَو  قُۡل 

ا   ّمَ ـَِٕدَۃ ؕقَلِۡیلًا 
ۡ
الۡاَف َو  الۡاَبَۡصاَر  َو  ۡمَع  الّسَ

 ﴾۲۴﴿ ُرۡوَن 
ُ

تَۡشک

3083. Bila orang-orang kafir terus juga menentang kebenaran, mereka 

a16 : 80.  b10 : 32;  34 : 25.  c16 : 79;  23 : 79.

* Kata-kata “Terbangnya burung-burung di langit dan kemahirannya di awan” mempunyai 
arti yang dalam. Secara khusus burung-burung dirancang sesuai prinsip-prinsip yang 
berlaku dimana burung-burung dapat beterbangan di angkasa bukanlah suatu kebetulan. 
Kecepatan terbang sebagian burung-burung pemburu di udara bisa mencapai 200 km/jam dan 
rancangannya sedemikian rupa sehingga kecepatannya itu sedikit pun tidak membahayakan 
dirinya, karena angin menyebar keempat arah ketika menerpa paruh dan kepala, dan dengan 
kecepatan seperti itu burung masih juga bisa berburu mangsa sambil terbang.
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25. Katakanlah, a”Dia-lah Yang 
telah mengembang-biakkanmu 
di bumi ini dan kepada Dia-lah 
kamu akan dikumpulkan.”

ِالَۡیِہ  َو  الۡاَۡرِض  فِي  َذَراَُکۡم  ِذۡي 
َّ ال ُہَو  قُۡل 

 ﴾۲۵﴿ ۡحَشُرۡوَن 
ُ
ت

26. bDan mereka berkata, 
“Kapankah janji ini akan sem-
purna, jika kamu orang-orang 
yang benar?”

ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  الَۡوۡعُد  ا 

َ
ٰہذ َمٰتي  یَُقۡولُۡوَن  َو 

 ﴾۲۶﴿ ٰصِدِقیَۡن 
27. Katakanlah, “Sesungguh-

nya ilmu tentang itu hanyalah di 
sisi Allah, dan sesungguhnya caku 
hanyalah seorang pemberi ingat 
yang jelas.

نَِذیٌۡر   اَنَا�    
ۤ
َما

ِانَّ َو    ۪ ِہ 
اللّٰ ِعۡنَد  ُم 

ۡ
الِۡعل َما  

ِانَّ قُۡل  

ِبیٌۡن ﴿۲۷﴾  ّمُ

28. Tetapi ketika mereka me-
lihat azab itu sudah dekat, muka 
orang-orang yang kafir3086 men-
jadi suram, dan dikatakan, “Inilah 
yang dahulu senantiasa kamu 
minta!” 

ِذیَۡن 
َّ ال ُوُجۡوُہ  ِسۡیٓـَۡٔت   

ً
ُزلَۡفۃ َراَۡوُہ  ا  فَلَّمَ

 ﴾۲۸﴿ ُعۡوَن  تَّدَ بِٖہ  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِذۡي 

َّ ال ا 
َ

ٰہذ ِقۡیَل  ُرۡوا َو 
َ
ف

َ
ک

29. Katakanlah, “Bagaimana 
pendapat kamu, sekiranya Allah 
membinasakan aku dan orang-
orang yang bersamaku, atau Dia 
mengasihi kami, maka siapakah 
yang dapat melindungi orang-
orang kafir dari azab yang sangat 
pedih?”

َمۡن  َو  ُہ  
اللّٰ اَۡہلََکِنَي   ِاۡن   اََرَءیۡتُۡم   قُۡل 

ِمۡن  الٰۡکفِرِیَۡن  ِجیُۡر 
ُ
ّي مَۡن 

َ
َرِحَمَنا�ف اَۡو  ِعَي   ّمَ

اٍب اَلِۡیٍم ﴿۲۹﴾ 
َ

َعذ

akan dibinasakan oleh kelaparan, gempa bumi, terutama oleh peperangan, 
dan burung-burung akan berpesta-pora memakan mayat-mayat mereka 
(QS.16: 80). Lihat pula catatan no. 1880 dalam Tafsir Edisi Besar dalam 
bahasa Inggris.

3084 . Yang diisyaratkan itu mungkin kelaparan hebat yang mencekam 
Mekah selama beberapa tahun sehingga orang-orang Mekah memohon-
mohon kepada Rasulullah Saw supaya berdoa untuk mereka agar dibebaskan 
dari azab itu. Lihat juga catatan no. 2694.

3085. Orang-orang kafir menempuh jalan sesat, kepalanya tertunduk 
dan mereka merangkak-rangkak di dalam kegelapan, keraguan dan 
kekafiran; sedangkan orang-orang mukmin, dalam keimanan, menempuh 

a23 : 80.  b21 : 39;  34 : 30;  36 : 49.  c22 : 50;  26 : 116;  29 : 51.
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30. Katakanlah, “Dia-lah Tuhan 
Yang Maha Pemurah,3087 kami 
beriman kepada-Nya dan kami 
bertawakkal kepada-Nya, maka 
segera kamu akan mengetahui 
siapa yang ada dalam kesesatan 
yang nyata.

َناۚ 
ۡ
ل

َّ
تََوک َعلَۡیِہ  َو  بِٖہ   ا  َمّنَ

ٰ
ا ۡحٰمُن   الّرَ ُہَو  قُۡل  

 ﴾۳۰﴿ ِبیٍۡن  ّمُ َضلٍٰل  فِۡي  ُہَو   َمۡن  فََسَتۡعلَُمۡوَن 

31. Katakanlah, “Bagaimana 
pendapat kamu, jika semua 
airmu meresap ke dalam tanah, 
maka siapakah yang akan men-
datangkan kepada kamu mata 
air?3088

مَۡن 
َ

ف َغۡوًرا  ۡم 
ُ
َمٓاُؤک اَۡصَبَح  ِاۡن  اََرَءیۡتُۡم  قُۡل 

﴾٪۳۱﴿ ِعیٍۡن  ّمَ بَِمٓاٍء  ۡم 
ُ

تِۡیک
ۡ
یَّا 

jalan kebenaran yang lurus, meneggakkan kepala mereka. Dapatkah kedua 
golongan itu disamakan?

3086. Telah menjadi ciri khas orang-orang kafir, bahwa selama siksaan 
tidak menimpa mereka, mereka berlaku sombong dan membual serta 
melemparkan cemooh dan olok-olok kepada orang-orang beriman, tetapi 
bila mereka dihadapkan kepada azab, mereka dicekam oleh rasa kegagalan, 
kesedihan, dan kemasygulan yang amat sangat.

3087. Sifat Ilahi Ar-Rahmān (Maha Pemurah) telah berulang-ulang 
disebut dalam surah ini, seperti pada banyak tempat lain di dalam Al-Qur’an, 
karena segala rahmat dan karunia Ilahi yang disebut di dalamnya, baik 
mengenai rezeki jasmani manusia maupun perkembangan ruhaninya, adalah 
hasil langsung dari sifat Pemurah Ilahi (Rahmaniyat).

3088. Segala kehidupan, baik jasmani ataupun rohani, tergantung dari air 
yang pertama dari air hujan dan yang kedua dari wahyu Ilahi.
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Surah 68
AL-QALAM

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 53, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya serta 
Masalahnya

Surah ini salah satu dari empat atau lima surah pertama yang 
diturunkan di Mekah pada awal sekali tahun Nabawi. Menurut beberapa 
sumber surah ini diturunkan tepat sesudah Surah Al-‘Alaq, yang 
merupakan surah Al-Qur’an yang diturunkan pertama, tetapi beberapa 
sumber lain menempatkannya sesudah Surah Al-Muzzammil dan Al-
Muddatstsir. Tetapi, tidak ayal lagi, semua surah ini diturunkan kurang 
lebih dalam susunan berurutan, sebab ada persamaan yang dekat sekali 
dalam masalah pembahasannya. Surah ini terutama membahas da’wa 
Rasulullah Saw sebagai utusan Tuhan. Seperti halnya semua surah 
Makkiyah, yang terutama membahas masalah paham dan kepercayaan, 
surah ini membahas kebenaran da’wa Rasulullah Saw dan memberikan 
dalil-dalil yang sehat lagi kuat untuk mendukungnya. Bagian besar 
dari surah ini pun dipergunakan untuk memperbincangkan perlawanan 
orang-orang kafir terhadap kebenaran, dan memperbincangkan nasib 
buruk yang pada akhirnya dijumpai oleh mereka, dan memberikan 
alasan-alasan mengapa mereka menolak kebenaran dan berusaha 
serta berjuang melawannya, dan bagaimana, ketika nampaknya usaha 
mereka hampir-hampir akan membawa hasil, mereka tidak mendapat 
apa-apa, dan kebenaran yang nampaknya mula-mula akan lenyap, mulai 
berkembang dengan segar, memperoleh keunggulan dan pengaruh. 
Menjelang akhir surah, Rasulullah Saw dinasihati agar menanggung 
dengan sabar lagi tabah segala cemoohan, perlawanan, dan aniaya, 
yang beliau derita, sebab perjuangan beliau itu pasti berhasil.
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1. Aku Baca  dengan anama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Nun, Demi tempat tinta 
dan pena, dan apa yang mereka 
tulis.3089

 ﴾۲﴿ۙ ٓن ۚ  َو الَۡقلَِم َو َما يَۡسُطُرۡوَن 

3. Dengan nikmat Tuhan eng-
kau, bengkau, Muhammad, bu-
kanlah orang gila,3089A

 ﴾۳﴿ بَِمۡجُنۡوٍن  َربَِّک  بِِنۡعَمِۃ  اَنَۡت    
ۤ
َما

4. Dan sesungguhnya bagi 
engkau pasti ada ganjaran tanpa 
putus-putusnya,3090

 ﴾۴﴿ۚ َممُۡنۡوٍن  َغیَۡر   لَاَۡجًرا  لََک  ِاّنَ   َو  

5. Dan sesungguhnya engkau 
benar-benar memiliki  akhlak 
yang agung,3091

َک لََعلٰي ُخلٍُق َعِظۡیٍم ﴿۵﴾ 
َو  ِانَّ

3089.  Dalam ayat ini tempat tinta dan pena serta semua sarana tulis-
menulis disebutkan sebagai bukti guna mendukung serta membenarkan 
pernyataan yang dibuat pada tiga ayat berikutnya.

3089A. Ayat ini berarti bahwa dengan ujian pengetahuan dan penalaran 
apa pun da’wa Rasulullah Saw diselidiki, beliau akan terbukti bukan 
orang yang dihinggapi penyakit gila seperti dikatakan oleh orang-orang 
kafir, melainkan beliau orang berakal sehat sesehat-sehatnya dan bijaksana 
sebijaksana-bijaksananya. Ayat berikutnya memberikan alasan-alasan 
mengapa tuduhan itu bukan saja tanpa dasar apa pun, melainkan juga amat 
bodoh dan khayali.

3090. Ayat ini bersama ayat berikutnya, dengan ampuh sekali 
membukakan serta menampakkan kejanggalan tuduhan bahwa beliau telah 
menjadi gila. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa perbuatan orang 
gila tidak membuahkan hasil kekal abadi lagi berguna, tetapi Rasulullah 
Saw sangat berhasil menyempurnakan tujuan dan tugas Ilahi dan dalam 
menciptakan suatu revolusi yang menakjubkan dalam kehidupan kaum beliau 
yang sudah merosot dan rendah derajatnya. Dan revolusi itu tidak berakhir 
dengan wafat beliau. Manakala pengikut-pengikut beliau menyimpang dari 
jalan lurus di masa yang akan datang, Tuhan akan membangkitkan di antara 
mereka mujaddid-mujaddid yang akan memperbaharui mereka dan akan 
meresapkan ke dalam diri mereka kehidupan baru. Dan peristiwa ini akan 
berlangsung terus hingga akhir zaman.

3091. Ayat ini merupakan ulasan lebih lanjut mengenai kejanggalan 

a1 : 1.  b34 : 47;  52 : 30.
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tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah Saw seakan-akan beliau gila. 
Menurut ayat ini Rasulullah Saw bukan saja tidak sakit jiwa melainkan 
beliau adalah yang paling mulia dan paling sempurna di antara umat manusia 
dan yang memiliki segala kesempurnaan akhlak dalam ukuran sepenuhnya, 
kesemua sifat itu bersama-sama membuat sang pemiliknya itu jadi gambaran 
sempurna Khaliknya. Beliau adalah perwujudan segala nilai akhlak baik 
yang bisa dimiliki manusia. Segala nilai akhlak tinggi berpadu pada pribadi 
beliau dalam suatu keseluruhan yang sempurna lagi serasi. Siti ‘Aisyah r.a., 
istri Rasaulullah yang sangat berbakat, ketika pada sekali peristiwa diminta 
menerangkan peri keadaan Rasulullah, bersabda, “beliau memiliki segala 
keagungan akhlak yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai ciri-ciri istimewa 
seorang abdi Allah yang sejati” (Bukhari).

3092. Ayat ini mengembalikan tuduhan itu ke alamat penuduh-penuduh 
Rasulullah Saw dan mengatakan kepada mereka, dengan kata-kata bernadakan 
tantangan, bahwa waktu akan membuktikan nanti, apakah beliau ataukah 
mereka sendiri yang menderita sakit ingatan ataukah sesat, atau apakah 
pengakuan beliau jadi Rasul Allah itu merupakan igauan otak yang panas, 
ataukah mereka sendirilah yang begitu berotak miring sehingga tidak dapat 
mengenali pertanda zaman dan dengan demikian menolak beriman kepada 
beliau.

3093. Ayat ini mungkin mempunyai kaitan istimewa dengan tawaran-

6. Maka engkau segera akan 
melihat dan mereka pun akan 
melihat,

 ﴾۶﴿ۙ یُۡبِصُرۡوَن  َو  فََسُتۡبِصُر 

7. Siapa di antara kamu yang 
sesat.3092 الَۡمۡفُتۡوُن ﴿۷﴾  ُم  

ُ
ک ىّیِ

َ
بِا

8. Sesungguhnya Tuhan  eng-
kau Dia-lah Yang Paling 
Mengetahui asiapa yang sesat dari 
jalan-Nya, dan Dia-lah Yang 
Paling Mengetahui mereka yang 
mendapat petunjuk.

 ۪ َسِبۡیِلٖہ  َعۡن   
َ

َضّل بَِمۡن  اَۡعلَُم  ُہَو  َربََّک  ِاّنَ  

 ﴾۸﴿ بِالُۡمۡہَتِدیَۡن  اَۡعلَُم  ُہَو  َو 

9. Maka janganlah engkau 
ikuti mereka yang mendustakan 
kebenaran,

بِیَۡن ﴿۹﴾  ِ
ّ

ذ
َ

الُۡمک تُِطِع   فَلَا 

10. bMereka menghendaki eng-
kau bersikap lunak,3093 supaya 
mereka pun bersikap lunak.

 ﴾۱۰ۚ فَُیۡدِہُنۡوَن ﴿ تُۡدِہُن   لَۡو   ۡوا   َوّدُ

a16 : 126;  53 : 31.  b17 : 74.
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tawaran yang diajukan kaum Quraisy Mekah kepada Rasulullah Saw untuk 
memalingkan beliau dari maksud dan tujuan beliau yang terarah itu, atau 
mungkin ayat ini mempunyai penerapan umum sebab kebenaran itu kokoh-
kuat laksana batu karang, sedang kepalsuan itu tidak punya tempat berpijak 
dan rebah oleh tekanan serta godaan dan mudah mengadakan kompromi-
kompromi.

3094. Isyarat dalam ayat ini dan ketiga ayat sebelumnya mungkin secara 
khusus tertuju kepada Walid bin Mughirah atau Abu Jahal; atau, dalam hal 
ini, kepada setiap tokoh kepalsuan.

3095. Semua dosa, kejahatan, dan perlawanan terhadap kebenaran timbul 
dari kecongkakan atau kebanggaan semu dan merupakan penyakit akhlak 
orang yang berusaha mengeruk harta kekayaan besar dengan cara-cara tidak 
jujur, dan menggunakan kekuasaan serta pengaruh yang besar. Atau, ayat ini 
dapat juga berarti bahwa orang rendah budi dan keji, jangan dihargai dan 
dihormati hanya karena kebetulan memiliki harta dan pengaruh.

3096. “Memberi tanda pada belalai” itu suatu pemeo untuk menghinakan 
orang. 

11. Janganlah engkau ikuti 
setiap orang yang banyak ber-
sumpah lagi hina,

 ﴾۱۱ۙ ِہیٍۡن ﴿ اٍف ّمَ
َّ  َحل

َ
ّل

ُ
َو لَا  تُِطۡع  ک

12. aPengumpat yang ke sana 
ke mari menyebar fitnah3094  ﴾۱۲ۙ ﴿ ٓاٍء ۭ بَِنِمۡیٍم 

َ
ّش ّمَ اٍز  َہّمَ

13. bPenghalang bagi kebaikan, 
pelampau batas, bergelimang 
dosa,

 ﴾۱۳ۙ اَثِۡیٍم ﴿ ُمۡعَتٍد  خَیِۡر 
ۡ
لِّل اٍع   ّنَ ّمَ

14. Bertabiat kasar dan selain 
dari itu terkenal kejahatannya. 

 ﴾۱۴ۙ ﴿ َزنِۡیٍم  ٰذلَِک   ُعُتّلٍ ۭ بَۡعَد 
15. cKarena ia mempunyai 

harta dan anak-anak,3095  ﴾۱۵ؕ اَن  َذا َماٍل ّوَ  بَِنیَۡن ﴿
َ
اَۡن  ک

16. dApabila dibacakan kepada-
nya ayat-ayat Kami, ia berkata, 
“Ini adalah dongeng-dongeng 
orang-orang dahulu!”

 ﴾۱۶﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ اََساِطیُۡر  قَاَل  ٰیُتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیِہ  تُۡتلٰي  ِاَذا 

17. Kami segera beri tanda 
pada belalainya,3096*

خُۡرُطۡوِم ﴿۱۷﴾ 
ۡ

َسنَِسُمٗہ  َعلَي  ال

a104 : 2.  b50 : 26.  c23 : 56;  74 : 13-14.  d8 : 32;  16 : 25;  83 : 14.
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18. Sesungguhnya  Kami me-
nguji mereka sebagaimana Kami 
telah menguji pemilik-pemilik 
kebun, ketika mereka bersumpah 
bahwa mereka pasti akan memetik 
buahnya di waktu pagi.3097

ِاۡذ    ۚ ِۃ  جَّنَ
ۡ

ال اَۡصٰحَب    
ۤ
بََلۡونَا َما 

َ
ک ۡم 

ُ
بََلۡوٰنہ ا  

ِانَّ

 ﴾۱۸ۙ ﴿ ُمۡصِبِحیَۡن  َہا  لََیۡصِرُمّنَ اَۡقَسُمۡوا 

19. Dan mereka tidak me-
ngecualikan3098 dan tidak 
mengucapkan insya Allah.  

 ﴾۱۹﴿ يَۡسَتۡثُنۡوَن  لَا   َو 

20. aMaka musibah menimpa 
atas kebun itu  dari Tuhan engkau 
ketika mereka sedang tidur.

 ﴾۲۰﴿ نَٓائُِمۡوَن  ۡم 
ُ
ہ َو  بَِّک  ّرَ ۡن  ّمِ َطٓائٌِف  َعلَۡیَہا  فََطاَف 

21. Maka jadilah kebun itu 
seperti telah terpotong.

 ﴾۲۱ۙ ِریِۡم ﴿ الّصَ
َ
ک ۡصَبحَۡت  

َ
فَا

22. Maka mereka saling me-
manggil di waktu pagi,

 ﴾۲۲ۙ ﴿ ُمۡصِبِحیَۡن  فََتَناَدۡوا 
23. Pergilah waktu pagi-pagi 

ke kebunmu, jika kamu hendak 
memetik buahnya.”

 ﴾۲۳﴿ ٰصِرِمیَۡن  ۡنتُۡم 
ُ
ک ِاۡن  ۡم  

ُ
َحۡرثِک َعلٰي  اۡغُدۡوا  اَِن  

24. Maka berangkatlah mereka 
sambil bercakap-cakap satu sama 
lain dengan suara rendah,

 ﴾۲۴ۙ خَافَُتۡوَن ﴿
َ

ۡم  یَت
ُ
فَانَۡطلَُقۡوا َو  ہ

3097. Di sini orang-orang kafir yang rendah, tamak, dan congkak itu 
dimisalkan pemilik sebuah kebun yang biasa memakan sendiri semua hasil 
kebunnya dan tidak mau memberikan kepada mereka yang juga bersusah-
payah menggarap kebun itu dan tidak memberikan kepada mereka hak 
mereka yang sah atas kebun itu.

3098. Pemilik kebun itu dengan loba dan tamak menelan hasil jerih-payah 
orang-orang lain dan menjadi gemuk karenanya, sambil mengesampingkan 
orang lain dari menikmati bagian mereka. Mereka begitu pasti dan yakin akan 
keberhasilan pekerjaan mereka dan begitu yakin akan hasil panen mereka 
tanpa kegagalan sehingga mereka lupa sama sekali akan Tuhan, karena itu 
tidak mendapat taufik mencari perlindungan serta pemeliharaan Ilahi dengan 
mengungkapkan kata-kata, “Insyā’ Allāh” – jika Allah menghendaki.

a3 : 118;  18 : 43.
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25. Bahwa “Pada hari ini, 
janganlah sampai orang miskin 
memasukinya sedang kamu ada 
di sana.”3099  

 ﴾۲۵ۙ ﴿ ۡسِکیٌۡن  ّمِ ۡم 
ُ

َعلَۡیک الَۡیۡوَم  َہا  یَۡدُخلَّنَ ا 
َّ ل اَۡن 

26. Dan mereka berangkat pagi-
pagi, bertekad untuk bersikap 
bakhil.3100

ِدِریَۡن ﴿۲۶﴾ 
ٰ
ّوَ َغَدۡوا َعلٰي َحۡرٍد  ق

27. Maka, ketika mereka me-
lihat kebun itu mereka berkata, 
“Sesungguhnya kita telah sesat 
jalan!”*

 ﴾۲۷ۙ ﴿ ۡوَن 
ُّ لََضٓال ا 

ِانَّ ا  قَالُۡوۤ َراَۡوَہا   ا  فَلَّمَ

28. “Bahkan kita telah bernasib 
buruk!”

ۡحُن  َمۡحُرۡوُمۡوَن ﴿۲۸﴾ 
َ
بَۡل  ن

29. yang terbaik di antara me-
reka berkata, “Bukankah aku 
telah mengatakan kepadamu, 
mengapa kamu tidak bertasbih, 
memuliakan Tuhan?

 ﴾۲۹﴿ حُۡوَن  لَُّکۡم  لَۡو لَا تَُسّبِ ۡم   اَلَۡم  اَقُۡل  
ُ
قَاَل  اَۡوَسُطہ

30. Mereka berkata, “Mahasuci 
Tuhan kami, sesungguhnya Kami 
adalah orang-orang yang aniaya.”

 ﴾۳۰﴿ ٰظلِِمیَۡن  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ   

ۤ
َربَِّنا ُسۡبٰحَن  قَالُۡوا 

31. Maka sebagian mereka ber-
hadapan satu sama lain, saling 
mencela.

 ﴾۳۱﴿ یََّتلَاَوُمۡوَن  بَۡعٍض  َعلٰي  ۡم 
ُ
بَۡعُضہ ۡقَبَل 

َ
فَا

3099. Para pemilik “kebun” yang kaya-raya dalam tamsil ini 
diumpamakan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, kejam, dan 
tamak, yang di samping memeras jerih payah orang-orang lain, juga begitu 
kikirnya sehingga mereka tidak mau membelanjakan sebagian saja pun dari 
keuntungan yang diperoleh dengan jalan tidak jujur itu, untuk memenuhi 
keperluan si fakir dan si miskin.

3100. Orang-orang yang menyalahgunakan usaha dan tenaga orang 
lain itu merupakan golongan masyarakat tersendiri. Mereka berusaha dan 
merencanakan menghalang-halangi orang lain dari mendapat faedah dari apa 
yang dihasilkan mereka dengan susah payah dan cucuran keringat mereka. 
Mereka bersuka ria, bermandi kekayaan, sedang saudara-saudara mereka 
yang miskin merangkak-rangkak dalam lumpur dan kekotoran di hadapan 
mata kepala mereka sendiri.

mati (Al-Munjid) : َضّل الَرُجل : َمات  *
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32. Mereka berkata, “Celakalah 
kami, sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang melampaui 
batas.”

 ﴾۳۲﴿ ٰطِغیَۡن  ا  ُکّنَ ا 
ِانَّ   

ۤ
ٰیَویۡلََنا قَالُۡوا 

33. “Semoga jika kami bertobat 
Tuhan kami akan mengganti bagi 
kami yang lebih baik dari itu, 
sesungguhnya kami orang-orang 
yang cenderung kepada Tuhan 
kami.”

ِالٰي    
ۤ
ا

َ ِانّ   
ۤ
ۡنَہا ّمِ َخیًۡرا   یُّۡبِدلََنا  اَۡن    

ۤ
َربَُّنا َعٰسي 

َربَِّنا  ٰرِغُبۡوَن ﴿۳۳﴾ 

34. Demikianlah azab di dunia 
ini, dan sungguh aazab akhirat itu 
lebih besar,3101 sekiranya mereka 
mengetahui.

 ۘ اَۡکبَُر  ِخَرِۃ 
ٰ

الۡا اُب 
َ

لََعذ َو   ؕ اُب 
َ

الَۡعذ لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

انُۡوا  یَۡعلَُمۡوَن ﴿٪۳۴﴾ 
َ
لَۡو  ک

وقف
لازم



35. Sesungguhnya bbagi orang-
orang yang bertakwa, di sisi 
Tuhan mereka ada kebun-kebun 
kenikmatan.

 ﴾۳۵﴿ ِعۡیِم  الّنَ ِت  َجّنٰ َربِّہِۡم  ِعۡنَد  ِقیَۡن  ُمّتَ
ۡ
لِل ِاّنَ  

36. cMaka apakah pantas Kami 
memperlakukan orang-orang 
yang berserah diri kepada-Nya 
sama seperti orang-orang yang 
berdosa?

 ﴾۳۶ؕ ﴿ الُۡمۡجِرِمیَۡن 
َ
ک الُۡمۡسلِِمیَۡن  ۡجَعُل 

َ
اَفَن

37. Ada apa dengan kamu? 
Bagaimana kamu mengambil 
keputusan?

 ﴾۳۷ۚ ُمۡوَن ﴿
ُ

ۡحک
َ
ۡیَف ت

َ
َما  لَُکۡم ٝ  ک

38. Ataukah kamu memiliki 
sebuah Kitab yang di dalamnya 
kamu baca,  

 ﴾۳۸ۙ تَۡدُرُسۡوَن ﴿ ِفۡیِہ   کِٰتٌب  لَُکۡم   اَۡم  

39. Sesungguhnya bagi kamu 
di dalamnya akan ada apa yang 
kamu sukai. 

 ﴾۳۹ۚ ُرۡوَن ﴿
خَیَّ

َ
ت لََما  ِفۡیِہ   لَُکۡم   ِاّنَ  

3101. Cepat atau lambat pembalasan akan menimpa para pemeras tenaga 
dan penyiasat-penyiasat mereka – yang hendak merampas hasil usaha orang 
dengan semaunya – akan gagal dalam maksud-maksud jahat mereka.

a13 : 35;  39 : 27.  b30 : 16;  68 : 35;  78 : 32.  c32 : 19;  38 : 29;  45 : 22.
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40. Atau apakah kamu meng-
ambil sumpah yang mengikat 
Kami yang berlaku sampai 
hari kiamat, bahwa kamu akan 
mendapatkan apa pun yang kamu 
putuskan?3102

یَۡوِم  ِالٰي   
ٌ

بَالَِغۃ َعلَۡیَنا  اَیَۡماٌن  لَُکۡم  اَۡم 

 ﴾۴۰ۚ ُمۡوَن ﴿
ُ

ۡحک
َ
الِۡقٰیَمِۃ � ِاّنَ  لَُکۡم لََما ت

41. Tanyakan lah  kepada 
mereka, siapakah di antara 
mereka yang bertanggungjawab 
tentang  hal itu?

 ﴾۴۱ۚ َزِعۡیٌم ﴿ لَِک  
ٰ

بِذ ۡم  
ُ
اَیُّہ ۡم  

ُ
ہ

ۡ
َسل

42. Atau, apakah bagi mereka 
ada sekutu-sekutu? Maka hendak-
lah mereka membawa sekutu-
sekutu mereka itu  jika mereka 
orang-orang yang benar.

انُۡوا 
َ
ک ِاۡن  ٓائِہِۡم 

َ
بُِشَرک تُۡوا 

ۡ
َیا

ۡ
فَل  ۚ ٓاُء 

َ
ُشَرک ۡم  

ُ
لَہ اَۡم 

ٰصِدِقیَۡن ﴿۴۲﴾ 

43. Pada Hari ketika kebenar-
an3103 akan disingkapkan, dan 
mereka dipanggil untuk bersujud, 
maka mereka tidak akan mampu;

ُجۡوِد   الّسُ ي 
َ

ِال یُۡدَعۡوَن  ّوَ  َساٍق  َعۡن  َشُف 
ۡ

یُک یَۡوَم 

 ﴾۴۳ۙ فَلَا يَۡسَتِطۡیُعۡوَن ﴿

44. aPandangan mereka akan 
merunduk karena malu, kehinaan 
akan meliputi mereka. Dan se-
sungguhnya dahulu mereka diseru 
untuk sujud, sedangkan mereka 
itu dalam keadaan selamat tetapi 
mereka tidak melakukannnya.

انُۡوا 
َ
ک قَۡد  َو   ؕ  

ٌ
ۃ

َّ ِذل ۡم 
ُ
تَۡرَہُقہ ۡم 

ُ
اَبَۡصاُرہ   

ً
َخاِشَعۃ

ۡم َسالُِمۡوَن ﴿۴۴﴾ 
ُ
ُجۡوِد  َو ہ ي الّسُ

َ
یُۡدَعۡوَن  ِال

3102. Ayat ini bertanya kepada orang-orang kafir, apakah mereka 
mempunyai sesuatu wewenang di dalam suatu Kitab wahyu bahwa mereka 
akan diizinkan memilih cara hidup menurut kehendak sendiri dan juga 
akan bebas dari akibat perbuatan jahat mereka. Atau, apakah mereka telah 
mengambil perjanjian dari Tuhan, yang akan tetap berlaku hingga Hari 
Pembalasan, bahwa mereka akan mendapat apa pun yang disukai mereka dan 
dapat berbuat apa saja yang dikehendaki mereka, dan meskipun demikian 
mereka tidak akan menderita akibat perbuatan mereka itu?

3103. Ayat ini mungkin mengisyaratkan kepada kekerasan dan kehebatan 

a75 : 25;  88 : 3-4.
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45. aMaka biarkanlah Aku dan 
orang yang mendustakan per-
kataan Al-Quran ini. Kelak bKami 
akan menyeret mereka selangkah 
demi selangkah,3104 dari arah 
mana yang mereka tidak ketahui. 

حَِدیِۡثؕ 
ۡ

ال ا 
َ

بِٰہذ ُب  ِ
ّ

ذ
َ

یُّک َمۡن  َو  ۡرنِۡي 
َ

فَذ

 ﴾۴۵ۙ ﴿ یَۡعلَُمۡوَن  لَا  َحۡیُث  ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
َسنَۡسَتۡدِرُجہ

46. cDan Aku memberi tangguh 
kepada mereka, sesungguhnya 
rencanaku sangat kuat.

َمِتیٌۡن ﴿۴۶﴾  ۡیِدۡي  
َ
ک ۡم ِؕاّنَ  

ُ
لَہ اُۡملِۡي  َو 

47. dAtau, apakah engkau me-
minta imbalan kepada mereka 
sehingga mereka merasa ter-
bebani karena hutang itu?

 ﴾۴۷ۚ ﴿ ۡثَقُلۡوَن  رٍَم ّمُ
ۡ
غ ۡن ّمَ ۡم  ّمِ

ُ
ۡم  اَۡجًرا  فَہ

ُ
اَۡم تَۡسـَٔلُہ

48. eAtau, apakah  ada di sisi 
mereka itu ilmu gaib, lalu mereka 
menulisnya?

 ﴾۴۸﴿ ُتُبۡوَن 
ۡ

یَک ۡم 
ُ
فَہ الَۡغۡیُب  ُم 

ُ
ِعۡنَدہ اَۡم 

49. Maka bersabarlah terhadap 
keputusan Tuhan engkau, dan 
fjanganlah engkau menjadi seperti 
sahabat ikan, yakni Yunus, ketika 
ia berseru kepada Tuhan-nya 
dalam keadaan penuh kedukaan.

َصاِحِب 
َ
ک ۡن 

ُ
تَک لَا  َو  َربَِّک  ِم 

ۡ
ِلحُک فَاۡصِبۡر 

 ﴾۴۹ؕ ُظۡوٌم ﴿
ۡ

َمک ُہَو  َو  نَاٰدي  ِاۡذ    ۘ حُۡوِت 
ۡ

ال
وقف
لازم

50. gSekiranya nikmat dari 
Tuhannya tidak segera datang 
kepadanya, niscaya ia akan 
dicampakkan ke tanah tandus3105 
dan dia dalam keadaan tercela.

 
َ

لَُنِبذ بِّٖہ  ّرَ ۡن  ّمِ  
ٌ

نِۡعَمۃ ٗہ 
َ
تَٰدَرک اَۡن  لَاۤ  لَۡو 

ُمۡوٌم ﴿۵۰﴾ 
ۡ

بِالۡعََرٓاِء  َو  ُہَو  َمذ

Hari Kebangkitan atau kepada penyingkapan tirai segala rahasia dan menjadi 
zahirnya segala yang gaib pada Hari Pembalasan. Lihat catatan no. 2177.

3104. Azab Ilahi akan menimpa orang-orang kafir dengan berangsur dan 
setahap demi setahap, dan dengan demikian mereka mendapat kesempatan 
seluas-luasnya untuk bertobat dan mengadakan perubahan dengan menerima 
Amanat Al-Qur’an.

3105. Ayat ini dapat juga mengandung isyarat kepada hijrah Rasulullah 
Saw ke Medinah.

a73 : 12;  74 : 12.  b7 : 183.  c7 : 184.  d23 : 73;  52 : 41.  e52 : 42.
f21 : 88.  g37 : 144-146.
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51. Maka Tuhannya telah 
memilihnya dan dia termasuk 
dari antara orang-orang saleh.

 ﴾۵۱﴿ ِلِحیَۡن  الّصٰ ِمَن  ٗہ  
َ
جََعل

َ
ف َربُّٗہ   فَاۡجَتٰبُہ  

52. Dan orang-orang kafir 
hampir menggelincirkan engkau 
dengan pandangan mereka,3106 
ketika mereka mendengar Al-
Quran dari engkau dan mereka 
berkata, “Sesungguhnya pasti ia 
orang gila!”

بَۡصاِرہِۡم 
َ
بِا لَیُۡزلُِقۡونََک  ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال اُد 
َ
یَّک ِاۡن  َو 

 ﴾۵۲� ٗہ  لََمۡجُنۡوٌن ﴿
َر َو یَُقۡولُۡوَن  ِانَّ

ۡ
ک ِ

ّ
ا َسِمُعوا الذ لَّمَ

وقف
لازم

53. Dan tidaklah Al-Quran  
itu melainkan peringatan bagi 
seluruh alam.

ٰعلَِمیَۡن ﴿٪۵۳﴾
ۡ
لِّل ٌر  

ۡ
ِذک ا 

َّ ِال ُہَو   َما  َو  

3106. Orang-orang kafir melemparkan pandangan bengis kepada 
Rasulullah Saw, pandangan yang dapat mengejutkan orang berkaliber rendah 
hingga melepaskan tugasnya; namun Rasulullah Saw mempunyai Amanat 
Tuhan yang harus disampaikan, dan oleh karena itu tidak mungkin dapat 
ditakut-takuti, dibujuk atau disuap supaya takluk kepada siasat paksa serupa 
itu.
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Surah 69
AL-HĀQQAH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 53, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Keterangan Umum

Surah ini, seperti surah yang mendahuluinya, sebagaimana nampak 
jelas dari isinya, termasuk surah-surah paling awal yang diturunkan di 
Mekah. Hampir seluruhnya dipersembahkan untuk membahas masalah 
hari kebangkitan, dan mengemukakan keberhasilan Rasulullah Saw 
yang nyata dan pasti dalam melawan kekuatan musuh yang berat, 
sebagai bukti yang mendukung praduga atau hipotesa ini. Karena 
kemenangan Rasulullah Saw pada akhirnya dan hari kebangkitan itu 
dipandang oleh orang-orang kafir sebagai hal mustahil, maka terjadinya 
yang pertama (kemenangan Rasulullah Saw) sungguh merupakan bukti 
yang tidak dapat disangkal bahwa yang kedua (hari kebangkitan) pun 
pasti akan terjadi. Oleh karena itu, surah ini dimulai dengan pernyataan 
yang kuat lagi tegas bahwa musuh-musuh Islam akan dibinasakan. 
Kemudian, surah ini lebih lanjut mengadakan perbandingan sejajar 
antara kebinasaan yang menimpa para penolak Amanat Ilahi dan hari 
kebangkitan, dan mengatakan bahwa orang-orang kafir merasakan 
saat-saat siksaan itu sangat menyedihkan serta menyakitkan, dan 
bagi orang-orang mukmin, saat itu akan merupakan kegembiraan dan 
kesenangan abadi. Surah ini berakhir dengan pernyataan keras dan 
tegas bahwa kedua kejadian itu – hari kebangkitan dan keberhasilan 
perjuangan Rasulullah Saw terhadap kekuatan sangat berat dan dalam 
keadaan yang sangat tidak menguntungkan – tentu dan pasti akan 
terjadi, sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw itu, firman 
Allah sendiri dan bukan bualan seorang penyair, bukan pula rekaan 
seseorang juru nujum, dan bukan pula buat-buatan. Sebab, bila beliau 
mengada-ada dusta terhadap Tuhan, pastilah beliau akan mengalami 
kematian yang pasti dan mengerikan, sebab seorang pendusta tidak 
pernah dibiarkan hidup sejahtera.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ نصف 

الحزب
57

2. Kebenaran yang pasti!3107
 ﴾۲﴿ۙ  

ُ
ۃ

َ
حَٓاّق

ۡ
اَل

3. Apakah kebenaran yang 
pasti itu?

 ﴾۳﴿ۚ  
ُ

ۃ
َ
حَٓاّق

ۡ
ال َما 

4. Dan apakah engkau tahu 
apa kebenaran yang pasti  itu?

 ﴾۴﴿ؕ  
ُ

ۃ
َ
حَٓاّق

ۡ
ال َما  اَۡدٰرىَک    

ۤ
َما َو 

5. Kaum Tsamud dan kaum 
‘Ad telah mendustakan mala-
petaka yang tiba-tiba itu.

 ﴾۵﴿ َعاٌد  ۭ بِالَۡقاِرَعِۃ  َو  ثَُمۡوُد   بَۡت 
َّ

ذ
َ
ک

6. Maka badapun kaum 
Tsamud, maka mereka telah 
dibinasakan oleh suara  yang 
dahsyat,

 ﴾۶﴿ اِغَیِۃ 
َ

بِالّط ۡہلُِکۡوا 
ُ
فَا ثَُمۡوُد  ا  ّمَ

َ
فَا

7. cDan adapun kaum ‘Ad, 
maka mereka telah dibinasakan 
oleh  angin yang sangat dingin 
dan amat kencang, 

 ﴾۷﴿ۙ َعاتَِیٍۃ  َصۡرَصٍر  بِِریٍۡح  ۡہلُِکۡوا 
ُ
فَا َعاٌد   ا  اَّمَ َو 

8. Dia meniupkan angin itu 
kepada mereka tujuh malam dan 
delapan hari terus menerus, 
maka engkau melihat kaum itu 
mati bergelimpangan di dalam-
nya, seakan-akan mereka itu 
batang-batang pohon kurma 
yang kosong.

اَیَّاٍم�   
َ

ثَٰمِنَیۃ ّوَ  لََیاٍل  َسۡبَع   َعلَۡیہِۡم   َرَہا 
َ
َسّخ

ۡم  
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
َري الَۡقۡوَم ِفۡیَہا َصۡرٰعي � ک

َ
ُحُسۡوًما � فَت

 ﴾۸﴿ۚ َخاِویٍَۃ  ۡخٍل 
َ
ن جَاُز 

ۡ
اَع

9. Maka apakah engkau me-
lihat ada yang tersisa dari mereka?

ْن  ۭبَاِقَیٍۃ ﴿۹﴾  ۡم  ّمِ
ُ
فََہۡل  تَٰري لَہ

3107. Kenyataan yang pasti atau tidak terelakkan; bencana yang pasti 
akan terjadi; akhir keruntuhan kekafiran.

a1 : 1.  b41 : 18;  54 : 32.  c41 : 17;  54 : 20.  d54 : 21.
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3108. Isyarat dalam ayat ini tertuju kepada air bah di zaman Nabi Nuh As.
3109. Gerakan lasykar Rasulullah Saw ke Mekah itu begitu cepat lagi 

tiba-tiba sehingga kaum Mekah tercengang dibuatnya. Serangan itu datang 
bagaikan petir menyambar di siang bolong. Ayat ini dapat juga dikenakan 
kepada hari kebangkitan, ketika dengan tiupan nafiri, baik orang-orang 
muttaki maupun orang-orang berdosa akan berdiri di hadapan Majelis 
Mahkamah Agung Ilahi guna mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka.

3110. Seluruh negeri Arab digoncangkan dari ujung satu ke ujung lain; 

10. aDan telah datang Fir‘aun 
dan orang-orang yang sebelumnya 
dan kota-kota kaum Luth yang 
telah dijungkir-balikkan karena 
berbuat dosa.

ُت 
ٰ

الُۡمۡؤتَِفک َو  ٗہ 
َ
قَۡبل َمۡن   َو  ِفۡرَعۡوُن   َجٓاَء   َو 

 ﴾۱۰ۚ ﴿ خَاِطَئِۃ 
ۡ

بِال

11. Maka mereka mendurha-
kai rasul Tuhan mereka, lalu 
Dia bmenangkap mereka dengan 
cengkeraman yang sangat keras. 

ًۃ  
َ

اَۡخذ ۡم 
ُ
ہ

َ
َخذ

َ
فَا َربِّہِۡم  َرُسۡوَل  فََعَصۡوا 

 ﴾۱۱﴿  
ً

ابَِیۃ ّرَ

12. cSesungguhnya ketika 
air3108 bertambah tinggi, Kami 
mengangkut kamu dalam bah-
tera, 

 ﴾۱۲ۙ جَاِریَِۃ ﴿
ۡ

ۡم  فِي ال
ُ

ٰنک
ۡ
َحَمل ا َطَغا  الَۡمٓاُء   ا  لَّمَ

ِانَّ

13. Supaya Kami menjadikan 
kejadian itu peringatan bagimu, 
dan supaya telinga yang men-
dengar mau mendengar.

ٌن  اُُذ  
ۤ
تَِعَیَہا ّوَ  ًۃ  کَِر

ۡ
تَذ لَُکۡم  ۡجَعلََہا 

َ
لِن

 ﴾۱۳﴿  
ٌ

ِعَیۃ ا ّوَ

14. dMaka apabila ditiupkan 
ke dalam nafiri satu tiupan yang 
dahsyat.3109   

 ﴾۱۴ۙ اِحَدٌۃ ﴿ ّوَ   
ٌ

نَۡفَخۃ ۡوِر  الّصُ فِي  نُِفَخ   فَِاَذا  

15. Dan bumi serta gunung-
gunung diangkat, maka keduanya 
dihancurkan dengan sekali ben-
turan,3110

  
ً

ۃ
َّ
َدک َتا 

َّ
فَُدک ِجَباُل  

ۡ
ال َو  الۡاَۡرُض  ُحِملَِت  ّوَ 

 ﴾۱۵ۙ اِحَدًۃ ﴿ ّوَ

16. Maka pada Hari itu ter-
jadilah peristiwa itu,

 ﴾۱۶ۙ ﴿  
ُ

الَۡواِقَعۃ قََعِت  ّوَ فََیۡوَمِئٍذ 

a28 : 9.  b73 : 17.  c11 : 41; 54 : 14.  d18 : 100;  23 : 102;  36 : 52;

39 : 69;  50 : 21.
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para pemimpin kaum bangsawan Arab serta rakyat jelata merasakan pengaruh 
kemenangan Islam dan perubahan besar lagi dahsyat yang didatangkan atas 
kehidupan mereka; al-Jibal berarti, para pemimpin dan al-Ard, rakyat jelata.

3111. ‘Arsy (singgasana) melukiskan sifat-sifat Tanzīhiyyah Tuhan dan 
merupakan hak istimewa-Nya. Sifat-sifat itu diwujudkan melalui sifat-sifat 
Tasybīhiyyah yang telah digambarkan dalam ayat ini sebagai para pemikul 
singgasana (‘Arasy) Tuhan. Sifat-sifat yang disebut kedua ialah Rabb, 
Rahman, Rahim, dan MālikiYaumid-Din, dan merupakan sifat-sifat dasar Ilahi 
yang dengan sifat-sifat itu dunia terwujud dan yang terutama bertalian dengan 
hidup dan takdir manusia. Mengingat akan kebesaran, kedahsyatan, dan 
keagungannya maka keempat sifat Ilahi ini mempunyai perwujudan rangkap 
pada Hari Pembalasan. Atau, kata-kata itu dapat pula berarti bahwa pada 
hari itu keempat sifat Tanzīhiyyah yang bersangkutan bersama-sama dengan 
keempat-sifat Tasybīhiyyah itu juga akan bekerja. Dan karena sifat-sifat Ilahi 
dijelmakan dengan perantaraan para malaikat maka disebutlah kedelapan 
malaikat sebagai pemikul singgasana Tuhan pada Hari agung itu. Anggapan 
bahwa karena ‘Arasy dalam ayat ini dikatakan sebagai “dipikul” oleh para 
malaikat, tentunya berwujud benda adalah keliru. Tetapi kata Hamala dalam 
Al-Qur’an tidak hanya dipakai menyatakan arti memikul sesuatu dalam arti 
kebendaan, melainkan juga dalam arti kiasan. Dalam QS.33: 73 manusia 
disebut “memikul syariat,” padahal syariat itu bukanlah sesuatu yang berupa 
benda. Demikian pula pemikulan ‘Arasy oleh para malaikat, berarti bahwa 

17. Dan langit terbelah, amaka 
langit pada hari itu menjadi 
rapuh.

 ﴾۱۷ۙ ﴿  
ٌ

اِہَیۃ ّوَ یَۡوَمِئٍذ  فَِہَي  َمٓاُء  الّسَ ِت 
َ
انَۡشّق َو 

18. bDan malaikat-malaikat ber-
ada di tepi-tepinya. Dan pada Hari 
itu delapan malaikat3111 akan 
memikul ‘Arasy Tuhan engkau di 
atas kepala mereka.*  

 
َ

َعۡرش َيۡحِمُل  اَۡرَجٓائَِہاَؕو  ٰۤي  َعل الَۡملَُک  ّوَ 

 ﴾۱۸ؕ ﴿  
ٌ

ثَٰمِنَیۃ یَۡوَمِئٍذ  ۡم 
ُ
فَۡوقَہ َربَِّک 

a55 : 38;  84 : 2.  b39 : 76;  40 : 8.

* Dari ayat ini tidak terbetik di dalam benak seorang pun bahwa para malaikat dianugerahi 
suatu kekuatan fisik yang dengannya mereka mampu memikul arasy Ilahi. Arasy pun bukanlah 
sesuatu yang untuk memikulnya diperlukan kekuatan fisik. Pada hakikatnya Allah Ta’ala 
sendirilah yang memikul setiap sesuatu yakni, setiap sesuatu tetap tegak karena topangan-
Nya. Hadhrat Masih Mau’ud As bersabda, “Arasy adalah nama bagi singgasana kesucian dan 
kekudusan Allah Ta’ala dan kesempurnaan-Nya. Di dalam surah Al-Fatihah disebut kan empat 
sifat Ilahi yakni Rabb, Rahman, Rahim, dan Maliki Yaumiddin yang dinamakan sebagai empat 
malaikat. Keempat sifat ini inilah yang memikul Arasy tersebut, yakni melalui sifat-sifatnya 
yang tersembunyi itu dapat diketahui di dunia ini dan ma’rifat ini akan nampak di alam akhirat 
kelak dua kali lipat. Bukannya empat melainkan delapan malaikat. “(Casymah-e-Ma’rifah 
Ruhani Khazain Jld 23 hal 278-279).
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19. Pada Hari itu kamu akan di-
hadapkan kepada Tuhan, atidak ada 
rahasiamu yang tersembunyi.3112

 ﴾۱۹﴿  
ٌ

َخاِفَیۃ ۡم 
ُ

ِمۡنک ي 
ٰ
ۡخف

َ
ت لَا  تُۡعرَُضۡوَن  یَۡوَمِئٍذ 

20. bAdapun orang yang kitab-
nya diberikan di tangan kanan-
nya,3113 maka ia berkata, “Marilah 
baca kitabku!”

فََیُقۡوُل  بَِیِمۡیِنٖہ  کِٰتَبٗہ  اُۡوتَِي  َمۡن  ا  ّمَ
َ
فَا

 ﴾۲۰ۚ ﴿ ِکٰتِبَیۡہ  اۡقَرُءۡوا  َہٓاُؤُم 

21. “Sesungguhnya aku yakin 
bahwa aku akan menemui per-
hitunganku.”

 ﴾۲۱ۚ ِۡي ُملٍٰق ِحَسابَِیۡہ ﴿
ّ

ِۡي  َظَنۡنُت  اَن
ّ

ِان

22. cMaka ia berada dalam ke-
hidupan yang diridhai,

 ﴾۲۲ۚ اِضَیٍۃ ﴿ ّرَ ِعيَۡشٍۃ   فِۡي   فَُہَو  
23. dDalam  kebun yang tinggi,  ﴾۲۳ۙ ﴿ َعالَِیٍۃ  ٍۃ  َجّنَ فِۡي 
24. eBuah-buahnya yang dekat,  ﴾۲۴﴿  

ٌ
َدانَِیۃ قُُطۡوفَُہا 

25. Akan dikatakan kepadanya, 
f”Makanlah dan minumlah dengan 
nikmat sebagai balasan perbuatan-
mu yang telah kamu kerjakan pada 
hari-hari yang lampau.”

فِي  اَۡسلَۡفتُۡم   
ۤ
َہِنۡیٓـًئا  ۭ بَِما َربُۡوا 

ۡ
اش َو  ُلۡوا 

ُ
ک

 ﴾۲۵﴿ خَالَِیِۃ 
ۡ

ال الۡاَیَّاِم 

kenyataan sifat-sifat Ilahi itu dibukakan dan ditampakkan dengan perantaraan 
mereka. Kita tidak dapat mengerti dan memahami sifat-sifat Tuhan (‘Arasy-
Nya), melainkan melalui sifat-sifat tamsiliah. Jadi, sifat-sifat tamsiliah milik 
Tuhan itu seolah-olah pemikul sifat sifat-Nya yang utama (‘Arasy-Nya) itu. 
Pula dikatakan bahwa ‘Arasy itu disebut “(berada) di atas air” (QS.11: 8) 
yang merupakan unsur yang diciptakan, maka oleh karena itu ‘Arasy pun 
berupa benda yang diciptakan. Tetapi “air” dalam bahasa Kitab-kitab wahyu, 
sering berarti firman Allah. Dalam arti ini ayat (QS.11: 8) itu maknanya ialah 
“Singgasana Ilahi” itu berdiri di atas “Firman Allah” yang berarti bahwa 
manusia tidak dapat memahami sepenuhnya dan mengerti kebesaran serta 
kemuliaan Tuhan melainkan dengan bantuan firman Allah. Bahwa ‘Arasy itu 
menampilkan sifat-sifat Tanzīhiyyah Tuhan, jelas pula dari QS.23: 117. Lihat 
pula catatan no. 986.

3112. Di samping arti yang diberikan dalam terjemahan, ayat ini berarti 

a4 : 43;  41 : 21.  b17 : 72;  84 : 8-9.   c88 : 10; 101 : 8.  d43 : 73;  88 : 11
e55 : 55;  76 : 15.  f77 : 44.
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26. aSedangkan orang yang  
kitabnya diberikan di tangan 
kirinya,3114 maka ia berkata, 
“Alangkah baiknya jika aku tidak 
diberi kitabku!” 

فََیُقۡوُل   ۬ۙ بِِشَمالِٖہ  کِٰتَبٗہ  اُۡوتَِي  َمۡن  ا  اَّمَ َو 

 ﴾۲۶ۚ ٰیلَۡیَتِنۡي  لَۡم  اُۡوَت کِٰتِبَیۡہ  ﴿

27. “Dan aku tidak mengetahui 
apa  perhitunganku itu.”

 ﴾۲۷ۚ َو  لَۡم  اَۡدِر  َما ِحَسابَِیۡہ ﴿
28. “Wahai, sekiranya kema-

tianku mengakhiri hidup-ku!”3115  ﴾۲۸ۚ ﴿  
َ

الَۡقاِضَیۃ انَِت 
َ
ک ٰیلَۡیَتَہا 

29. “Tidak bermanfaat bagiku 
hartaku,”

 ﴾۲۹ۚ ۡي  َمالَِیۡہ ﴿   اَۡغٰني َعّنِ
ۤ
َما

30. “Hilang lenyap dariku ke-
kuasaanku!”

 ﴾۳۰ۚ ﴿ ٰطِنَیۡہ 
ۡ
ُسل ۡي  َعّنِ َہلََک 

31. b”Tangkaplah ia dan be-
lenggulah ia!”

 ﴾۳۱ۙ ﴿ ۡوُہ 
ُ

فَُغّل ۡوُہ 
ُ

ُخذ
32. “Kemudian masukkanlah ia 

ke dalam Jahanam, “
 ﴾۳۲ۙ ۡوُہ ﴿

ُ
جَِحۡیَم  َصّل

ۡ
ثُّمَ ال

33. “Kemudian ikatlah dia 
dengan rantai yang panjangnya 
tujuh puluh hasta.”3116

ِذَراًعا   َسۡبُعۡوَن  َذۡرُعَہا  ِسلٍَۃ 
ۡ
ِسل فِۡي  ثُّمَ 

 ﴾۳۳ؕ ﴿ فَاۡسلُُکۡوُہ 

pula, bahwa pada hari jatuhnya Mekah, kedok kepalsuan kepercayaan dan 
perbuatan syirik kaum Mekah menjadi benar-benar terbuka.

3113. Seseorang diberi kitabnya (catatan amal perbuatannya) di dalam 
tangan kanannya adalah bahasa kiasan Al-Qur’an, menyatakan lulus ujian 
dengan sukses.

3114. Seseorang diberikan rekamannya di dalam tangan kirinya adalah 
istilah yang dipakai Al-Qur’an yang menyatakan kegagalan dalam ujian.

3115. Orang-orang kafir akan mengharapkan bahwa kematian akan 
menyudahi segala sesuatu sehingga tidak bakal ada kehidupan lain lagi, 
dan tiada lagi kewajiban mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka di 
hadapan Tuhan.

3116. Berulang-ulang telah diterangkan di dalam Al-Qur’an bahwa 
kehidupan sesudah mati bukan kehidupan baru, melainkan hanya 
merupakan citra (gambaran) dan penampilan fakta-fakta kehidupan dunia 

a56 : 42-43;  84 : 11-13.  b76 : 5.
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34. “Sesungguhnya ia tidak 
beriman kepada Allah, Yang 
Mahabesar.”

 ﴾۳۴ۙ الَۡعِظۡیِم ﴿ ِہ 
بِاللّٰ یُۡؤِمُن  لَا   اَن  

َ
ک ٗہ  

ِانَّ

35. a”Dan ia tidak menganjur-
kan untuk memberi makan 
kepada orang miskin,”

 ﴾۳۵ؕ ﴿ الِۡمۡسِکیِۡن  َطَعاِم  َعلٰي   
ُ

َيحُّض لَا  َو 

36. bMaka hari ini tidak ada 
baginya seorang sahabat karib di 
sini.

 ﴾۳۶ۙ ﴿ َحِمۡیٌم  ٰہُہَنا  الَۡیۡوَم  لَُہ   فَلَيَۡس 

37. “Dan tidak ada makanan 
kecuali air bekas ccucian luka, “

 ﴾۳۷ۙ ِغۡسلِیٍۡن ﴿ ِمۡن  ا 
َّ ِال َطَعاٌم   لَا  ّوَ 

38. “Tidak ada yang me-
makannya kecuali orang-orang 
yang berdosa.”

 ﴾٪۳۸﴿ خَاِطـُۡٔوَن 
ۡ

ال ا 
َّ ِال   

ۤ
ٗہ

ُ
ل

ُ
ک

ۡ
یَا ا  

َّ ل 

39. Maka Aku bersumpah 
dengan apa yang kamu lihat,

 ﴾۳۹ۙ ﴿ تُۡبِصُرۡوَن  بَِما   اُۡقِسُم  فَلَاۤ  
40. Dan apa yang tidak kamu 

lihat,3117  ﴾۴۰ۙ تُۡبِصُرۡوَن ﴿ لَا  َما   َو 
41. Sesungguhnya Al-Quran 

itu firman yang disampaikan 
seorang Rasul mulia,

 ﴾۴۱ۚۙ ِریٍۡم ﴿
َ
ٗہ  لََقۡوُل  َرُسۡوٍل  ک

ِانَّ

sekarang. Dalam ayat-ayat ini penderitaan rohani di dalam kehidupan dunia 
sekarang, telah ditampilkan sebagai siksaan jasmani di akhirat. Rantai yang 
akan dikalungkan sekeliling leher, umpamanya, menampilkan hasrat-hasrat 
duniawi dan hasrat-hasrat itulah yang akan mengambil bentuk belenggu di 
akhirat. Demikian pula, keterikatan pada dunia ini akan nampak sebagai 
belenggu kaki. Begitu juga terbakarnya hati di dunia pun nampak seperti 
lidah api yang menjilat-jilat. Batas umur manusia pada umumnya dapat 
ditetapkan tujuh puluh tahun, tanpa mencakup masa kanak-kanak dan masa 
tua-renta. Usia tujuh puluh tahun itu dibuang percuma oleh orang-orang 
kafir durjana dalam jerat godaan dunia dan dalam pemuasan ajakan hawa 
nafsunya. Ia tidak berusaha membebaskan diri dari ikatan rantai nafsu, 
dan karena itu di akhirat, rantai nafsu yang selama tujuh puluh tahun ia 
bergelimang di dalamnya, akan diwujudkan rantai sepanjang tujuh puluh 
hasta, setiap hasta menampilkan satu tahun, yang dengan itu si jahat itu 
akan dibelenggu.

3117. Hal-hal yang nampak kepada kita bekerja di alam dunia jasmani 

a74 : 45;  89 : 19;  107 : 4.  b43 : 68;  70 : 11;  80 : 38.  c14 : 17;  78 : 25-26.

R.2
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42. aDan Al-Quran itu bukan-
lah perkataan seorang penyair. 
Sedikit sekali apa yang kamu 
imani.

 ﴾۴۲ۙ ﴿ تُۡؤِمنُۡوَن  ا  ّمَ َشاِعٍرؕقَلِۡیلًا   بَِقۡوِل  ُہَو  َما  ّوَ 

43. bDan ini bukanlah perkataan 
ahli nujum.    Sedikit sekali kamu 
mengambil nasihat.

 ﴾۴۳ؕ ُرۡوَن ﴿
َّ
ک

َ
تَذ ا  ّمَ اِہٍنؕقَلِۡیلًا 

َ
ک بَِقۡوِل  لَا  َو 

44. ini adalah wahyu yang 
diturunkan dari Tuhan  semesta 
alam.

 ﴾۴۴﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  ّبِ  ّرَ ۡن  ّمِ ِزیٌۡل 
ۡ
تَن

45. cDan sekiranya ia mengada-
adakan sebagian perkataan atas 
nama Kami,

 ﴾۴۵ۙ الۡاَقَاِویِۡل ﴿ بَۡعَض  َعلَۡیَنا  َل  تََقّوَ لَۡو  َو 

46. Niscaya Kami akan menang-
kapnya dengan tangan kanan,

 ﴾۴۶ۙ ﴿ بِالَۡیِمیِۡن  ِمۡنُہ  نَا 
ۡ

لَاََخذ
47. Kemudian, tentulah Kami 

memotong urat nadinya,
 ﴾۴۷ۖ ثُّمَ  لََقَطۡعَنا ِمۡنُہ  الَۡوتِیَۡن ﴿

48. Maka tidak ada seorang 
pun di antaramu dapat mencegah 
darinya.3118*

 ﴾۴۸ۙ ۡن اََحٍد َعۡنُہ َحاِجِزیَۡن ﴿ ۡم  ّمِ
ُ

مَا ِمۡنک
َ

ف

ini, yakni kenyataan-kenyataan hidup yang dapat dilihat dan hal-hal yang 
tersembunyi dari pandangan mata, yaitu akal dan kata-hati manusia, telah 
disinggung dalam ayat-ayat 39 dan 40 sebagai kesaksian-kesaksian guna 
membuktikan Al-Qur’an berasal dari Tuhan. Atau ayat-ayat itu dapat berarti 
bahwa tanda-tanda agung yang disaksikan oleh orang-orang kafir di zaman 
Rasulullah Saw dengan mata kepala mereka sendiri dan nubuatan-nubuatan 
tentang hari depan Islam yang gilang gemilang dan masih menunggu 
penyempurnaannya, merupakan dalil yang tidak dapat ditolak bahwa Al-
Qur’an itu firman Tuhan Sendiri yang telah diturunkan oleh-Nya kepada 
Nabi Agung, Muhammad Musthafa Saw Al-Qur’an membahas kenyataan-

a36 : 70;  52 : 31.  b52 : 30.  c40 : 29.

* Ayat 45-48: Di dalam ayat-ayat itu telah ditolak pandangan-pandangan yang merusak bahwa 
orang yang mengaku-ngaku mendapat wahyu dari Allah Ta’ala dapat diselamatkan oleh 
kekuatan duniawi. Pada kenyataannya adalah bahwa di belakang para pendakwa yang dusta 
pasti ada kekuatan duniawi, meski demikian mereka dan para penolongnya dihancurkan. Jadi 
ini merupakan bukti agung bagi kebenaran Rasulullah Saw, sebab setelah pendakwaan beliau 
seluruh Arab telah memusuhi beliau. Di dalam ayat ini ada poin yang sangat halus bahwa jika 
seluruh Arab tidak memusuhi beliau Saw, bahkan berdiri membela beliau tetap saja beliau 
tidak dapat selamat dari hukuman Allah Ta’ala, walaupun beliau hanya berkata dusta sedikit 
saja terhadap Allah Ta’ala. 
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49. Dan sesungguhnya Al-
Quran itu nasihat bagi orang-
orang mutaki.

ِقیَۡن ﴿۴۹﴾  ُمّتَ
ۡ
لِّل کَِرٌۃ  

ۡ
لََتذ ٗہ  

ِانَّ َو  

50. Dan sesungguhnya Kami 
pasti mengetahui bahwa di 
antaramu ada orang-orang yang 
mendustakan Al-Quran.

 ﴾۵۰۪ بِیَۡن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

ک ۡم ّمُ
ُ

ا  لََنۡعلَُم  اَّنَ ِمۡنک
َو ِانَّ

51. Dan sesungguhnya Al-
Quran itu akan menjadi sumber 
penyesalan bagi orang-orang 
kafir.

 ﴾۵۱ۚ الٰۡکفِرِیَۡن ﴿ َعلَي  حَۡسَرٌۃ  
َ
ل ٗہ  

ِانَّ َو  

52. Dan sesungguhnya Al-
Quran itu adalah kebenaran yang 
meyakinkan. 

الَۡیِقیِۡن ﴿۵۲﴾   
ُ

حَّق
َ
ل ٗہ  

ِانَّ َو  

53. aMaka bertasbihlah dengan 
nama Tuhan engkau, Yang Maha-
besar.

﴾٪۵۳﴿ الَۡعِظۡیِم  َربَِّک  بِاۡسِم  ۡح   فََسّبِ 

a56 : 75; 87 : 2.

kenyataan hidup lagi pasti dan bukan impian-impian gila seorang penyair, 
bukan pula rekayasa dan terka-terkaan seorang juru nujum di dalam kegelapan.

3118. Dalam ayat ini dan dalam tiga ayat sebelumnya keterangan-
keterangan telah diberikan bahwa bila Rasulullah Saw itu pendusta, maka 
tangan perkasa Tuhan pasti menangkap dan memutuskan urat pada leher 
beliau dan pasti beliau telah menemui ajal pedih, dan seluruh pekerjaan dan 
misi beliau pasti telah hancur berantakan, sebab memang demikianlah nasib 
seorang nabi palsu. Da’wa dan keterangan yang tercantum dalam ayat-ayat 
ini, agaknya merupakan reproduksi yang tepat dari peryataan Bibel dalam 
Ulangan 18: 20. 
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Surah 70
AL-MA‘ĀRIJ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 45, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Keterangan Pendahuluan

Surah ini diturunkan di Mekah kira-kira pada tahun kelima Nabawi, 
hampir bertepatan dengan berakhirnya zaman Mekah bagian pertama. 
Noldeke, Muir, dan beberapa sumber terkemuka lainnya menetapkan 
saat itu sebagai saat surah itu diturunkan.

Dalam surah sebelumnya, orang-orang kafir diperingatkan bahwa 
Al-Hāqqah (malapetaka besar) segera akan menimpa mereka, bila 
mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima Amanat 
Ilahi. Surah ini dimulai dengan menyebutkan permintaan orang-orang 
kafir, “Bilakah azab yang diancamkan itu akan datang? “Mereka diberi 
kabar bahwa azab itu segera akan menimpa mereka, bahkan sudah 
ada di ambang pintu mereka. Tetapi bila azab itu datang, keadaannya 
akan begitu dahsyat dan membinasakan sehingga malapetaka itu akan 
menyebabkan gunung-gunung beterbangan laksana jujutan-jujutan 
bulu (bulu domba) dan orang-orang kafir akan mengharapkan berpisah 
dengan karib-kerabat dan orang yang sangat dicintai mereka – istri-istri, 
anak-anak, dan saudara-saudara mereka – sebagai tebusan bagi dirinya 
sendiri. Tetapi, bila saatnya tiba harapan itu terlambat. Menjelang 
akhir, surah ini memperingatkan lagi orang-orang kafir bahwa mereka 
menganggap ramalan tentang hari depan Islam yang gilang-gemilang 
itu hanyalah impian seorang pengkhayal belaka, tetapi saat itu kian 
mendekat dengan cepatnya ketika mereka dengan mata merunduk akan 
bergegas menghadap Rasulullah Saw untuk menerima Islam. Maka 
mereka akan menyadari dengan rasa malu serta sedih, bahwa apa yang 
telah dinubuatkan oleh Rasulullah Saw tentang kekalahan mereka, 
pada akhirnya merupakan suatu kebenaran yang nyata.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Seorang penanya3119 ber-
tanya tentang  aazab yang pasti 
terjadi,

 ﴾۲﴿ۙ اِقٍع  اٍب  ّوَ
َ

َل  َسٓائٌِل  ۭ بَِعذ
َ
َسا

3. Untuk orang-orang kafir, 
tidak ada cbaginya yang dapat 
menghindar,

 ﴾۳﴿ۙ َداِفٌع  لَٗہ   لَيَۡس  ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِّل

4. Azab itu dari Allah Yang 
Mempunyai tempat-tempat 
naik,3119A 

 ﴾۴﴿ؕ الَۡمَعاِرِج  ِذي  ِہ  
اللّٰ َن  ّمِ

5. Malaikat-malaikat dan Ruh 
naik kepada-Nya dalam satu hari 
yang setara dengan lima puluh 
ribu tahun,3120

یَۡوٍم  فِۡي  ِالَۡیِہ  ۡوُح  الّرُ َو   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل تَۡعُرُج 

 ﴾۵﴿ۚ َسَنٍۃ  اَلَۡف  َخۡمِسیَۡن  ٗہ  ُر ا ِمۡقَد َن  ا
َ
ک

6. dMaka bersabarlah dengan 
kesabaran yang baik.

فَاۡصِبۡر  َصبًۡرا  َجِمۡیلًا ﴿۶﴾ 

3119. “Penanya” dalam ayat ini dianggap oleh beberapa ahli tafsir tertuju 
kepada Nadhr bin Al-Harits, atau Abu Jahal. Tetapi, kata penanya itu tidak 
hanya mengisyaratkan kepada seseorang tertentu, bahkan dapat dikenakan 
kepada semua orang kafir, sebab mereka semua berulang-ulang menantang 
Rasulullah Saw supaya  menurunkan atas mereka azab yang diancamkan itu 
(QS.8: 33; 21: 39; 27: 72; 32: 29; 34: 30; 36: 49; dan QS.67: 26).

3119A.Sementara azab yang akan menimpa orang-orang kafir akan 
membuat mereka binasa, Tuhan menganugerahkan kepada hamba-hamba-
Nya yang taat kenaikan rohani yang setinggi-tingginya.

3120. Karena al-Rūh berarti, jiwa manusia, ayat ini dapat berarti bahwa 
perkembangan dan kemajuan ruh manusia tidak akan ada hentinya. Atau, ayat 
ini dapat berarti bahwa rancangan-rancangan dan rencana-rencana Tuhan 
dapat meliputi ribuan tahun sampai jadi matang. Atau, isyarat itu dapat juga 
tertuju kepada peredaran (siklus) tertentu selama lima puluh ribu tahun yang 
selama itu beberapa perubahan agung yang tertentu telah ditakdirkan akan 
terjadi, sebab nubuatan-nubuatan Tuhan itu mempunyai masa-masa, zaman-
zaman, dan peredaran-peredaran (daur) waktu tertentu yang di didalamnya 
nubuatan-nubuatan itu menjadi sempurna.

a1 : 1.  b52 : 8;  56 : 2.  c52 : 9;  56 : 3.  d15 : 86.
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3121. Dalam abad-abad atom dan hidrogen atau nuklir ini 
beterbangan gunung-gunung laksana bulu domba itu sungguh mungkin 
sekali terjadi.

3122. Alangkah mengerikannya lukisan hari Pembalasan yang 
diberikan dalam ayat-ayat ini! Berhadap-hadapan dengan suatu 
malapetaka, manusia bersedia pisah dari segala sesuatu, bahkan bersedia 
mengorbankan orang-orang yang paling karib dan tersayang sekalipun, 
asalkan saja ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri.

7. Sesungguhnya mereka me-
lihat hari itu jauh, 

 ﴾۷﴿ۙ بَِعۡیًدا  یََرۡونَٗہ  ۡم  
ُ
ہ

ِانَّ
8. Sedangkan Kami melihat-

nya dekat.
 ﴾۸﴿ؕ ّوَ  نَٰرىُہ  قَِریًۡبا 

9. Pada Hari ketika langit akan 
menjadi seperti cairan tembaga.

 ﴾۹﴿ۙ الُۡمۡہِل 
َ
َمٓاُء  ک ۡوُن  الّسَ

ُ
یَۡوَم  تَک

10. aDan gunung-gunung akan 
menjadi seperti bulu yang beter-
bangan.3121

 ﴾۱۰﴿ۙ الِۡعۡہِن  
َ
ِجَباُل ک

ۡ
ۡوُن  ال

ُ
َو تَک

11. Dan seorang bsahabat karib 
tidak akan bertanya  kepada 
sahabat karib lainnya, 

 ﴾۱۱ۚ َو لَا يَۡسـَُٔل  َحِمۡیٌم َحِمۡيمًا ﴿

12. Hari itu akan diperlihatkan 
dengan jelas kepada mereka. 
cOrang yang berdosa meng-
inginkan jika ia menebus dirinya 
dari azab hari itu dengan anak-
anaknya,

ِمۡن  یَۡفَتِدۡي  لَۡو   الُۡمۡجِرُم  ۡم ؕیََوّدُ  
ُ
ُرۡونَہ یَُّبّصَ

 ﴾۱۲ۙ ﴿ یَۡوِمِئٍذ ۭ بَِبِنۡیِہ  اِب 
َ

َعذ

13. dDan istrinya dan saudara-
nya,

 ﴾۱۳ۙ ﴿ اَِخۡیِہ  َو  َصاِحَبِتٖہ  َو 
14. Dan kaum kerabatnya yang 

melindunginya,
 ﴾۱۴ۙ ﴿ تُــِۡٔویِۡہ  ِتۡي 

َّ ال فَِصۡیلَِتِہ  َو 
15. Dan orang yang ada di 

bumi semuanya, kemudian ia 
menyelamatkan dari azab-nya.3122

 ﴾۱۵ۙ ِجۡیِہ ﴿
ۡ

یُن ثُّمَ    � َجِمۡیًعا  الۡاَۡرِض  فِي  َمۡن   َو 

a20 : 106;  70 : 10;  101 : 6.   b44 : 42;  69 : 36.  c5 : 37;  13 : 19;  39 : 48.  d31 : 34;  80 : 37.
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3123. Manusia, menurut pembawaannya, tidak sabar lagi kikir. Untuk 
arti Khuliqa lihatlah QS.21: 38; 30: 55.

3124. Karena segala sesuatu dalam alam semesta ini milik bersama 
seluruh umat manusia, maka tidak boleh ada hak milik mutlak atas sesuatu 
pada diri setiap orang, si miskin mempunyai bagian dalam kekayaan si 
kaya sebagai haknya.

16. Sekali-kali tidak! Se-
sungguhnya azab api itu yang 
menyala-nyala.

 ﴾۱۶ۙ َہا  لَٰظي ﴿
ا ؕ ِانَّ

َّ ل
َ
ک

17. aYang mengelupaskan kulit 
kepala.

 ﴾۱۷ۚ ٰوي  ﴿
َ

لِّلّش   
ً

اَعۃ نَّزَ
18. ia memanggil orang yang 

membelakangi dan yang ber-
paling,

 ﴾۱۸ۙ ي ﴿
ّٰ

تَۡدُعۡوا  َمۡن  اَۡدبََر  َو تََول

19. bDan menimbun harta lalu 
menahannya, 

ۡوٰعي ﴿۱۹﴾ 
َ
فَا َجَمَع   َو  

20. Sesungguhnya manusia itu 
diciptakan3123 banyak berkeluh 
kesah.

 ﴾۲۰ۙ ﴿ َہُلۡوًعا  ُخلَِق  الِۡانَۡساَن  ِاّنَ   ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  57

21. cApabila keburukan me-
nimpanya ia mengeluh,

 ﴾۲۱ۙ َجُزۡوًعا ﴿ ّرُ  
َ

الّش ُہ   َمّسَ ِاَذا 
22. Tetapi apabila mendapat 

kebaikan, ia bakhil,
 ﴾۲۲ۙ خَیُۡر  َمنُۡوًعا ﴿

ۡ
ُہ  ال ّوَ  ِاَذا َمّسَ

23. Kecuali orang-orang yang 
shalat,

 ﴾۲۳ۙ ﴿ ِیَۡن 
ّ الُۡمَصل ا  

َّ ِال
24. dmereka yang dawam dalam 

shalatnya.
 ﴾۲۴۪ ﴿ َدٓائُِمۡوَن   َصلَاتِہِۡم   َعلٰي  ۡم 

ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال
25. eDan orang-orang yang 

dalam harta mereka ada hak 
yang ditentukan untuk orang 
miskin.3124

 ﴾۲۵۪ ۡعُلۡوٌم ﴿ ّمَ  
ٌ

َحّق اَۡمَوالِہِۡم    ۤ فِۡي ِذیَۡن 
َّ ال َو 

a74 : 30.  b9 : 34;  53 : 35;  104 : 3.  c11 : 10.  d23 : 10.  e51 : 20.  
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26. Bagi yang meminta dan 
yang tidak meminta,3125  ﴾۲۶۪ الَۡمۡحُرۡوِم ﴿ َو  ٓائِِل  لِّلّسَ

27. Dan mereka yang mem-
benarkan Hari Pembalasan,3125A  ﴾۲۷۪ یِۡن ﴿ الّدِ بَِیۡوِم  قُۡوَن   یَُصّدِ ِذیَۡن  

َّ ال َو 
28. Dan mereka yang takut dari 

azab Tuhan mereka,
 ﴾۲۸ۚ ﴿ ۡشِفُقۡوَن  ّمُ َربِّہِۡم  اِب 

َ
َعذ ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو 
29. Sesungguhnya tidak ada 

yang merasa aman dari azab 
Tuhan mereka, 

 ﴾۲۹۪ ُمۡوٍن ﴿
ۡ
َما َغیُۡر   َربِّہِۡم  اَب 

َ
َعذ ِاّنَ  

30. aDan mereka yang menjaga 
kemaluannya,

 ﴾۳۰ۙ ﴿ ٰحِفُظۡوَن  ُرۡوِجہِۡم 
ُ
لِف ۡم  

ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو 
31. bKecuali terhadap istri-

istri mereka atau yang dimiliki 
tangan kanan mereka; maka 
sesungguhnya mereka dalam hal 
itu tidak tercela.

ۡم  
ُ
اَیَۡمانُہ َملََکۡت  َما  اَۡو  اَۡزَواِجہِۡم   ٰۤي   َعل ا 

َّ ِال

 ﴾۳۱ۚ ۡم  َغیُۡر  َمُلۡوِمیَۡن ﴿
ُ
ہ

فَِانَّ

32. cMaka barangsiapa mencari 
selain itu, mereka itulah para 
pelampau batas,

 ﴾۳۲ۚ ﴿ الٰۡعُدۡوَن  مُ 
ُ
ہ ِٰٓئَک   ول

ُ
فَا ٰذلَِک   َوَرٓاَء  ابَۡتٰغي  مَِن 

َ
ف

33. dDan mereka yang menjaga 
amanat-amanatnya dan janji-
janjinya,

 ﴾۳۳۪ ﴿ ٰرُعۡوَن  َعۡہِدہِۡم  َو  لِاَٰمٰنِتہِۡم  ۡم  
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو 

34. Dan mereka yang ber-
diri teguh pada kesaksian-
kesaksiannya.

 ﴾۳۴۪ ﴿ قَٓائُِمۡوَن  بَِشٰہٰدتِہِۡم   ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو 

35. Dan mereka yang menjaga 
shalat-shalat mereka,

 ﴾۳۵ؕ ﴿ ُيحَاِفُظۡوَن  َصلَاتِہِۡم  َعلٰي  ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ال َو 

3125. Kata Mahrūm berarti, mereka yang karena sesuatu kelemahan 
jasmani atau dari rasa harga diri, tidak mau meminta sedekah. Arti kata itu 
meliputi binatang-binatang juga.

3125A. Rasa tanggungjawab yang sungguh-sungguh tidak dapat terjelma 
tanpa kepercayaan sesungguhnya dan kepercayaan yang hidup kepada alam 
akhirat Kepercayaan itu adalah tiang kepercayaan penting yang kedua dalam 
Islam, sesudah keimanan kepada adanya Tuhan.

a23 : 7.  b23 : 7.  c23 : 8.  d23 : 9.
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36. aMereka itu dimuliakan di 
dalam surga.

 ﴾۳۶� ﴿ َرُمۡوَن 
ۡ

ک ّمُ ٍت  َجّنٰ فِۡي  ِٰٓئَک  اُول 

37. Tetapi, apa yang terjadi 
dengan mereka yang ingkar, 
mereka bdatang kepada engkau 
bergegas-gegas,

 ﴾۳۷ۙ ﴿ ُمۡہِطِعیَۡن  ِقَبلََک  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال مَاِل 
َ

ف

38. dari kanan dan dari 
kiri dalam rombongan-
rombongan?3126

 ﴾۳۸﴿ ِعِزیَۡن  َماِل  الّشِ َعِن  َو  الَۡیِمیِۡن   َعِن 

39. Apakah setiap orang dari 
mereka mengharapkan supaya 
dimasukkan  dalam surga yang 
penuh kenikmatan?

  
َ

ۃ َجّنَ یُّۡدَخَل  اَۡن  ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ اۡمِرًئ   

ُ
ّل

ُ
ک اَیَۡطَمُع 

 ﴾۳۹ۙ ﴿ نَِعۡیٍم 

40. Sekali-kali tidak! Sesung-
guhnya Kami telah menciptakan 
mereka dari apa3127 yang mereka 
ketahui.

 ﴾۴۰﴿ یَۡعلَُمۡوَن  مَّا  ّمِ ۡم  
ُ
َخلَۡقٰنہ ا 

اِؕانَّ
َّ ل

َ
ک

41. Maka Aku bersumpah 
dengan Tuhan  timur dan barat, 
sesungguhnya Kami Mahakuasa,

ا  
ِانَّ الَۡمٰغِرِب  َو  الَۡمٰشِرِق  بَِرّبِ  اُۡقِسُم  فَلَاۤ 

 ﴾۴۱ۙ ﴿ لَٰقِدُرۡوَن 

3126. Ayat ini dan ayat sebelumnya memberikan gambaran yang 
menubuatkan tentang kemenangan Islam di masa yang akan datang, 
ketika suku-suku musyrik Arab dari setiap penjuru negeri, bergegas-gegas 
menunggu Rasulullah Saw dalam rombongan-rombongan perwakilan, 
dengan permohonan agar mereka diterima masuk Islam. Atau, ayat-ayat itu 
dapat mengisyaratkan kepada tawaran-tawaran yang sangat memikat hati dari 
para pemimpin kaum Quraisy kepada Rasulullah Saw, asalkan saja beliau 
mau menghentikan kegiatan tabligh menentang berhala-berhala mereka. 
Tetapi, oleh beberapa sumber ayat-ayat itu dianggap mengisyaratkan kepada 
serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan terhadap Rasulullah Saw 
dalam berbagai bentuk dan dari berbagai arah, oleh para penentang beliau.

3127. Kata Mimmā maksudnya, kekuatan-kekuatan dan kemampuan-
kemampuan alami yang telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia.

a18 : 108;  23 : 12.  b14 : 43-44.

R.2



AL-MA‘ĀRIJ Surah 70Juz 29

1978

42. Untuk  menggant ikan 
mereka dengan kaum yang lebih 
baik daripada mereka,3128 dan 
Kami tidak akan gagal dalam 
rencana-rencana Kami.*

ۡحُن 
َ

ن َما  َو   � ۡم 
ُ
ۡنہ ّمِ َخیًۡرا  َل  َبّدِ

نُّ اَۡن  ٰۤي  َعل

 ﴾۴۲﴿ بَِمۡسُبۡوِقیَۡن 

43. Maka abiarkanlah   mereka 
larut dalam pembicaraan yang 
sia-sia dan bermain-main hingga 
mereka bertemu dengan Hari 
mereka yang dijanjikan kepada 
mereka.

یُلُٰقۡوا  ي 
ٰ
َحّت َعُبۡوا 

ۡ
یَل َو  َيخُۡوُضۡوا  ۡم 

ُ
ۡرہ

َ
فَذ

 ﴾۴۳ۙ یُۡوَعُدۡوَن ﴿ ِذۡي  
َّ ال ُم  

ُ
یَۡوَمہ

44. bHari ketika mereka akan 
bangkit dari kubur dengan cepat, 
seakan-akan mereka lari menuju 
tempat-tempat tertentu,

ۡم  
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک ِسَراًعا  الۡاَۡجَداِث  ِمَن  َيۡخُرُجۡوَن  یَۡوَم 

 ﴾۴۴ۙ ﴿ یُّۡوِفُضۡوَن  نُُصٍب  ِالٰي 

45. Pandangan cmereka ter-
tunduk diliputi kehinaan.3129 Itu-
lah Hari yang telah dijanjikan 
kepada mereka.

 ٰؕذلَِک  
ٌ

ۃ
َّ ِذل ۡم 

ُ
تَۡرَہُقہ ۡم 

ُ
اَبَۡصاُرہ  

ً
َخاِشَعۃ

﴾٪۴۵﴿ َن  ۡو َعُد یُۡو نُۡوا  ا
َ
ک ۡي  ِذ

َّ ل ا لَۡیۡوُم  ا 

3128. Lawan-lawan Rasulullah Saw diberi tahu bahwa tatanan lama 
akan lenyap dan dari puing-puingnya akan muncul tatanan baru dan yang 
lebih baik, serta kaum lain akan menggantikan mereka.

3129. Ayat ini dan ayat sebelumnya memberikan gambaran yang jelas 
sekali tentang para pemimpin kaum Quraisy, sesudah Mekah jatuh, ketika 
mereka datang kepada Rasulullah Saw dengan amat masygul, lesu, dan 
hati pilu sekali, seraya mata mereka merunduk; lagi pula kekecewaan, rasa 
berdosa, serta penyesalan membayang jelas pada wajah mereka.

a23 : 55;  43 : 84;  52 : 46.  b36 : 52;  54 : 8-9.  c10 : 28;  54 : 8.

* Ayat 41-42 : Di dalam ayat-ayat ini Tuhan Timur dan Barat dijadikan sebagai saksi, yakni ada 
nubuatan tentang akan datangnya suatu masa di mana manusia akan menggunakan berbagai 
istilah dengan kata ‘timur’ dan ‘barat’, seperti Timur Tengah, Timur Dekat, Timur Jauh, dan 
lain-lain. Kedua, diterangkan juga poin yang sangat menakjubkan bahwa Allah Ta’ala berkuasa  
penuh atas apa yang dikehendaki-Nya hingga jika Dia menghendaki, Dia dapat mendatangkan 
makhluk yang lebih baik dari manusia di dunia ini.
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Surah 71
N Ū H

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 29, dengan basmalah

Rukuknya : 2

Waktu diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya dan 
Ikhtisar Surah 

Karena surah ini meriwayatkan pengalaman ruhani Nabi Nuh As, 
maka amat tepatlah kalau surah ini diberi nama menurut nama beliau. 
Wherry menyebut tahun ketujuh Nabawi sebagai waktu turunnya, 
sedang Noldeke menetapkan turunnya dalam tahun kelima, tetapi 
menurut sumber-sumber lain surah ini diturunkan dalam masa Mekah 
pertama, kira-kira pada waktu ketika beberapa surah yang langsung 
mendahuluinya diturunkan. Menjelang akhir surah sebelumnya 
dinyatakan bahwa kaum yang jahat tetap menolak Amanat Ilahi; mereka 
menentang dan menganiaya rasul-rasul Tuhan hingga azab datang 
dan akhirnya mereka menjumpai nasib sedih yang seyogyanya harus 
diterima mereka. Surah ini meriwayatkan dengan singkat kegiatan 
tabligh seorang dari antara para nabi terbesar dari zaman purba – Nabi 
Nuh As – serta melukiskan, beliau mencurahkan kepedihan hati beliau 
di hadapan Tuhan dan Khaliq-nya, dengan kata-kata yang merawankan 
dan memilukan. Beliau bertabligh kepada kaum beliau siang dan 
malam, kata beliau, dan berbicara dengan mereka, baik di muka umum 
maupun berempat mata. Beliau mengingatkan mereka kembali kepada 
karunia dan rahmat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. 
Beliau memperingatkan akan akibat buruk dari penolakan terhadap 
Amanat Ilahi. Tetapi, semua usaha tabligh dan peringatan serta unjuk 
rasa kasih dan keprihatinan beliau, demi kesejahteraan mereka hanya 
diterima dengan ejekan, perlawanan, dan penghinaan; dan daripada 
mengikuti beliau yang hatinya sarat oleh cinta terhadap mereka, 
mereka lebih suka mengikuti para pemimpin palsu yang membawa 
mereka kepada kehancuran. Ketika anjuran Nabi Nuh As dan tabligh 
beliau sepanjang umur ternyata tidak mendapat sambutan sama sekali, 
beliau berdoa kepada Tuhan agar Dia membinasakan musuh-musuh 
kebenaran itu. Surah ini berakhir dengan doa Nabi Nuh As itu.
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1. Aku Baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sesungguhnya Kami telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya 
dengan perintah, “Berilah 
peringatan kaum engkau sebelum 
datang kepada mereka azab yang 
pedih.”

قَۡوَمَک  اَنِۡذۡر  اَۡن  قَۡوِمٖہۤ  ِالٰي  نُۡوًحا  َنا 
ۡ
اَۡرَسل  

ۤ
ا

ِانَّ

اٌب اَلِۡیٌم ﴿۲﴾ 
َ

ۡم َعذ
ُ
تَِیہ

ۡ
ِمۡن قَۡبِل اَۡن یَّا

3. Ia, Nuh, berkata, “Hai 
kaumku! Sesungguhnya aku bagi 
kamu pemberi peringatan yang 
jelas,”

 ﴾۳﴿ۙ ِبیٌۡن  ّمُ نَِذیٌۡر  لَُکۡم  ِۡي  
ّ

ِان ٰیَقۡوِم   قَاَل 

4. “Bahwa beribadahlah kamu 
kepada Allah dan bertakwalah 
kepada-Nya serta taatlah kepada-
ku, “ 

 ﴾۴﴿ۙ اَِطۡیُعۡوِن  َو  ُقۡوُہ  
َّ ات َو  َہ 

اللّٰ اۡعُبُدوا  اَِن 

5. “Dia akan mengampuni 
kamu atas dosa-dosamu, dan akan 
memberi tangguh kepadamu hing-
ga suatu saat tertentu. Sesungguh-
nya awaktu yang ditentukan Allah 
tidak dapat diundur lagi, apabila 
ia datang,3130 jika kamu  menge-
tahui.” 

ٰۤي   ِال ۡم 
ُ
ۡرک یَُؤّخِ َو  ۡم 

ُ
ُذنُۡوبِک ۡن  ّمِ لَُکۡم  یَۡغفِۡر 

لَا   َجٓاَء   ِاَذا  ِہ 
اللّٰ اََجَل  يِؕاّنَ  َسّمً ّمُ اََجٍل 

 ﴾۵﴿ تَۡعلَُمۡوَن  ۡنتُۡم 
ُ
ک لَۡو   ُر ۘ 

یَُؤّخَ وقف
لازم

6. Ia, Nuh, berkata, “Wahai 
Tuhanku, sesungguhnya aku 
telah mengajak kaumku di waktu 
malam dan siang,”

 ﴾۶﴿ۙ نََہاًرا  ّوَ  لَۡیلًا  قَۡوِمۡي  َدَعۡوُت  ِۡي  
ّ

ِان َرّبِ   قَاَل  

7. “Maka seruanku tidak me-
nambah mereka, melainkan lari 
menjauh.”

ِفَراًرا ﴿۷﴾  ا  
َّ ِال ُدَعٓاِءۡيۤ   ۡم 

ُ
یَِزۡدہ فَلَۡم  

3130. Bila keputusan Ilahi benar-benar mulai bekerja, maka tobat tidak 
ada gunanya lagi.

a63 : 12.
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3131. Kata-kata, Istaghsyau Tsiyābahum, secara kiasan berarti: Mereka 
menolak mendengarkan Amanat Ilahi. Mereka menutup semua jalan ke dalam 
hati mereka terhadap Amanat itu. Tsiyāb artinya, “segala hati” (Lane).

3132. Nabi Nuh As menggunakan segala sarana yang ada pada dirinya 
untuk membuat kaumnya mau mendengarkan Amanat Ilahi. Tetapi kaumnya 
sama-sama bertekad untuk tidak menghiraukan Amanat.

8. Dan sesungguhnya setiap 
kali aku berseru kepada mereka 
untuk beriman supaya Engkau 
memaafkan mereka, mereka me-
masukkan jari-jarinya ke dalam 
telinga mereka adan menutupi 
mukanya dengan pakaian me-
reka,3131 dan mereka bersikukuh 
dalam keingkaran dan mereka 
bersikap sangat takabur.”

ا   َجَعُلۡوۤ ۡم 
ُ
لَہ لَِتۡغفَِر  ۡم 

ُ
َدَعۡوتُہ َما 

َّ ل
ُ
ک ِۡي 

ّ
ِان َو 

َو  ۡم 
ُ
ثَِیابَہ اۡسَتۡغَشۡوا  َو  َذانِہِۡم 

ٰ
ا فِۡيۤ   ۡم  

ُ
اََصابَِعہ

 ﴾۸﴿ۚ َباًرا 
ۡ

اۡسِتک بَُروا 
ۡ

اۡسَتک َو  ۡوا  اََصّرُ

9. “Kemudian sesungguhnya 
aku menyeru mereka secara 
terang-terangan,

 ﴾۹﴿ۙ ِجَہاًرا  ۡم  
ُ
َدَعۡوتُہ ِۡي  

ّ
ِان ثُّمَ  

10. “Kemudian sesungguhnya 
aku telah menyeru  mereka secara 
terang-terangan dan sembunyi-
sembunyi,”3132 

 ﴾۱۰ۙ ﴿ ِاۡسَراًرا  ۡم 
ُ
لَہ اَۡسَرۡرُت  َو  ۡم 

ُ
لَہ اَۡعلَۡنُت    ۤ ِۡي

ّ
ِان ثُّمَ 

11. bMaka aku berkata, “Mo-
honlah ampun kepada Tuhanmu. 
Sesungguhnya Dia Maha Peng-
ampun, “

 ﴾۱۱ۙ ﴿ اًرا 
َ
َغّف اَن 

َ
ک ٗہ 

ِانَّ ۡم 
ُ

َربَّک اۡسَتۡغفُِرۡوا  ُت 
ۡ
فَُقل

12. “Dia akan mengirimkan 
hujan lebat atasmu,” 

 ﴾۱۲ۙ ۡدَراًرا ﴿ ۡم  ّمِ
ُ

َمٓاَء َعلَۡیک یُّۡرِسِل الّسَ
13. “Dan Dia akan membantu 

dengan harta dan anak-anak dan 
Dia akan menjadikan bagimu 
kebun-kebun dan akan menjadi-
kan bagimu sungai-sungai.”

لَُّکۡم   َيۡجَعۡل  َو  بَِنیَۡن  ّوَ  ۡمَواٍل 
َ
بِا ۡم 

ُ
یُۡمِدۡدک ّوَ 

 ﴾۱۳ؕ ٍت ّوَ َيۡجَعۡل لَُّکۡم  اَنٰۡہًرا ﴿ َجّنٰ

a11 : 6.  b11 : 4, 53.
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3133. Tuhan telah menganugerahi berbagai orang dengan pelbagai 
kesanggupan dan kemampuan alami, dan pada ketidaksamaan dalam 
pembawaan dan keadaan jasmanilah bergantung wujud, pertumbuhan, dan 

14. “Apakah yang terjadi 
dengan dirimu bahwa kamu tidak 
mengharapkan kemuliaan dari  
Allah?”

 ﴾۱۴ۚ َوقَاًرا  ﴿ ِہ  
لِلّٰ تَۡرُجۡوَن  لَا  لَُکۡم  َما  

15. a”Padahal sesungguhnya 
Dia telah menciptakan kamu 
itu dalam berbagai macam 
tingkatan.”3133

اَۡطَواًرا ﴿۱۵﴾  ۡم 
ُ

َخلََقک قَۡد  َو  

16. b”Apakah kamu tidak me-
lihat bagaimana Allah telah 
menciptakan tujuh langit dalam 
keserasian?”

َسٰمٰوٍت  َسۡبَع  ُہ  
اللّٰ َخلََق  َکۡیَف  تََرۡوا  اَلَۡم 

 ﴾۱۶ۙ ﴿ ِطَباقًا 

17. c”Dan Dia menjadikan 
bulan di dalamnya sebagai 
cahaya, dan menjadikan matahari 
sebagai pelita.”

ۡمَس 
َ

الّش َجَعَل  ّوَ  نُۡوًرا  ِفۡیِہّنَ   الَۡقَمَر  َجَعَل  ّوَ 

ِسَراًجا ﴿۱۷﴾ 

18. d”Dan Allah telah me-
numbuhkan kamu dari bumi 
dengan pertumbuhan yang 
baik,”

 ﴾۱۸ۙ ﴿ نََباتًا  الۡاَۡرِض  َن  ّمِ ۡم 
ُ

َۢۡبَتک اَن ُہ  
اللّٰ َو 

19. e”Kemudian  Dia mengem-
balikan kamu ke dalamnya, dan  
mengeluarkan kamu dengan cara 
yang baru.”*

 ﴾۱۹﴿ ِاۡخَراًجا  ۡم 
ُ

ُيۡخِرُجک َو  ِفۡیَہا  ۡم 
ُ
یُِعۡیُدک ثُّمَ 

20. f”Dan Allah telah men-
jadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan,”

 ﴾۲۰ۙ بَِساًطا ﴿ الۡاَۡرَض  لَُکُم  َجَعَل   ُہ  
اللّٰ َو 

a23 : 13-15.  b65 : 13;  67 : 4.  c10 : 6;  25 : 62.  d7 : 26;  20 : 56.  
e7 : 26;  20 : 56.  f67 : 16;  78 : 7.

* Ayat 14-19: Didalam ayat-ayat ini disebutkan tentang penciptaan manusia yang berlangsung 
setingkat demi setingkat melalui berbagai proses perkembangan dan kemajuan. Orang yang 
beranggapan bahwa Allah Ta’ala menciptakan segala sesuatu dengan sekejap, mengingkari 
Allah Ta’ala sebagai Wujud yang Mahabesar dan Penuh Hikmah, sebab Wujud yang Besar dan 
Penuh Hikmah tidak akan berbuat berlebih-lebihan. Dia membuat kemajuan setiap sesuatu  
secara bertahap hingga mencapai puncaknya. Begitu pula Allah Ta’ala telah menciptakan 
seluruh langit itu secara serasi. Pada akhir ayat-ayat ini Dia berfirman, ن االَْرِض نَبَاتًا  ini اَْنبَتَُكْم ِمّ
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21. a”Supaya kamu bepergian di 
jalan-jalannya yang luas.” 

 ﴾٪۲۱﴿ ِفجَاًجا  ُسُبلًا   ِمۡنَہا  لِّتَۡسلُُکۡوا  

22. Nuh berkata, “Wahai Tuhan-
ku! Sesungguhnya mereka telah 
mendurhakai aku, dan mereka me-
ngikuti orang-orang yang harta 
dan keturunannya tidak memberi-
kan tambahan kepadanya melain-
kan hanya kerugian.”

َمۡن  َبُعۡوا 
َّ ت ا َو  نِۡي  َعَصۡو ۡم 

ُ
ہ

نَّ ِا ّبِ  ّرَ نُۡوٌح   َل  قَا

 ﴾۲۲ۚ َخَساًرا ﴿ ا 
َّ ِال   

ۤ
َولَُدٗہ َو  َمالُٗہ  یَِزۡدُہ   ۡم  

َّ ل

23. “Dan mereka telah me-
rencanakan tipu daya yang besar,”

 ﴾۲۳ۚ ﴿ ا  اًر ُکّبَ ًرا 
ۡ

َمک ُرۡوا 
َ

َمک َو 
24. “Dan mereka berkata ke-

pada kaumnya, b”Janganlah se-
kali-kali meninggalkan tuhan-
tuhan-mu, dan janganlah sekali-
kali meninggalkan Wadd dan 
jangan pula Suwa’a, dan jangan 
pula Yaughts, Ya’uq dan Nasr’,”3134

ا  ّدً َو ُرّنَ 
َ

تَذ لَا  َو  ۡم 
ُ

ِلَہَتک
ٰ
ا ّنَ   ُر

َ
تَذ لَا  لُۡوا  قَا َو 

 ﴾۲۴ۚ ا ﴿ نَۡسًر َو  یَُعۡوَق  َو  َث  یَُغۡو لَا  ّوَ   ۬ۙ ًعا  ا ُسَو لَا  ّوَ 

perkembangan masyarakat manusia. Atwār itu jamak dari Taur, yang berarti, 
waktu; keadaan; kondisi; mutu; ragam atau cara; bentuk atau penampakan. 
Ayat ini berarti, Tuhan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda 
dan keadaan yang berbeda pula; dengan berbagai segi dan pembawaan; atau 
Tuhan telah menciptakan mereka setingkat demi setingkat (Lane).

3134. Wadd adalah suatu berhala yang disembah oleh Banu Kalb di 
Daumat-al-Jandal. Berhala itu berbentuk seorang laki-laki, melambangkan 
tenaga kejantanan. Suwā‘ adalah suatu berhala Banu Hudzail, bentuknya 
seperti perempuan, melambangkan kecantikan wanita. Yaghūts adalah 
berhala suku Murad, dan Ya‘ūq dalam bentuk kuda, disembah oleh suku 
Hamdan. Nasr, berhala suku Dzu’l-Kilā‘, bentuknya seperti seekor burung 
garuda atau ruak-ruak pemakan bangkai, melambangkan hidup panjang dan 
pengertian mendalam. Kaum Nabi Nuh As bergelimang dalam kemusyrikan. 
Mereka mempunyai banyak berhala, lima di antaranya yang disebutkan di 
dalam ayat ini adalah yang termasyhur. Orang-orang Arab, beberapa abad 

a67 : 16.  b38 : 7.

bukan hanya sekedar peribahasa, bahkan pada kenyataannya penciptaan manusia melalui 
proses waktu sebagaimana yang dialami tumbuh-tumbuhan. Pada ayat lain dijelaskan 
pandangan serupa sebagaimana difirmankan َمْذُكْوًرا  yakni pada kejadian (Al-Dahr:2) لَْم يَُكن َشْيأً 
manusia juga ada tingkatan di mana sebelumnya ia tidak layak untuk disebut sebagai apapun. 
Di sini ada isyarah tersembunyi bahwa ketika proses penciptaan manusia melewati periode 
nabati pada dirinya tidak ada potensi pendengaran dan kemampuan berbicara. Kehidupan 
tumbuh-tumbuhan adalah kehidupan yang penuh kesunyian.

R.2
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25. a”Dan sesungguhnya me-
reka telah menyesatkan banyak 
orang, dan Engkau tidak akan 
menambah terhadap orang-orang 
aniaya selain kesesatan.”

لِِمیَۡن  
ٰ

الّظ تَِزِد  لَا  َو   ۬ۚ َکِثیًۡرا  ۡوا 
ُ

اََضّل قَۡد   َو 

ا َضلٰلًا ﴿۲۵﴾ 
َّ ِال

26. bDisebabkan dosa-dosa me-
reka, mereka kemudian diteng-
gelamkan dan dimasukkan ke 
dalam api, maka mereka tidak 
pernah mendapati bagi mereka 
penolong-penolong selain Allah.

ۡدِخُلۡوا نَاًرا ۙ۬  فَلَۡم 
ُ
ِممَّا َخِطۡیٓــِٰٔتہِۡم اُۡغِرقُۡوا فَا

ِہ اَنَۡصاًرا ﴿۲۶﴾ 
ۡن ُدۡوِن اللّٰ ۡم  ّمِ

ُ
َيِجُدۡوا  لَہ

27. Dan Nuh berkata, “Wahai 
Tuhan-ku! Janganlah engkau mem-
biarkan seorang pun dari orang-
orang kafir tinggal di atas bumi,”

ِمَن   الۡاَۡرِض  َعلَي  ۡر 
َ

تَذ لَا  ّبِ  ّرَ نُۡوٌح  قَاَل  َو 

 ﴾۲۷﴿ ا  ًر یَّا َد یَۡن  لٰۡکفِرِ ا

28. “Sesungguhnya, jika Eng-
kau membiarkan mereka, mereka 
akan menyesatkan hamba-hamba 
Engkau, dan tidak ada yang akan 
mereka lahirkan selain orang-
orang berdosa dan orang-orang 
kafir.”*

ا  
ۤ
یَلُِدۡو لَا  َو  ِعَباَدَک  ۡوا 

ُ
یُِضّل ۡم 

ُ
ۡرہ

َ
تَذ ِاۡن  َک 

ِانَّ

اًرا ﴿۲۸﴾ 
َ
ا  فَاِجًرا َکّف

َّ ِال

29. c”Wahai Tuhan-ku! Ampuni-
lah aku dan ibu-bapakku, dan bagi 
orang-orang yang memasuki 
rumahku sebagai mukmin, dan 
bagi laki-laki mukmin dan perem-
puan mukmin. Dan Engkau tidak 
menambah kepada orang-orang 
yang aniaya kecuali kebinasa-
an.”3135

بَۡیِتَي   َدَخَل  لَِمۡن  َو  لَِوالَِدّيَ   َو  لِۡي   اۡغفِۡر  َرّبِ 

ِمٰنِتؕ  لُۡمۡؤ ا َو  ِمِنیَۡن  ُمۡؤ
ۡ
لِل ّوَ  ِمًنا  ُمۡؤ

﴾٪۲۹﴿ ًرا  تََبا ا 
َّ ل ِا لِِمیَۡن  

ٰ
لّظ ا تَِزِد  لَا  َو  

kemudian, diduga telah membawa berhala-berhala itu dari Irak. Hubal, 
berhala mereka yang paling masyhur dibawa dari Siria oleh ‘Amir bin 
Lohay. Berhala-berhala mereka yang utama adalah Lat, Manat dan Uzza. 

a14 : 37.  b21 : 78;  26 : 121;  37 : 83.  c14 : 42.

* Ayat 27-28: Latar belakang doa buruk Nabi Nuh As terhadap kaumnya, adalah karena Allah 
Ta’ala telah memperingatkan beliau As bahwa sekarang kaum ini atau keturunannya tidak 
akan pernah beriman. Nabi Nuh As secara pribadi tidak dapat mengetahui hal ini. Pastinya 
setelah mendapat ilmu dari Allah Ta’ala Nabi Nuh As, terpaksa berdoa buruk bagi kaumnya. 
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Atau, mereka mungkin menamakan berhala-berhala mereka sendiri dengan 
nama berhala-berhala suku Nabi Nuh As, karena kedua bangsa itu tinggal 
tidak berjauhan antara satu sama lain dan memang hubungan umum ada 
di antara kedua bangsa itu. Tiada yang mustahil atau di luar kemungkinan 
bahwa kedua bangsa yang musyrik itu, mempunyai nama-nama yang sama 
bagi berhala-berhala mereka.

3135. Nabi-nabi Allah sarat dengan nilai-nilai kebajikan manusiawi. Doa 
Nabi Nuh As menunjukkan bahwa perlawanan terhadapnya tentu berlangsung 
sangat lama, gigih, dan tidak kunjung berkurang, dan bahwa segala usaha 
membawa kaumnya kepada jalan lurus telah kandas dan gagal serta tidak 
ada kemungkinan yang tinggal untuk penambahan lebih lanjut jumlah 
pengikut yang kecil itu, dan pula bahwa para penentangnya telah melampaui 
batas-batas yang wajar dalam menentang dan menganiaya ia dengan para 
pengikutnya, dan dalam berkecimpung di dalam perbuatan-perbuatan jahat. 
Keadaan telah begitu jauh sehingga seorang yang begitu berpembawaan 
kasih sayang seperti Nabi Nuh As terpaksa berdoa buruk untuk kaumnya. 
Dalam keadaan yang sama, sikap Rasulullah Saw terhadap para penentang 
beliau menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Dalam pertempuran 
Uhud, ketika dua buah gigi beliau patah dan beliau terluka parah serta darah 
beliau mengucur dengan derasnya, kata-kata yang keluar dari mulut beliau 
hanyalah, “betapa suatu kaum akan memperoleh keselamatan, sedang mereka 
telah melukai nabi mereka dan melumuri mukanya dengan darah, karena 
kesalahan yang tidak lain selain ia telah mengajak mereka kepada Tuhan. Ya, 
Tuhan-ku! Ampunilah kiranya kaumku ini, sebab mereka tidak mengetahui 
apa yang mereka perbuat” (Zurqani dan Hisyam).
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Surah 72
AL-JINN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 29, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya dan 
Ikhtisar Surah

Surah ini umumnya dipandang telah diturunkan sekembali 
Rasulullah Saw dari Tha’if dalam rangka usaha menyampaikan amanat 
beliau ketika beliau hampir-hampir berputus asa mengenai orang-
orang Mekah yang dari mereka beliau tidak mendapat apa-apa selain 
ejekan, perlawanan, dan penganiayaan. Kunjungan beliau ke Tha’if 
terjadi dua tahun sebelum Hijrah, ketika perlawanan terhadap agama 
baru itu semakin memburuk dan keadaan Rasulullah Saw dan para 
pengikut beliau telah merasa luar biasa sulitnya. Bila, seperti menurut 
pandangan beberapa sumber, surah ini bertalian dengan peristiwa lain 
daripada peristiwa yang disebut dalam Surah Al-Ahqaf (QS.46: 30-
33), maka surah ini diturunkan lebih awal lagi. Perhubungan dan isi 
surah ini agaknya lebih mendukung pandangan yang terakhir. Dalam 
surah sebelumnya dinyatakan bahwa tabligh Nabi Nuh As seumur 
hidup telah disambut dengan olok-olok dan cemooh, dan bahwa hanya 
sedikit sekali orang selain kaum kerabat terdekat telah menyatakan 
kesetiaan mereka kepada beliau – bahkan anak laki-laki dan istri 
beliau sendiri ikut serta dengan giat dalam perlawanan terhadap beliau. 
Untuk memperlihatkan adanya persamaan antara keadaan Nabi Nuh 
As dan keadaan Rasulullah Saw, dinyatakan bahwa segolongan jin 
– orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Rasulullah Saw – 
berkunjung kepada beliau, mendengarkan Al-Qur’an dan mereka segera 
beriman kepada beliau. Surah ini menuturkan dengan cukup panjang 
lebar tentang kepercayaan dan paham kaum-kaum ini, perilaku dan 
pandangan hidup mereka, dan menegaskan bahwa tidak mungkin bagi 
siapa pun memutarbalikkan dan memalsukan firman Allah; karena, 
laksana khazanah yang sangat mahal, firman Allah itu dijaga ketat 
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oleh penjaga-penjaga Ilahi. Menjelang akhir dinyatakannya bahwa 
manakala seorang guru suci mengajak orang-orang kepada Tuhan, 
kekuatan-kekuatan kejahatan berusaha meredam suaranya, tetapi Sang 
Guru itu melaksanakan terus tugasnya, tidak dapat dihalang-halangi 
oleh siasat orang-orang berpembawaan buruk. Surah ini berakhir 
dengan menetapkan ukuran yang tidak mungkin meleset untuk menguji 
sumber suci ajaran seorang rasul, ialah, bahwa ajaran itu mengandung 
nubuatan-nubuatan mengenai kejadian-kejadian besar di dunia, yang 
ilmu manusia tidak dapat mengetahui sebelumnya atau meramalkannya 
dan pula bahwa nabi itu berhasil dalam menyampaikan amanat Tuhan 
dan menyempurnakan tugas beliau.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Katakanlah, “Telah diwahyu-
kan kepadaku bahwasanya se-
rombongan jin3136 mendengar Al-
Qur’an,” maka mereka berkata, 
“Sesungguhnya kami telah 
mendengar Al-Quran yang sangat 
bmenakjubkan,”3137

ِجّنِ 
ۡ

ال َن  ّمِ ٌر 
َ
نَف اۡسَتَمَع  ُہ 

اَنَّ ّيَ 
َ

ِال اُۡوِحَي  قُۡل 

 ﴾۲﴿ۙ جًَبا  
َ

ع نًا 
ٰ
قُۡرا َسِمۡعَنا  ا 

ِانَّ ا   فََقالُۡوۤ

الحزب
58

3. c”Al-Qur’an itu memberi 
petunjuk kepada kebenaran; 
maka kami beriman kepadanya. 
Dan kami sekali-kali tidak akan 
menyekutukan seseorang dengan 
Tuhan kami,3138

ۡشِرَک 
نُّ لَۡن  َو   ؕ بِٖہ  ا  َمّنَ

ٰ
فَا ۡشِد  الّرُ ي 

َ
ِال یَّۡہِدۡيۤ  

 ﴾۳﴿ۙ   اََحًدا 
ۤ
بَِربَِّنا

4. Dan sesungguhnya Maha-
luhur  Keagungan Tuhan kami, 
dDia tidak beristri dan tidak pula 
beranak.”

لَا  ّوَ   
ً

َصاِحَبۃ  
َ

خَذ
َّ
ات َما  َربَِّنا  َجّدُ   تَٰعلٰي  ٗہ  

اَنَّ ّوَ 

 ﴾۴﴿ۙ َولًَدا 

3136. Lihat catatan no. 2733. 
3137. Isyarat ini mungkin tertuju kepada segolongan orang Yahudi dari 

Nashibin. Mereka bukan bangsa Arab dan karena merupakan orang-orang 
asing, mereka disebut “jin,” yang berarti antara lain ‘orang asing’ (Lane). 
Peristiwa yang disebut dalam ayat ini, agaknya lain dari peristiwa yang 
disebut dalam QS.46: 30-33, meskipun ayat ini dianggap oleh beberapa 
sumber merujuk kepada ayat-ayat itu, sebab kata-kata yang diucapkan oleh 
“jin” dalam ayat ini mempunyai kemiripan dengan kata-kata yang diucapkan 
oleh segolongan jin yang disebut dalam QS.46: 30-33.

3138. Ayat ini menunjukkan bahwa “serombongan jin” itu adalah orang-
orang Kristen yang berpegang kepada Tauhid atau orang-orang Yahudi, yang 
bersekutu erat dengan mereka (kaum Kristen) atau, yang karena ada di bawah 
pengaruh mereka – baik dalam sikap maupun dalam  hubungannya dengan 
paham-paham Kristen.

a1 : 1.  b46 : 31.  c46 : 32.  d17 : 112;  18 : 5;  25 : 3.
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3139. Karena kata Rijāl hanya dipakai mengenai manusia, ayat ini 
menunjukkan bahwa “serombongan jin” yang tersebut dalam ayat ini dan 
dalam Surah al-Ahqaf itu adalah manusia dan bukan suatu jenis makhluk 
lain mana pun. Kata Arab jin di sini, dapat berarti orang-orang besar dan 
berpengaruh, dan Ins – orang-orang rendah dan hina, yang dengan mengikuti 
golongan tersebut pertama dan mencari lindungan mereka itu, meningkatkan 
kesombongan dan keangkuhan mereka.

3140. Semenjak zaman Nabi Yusuf As orang-orang Yahudi tidak 
mempercayai lagi kedatangan rasul mana pun sesudah dirinya (QS.40: 35).

5. “Dan sesungguhnya orang-
orang bodoh di antara kami 
berkata dusta berlebihan terhadap 
Allah,”

 ﴾۵﴿ۖ َشَطًطا  ِہ 
اللّٰ َعلَي  َسِفۡیُہَنا  یَُقۡوُل  اَن 

َ
ک ٗہ  

اَنَّ ّوَ 

6. “Dan sesungguhnya kami 
menyangka bahwa manusia dan 
jin sekali-kali tidak akan berkata 
dusta terhadap Allah,”

َعلَي  ِجّنُ 
ۡ

ال َو  الِۡانُۡس  تَُقۡوَل  ۡن 
َّ ل اَۡن     

ۤ
ا َظَنّنَ ا 

اَنَّ ّوَ 

 ﴾۶﴿ۙ ِذبًا 
َ
ِہ  ک

اللّٰ

7. a”Dan sesungguhnya ada 
beberapa orang dari manusia3139 
yang meminta perlindungan ke-
pada beberapa orang dari jin, 
maka dengan demikian mereka 
telah menambah kesombongan 
jin.”

یَُعۡوُذۡوَن  الِۡانِۡس  َن  ّمِ ِرَجاٌل  اَن 
َ
ک ٗہ 

اَنَّ ّوَ 

 ﴾۷﴿ۖ َرَہًقا  ۡم  
ُ
فََزاُدۡوہ ِجّنِ 

ۡ
ال َن   ّمِ بِِرَجاٍل  

8. “Dan sesungguhnya me-
reka yakin  sebagaimana kamu 
juga yakin, bahwa sekali-kali 
Allah tidak akan mengutus 
seorang rasul di masa yang akan 
datang,”3140

یَّۡبَعَث  ۡن 
َّ ل اَۡن   َظَنۡنتُۡم  َکَما  ۡوا  َظّنُ ۡم  

ُ
ہ

اَنَّ ّوَ 

 ﴾۸﴿ۖ ُہ  اََحًدا 
اللّٰ

9. “Dan sesungguhnya kami 
telah berusaha menyentuh la-
ngit,3141 namun kami mendapat-
kannya penuh dengan penjaga 
yang kuat dan bintang bmenyala.”

ُملَِئۡت  فََوَجۡدٰنَہا  َمٓاَء  الّسَ لََمۡسَنا  ا 
اَنَّ ّوَ 

 ﴾۹﴿ۖ َحَرًسا َشِدیًۡدا ّوَ  ُشُہًبا 

a6 : 129.  b15 : 17-19;  37 : 7-9.
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3141. Ungkapan “berusaha menyentuh langit” berarti, mencoba 
membuka rahasia-rahasia gaib. Bila seorang muslih rabbani hampir akan 
muncul di dunia, maka terjadilah bintang-bintang beralih secara luar biasa. 

10. “Dan sesungguhnya kami 
biasa menduduki beberapa tempat 
duduknya untuk mendengarkan, 
maka sekarang barangsiapa ber-
usaha mendengarkan niscaya ia 
akan mendapatkan bintang me-
nyala yang berjaga-jaga.”3142*

ۡمِعؕ  لِلّسَ َمَقاِعَد  ِمۡنَہا  نَۡقُعُد  ا  ُکّنَ ا 
اَنَّ ّوَ 

 ﴾۱۰۪ ﴿ َصًدا  ّرَ ِشَہابًا   لَٗہ   َيِجۡد  َن  
ٰ

الۡا يَّۡسَتِمِع  مَۡن  
َ

ف

11. “Dan sesungguhnya kami 
tidak mengetahui apakah kebu-
rukan dikehendaki untuk mereka 
yang di bumi, ataukah Tuhan 
mereka menghendaki pemberian 
petunjuk kepada mereka.”

اَۡم   الۡاَۡرِض  فِي  بَِمۡن  اُِریَۡد  اََشّرٌ   نَۡدِرۡيۤ   لَا   ا 
اَنَّ ّوَ 

 ﴾۱۱ۙ ۡم  َرَشًدا ﴿
ُ
اََراَد بِہِۡم  َربُّہ

12. “Dan sesungguhnya di 
antara kami ada orang-orang yang 
saleh, dan di antara kami ada yang 
selain itu. Kami mengikuti jalan-
jalan yang berbeda.”

  ؕ ٰذلَِک  ُدۡوَن  ا  ِمّنَ َو  ِلحُۡوَن  الّصٰ ا  ِمّنَ ا 
اَنَّ ّوَ 

 ﴾۱۲ۙ ﴿ ِقَدًدا  َطَرٓائَِق  ا  ّنَ
ُ
ک

13. “Dan sesungguhnya kami 
yakin bahwa akami sekali-kali 
tidak akan dapat mengagalkan 
rencana Allah di bumi, dan kami 
tidak akan dapat menggagalkannya 
dengan lari melepaskan diri,

َہ  فِي  الۡاَۡرِض َو  لَۡن  
ۡعِجَز اللّٰ

ۡن نُّ
َّ   اَۡن  ل

ۤ
ا ا َظَنّنَ

ّوَ اَنَّ

 ﴾۱۳ۖ ۡعِجَزٗہ  َہَربًا ﴿
نُّ

a55 : 34.

* Ayat 2-10: Di dalam ayat-ayat tersebut ada dua hal patut diterangkan secara khusus, yakni 
Jin yang hadir di hadapan Rasulullah Saw adalah pembesar-pembesar dari suatu kaum dan 
itu bukanlah Jin sungguhan yang ada dalam khayalan. Oleh karena itu, mereka pun di tempat 
itu telah menyalakan api untuk memasak makanannya dan para sahabat ra kemudian telah 
melihat sisa-sisa bahan bakar dan bekas-bekas makanan yang mereka buat. Tentang mereka 
ini kuat dugaan bahwa mereka adalah satu delegasi orang-orang Bani Israil yang tinggal di 
Afganistan yang adalah para pemuka dan pemimpin kaumnya. Mereka telah memutuskan 
untuk menyelidiki langsung setelah mendengar pendakwaan Rasulullah Saw. Mereka bukan 
hanya berdialog panjang lebar lalu menerima kebenaran beliau Saw dengan sepenuh hati, 
bahkan mereka menolak akidah yang merusak, yaitu sebagimana yang dilakukan orang-orang 
bodoh yang menganggap bahwa Allah Ta’ala tidak akan mengutus nabi lagi. Setelah mereka 
kembali kepada kaumnya dan saat itu mereka membuat seluruh Afganistan menjadi Muslim.
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14. aDan sesungguhnya ketika 
kami mendengar petunjuk, kami 
beriman kepadanya. Dan barang-
siapa beriman kepada Tuhan-nya, 
maka ia tidak takut kerugian dan 
tidak pula takut keaniayaan.

مَۡن 
َ

بِٖہؕف ا  َمّنَ
ٰ
ا ي  ُہدٰۤ

ۡ
ال َسِمۡعَنا  ا  لَّمَ ا 

اَنَّ ّوَ 

 ﴾۱۴ۖ ﴿ َرَہًقا  لَا  ّوَ  َبۡخًسا  َيخَاُف  فَلَا  یُّۡؤِمْن  ۭ بَِربِّٖہ  

15. “Dan bahwasanya   di antara 
kami ada yang menyerahkan 
diri dan di antara kami ada yang 
menyimpang dari kebenaran.” 
Dan barangsiapa menyerahkan 
diri kepada Tuhan, maka mereka 
itu telah memilih jalan yang lurus.

 ؕ الٰۡقِسُطۡوَن  ا  ِمّنَ َو  الُۡمۡسلُِمۡوَن  ا   ِمّنَ ا 
اَنَّ ّوَ 

ۡوا  َرَشًدا ﴿۱۵﴾  حَّرَ
َ
ِٰٓئَک ت ول

ُ
مَۡن  اَۡسلََم فَا

َ
ف

16. Dan ada pun orang-orang 
yang menyimpang dari kebenar-
an, maka mereka itu menjadi 
bahan bakar Jahanam.

 ﴾۱۶ۙ ﴿ َحَطًبا  َم 
ِلجََہنَّ انُۡوا 

َ
فَک الٰۡقِسُطۡوَن  ا  اَّمَ َو 

17. Dan sekiranya mereka, 
yakni Kaum Kafir Mekah, tetap 
teguh di atas jalan lurus, niscaya 
Kami akan memberi mereka 
minum air yang berlimpah-
limpah,3143

ۡم  
ُ
لَاَۡسَقۡیٰنہ ِریَۡقِۃ 

َ
الّط َعلَي  اۡسَتَقاُمۡوا  ِو 

َّ ل اَۡن  ّوَ 

 ﴾۱۷ۙ ٓاًء  َغَدقًا ﴿ ّمَ

18. Supaya Kami menguji 
mereka di dalamnya. Dan 
barangsiapa berpaling dari 
mengingat Tuhan-nya Dia akan 
menggiringnya kepada azab yang 
terus berkobar.

َربِّٖہ   ِر 
ۡ

ِذک َعۡن   یُّۡعِرۡض  َمۡن  ِفۡیِہَؕو  ۡم  
ُ
لَِّنۡفِتَنہ

 ﴾۱۸ۙ ابًا  َصَعًدا ﴿
َ

يَۡسلُۡکُہ   َعذ

19. cDan sesungguhnya mesjid-
mesjid itu kepunyaan Allah,3144 
maka janganlah kamu menyeru 
kepada siapa pun selain Allah,

ِہ  
اللّٰ َمَع  تَۡدُعۡوا  فَلَا  ِہ 

لِلّٰ الَۡمٰسِجَد  اَّنَ  ّوَ 

 ﴾۱۹ۖ اََحًدا ﴿

Gejala alam yang luar biasa itulah agaknya yang disebut dalam ayat ini.
3142. Sebelum kemunculan seorang muslih rabbani, juru-juru nujum 

dan juru-juru ramal meraba-raba lewat ilmu-ilmu mistik, dan dengan bantuan 

a46 : 32.  b20 : 101;  43 : 37.  c2 : 115;  22 : 41.
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20. aDan bahwasanya tatkala 
hamba Allah3145 berdiri untuk 
berdoa kepada-Nya, hampir saja 
mereka itu berdesakan menge-
rumuninya.* 

اُدۡوا 
َ
ک یَۡدُعۡوُہ  ِہ 

اللّٰ َعۡبُد  قَاَم  ا  لَّمَ ٗہ 
اَنَّ ّوَ 

 ﴾�۲۰﴿ لَِبًدا  َعلَۡیِہ   ۡونُۡوَن 
ُ

یَک 

21. Katakanlah, “Sesungguh-
nya aku hanya berdoa kepada 
Tuhan-ku bdan aku tidak me-
nyekutukan seorang pun dengan-
Nya.

 ﴾۲۱﴿ اََحًدا  بِٖہۤ  ِرُک 
ۡ

اُش   ۤ لَا َو  َربِّۡي   اَۡدُعۡوا     
ۤ
َما

ِانَّ قُۡل  

22. Katakanlah, “Sesungguh-
nya aku tidak berkuasa untuk 
mendatangkan kemudaratan 
kepadamu dan tidak pula 
petunjuk.”

 ﴾۲۲﴿ َرَشًدا  لَا  ّوَ  ا  َضّرً لَُکۡم  اَۡملُِک    ۤ لَا ِۡي  
ّ

ِان قُۡل  

23. Katakanlah, “Sesungguh-
nya, tidak akan pernah ada 
seorang pun dapat melindungi 
aku dari azab Allah, cdan sekali-
kali tidak akan mendapat tempat 
berlindung selain Dia,

لَۡن   ّوَ   ۬ۙ اََحٌد  ِہ 
اللّٰ ِمَن   ِجیَۡرنِۡي  

ُ
ّي لَۡن  ِۡي 

ّ
ِان قُۡل 

 ﴾۲۳ۙ حًَدا ﴿
َ

ت
ۡ
ہٖ  ُمل اَِجَد  ِمۡن  ُدۡونِ

24. ”Tanggung jawabku hanya 
menyampaikan apa yang di-
wahyukan dari Allah dan 
risalatnya.”** Dan barangsiapa 
mendurhakai Allah dan rasul-Nya, 
niscaya baginya api Jahanam, 
mereka kekal di dalamnya untuk 
masa yang panjang.3146

یَّۡعِص  َمۡن  ِرٰسلِٰتٖہَؕو  َو  ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ بَلًٰغا  ا 

َّ ِال
ٰخلِِدیَۡن   َم 

َجَہنَّ نَاَر  لَٗہ  فَِاّنَ  َرُسۡولَٗہ  َو  َہ 
اللّٰ

 ﴾۲۴ؕ اَبًَدا ﴿   
ۤ
ِفۡیَہا

praktek-praktek mereka yang merupakan tanda tanya itu, mereka berusaha 
mengelabui rakyat jelata dengan pura-pura mampu menyelami rahasia gaib, 
dan karena telah mahir dalam tipu menipu, mereka berhasil mempermainkan 
orang-orang yang lekas percaya itu. Tetapi, dengan kedatangan seorang 
pembaharu samawi, tipu dayanya dibukakan dan ilmu palsu mereka tentang 
yang gaib menjadi terbuka kedoknya dan temyata mereka hanya mengenal 

a96 : 10-11.  b13 : 37;  18 : 39.  c18 : 28.

* Untuk arti kata ‘Libadan’ lihatlah Mufradat Imam Raghib.
** Lihat tafsir kabir Imam Al-Razi

R.2
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25. Mereka akan terus kafir, 
asehingga apabila mereka melihat 
apa yang telah dijanjikan kepada 
mereka, maka segera mereka 
akan mengetahui siapakah yang 
lebih lemah penolongnya dan 
lebih sedikit jumlahnya.

فََسَیۡعلَُمۡوَن   یُۡوَعُدۡوَن  َما  َراَۡوا  ِاَذا  ي 
ٰۤ
َحّت

 ﴾۲۵ؕ َعَدًدا ﴿   
ُ

اَقَّل ّوَ  نَاِصًرا  اَۡضَعُف  َمۡن 

26. bKatakanlah, “Aku tidak 
mengetahui apakah yang di-
janjikan kepadamu itu telah 
dekat, ataukah Tuhan-ku telah 
menetapkan baginya masa yang 
panjang.” 

ا تُۡوَعُدۡوَن اَۡم  َيۡجَعُل   قُۡل  ِاۡن  اَۡدِرۡيۤ  اَقَِریٌۡب ّمَ

لَٗہ  َربِّۡيۤ  اََمًدا ﴿۲۶﴾ 

27. Dia-lah Yang Maha Menge-
tahui yang gaib, dan Dia tidak 
menampakkan3147 rahasia gaib-
Nya kepada siapa pun, 

 ﴾۲۷ۙ ﴿ اََحًدا  َغۡیِبٖہۤ  َعلٰي  یُۡظِہُر  فَلَا  الَۡغۡیِب  ٰعلُِم 

28. Kecuali kepada Rasul yang 
Dia ridhai, maka sesungguhnya 
barisan malaikat-malaikat 
pengawal berjalan di hadapannya 
dan di belakangnya,3148    

يَۡسلُُک  ٗہ 
فَِانَّ ُسۡوٍل  ّرَ ِمۡن  اۡرتَٰضي  َمِن  ا 

َّ ِال

 ﴾۲۸ۙ ِفٖہ َرَصًدا ﴿
ۡ
 ِمْن  ۭ بَیِۡن یََدیِۡہ  َو ِمۡن َخل

ilmu perbintangan secara dangkal dan sepotong-potong belaka. Kata 
“sekarang” dipakai di sini khusus mengenai zaman Rasulullah Saw tetapi 
juga berarti, munculnya muslih rabbani. Lihat juga QS.37: 7-10.

3143. Karena air merupakan sumber segala kehidupan; “air yang 
berlimpah-limpah” dapat berarti berlimpahnya kekayaan dan manfaat-
manfaat kebendaan lainnya.

3144. Dalam ayat-ayat sebelumnya dinyatakan bahwa dengan 
kedatangan Rasulullah Saw rencana Ilahi bertalian dengan penegakkan 
Tauhid telah menjadi kenyataan. Ayat ini menerangkan bahwa masjid-masjid 
untuk selanjutnya akan menjadi markas-markas yang darinya kebenaran akan 
memancar dan menyebar ke seluruh dunia.

3145. Julukan “Hamba Allah” merujuk kepada Rasulullah Saw karena 
beliau adalah “hamba Allah” yang paripurna, namun dapat pula ditujukan 
kepada setiap rasul Allah atau muslih rabbani.

3146. Perbedaan antara Amad dan Abad ialah kalau yang pertama berarti 

a19 : 76.  b21 : 110.
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29. Supaya Dia mengetahui 
bahwa sesungguhnya mereka te-
lah menyampaikan amanat-amanat 
Tuhan mereka.3149 Dan Dia meli-
puti semua yang ada pada mereka, 
dan Dia membuat perhitungan 
segala sesuatu.

 
َ

اََحاط َو  َربِّہِۡم  ِرٰسلِٰت  اَبۡلَُغۡوا  قَۡد   اَۡن   لَِّیۡعلََم  

ۡيٍء َعَدًدا ﴿٪۲۹﴾
َ

  ش
َ

ّل
ُ
بَِما لََدیۡہِۡم َو اَۡحٰصي ک 

masa yang lamanya terbatas, maka kata terakhir berarti masa yang kekal 
abadi (Lane)

3147. Ungkapan, “Izhār ‘alā al-Ghaib” berarti, diberi pengetahuan 
dengan sering dan secara berlimpah-limpah mengenai rahasia gaib bertalian 
dengan dan mengenai peristiwa dan kejadian yang sangat penting.

3148. Ayat ini merupakan ukuran yang tiada tara bandingannya guna 
membedakan antara sifat dan jangkauan rahasia-rahasia gaib yang dibukakan 
kepada seorang rasul Tuhan dan rahasia-rahasia gaib yang dibukakan kepada 
orang-orang mukmin muttaki lainnya. Perbedaan itu letaknya pada kenyataan 
bahwa, kalau rasul-rasul Tuhan dianugerahi Izhār ‘alā al-Ghaib, penguasaan 
atas yang gaib, maka rahasia-rahasia yang diturunkan kepada orang-orang 
muttaki dan orang-orang suci lainnya tidak menikmati kehormatan serupa itu. 
Tambahan pula wahyu yang dianugerahkan kepada rasul-rasul Tuhan, karena 
ada dalam pemeliharaan istimewa Ilahi, keadaannya aman dari pemutar-
balikkan atau pemalsuan oleh jiwa-jiwa yang jahat, sedang rahasia-rahasia 
yang dibukakan kepada orang-orang muttaki lainnya tidak begitu terpelihara.

3149. Wahyu rasul-rasul Tuhan itu dijamin keamanannya terhadap 
pemutarbalikkan atau pemalsuan, sebab para rasul itu membawa tugas 
dari Tuhan yang harus dipenuhi dan mengemban Amanat Ilahi yang harus 
disampaikan oleh mereka.
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Surah 73
AL-MUZZAMMIL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 21, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Ijmak (kesepakatan pendapat) para ulama menempatkan saat 
turunnya surah ini pada awal sekali masa Nabawi; beberapa ulama 
beranggapan bahwa surah ini adalah yang ketiga dalam urutan waktu 
turunnya. Dalam surah sebelumnya (Al-Jinn) dinyatakan bahwa para 
malaikat turun kepada para rasul guna menjaga firman Tuhan yang 
diturunkan kepada mereka agar tidak diputarbalikkan dan dipalsukan. 
Dalam surah ini Rasulullah Saw diperintahkan supaya mempergunakan 
sebagian malam hari guna mendirikan salat dan berzikir Ilahi supaya 
para malaikat akan turun kepada beliau menolong beliau dalam 
menghadapi persengkongkolan dan tipu daya musuh-musuh beliau. 
Seperti halnya semua surah Makkiyah, surah ini pun terutama 
membahas tugas suci Rasulullah Saw dan membahas kebenaran 
wahyu Al-Qur’an. Dengan perkataan singkat tetapi sangat tegas, surah 
ini menubuatkan kemenangan Rasulullah Saw pada akhirnya, dan 
mengutip penyempurnaan nubuatan itu sebagai bukti yang mendukung 
gagasan adanya kehidupan sesudah mati dan hari kebangkitan. 
Tekanan khusus diberikan pada pentingnya salat malam dan zikir Ilahi 
yang merupakan sarana paling ampuh guna menarik pertolongan serta 
pemeliharaan Ilahi, bagi mempersiapkan Rasulullah Saw menghadapi 
tugas mahaberat di masa yang akan datang.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai orang yang berseli-
mut!3150  ﴾۲﴿ۙ ُل  ّمِ الُۡمّزَ یَُّہا 

َ
یٰۤا

3. berdirilah untuk shalat 
waktu malam, kecuali sedikit,

 ﴾۳﴿ۙ قَلِۡیلًا  ا  
َّ ِال ۡیَل  

َّ ال قُِم  

3150. Zammalahū berarti, ia menggendong dia di belakang 
punggungnya. Zammala, kecuali arti yang diberikan dalam terjemahan, 
berarti, ia lari dan pergi dengan cepat. Tazammala, Izzammala atau Izzamala 
berarti, ia membungkus diri; ia memikul atau menggendong sesuatu, yaitu 
suatu beban pada suatu waktu. Muzzammil (atau mutazammil) berarti, 
orang yang terbungkus di dalam busananya; seseorang yang memikul 
tanggung-jawab besar (Aqrab, Qadir, Ma’ani). Sesudah pengalaman rohani 
pertama, ketika seorang malaikat datang kepada Rasulullah Saw membawa 
wahyu Ilahi di gua Hira, beliau serta-merta pulang dalam keadaan sangat 
ketakutan. Rasa takut itu wajar, karena pengalaman itu sungguh-sungguh 
baru sekali. Rasulullah Saw meminta agar diselimuti dengan jubah. Karena 
berselimut berarti pula rasa berpadu dan bersatu, maka arti ayat ini kurang 
lebih demikian, “Wahai, engkau yang telah diutus supaya mempersatukan 
semua bangsa di seluruh dunia di bawah satu panji!” Rasulullah Saw telah 
dilukiskan dalam hadis sebagai al-Hāsyir, yakni, pemadu dan pemersatu 
bangsa-bangsa di seluruh dunia (Bukhari). Ayat ini mungkin pula berarti: 
(1) Rasulullah Saw adalah seorang yang harus bepergian dengan menempuh 
jarak jauh untuk membangunkan umat manusia supaya menyadari takdirnya 
yang tinggi lagi mulia, dan karena itu harus melangkah dengan cepat, yaitu, 
bekerja keras, tidak putus-putus, dan cepat. (2) Beliau adalah seseorang 
yang harus memikul beban berat, suatu tanggung-jawab yang sangat berat, 
menyampaikan Amanat Ilahi ke seluruh dunia. Rasulullah Saw mungkin 
telah diperingatkan akan tugas yang mahaberat mempersiapkan suatu 
jemaat, terdiri dari pengikut-pengikut yang bertakwa dan disemangati 
oleh cita-cita agung lagi mulia yang sama dan dikobarkan oleh kegairahan 
bergelora dan pantang surut seperti halnya beliau sendiri, untuk membantu 
beliau menyampaikan tabligh Islam kepada umat manusia. Kepada tugas 
dan tanggung-jawab Rasulullah Saw itulah diisyaratkan di sini dan bukan 
kepada keadaan beliau membungkus diri di dalam jubah beliau.

a1 : 1.
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3151. Ungkapan “firman yang berbobot” dapat berarti, “ajaran Al-
Qur’an itu padat dengan ajaran maha penting. Ajaran itu terlalu penting 
untuk digantikan atau disisihkan.” Tiada kata atau huruf sebuah pun yang 
dapat diubah, diganti atau diperbaiki. Menurut hadis yang kerap kali dikutip, 
manakala ada wahyu turun kepada Rasulullah Saw, beliau jadi hening 
terpaku dan merasakan ada suatu keharuan istimewa, sehingga bahkan dalam 
cuaca  yang sangat dingin sekalipun tetes-tetes besar keringat menitik dari 
dahi beliau, dan beliau merasakan bobot berat jisim beliau sendiri (Bukhari). 
Karena wahyu Al-Qur’an itu “firman yang berbobot” maka serangan hebat 
yang menggoncang perasaan Rasulullah Saw itu disebabkan oleh keharuan 
tadi.

3152. Bangun malam untuk mendirikan shalat merupakan wahana 
yang kuat untuk menguasai diri dan dengan ampuhnya mengendalikan 
kecenderungan dan hasrat jahat seseorang. Merupakan pengalaman nyata 
semua orang suci, bahwa tiada yang begitu banyak memberi manfaat bagi 
perkembangan rohani seseorang selain tahajjud atau shalat malam. Di 
dalam kesunyian dan keheningan malam, semacam kedamaian yang ganjil 
mengungguli segala sesuatu, saat alam seluruhnya dan manusia diam – karena 
benar-benar menyendiri bersama Sang Khalik-nya – menikmati hubungan 
istimewa dengan Dia dan menjadi terang benderang oleh cahaya samawi 
istimewa yang diberikannya lagi kepada orang-orang lain. Saat itu luar 
biasa cocoknya bagi seseorang guna mengembangkan kekuatan watak dan 
membuat pembicaraannya sehat, bernas, dan dapat diandalkan. Ucapan yang 
jitu dan kemampuan yang tiada terhingga untuk bekerja keras merupakan dua 
syarat yang perlu bagi seorang Pembaharu agar berhasil di dalam tugasnya. 
Tahajjud membantu memperkembangkan dua syarat itu. Karena telah dapat 

4. Setengahnya atau kurangi 
sedikit darinya,

 ﴾۴﴿ۙ قَلِۡیلًا  ِمۡنُہ   انُۡقۡص   اَِو    
ۤ
نِّۡصَفٗہ

5. Atau tambahkan atasnya, 
dan abacalah Al-Quran dengan 
pembacaan baik,

 ﴾۵﴿ؕ تَۡرتِۡیلًا  َن  
ٰ
الُۡقۡرا َرتِِّل  َو  َعلَۡیِہ   ِزۡد   اَۡو 

6. Sesungguhnya  Kami 
segera akan melimpahkan kepada 
engkau firman yang berbobot,3151

 ﴾۶﴿ ثَِقۡیلًا  قَۡولًا   َعلَۡیَک   ِقۡي 
ۡ
َسُنل ا 

ِانَّ

7. Sesungguhnya bangun di 
waktu malam untuk shalat adalah 
lebih kuat untuk menguasai diri 
dan lebih ampuh untuk ber-
bicara.3152

اَۡقَوُم  ّوَ   
ً
َوۡطا اََشّدُ  ِہَي  ۡیِل 

َّ ال  
َ

نَاِشَئۃ ِاّنَ 

 ﴾۷ؕ ﴿ ِقۡیلًا 

a17 : 107;  25 : 33.
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menguasai pikiran dan ucapannya, orang menjadi dapat menguasai orang-
orang lain pula.

3153. Isyarat dalam ayat ini tertuju kepada aneka ragam kewajiban 
Rasulullah Saw yang dilaksanakan oleh beliau dengan rela dan gembira dan 
yang dalam melaksanakannya hati beliau merasa amat senang sekali; inilah 
makna kata Sabhan (Lane).

8. Sesungguhnya di waktu 
siang engkau mempunyai ke-
sibukan yang panjang.3153

 ﴾۸﴿ؕ یۡلًا  َطِو َسۡبحًا  ِر  َہا لّنَ ا فِي  لََک  ّنَ   ِا

9. Dan ingatlah selalu nama 
Tuhan engkau, dan baktikanlah  
diri engkau kepada-Nya dengan 
sepenuh kebaktian, 

 ﴾۹﴿ؕ تَۡبِتۡیلًا  ِالَۡیِہ  ۡل   تََبّتَ َو  َربَِّک  اۡسَم  ِر 
ُ
اۡذک َو 

10. aDia-lah Tuhan timur dan 
barat; tidak ada Tuhan kecuali 
Dia; maka jadikanlah Dia sebagai 
Pelindung.

ُہ  
ۡ

ِخذ
َّ
فَات ُہَو  ا 

َّ ِال ِالَٰہ     ۤ لَا ِرِب 
ۡ
الَۡمغ َو  الَۡمۡشِرِق  َرّبُ 

َوکِۡیلًا ﴿۱۰﴾ 

11. Dan bersabarlah atas apa 
yang mereka katakan, dan 
jauhilah mereka dengan cara 
yang baik,

َہۡجًرا  ۡم 
ُ
اۡہُجۡرہ َو  یَُقۡولُۡوَن  َما  َعلٰي  اۡصِبۡر  َو 

َجِمۡیلًا ﴿۱۱﴾ 

12. bDan tinggalkanlah Aku 
dan orang-orang yang men-
dustakan yang memiliki nikmat 
kemewahan, dan berilah mereka 
tenggang waktu sedikit.

ۡم  
ُ
ہ

ۡ
ل َمّہِ َو  ۡعَمِۃ  الّنَ اُولِي  بِیَۡن   ِ

ّ
ذ

َ
الُۡمک َو  ذَۡرنِۡي  َو 

قَلِۡیلًا ﴿۱۲﴾ 

13. Sesungguhnya, pada Kami 
tersedia belenggu-belenggu dan 
api yang menyala-nyala. 

 ﴾۱۳ۙ ﴿ َجِحۡيمًا  ّوَ  لًا  ا
َ
اَنۡک  

ۤ
یَۡنا لََد ّنَ  ِا

14. Dan makanan yang me-
nyumbat kerongkongan dan azab 
yang pedih,

 ﴾۱۴﴿ اَلِۡيمًا  بًا   ا
َ

َعذ ّوَ  ٍۃ   ُغّصَ َذا  ًما  َطَعا ّوَ 

15. Pada Hari bumi cdan 
gunung-gunung bergoncang, dan 
jadilah gunung-gunung seperti 
bukit pasir yang longsor,

انَِت 
َ
ک َو  ِجَباُل 

ۡ
ال َو  الۡاَۡرُض  تَۡرُجُف  یَۡوَم 

 ﴾۱۵﴿ ِہۡیلًا  ّمَ ِثۡیًبا 
َ
ک ِجَباُل  

ۡ
ال

a26 : 29;  37 : 6.  b68 : 45;  74 : 12.  c56 : 5-6;  79 : 7.
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16. Sesungguhnya Kami telah 
mengirimkan kepada kamu 
seorang rasul, ayang menjadi 
saksi atasmu, sebagaimana Kami 
telah mengirimkan seorang rasul 
kepada Fir‘aun.3154

ۡم 
ُ

َعلَۡیک َشاِہًدا   ۬ۙ َرُسۡولًا  ۡم  
ُ

ِالَۡیک   
ۤ
َنا

ۡ
اَۡرَسل   

ۤ
ا

َ ِانّ

 ﴾۱۶ؕ ﴿ َرُسۡولًا  ِفۡرَعۡوَن  ِالٰي    
ۤ
َنا

ۡ
 اَۡرَسل

ۤ
َما

َ
ک

17. Tetapi Fir‘aun mendurhakai 
rasul itu,  bmaka Kami menyergap 
mereka dengan sergapan yang 
sangat dahsyat,

ا  
ً

اَۡخذ ٰنُہ 
ۡ

َخذ
َ
فَا ُسۡوَل  الّرَ ِفۡرَعۡوُن  فََعٰصي 

 ﴾۱۷ۚ بِۡیلًا ﴿ ّوَ

18. Maka bagaimanakah kamu 
akan memelihara dirimu jika 
kamu ingkar kepada Hari yang 
akan menjadikan anak-anak ber-
uban?3155

ۡجَعُل  
َ
ّي یَۡوًما  ۡرتُۡم 

َ
ف

َ
ک ِاۡن  ُقۡوَن  تَّتَ ۡیَف 

َ
فَک

 ﴾۱۸ۖ ﴿ ِشۡیَبا  الِۡولَۡداَن  

19. cPada Hari itu Langit ter-
pecah-belah dan janji-Nya3156 men-
jadi sempurna,

 ﴾۱۹﴿ َمۡفُعۡولًا  َوۡعُدٗہ  اَن 
َ
ُمۡنَفِطٌر  بِٖۢہؕک َمٓاُء  ا�لّسَ

20. Sesungguhnya Al-Qur’an 
ini adalah suatu dperingatan, 
maka barangsiapa menghendaki 
ia akan mengambil jalan kepada 
Tuhan-nya.

َربِّٖہ   ِالٰي   
َ

خَذ
َّ
ات َشٓاَء  مَۡن 

َ
کَِرٌۃ ۚف

ۡ
تَذ ٰہِذٖہ  ِاّنَ 

َسِبۡیلًا ﴿٪۲۰﴾  

3154. Ayat ini mengisyaratkan kepada nubuatan dalam Bibel, “bahwa 
Aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala 
saudaranya, yang seperti engkau, dan Aku akan memberi segala firman-Ku 
dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan kepadanya segala yang Aku 
suruh akan dia, bahwa sesungguhnya barangsiapa yang tidak mau dengar 
akan segala firman-Ku, yang akan dikatakan olehnya dengan namaku, niscaya 
Aku menuntutnya kelak kepada orang itu (Ulangan 18: 18, 19).

3155. “Menjadikan anak-anak beruban” dalam ayat ini, “langit terpecah 
belah” dalam ayat berikutnya, “langit akan Kami gulung” dalam QS.21: 105 
dan ungkapan-ungkapan lain semacamnya yang dipakai dalam Al-Qur’an 
(QS.82: 2 dan QS.84: 2) adalah mengkiaskan peristiwa-peristiwa malapetaka 
yang membawa akibat timbulnya perubahan-perubahan akibat bencana.

3156.  Janji yang diisyaratkan di dalam ayat ini ialah kekalahan dan 
kehancuran total kekuatan kejahatan bersama jatuhnya Mekah.

a33 : 46;  48 : 9.  b20 : 79;  26 : 67;  28 : 41.  c82 : 2.  d20 : 4; 74 : 55;  76 : 30;  80 : 12.
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21. Sesungguhnya Tuhan eng-
kau mengetahui bahwa aengkau 
berdiri shalat hampir dua pertiga 
malam, dan kadangkala sete-
ngahnya atau sepertiganya, bdan 
begitu pula segolongan orang 
yang beserta engkau.3157 Dan 
Allah menetapkan ukuran3158 
malam dan siang. Dia mengetahui 
bahwa kamu tidak dapat meng-
ukur waktu dengan cermat, maka 
Dia mengasihanimu, maka baca-
lah apa yang mudah dari Al-
Qur’an. Dia mengetahui bahwa 
akan ada di antaramu yang sakit, 
dan beberapa yang lainnya yang 
sedang bepergian di bumi men-
cari karunia Allah, dan beberapa 
lainnya berperang di jalan Allah, 
maka kamu bacalah apa yang 
mudah dari Al-Qur’an itu, diri-
kanlah shalat, bayarlah zakat, 
cdan pinjamkanlah kepada Allah 
pinjaman yang baik. Dan apa pun 
yang kamu dahulukan untuk 
dirimu dari kebaikan, kamu akan 
mendapatkannya di sisi Allah, itu 
lebih baik dan lebih besar gan-
jarannya.  Dan mohonlah ampun-
an kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.

ِي 
َ
ثُلُث ِمۡن  اَۡدنٰي  تَُقۡوُم  َک 

اَنَّ یَۡعلَُم  َربََّک  ِاّنَ 
ِذیَۡن 

َّ ال َن   ّمِ   
ٌ

َطٓائَِفۃ َو  ثُلَُثٗہ   َو  نِۡصَفٗہ   َو  ۡیِل 
َّ ال

َعلَِم    ؕ َہاَر  الّنَ َو  ۡیَل 
َّ ال ُر  یَُقّدِ ُہ  

اللّٰ َو    ؕ َمَعَک 

فَاۡقَرُءۡوا  ۡم 
ُ

َعلَۡیک فََتاَب  ۡحُصۡوُہ 
ُ
ت ۡن 

َّ ل اَۡن 

ۡوُن 
ُ

َسَیک اَۡن  ِنَؕعلَِم 
ٰ
الُۡقۡرا ِمَن  َر  تََیّسَ َما 

فِي  یَۡضِربُۡوَن  َخُرۡوَن 
ٰ
ا ۡرٰضي�َو 

َ
ّم ۡم 

ُ
ِمۡنک

َخُرۡوَن 
ٰ
ِہ � َو ا

الۡاَۡرِض  یَۡبَتُغۡوَن ِمۡن فَۡضِل اللّٰ

َر   تََیّسَ َما  ِہۖفَاۡقَرُءۡوا 
اللّٰ َسِبۡیِل  فِۡي  یَُقاتُِلۡوَن 

َو  وَۃ  
ٰ

ک الّزَ تُوا 
ٰ
ا َو  ٰلوَۃ   الّصَ اَِقۡیُموا  َو   � ِمۡنُہ 

ُمۡوا  تَُقّدِ َما   َحَسًناَؕو  قَۡرًضا  َہ  
اللّٰ اَۡقِرُضوا 

ِہ�ُہَو 
اللّٰ ِعۡنَد  ِجُدۡوُہ 

َ
ت َخیٍۡر  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
لِاَنُۡفِسک

َہ ؕ 
َخیًۡرا ّوَ اَۡعَظَم اَۡجًرا ؕ َو اۡسَتۡغفُِروا اللّٰ

﴾٪۲۱﴿ ِحۡیٌم   ّرَ ٌر  َغُفۡو َہ 
اللّٰ ّنَ  ِا

ربع 
الحزب

58



3157. Dalam ayat pembukaan surah ini Rasulullah Saw diperintahkan 
supaya bertahajjud dengan tetap, sebab tahajjud itu akan memberikan kepada 
beliau kekuatan yang diperlukan guna melaksanakan kewajiban berat berupa 
penyampaian Amanat Ilahi yang dalam waktu singkat akan diserahkan kepada 
beliau. Dalam ayat ini, beliau diberi keyakinan tentang keridaan Ilahi, dan 
dikatakan kepada beliau bahwa beliau telah melaksanakan perintah Tuhan 
tentang tahajjud dengan setia – bukan hanya beliau semata tetapi segolongan 

a26 : 219.  b25 : 65;  41 : 39.  c2 : 246;  57 : 12;  64 : 18.
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orang-orang mukmin juga. Perintah itu tidak khusus ditujukan kepada para 
pengikut Rasulullah, namun karena senantiasa mendambakan mengikuti 
jejak beliau, mereka pun meniru contoh Rasulullah Saw dalam hal ini.

3158. Kalimat, “Allah menetapkan ukuran malam dan siang” 
mengandung arti bahwa kadang-kadang malam hari itu panjang dan kadang-
kadang pula pendek dan kadang-kadang sama panjangnya. Kata-kata, “kamu 
tidak dapat mengukur waktu dengan cermat,” dapat dikenakan kepada 
Kaum Muslimin pada umumnya. Mereka diberi tahu bahwa mereka semua 
tidak akan dapat mendirikan shalat tahajjud dengan teratur dan tepat pada 
waktunya.
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Surah 74
AL-MUDDATSTSIR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 57, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut ijmak, surah ini merupakan salah satu dari dua atau tiga 
surah yang pertama-tama diturunkan di Mekah. Surah ini dan surah yang 
mendahuluinya (Al-Muzzammil) agaknya “kembar,” karena keduanya 
berkaitan begitu erat dalam hubungan dengan saat kedua surah ini 
diturunkan, pula dalam nada dan tujuannya. Surah ini sebenamya 
melengkapi pokok masalah surah sebelumnya. Sang Muzzammil 
dalam surah sebelumnya ia tenggelam dalam keasyikan salat dan zikir 
Ilahi, dan setelah melalui masa persiapan yang hebat guna mencapai 
kesempurnaan ruhani berubahlah ia menjadi Muddatstsir (pembasmi 
dosa dan pemenang dalam adu kekuatan melawan kejahatan, pembebas 
umat manusia; pemimpin, pembimbing, dan penasihat mereka) dalam 
surah ini. Semenjak saat itu dan seterusnya, kehidupan Rasulullah Saw 
bukan lagi milik beliau pribadi. Kehidupan beliau telah dihibahkan 
kepada Tuhan. Beliau menyampaikan amanat Tuhan dengan tujuan 
yang tidak pernah menyimpang, walaupun dihadapkan kepada 
penghinaan, perlawanan, dan penganiayaan. Surah ini dimulai dengan 
perintah tegas kepada Rasulullah Saw agar bangkit, menyatakan 
kebenaran yang diemban beliau dan memberi peringatan kepada 
mereka yang tidak menerimanya – yaitu mereka yang secara ruhani 
telah menjadi buta dan tuli karena dimabuk kekayaan, kekuasaan, dan 
kedudukan – bahwa mereka akan mendapat azab karena mereka tidak 
mendirikan salat dan tidak memberi makan kepada si miskin dan pula 
karena mereka sibuk dalam usaha mengejar maksud-maksud yang sia-
sia. Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa Al-Qur’an hanyalah 
pemberi peringatan dan pendorong belaka. Barangsiapa menerima 
ajarannya, ia menerimanya bagi kebaikan jiwa sendiri dan barangsiapa 
menolaknya ia berbuat demikian bagi kerugiannya sendiri
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Hai orang yang mengenakan 
jubah!3159  ﴾۲﴿ۙ ثُِّر  لُۡمّدَ ا یَُّہا 

َ
یٰۤا

3. Bangkitlah dan peringat-
kanlah!

 ﴾۳﴿۪ نِۡذۡر 
َ
فَا قُۡم  

4. Dan Tuhan engkau, maka 
agungkanlah,

 ﴾۴ۖ ِۡر ﴿
بّ

َ
فَک َربََّک  َو  

5. Dan pakaian-pakaian 
engkau,3160 maka sucikanlah,

 ﴾۵﴿۪ ۡر  فََطّہِ ثَِیابََک  َو  

6. Dan segala kekotoran,3161 
maka tinggalkanlah,

 ﴾۶﴿۪ فَاۡہُجۡر  ۡجَز   الّرُ َو 

3159. Tadats-tsara atau Iddats-tsara berarti, ia membungkus diri 
sendiri dengan pakaian. Dats-tsara hū berarti, ia membinasakan atau 
melenyapkan dia atau sesuatu; ia menutupi dia dengan pakaian hangat. Dats-
tsara al-Tairu, burung itu mengemasi atau membenahi sarangnya; Tadats-
tsara al-Farasa berarti, ia melompat ke atas kuda dan menungganginya. 
Tadats-tsar al-‘Aduwwa berarti, ia menaklukkan musuh (Lane). Menurut 
macam-macam arti kata-kata itu, al-Muddats-tsir dapat berarti penghapus 
atau pembasmi, pembaharu atau orang yang mengatur atau meletakkan 
barang-barang sesuai urutannya; penakluk; orang yang hampir melompat 
ke atas kuda dan menungganginya. Kata itu telah ditafsirkan pula, orang 
yang diserahi memikul tanggung-jawab yang berat sebagai nabi (Qadir). 
Kata itu berarti pula, seseorang yang dirinya dihiasi dengan kekuatan dan 
kemampuan alami yang terbaik, dan kemuliaan yang dimiliki seorang nabi 
(Ruh al-Ma’ani). Kata-kata sifat itu semua sangat tepat dikenakan kepada 
Rasulullah Saw.

3160. Tsiyāb artinya, pakaian-pakaian atau pengikut-pengikut 
seseorang; badan atau pribadi si pemakai (Lane dan Steingass). Rasulullah 
Saw diperintahkan agar sebelum menerima tugas agung itu menyiapkan 
suatu jemaat terdiri dari para pengikut yang murni hatinya, kelakuannya, 
dan nama baiknya. Atau, ayat ini dapat berarti pula bahwa beliau sendiri 
harus menjadi suri teladan sempurna dalam kesalehan, ketakwaan, dan pola 
perilaku yang suci murni.

a1 : 1.
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3161. Al-Rujz berarti pula, kemusyrikan (Lane); ayat ini dapat 
dianggap perintah kepada Rasulullah Saw agar tidak jemu-jemu membasmi 
kemusyrikan.

3162. Ayat ini berarti, bilamana seorang muslih rabbani (nafiri Ilahi) 
– yang dengan perantaraannya Tuhan memanggil manusia kepada-Nya – 
muncul dan memanggil manusia kepada Tuhan. Atau, ayat ini dapat merujuk 
kepada panggilan Rasulullah Saw sendiri kepada kaum beliau.

3163. “Hari yang sulit” berarti hari kebangkitan, atau, hari kekalahan 
terakhir bagi kekafiran dan kemenangan mutlak bagi kebenaran.

3164. Kata-kata itu pun berarti, “biarlah Aku berurusan dengan orang 
yang telah Aku ciptakan Sendiri”  atau “biarlah Aku berurusan dengan dia yang 
karena kekayaan besar, kekuasaan, dan kedudukannya yang dianugerahkan 
Tuhan kepadanya, menganggap dirinya sendiri tiada tara bandingannya di 
tengah-tengah sesama bangsanya; sebab wahid berarti pula unik (mandiri), 
tanpa bandingan” (Lane).

Meskipun ayat ini dan beberapa ayat berikutnya berlaku bagi setiap 
orang kafir yang congkak dan sombong, ayat-ayat itu teristimewa berlaku 
bagi Walid bin Mughirah, yang adalah seorang pribadi terkemuka di antara 
kaum Quraisy, dan dikenal di antara sesama warga kota dengan gelar-gelar 
yang sangat terhormat seperti “unik” dan “semerbak ganda kaum Quraisy.” 
Ia sangat tampan dan terkenal karena sajak-sajaknya yang indah dan karena 

7. Dan janganlah engkau ber-
buat kebaikan dengan maksud 
mendapat keuntungan lebih ba-
nyak.

 ﴾۷﴿۪ ِثُر 
ۡ

تَۡسَتک ۡن  
ُ
تَۡمن لَا   َو 

8. Dan untuk Tuhan engkau, 
maka bersabarlah,

 ﴾۸﴿ؕ فَاۡصِبۡر  لَِربَِّک   َو  
9. aDan apabila nafiri di-

tiup.3162  ﴾۹﴿ۙ اقُۡوِر  الّنَ فِي  نُِقَر   فَِاَذا  
10. bMaka itu adalah hari yang 

sulit,3163  ﴾۱۰ۙ ﴿ َعِسیٌۡر  یَّۡوٌم  یَۡوَمِئٍذ   لَِک 
ٰ

فَذ
11. Bagi orang-orang yang 

kafir tidak mudah.
 ﴾۱۱﴿ يَِسیٍۡر  َغیُۡر   الٰۡکفِرِیَۡن  َعلَي 

12. cBiarlah Aku3164 berurusan 
dengan orang yang telah Aku 
ciptakan Sendiri,

 ﴾۱۲ۙ َوِحۡیًدا ﴿ َخلَۡقُت  َمۡن  َو   َذۡرنِۡي  

a23 : 102;  50 : 21;  69 : 14.  b25 : 27.  c68 : 45;  73 : 12.
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karya-karya lainnya. Ia memiliki kira-kira sepuluh sampai tiga belas orang 
anak dan ia kaya-raya.

3165. Ayat ini dapat berarti bahwa putra-putra Walid pun berwibawa 
seperti dia. Mereka pun ditawari tempat terhormat dalam majelis-majelis yang 
dihadirinya. Atau, Walid itu begitu kaya sehingga putra-putranya senantiasa 
berkumpul bersamanya tanpa perlu ke mana-mana mencari nafkah.

3166. Kata, Kallā, dipakai untuk menolak permohonan seseorang dan 
memarahinya karena mengajukan permohonan itu (Lane).

3167. Isyarat ini pada khususnya tertuju kepada Walid bin Mughirah. 
Kehancuran terus membuntuti langkahnya. Tiga putranya – Walid, Khalid, 
dan Hisyam masuk Islam, sedang lain-lainnya binasa di depan mata kepala 
sendiri. Ia menderita kerugian besar dalam bidang keuangan dan akhirnya 
mati dalam kemiskinan dan kehinaan.

13. aDan Aku telah menjadikan 
baginya harta yang berlimpah,

 ﴾۱۳ۙ مُۡدۡوًدا ﴿
َ
ّم َمالًا   لَٗہ   ُت 

ۡ
َجَعل ّوَ  

14. bDan anak-anak yang hadir 
bersamanya,3165  ﴾۱۴ۙ ُشُہۡوًدا ﴿ بَِنیَۡن  ّوَ  

15. Dan Aku lengkapi ia dengan 
segala sesuatu yang diperlukan,

 ﴾۱۵ۙ  لَٗہ  تَۡمِہۡیًدا ﴿
ُ

ۡدّت ّوَ  َمّہَ
16. Kemudian ia ingin sekali  

supaya Aku menambahnya,
 ﴾۱۶ۙ اَِزیَۡد ﴿ اَۡن   یَۡطَمُع   ثُّمَ  

17. Sekali-kali tidak.3166 Se-
sungguhnya ia menentang tanda-
tanda Kami.

 ﴾۱۷ؕ ﴿ َعِنۡیًدا  ٰیِتَنا 
ٰ

لِا اَن  
َ
ک ٗہ  

اِؕانَّ
َّ ل

َ
ک

18. Aku akan membebaninya 
dengan siksaan yang terus ber-
tambah,

 ﴾۱۸ؕ ﴿ َصُعۡوًدا  ۡرِہُقٗہ  
ُ
َسا

19. Sesungguhnya dia memi-
kirkan dan memperhitungkan-
nya,

 ﴾۱۹ۙ َر ﴿ قَّدَ َو   َر  
َ ّ

فَک ٗہ  
ِانَّ

20. Maka kebinasaan menyer-
gapnya, bagaimanakah ia me-
netapkan?

 ﴾۲۰ۙ ﴿ َر  قَّدَ ۡیَف 
َ
ک فَُقِتَل  

21. Kemudian kebinasaan me-
nyergapnya,3167 bagaimana ia 
telah menetapkan?

 ﴾۲۱ۙ َر ﴿ قَّدَ ۡیَف 
َ
ک قُِتَل   ثُّمَ  

a68 : 15.  b68 : 15.
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22. Kemudian ia memandang,  ﴾۲۲ۙ ثُّمَ  نََظَر ﴿
23. aKemudian ia bermasam 

muka dan merengut,3168 
 ﴾۲۳ۙ ثُّمَ  َعبََس  َو  بََسَر ﴿

24. Kemudian ia berpaling dan 
bersikap takabur,

 ﴾۲۴ۙ بََر ﴿
ۡ

ثُّمَ  اَۡدبََر  َو  اۡسَتک
25. Lalu ia berkata, b”Tidaklah 

ini melainkan sihir yang 
diwariskan,” 

 ﴾۲۵ۙ ا  ِسۡحٌر  یُّۡؤثَُر ﴿
َّ ۤ  ِال ا

َ
فََقاَل  ِاۡن  ٰہذ

26. “Tiada lain ini hanyalah 
perkataaan manusia!”

 ﴾۲۶ؕ ا  قَۡوُل الَۡبَشِر ﴿
َّ ۤ  ِال ا

َ
ِاۡن  ٰہذ

27. Segera Aku memasukkan-
nya ke dalam csaqar.

ۡصلِۡیِہ َسَقَر ﴿۲۷﴾ 
ُ
َسا

28. Dan apakah engkau tahu 
apa saqar itu?

 ﴾۲۸ؕ   اَۡدٰرىَک َما َسَقُر ﴿
ۤ
َو  َما

29. Tidak ada yang ia sisakan 
dan tidak ada yang ia tinggalkan,

 ﴾۲۹ۚ ُر ﴿
َ

لَا  تُۡبِقۡي  َو لَا  تَذ
30. dApi itu menghanguskan 

kulit manusia.
 ﴾۳۰ۚ َبَشِر ﴿

ۡ
  لِّل

ٌ
اَحۃ لَّوَ

31. Di atasnya ada sembilan 
belas3169 malaikat penjaga.

 ﴾۳۱ؕ  َعَشَر ﴿
َ

َعلَۡیَہا تِۡسَعۃ

3168. Ketika Al-Qur’an dibacakan kepadanya, Walid mengerenyitkan 
dahi karena bencinya, dan berlalu sambil marah.

3169. Manusia dianugerahi sembilan indera pokok, yaitu tujuh buah 
indra pengamatan ke luar (exteroceptive), sebuah penginderaan gerak gerik 
manusia sendiri (proprioceptive) mengenai posisi dalam ruang, dan sebuah 
penginderaan usus (enteroceptive) yang timbul dari anggota-anggota tubuh 
bagian dalam bertalian dengan rasa lapar, haus, dan sebagainya. Kesemuanya 
itu disandingkan dengan sembilan pasangan ruhaninya bersama dengan indra 
pengawasan atau pemeliharaan, yaitu daya kemauan yang mempengaruhi 
serta mengawasi segala macam kemampuan dalam fitrat manusia itu, 
merupakan kesembilan belas penjaga neraka. Atau jumlah “sembilan belas” 
itu mungkin rahasia Ilahi, khusus mengenai para Ahlikitab, yang arti dan 
kenyataannya akan dibukakan pada saat yang ditetapkan Tuhan Sendiri dan 
akan menjadikan mereka mengakui kebenaran ajaran Al-Qur’an dan akan 
sangat menambah keyakinan iman orang-orang beriman. Siapakah yang 
berani mengklaim tahu tentang semua rahasia Tuhan?

a80 : 2.  b34 : 44;  37 : 16.  c37 : 24.  d70 : 17.
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32. Dan tidak Kami jadikan 
penjaga-penjaga api selain para 
malaikat, dan Kami tidak mene-
tapkan bilangan mereka kecuali 
sebagai cobaan bagi orang-orang 
yang ingkar, supaya orang-orang 
yang telah diberi Kitab yakin dan   
supaya mereka yang beriman 
bertambah keimanannya, dan 
supaya orang-orang yang diberi 
kitab dan orang-orang mukmin 
tidak menjadi ragu, dan supaya 
mereka yang di dalam hatinya ada 
penyakit dan orang-orang ingkar 
berkata, “Apakah yang di-
kehendaki Allah dengan  amisal 
semacam ini?” Demikianlah Allah 
membiarkan sesat siapa yang Dia 
kehendaki dan Dia memberi 
petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki. bDan tidak ada yang 
mengetahui lasykar-lasykar Tuhan 
engkau selain Dia. Dan tidaklah 
Al-Quran itu melainkan nasihat 
bagi manusia.

 ۪ 
ً

ۃ
َ

ِٰٓئک َمل ا 
َّ ِال اِر  الّنَ اَۡصٰحَب   

ۤ
َنا

ۡ
َجَعل َما  َو 

ِذیَۡن 
َّ لِّل  

ً
ِفۡتَنۃ ا 

َّ ِال ۡم 
ُ
تَہ ِعّدَ َنا 

ۡ
َجَعل ّوَ َما 

الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال لِيَۡسَتۡیِقَن   � ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک

یَۡرتَاَب   لَا  ّوَ  ِایَۡمانًا  ا  َمنُۡوۤ
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال یَۡزَداَد  َو 

الُۡمۡؤِمنُۡوَن �  َو  الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 
َّ ال

ّوَ  َرٌض 
َ
ّم قُُلۡوبِہِۡم  فِۡي  ِذیَۡن 

َّ ال لَِیُقۡوَل  َو 

 ؕ َمَثلًا  ا 
َ

بِٰہذ ُہ 
اللّٰ اََراَد  َماَذاۤ  الٰۡکفُِرۡوَن 

َمۡن  یَۡہِدۡي  َو  يََّشٓاُء  َمۡن  ُہ 
اللّٰ  

ُ
یُِضّل لَِک 

ٰ
ذ

َ
ک

 ؕ ُہَو  ا 
َّ ِال َربَِّک  ُجُنۡوَد  یَۡعلَُم  َما  َو   ؕ يََّشٓاُء 

َبَشِر ﴿٪۳۲﴾ 
ۡ
لِل ٰري 

ۡ
ِذک ا 

َّ ِال ِہَي  َما  َو  

33. Sekali-kali tidak, demi bulan,  ﴾۳۳ۙ ا  َو  الَۡقَمِر ﴿
َّ ل

َ
ک

34. Dan demi malam ketika 
telah berlalu,

 ﴾۳۴ۙ ۡیِل  ِاۡذ  اَۡدبََر ﴿
َّ َو ال

35. cDan demi subuh3170 apabila 
ia mulai bersinar,

 ﴾۳۵ۙ َر ﴿
َ
ۤ  اَۡسف ۡبِح  ِاَذا َو  الّصُ

36. dSesungguhnya itu adalah 
salah satu bencana yang sangat 
besar,

 ﴾۳۶ۙ َہا  لَِاۡحَدي الُۡکبَِر ﴿
ِانَّ

3170. “Subuh” dapat juga berarti Wakil agung Rasulullah Saw ialah 
Hadhrat Masih Mau’ud As dan “malam ketika telah berlalu” dapat diartikan 
malam kegelapan rohani yang akan mulai berlalu sesudah kedatangan beliau. 

a2 : 27.   b33 : 10;  48 : 5.  c81 : 19. d79 : 35.
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37. Suatu peringatan bagi ma-
nusia,

 ﴾۳۷ۙ ﴿ َبَشِر 
ۡ
لِّل نَِذیًۡرا  

38. Bagi siapa di antaramu 
yang menghendaki  maju atau 
mundur.

 ﴾۳۸ؕ ﴿ َر 
ّخَ

َ
یََتا اَۡو  َم  یََّتَقّدَ اَۡن   ۡم  

ُ
ِمۡنک َشٓاَء  لَِمۡن 

39. aSetiap jiwa jaminan3171 
bagi apa yang dia usahakan,

 ﴾۳۹ۙ ﴿  
ٌ

َرِہۡیَنۃ َکَسَبۡت  نَۡفٍس ۭ بَِما   
ُ

ّل
ُ
ک

40. Kecuali  borang-orang 
sebelah kanan.

 ﴾�۴۰﴿ الَۡیِمیِۡن  اَۡصٰحَب  اۤ  
َّ ِال

41. Di dalam surga-surga, 
mereka saling bertanya,

 ﴾۴۱ۙ ٍت ۛ یَتََسٓاَءلُۡوَن ﴿ فِۡي  َجّنٰ
42. Tentang orang-orang yang 

berdosa,  ﴾۴۲ۙ الُۡمۡجِرِمیَۡن  ﴿ َعِن  
43. “Apakah yang menyebab-

kan kamu masuk ke dalam 
neraka?”

 ﴾۴۳﴿ َسَقَر  فِۡي  ۡم  
ُ

َسلََکک َما 

44. Mereka berkata, c”Kami 
tidak termasuk orang-orang yang 
mengerjakan shalat”, 

 ﴾۴۴ۙ ِیَۡن ﴿
ّ الُۡمَصل ِمَن  نَُک  لَۡم   قَالُۡوا  

45. d”Dan kami tidak memberi 
makan orang-orang miskin, “

 ﴾۴۵ۙ َو  لَۡم نَُک نُۡطِعُم الِۡمۡسِکیَۡن ﴿
46. “Dan kami berbicara 

kosong bersama orang-orang 
yang berbicara kosong,”

 ﴾۴۶ۙ خَٓائِِضیَۡن ﴿
ۡ

خُۡوُض َمَع  ال
َ
ا ن ّنَ

ُ
َو  ک

47. “Dan kami selalu men-
dustakan eHari Pembalasan,”

 ﴾۴۷ۙ یِۡن ﴿ بَِیۡوِم الّدِ ُب  ِ
ّ

ذ
َ

نُک ا  ّنَ
ُ
ک َو  

48. f”Sehingga datang kepada 
kami kematian.”3172  ﴾۴۸ؕ ﴿ الَۡیِقیُۡن   اَٰتىَنا  ي  

ٰۤ
َحّت

49. Maka gsyafaat para pemberi 
syafaat tidak memberi manfaat 
kepada mereka.

 ﴾۴۹ؕ ﴿ ِفِعیَۡن 
ٰ

الّش  
ُ

َشَفاَعۃ ۡم 
ُ
تَۡنَفُعہ مَا 

َ
ف

3171. Tiap-tiap ruh akan tetap dalam keadaan tergadai selama ia belum 
menebus dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, artinya, kecuali bila ia telah 
dibersihkan dari dosa-dosa, selepas ia menderita akibat dari dosa-dosa itu.

a14 : 52;  40 : 18;  45 : 23.  b56 : 28;  90 : 19.  c75 : 32.
d69 : 35;  89 : 19;  107 : 4.  e75 : 33.  f15 : 100. g20 : 110;  34 : 24.  
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50. Maka apa gerangan yang 
terjadi dengan mereka sehingga 
mereka berpaling dari nasihat? 

 ﴾۵۰ۙ ﴿ ُمۡعِرِضیَۡن  کَِرِۃ  
ۡ

ذ الّتَ َعِن  ۡم 
ُ
لَہ مَا 

َ
ف

51. Seakan-akan mereka itu 
keledai-keledai yang ketakutan,

 ﴾۵۱ۙ ﴿ ۡسَتۡنفَِرٌۃ  ّمُ ُحُمٌر  ۡم 
ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک

52. Lari dari singa?  ﴾۵۲ؕ قَۡسَوَرٍۃ ﴿ ِمۡن  ۡت  فَّرَ
53. Bahkan, setiap orang dari 

mereka menghendaki supaya di-
datangkan lembaran-lembaran 
terbuka,3173*

ُصحًُفا  ي 
ٰ

یُّۡؤت اَۡن  ۡم  
ُ
ۡنہ ّمِ اۡمِرًئ    

ُ
ّل

ُ
ک یُِریُۡد  بَۡل 

 ﴾۵۳ۙ َرًۃ ﴿
َ

َنّش ّمُ

54. Sekali-kali tidak. Bahkan 
mereka tidak takut kepada akhirat,

 ﴾۵۴ؕ ِخَرَۃ ﴿
ٰ

الۡا َيخَافُۡوَن  ا 
َّ ل ا ؕ بَۡل  

َّ ل
َ
ک

55. Sekali-kali tidak. Sesung-
guhnya Al-Qur’an itu adalah 
nasihat.

 ﴾۵۵ۚ کَِرٌۃ ﴿
ۡ

تَذ ٗہ  
ِانَّ اۤ  

َّ ل
َ
ک

56. Maka barangsiapa meng-
hendaki hendaklah ia mengambil 
nasihat darinya.

 ﴾۵۶ؕ َرٗہ ﴿
َ
َذک َشٓاَء   مَۡن  

َ
ف

57. Dan mereka tidak akan 
mengambil nasihat darinya 
kecuali jika Allah ameng-
hendaki.3174 Hanya Dialah yang 
pantas ditakuti dan hanya Dialah 
yang berhak mengampuni.

اَۡہُل  ُہ ُؕہَو 
اللّٰ يََّشٓاَء  اَۡن  اۤ 

َّ ِال ُرۡوَن 
ُ
ک

ۡ
یَذ َما  َو 

﴾٪۵۷﴿ الَۡمۡغفَِرِۃ  اَۡہُل  َو  ۡقٰوي  الّتَ 

3172. Yaqīn berarti kepastian; keamanan, kematian (Aqrab).
3173. Yang diisyaratkan di sini mungkin tuntutan orang-orang kafir 

yang tidak pantas seperti disebut pada suatu tempat dalam Al-Qur’an, bahwa 
mereka tidak akan beriman kecuali bila Rasulullah Saw akan membawa turun 
dari langit sebuah kitab untuk mereka, yang dapat mereka baca (QS.17: 94).

3174. Orang-orang kafir tidak akan dapat mendapat faedah dari Al-Qur’an 
kecuali bila mereka menyesuaikan kehendak mereka dengan kehendak Ilahi, 
yaitu, kecuali bila mereka menundukkan semua keinginan mereka kepada 
kehendak Ilahi (QS.76: 31).

a76 : 31;  81 : 30.

* Kandungan ayat ini berhubungan dengan ayat ُحُف نُِشَرت  َواِذَالصُّ
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Surah 75
AL-QIYĀMAH
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 41, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diberi nama Al-Qiyamah, karena hampir seluruhnya 
membahas masalah kebangkitan. Surah ini dapat dipastikan merupakan 
satu dari antara surah-surah yang pertama-tama diwahyukan di Mekah, 
sebab surah-surah Makkiyah itu pada khususnya membicarakan Tauhid 
Ilahi, kebangkitan kembali, dan wahyu.

Menjelang akhir surah sebelum ini dinyatakan dengan tegas bahwa 
orang-orang yang sedia menerima amanat Al-Qur’an akan naik ke 
derajat yang amat tinggi dan akan meraih martabat terhormat di antara 
golongan bangsa yang gagah perkasa. Surah ini, sambil memulai 
dengan membahas masalah kebangkitan, mengisyaratkan secara umum 
bahwa kebangkitan akhlak agung akan ditimbulkan di tengah-tengah 
satu kaum biadab dan terbelakang – kaum Arab – dengan perantaraan 
ajaran Al-Qur’an dan melalui pergaulan serta contoh Rasulullah Saw 
yang mensucikan itu. Surah ini dimulai dengan penetapan bahwa 
kebangkitan itu tidak ayal lagi bakal terjadi, dan dengan cukup bermakna 
menarik arti dari kebangkitan kembali ruhani manusia itu sebagai bukti 
untuk mendukung penetapan itu. Sebagai bukti lebih lanjut surah ini 
bersumpah dengan nafsu Lawwamah (jiwa yang menyesali diri), yang 
dalam cara bekerjanya merupakan tingkat pertama proses perbaikan 
akhlak manusia. Kemudian disinggungnya keberatan yang diajukan 
berulang-ulang oleh orang-orang kafir bahwa bila mereka mati dan jadi 
debu, bagaimanakah mereka akan dibangkitkan kembali untuk hidup 
kembali? Surah ini membantah keberatan itu dengan mengatakan, 
bahwa dalam hati kecilnya mereka mengetahui bahwa karena dosa-
dosa manusia tidak akan bebas dari azab dan, oleh karena itu, harus 
ada saat ketika mereka akan diminta pertanggung-jawaban atas 
segala perbuatan mereka. Kemudian, pengumpulan Al-Qur’an serta 
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pemeliharaan Ilahi terhadap teksnya dikemukakan sebagai keterangan 
lebih lanjut dalam hubungan ini juga, karena dari semua Kitab wahyu, 
Al-Qur’an lah yang memberikan tekanan paling besar pada kepastian 
kejadian kebangkitan itu.

Kemudian, diberikannya lukisan singkat tetapi jelas tentang 
sakratul-maut serta kedambaan manusia yang amat sangat agar 
terhindar darinya. Hal itu menunjukkan, bahwa pada saat menghadapi 
kematian, timbul ketakutan akan kenyataan bahwa manusia harus 
mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang menggerogoti hatinya. 
Menjelang akhir surah, orang-orang kafir diperingatkan bahwa manusia 
tidak diciptakan tanpa tujuan atau tanggung-jawab dan bahwa ia harus 
mempertanggung-jawabkan kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. 
Selanjutnya orang-orang kafir diperingatkan bahwa perkembangan 
jasmani manusia dari setetes air mani sampai menjadi makhluk manusia 
dewasa, dianugerahi kekuatan serta kemampuan istimewa, merupakan 
dalil yang tidak dapat ditangkis dan ditolak, bahwa kehidupannya 
adalah dimaksudkan untuk memenuhi suatu tujuan mulia dan 
bahwa kehidupan ini tidak akan berakhir dengan keberangkatan ruh 
meninggalkan jasad kasarnya.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.3175

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Aku bersumpah3176 dengan 
hari Kiamat,

 ﴾۲﴿ۙ لَاۤ  اُۡقِسُم  بَِیۡوِم  الِۡقٰیَمِۃ 
3. Dan Aku bersumpah 

dengan jiwa yang menyesali,3177 اَمِۃ ﴿۳﴾  ّوَ
َ

ۡفِس الّل َو  لَاۤ  اُۡقِسُم  بِالّنَ
4. Apakah manusia me-

nyangka bahwa Kami tidak 
akan bmengumpulkan tulang-
tulangnya?

 ﴾۴﴿ؕ ِعَظاَمٗہ  ۡجَمَع 
َ ّ

ن ۡن 
َّ اَل الِۡانَۡساُن  اََيۡحَسُب 

5. Ya, benar, Kami Maha-
kuasa menyusun kembali jari-
jarinya.3178

بََنانَٗہ ﴿۵﴾  َي  َسّوِ
ُّ ن اَۡن   ٰۤي   َعل ِدِریَۡن  

ٰ
ق بَلٰي 

3175. Lihat QS.1: 1.
3176. Kata Lā di sini dapat berarti, “hal itu tidak seperti apa yang 

disangka mereka.” Kadang-kadang kata itu dipakai sebagai jawaban 
terhadap suatu keberatan atau penolakan terhadap apa yang telah dikatakan 
sebelumnya (Lane).

3177. Al-Qur’an telah menyebut tiga tingkat perkembangan jiwa 
manusia. Tingkat pertama disebut Nafs Ammārah (jiwa yang tak 
terkendalikan), ketika nafsu kebinatangan atau sifat kehewanan di dalam 
diri manusia bersimaharajalela. Tingkat kedua ialah Nafs Lawwāmah 
(jiwa yang menyesali diri), ketika kata-hati manusia yang telah bangkit 
menyesalinya dari berbuat jahat lalu menahan nafsu dan hasratnya. 
Pada tingkat ini sifat kemanusiaan di dalam diri manusia memperoleh 
keunggulan. Itulah permulaan kebangkitan akhlak, dan karena itu 
dikatakan di sini sebagai bukti adanya Hari Kiamat terakhir. Jika manusia 
tidak mempunyai pertanggung-jawaban, dan seandainya ia tidak akan 
diminta pertanggung-jawaban atas amal-amalnya dalam kehidupan di 
alam kemudian, mengapakah ada gangguan yang menusuk-nusuk kata-
hati ketika melakukan suatu perbuatan jahat? Tingkat ketiga dan tertinggi 
pada perkembangaan ruh manusia adalah yang disebut Nafs Mutma’innah 
(jiwa yang tenteram). Pada tingkat ini ruh manusia praktis menjadi kebal 
terhadap kegagalan atau tersandung dan ada dalam suasana ketenteraman 
bersama Khalik-nya.

3178. Kata Banān menampilkan kekuasaan dan kekuatan manusia, 
karena dengan sarana jari-jarinya ia memegang sebuah benda dan membela 

a1 : 1.  b23 : 83;  37 : 54;  56 : 48;  79 : 11-13.
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dirinya sendiri. Kata itu dapat menyatakan juga tubuh manusia seutuhnya, 
karena kadang-kadang sebutan bagian suatu benda dapat menampilkan 
keseluruhan. Ayat ini berarti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan 
mengembalikan lagi semua kekuatan manusia atau bahkan kekuatan 
seluruh bangsa, bila mereka sebenarnya mati dan tidak bernyawa lagi. 

3179. Ungkapan, “matahari serta bulan dikumpulkan” dapat berarti, 
bahwa seluruh tatasurya akan sama sekali berantakan. Atau, ayat ini 
berarti kehancuran kekuatan politik bangsa Arab dan kerajaan Iran, 
karena bulan adalah lambang kekuatan politik bangsa Arab dan matahari 
lambang bangsa Iran. Atau, isyarat itu dapat tertuju kepada gerhana bulan 
dan gerhana matahari, yang menurut sebuah hadis akan terjadi di zaman 
Imam Mahdi yang dijanjikan dalam bulan Ramadhan (Baihaqi), yang 
adalah sebuah gejala alam yang sangat luar biasa. Sangat mengherankan, 
bahwa bulan dan matahari kedua-duanya mengalami gerhana di dalam 
bulan Ramadhan yang sama pada tahun 1894, ketika pendiri Jemaat 
Ahmadiyah telah mengumumkan pengakuan, bahwa beliaulah Masih 
Mau’ud dan Imam Mahdi.

6. Namun menusia ingin 
supaya berbuat buruk terus-
menerus.

 ﴾۶﴿ۚ اََماَمٗہ  لَِیۡفُجَر   الِۡانَۡساُن   یُِریُۡد  بَۡل 

7. Ia abertanya, “Kapankah 
Hari Kiamat itu?”

 ﴾۷﴿ؕ الِۡقٰیَمِۃ  یَۡوُم  اَیَّاَن  يَۡسـَُٔل  
8. Maka apabila penglihatan 

silau,
 ﴾۸﴿ۙ الَۡبَصُر  بَِرَق  فَِاَذا  

9. Dan bulan mengalami 
gerhana,

 ﴾۹﴿ۙ الَۡقَمُر  َخَسَف  َو  
10. Dan matahari serta bulan3179 

dikumpulkan,
 ﴾۱۰ۙ الَۡقَمُر ﴿ َو  ۡمُس 

َ
الّش ُجِمَع  َو  

11. Pada hari itu manusia akan 
berkata, “Kemanakah btempat  
berlari?”

 ﴾۱۱ۚ ﴿ ّرُ 
َ
الَۡمف اَیَۡن  یَۡوَمِئٍذ  الِۡانَۡساُن  یَُقۡوُل 

12. Sekali-kali tidak; tidak ada 
tempat berlindung.

 ﴾۱۲ؕ ا  لَا َوَزَر ﴿
َّ ل

َ
ک

13. Kepada Tuhan engkau 
tempat istirahat pada hari itu.

 ﴾۱۳ؕ ﴿ لُۡمۡسَتَقّرُ  ا� یَۡوَمِئِذ  َربَِّک  ِالٰي  

a78 : 2;  79 : 43.  b80 : 35.
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3180. Kata-kata itu berarti, amal-amal jahat yang diperbuat manusia 
yang seyogyanya tidak dilakukan, dan amal baik yang hendaknya dilakukan 
tetapi ia tidak melakukannya, yang merupakan dosa-dosa kealpaan berbuat 
baik dan (dan dosa-dosa karena) melakukan amal buruk.

3181. Bukhari meriwayatkan bahwa pertama-tama, ketika sebagian Al-
Qur’an tertentu diwahyukan kepada Rasulullah Saw, dalam kekhawatiran 
jangan-jangan beliau akan melupakannya, dengan serta merta, mulai 
mengulang-ulang wahyu itu. Kebiasaan itulah yang dalam ayat yang 
mendahuluinya Rasulullah Saw diperintahkan supaya meninggalkannya, 
sebagaimana di dalam tiga ayat berikutnya Tuhan mewajibkan atas Diri-
Nya Sendiri, bukan saja menjaga keaslian teks Al-Qur’an dari pemalsuan, 
melainkan juga mengawasi pengumpulannya hingga menjadi sebuah Kitab 
yang tersusun utuh tanpa bercacat (lihat “Pengantar untuk Mempelajari Al-
Qur’an’) dan juga agar Amanatnya disampaikan dan diterangkan ke seluruh 
dunia (QS.15: 10). Atau, maksud ayat-ayat ini mungkin karena ayat-ayat 
sebelumnya menyebut-nyebut hari pembalasan bagi orang-orang kafir, 
Rasulullah tentu saja merasa khawatir kalau wahyu yang mengandung azab 
yang dijanjikan itu akan datang dengan segera. Di sini beliau diberitahu, 
bahwa beliau tidak perlu cemas mengenai perkara itu, sebab telah menjadi 
tanggung-jawab Tuhan kapan waktunya wahyu yang bersangkutan harus 
datang dan dalam bentuk apa azab harus terjadi dan juga bahwa Al-Qur’an itu 

14. Pada hari itu akan diberi-
tahukan kepada manusia tentang 
apa yang dia dahulukan dan dia 
akhirkan.3180

 ﴾۱۴ؕ ﴿ َر 
اَّخَ َو  َم  قَّدَ یَۡوَمِئٍذ ۭ بَِما  الِۡانَۡساُن  ُؤا  یَُنّبَ

15. Bahkan manusia menjadi 
saksi atas dirinya sendiri,

 ﴾۱۵ۙ ﴿ بَِصیَۡرٌۃ  نَۡفِسٖہ  َعلٰي  الِۡانَۡساُن   بَِل 

16. Walaupun ia menge-
mukakan alasan-alasannya,

 ﴾۱۶ؕ ﴿ َمَعاِذیَۡرٗہ  ي 
ٰ
اَلۡق لَۡو  ّوَ 

17. Janganlah engkau meng-
gerak-gerakan lidah engkau 
Wahai Nabi, supaya al-Quran itu 
cepat turun.

 ﴾۱۷ؕ ﴿ بِٖہ  لَِتۡعَجَل  لَِسانََک  بِٖہ  ۡک  حَّرِ
ُ
ت لَا 

18. aSesungguhnya, tanggung 
jawab Kami adalah mengumpul-
kannya dan membacakannya.3181

 ﴾۱۸ۚ نَٗہ ﴿
ٰ
قُۡرا َو   َجۡمَعٗہ   َعلَۡیَنا  ِاّنَ 

a15 : 10.
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19. Maka apabila Kami mem-
bacakannya, maka ikutilah oleh-
mu bacaannya,

 ﴾۱۹ۚ نَٗہ ﴿
ٰ
قُۡرا ِبۡع  

َّ فَات قََراٰۡنُہ   فَِاَذا 

20. Kemudian, sesungguhnya 
tangung jawab  Kami menjelas-
kannya.

 ﴾۲۰ؕ ﴿ بََیانَٗہ  َعلَۡیَنا  ِاّنَ  ثُّمَ 

21. Sekali-kali tidak, bahkan 
akamu mencintai kehidupan 
dunia,*

 ﴾۲۱ۙ ﴿  
َ

الَۡعاِجلَۃ ۡوَن  ِحّبُ
ُ
ت بَۡل   ا 

َّ ل
َ
ک

22. Dan kamu mengabaikan 
akhirat.

 ﴾۲۲ؕ ِخَرَۃ ﴿
ٰ

الۡا ُرۡوَن 
َ

تَذ َو 
23. bWajah-wajah pada hari itu 

berseri-seri, 
 ﴾۲۳ۙ ﴿ اِضَرٌۃ 

نَّ یَّۡوَمِئٍذ  ُوُجۡوٌہ 
24. Kepada Tuhan-nya mereka 

memandang.3182  ﴾۲۴ۚ ﴿ نَاِظَرٌۃ  َربَِّہا  ِالٰي 
25. cDan wajah-wajah pada 

hari itu muram, 
 ﴾۲۵ۙ یَّۡوَمِئٍذ ۭ بَاِسَرٌۃ ﴿ ُوُجۡوٌہ   َو  

26. Mereka mengira bahwa 
azab yang mematahkan tulang 
punggung akan ditimpakan pada 
mereka,3183

 ﴾۲۶ؕ فَاِقَرٌۃ ﴿ بَِہا  یُّۡفَعَل  اَۡن   تَُظّنُ  

harus dikumpulkan, dibaca, dan diterangkan kepada dunia. Selain arti yang 
diberikan dalam terjemahan teks, ayat ini dapat diberi ulasan sebagai berikut: 
“Telah menjadi kewajiban Kami-lah babwa Kami harus menerangkan 
wahyu Al-Qur’an itu dengan perantaraan lidahmu” (Ruh al-Ma’ani). Hal 
itu menekankan dan menegaskan bahwa sunnah Rasulullah Saw tidak boleh 
dilanggar dan tidak boleh diabaikan, sebab sunnah merupakan petunjuk yang 
aman lagi pasti, dan kedudukannya hanya satu angka di bawah Al-Qur’an 
sendiri.

3182. Orang-orang beriman yang muttaki akan memandang kepada 
Tuhan mereka, sambil mengharapkan memperoleh ganjaran untuk amal 
saleh mereka, atau mereka akan dianugerahi mata rohani istimewa agar dapat 
melihat Tuhan. Penampakkan Tuhan akan merupakan penjelmaan istimewa 
Tuhan yang akan disingkapkan kepada ruh manusia tidak terhalang oleh 
hijab duniawinya.

3183. Orang-orang Arab mengatakan, Faqarathu al-Dāhiyatu, yaitu, 

a87 : 17.  b88 : 9.  c68 : 44;  80 : 41;  88 : 3-4.
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27. Sekali-kali tidak, aapabila 
ruh sudah sampai di tenggorokan.

 ﴾۲۷ۙ ﴿ َراقَِي 
َّ
الت بَلََغِت  ِاَذا  اۤ  

َّ ل
َ
ک

28. Dan dikatakan, “Siapakah 
tukang tenung3184 yang dapat 
menyelamatkannya?” 

 ﴾۲۸ۙ َو  ِقۡیَل  َمۡنَٜراٍق ﴿

29. Dan ia yakin bahwa itu  
saat perpisahan,

 ﴾۲۹ۙ الۡفَِراُق ﴿ ُہ  
اَنَّ َظّنَ   ّوَ  

30. Dan betis bertemu dengan 
betis3185 yang lain dalam 
sakaratulmaut.

 ﴾۳۰ۙ ﴿ اِق  بِالّسَ اُق  الّسَ ِت 
َ
الَۡتّف َو 

31. Kepada Tuhan engkaulah 
pada hari itu kamu digiring.

 ﴾�۳۱﴿ لَۡمَساُق  ا� یَۡوَمِئِذ  َربَِّک  ِالٰي  

32. Maka ia tidak membenar-
kan3186 kebenaran dan btidak 
shalat.

 ﴾۳۲ۙ ي ﴿
ّٰ َصل لَا  َو  َق   َصّدَ فَلَا  

33. cAkan tetapi ia mendusta-
kan kebenaran dan berpaling.

 ﴾۳۳ۙ ي ﴿
ّٰ

تََول َو  َب 
َّ

ذ
َ
ک لِٰکۡن   َو  

malapetaka itu mematahkan tulang belakang punggungnya (Lane).
3184. Ayat ini berarti, (a). Siapakah yang akan naik bersama ruh manusia 

yang hampir akan mati, malaikat kasih sayang yang akan membawanya ke 
surga ataukah malaikat azab yang menyeretnya ke neraka Jahannam? (b). 
Manakah orangnya si tukang sihir atau juru tenung yang akan mencegah 
kedatangan kematian atau melepaskan orang dari deritanya yang tengah 
menghadapi sakratulmaut itu?

3185. Kata Sāq secara harfiah berarti betis; secara kiasan berarti 
malapetaka atau bencana. Lihat catatan no. 2177. Ayat ini berarti bahwa 
bencana demi bencana menimpa ruh yang berpisah dari jasadnya – 
kepedihan meninggalkan keluarga dan kaum kerabat lainnya ditambah 
dengan derita sengsara sakratulmaut dan azab yang menunggu orang-orang 
kafir di akhirat.

3186. Dalam kata Saddaqa terkandung arti iman sejati, sedang dalam 
kata Sallā kelakuan baik – dua asas pokok Islam. Shalat merupakan 
saripati ibadah yang adalah penyerahan diri secara mutlak dan penyesuaian 
amal perbuatan kita kepada hukum Ilahi. Jadi ayat ini berarti bahwa alam 
pikiran dan tubuh orang-orang kafir memberontak terhadap Tuhan.

a56 : 84.  b74 : 44.  c74 : 47.
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34. Kemudian ia pergi kepada 
keluarganya dengan berlagak 
sombong.

 ﴾۳۴ؕ ي ﴿
ّٰ

یََتَمط اَۡہِلٖہ  ٰۤي   ِال َذَہَب   ثُّمَ  

35. Celakalah bagi engkau, maka 
celakalah!

 ﴾۳۵ۙ ۡولٰي ﴿
َ
فَا لََک  اَۡولٰي 

36. Kemudian, celakalah bagi 
engkau, maka celakalah!3187  ﴾۳۶ؕ ۡولٰي  ﴿

َ
فَا لََک   اَۡولٰي  ثُّمَ  

37. Apakah manusia menyang-
ka bahwa ia akan dibiarkan  tanpa 
tujuan?3188

 ﴾۳۷ؕ ﴿ ي   ُسًد َک  َر
ۡ
یُّت اَۡن  ُن  نَۡسا لِۡا ا اََيۡحَسُب 

38. aBukankah ia dahulu setetes 
air mani yang dipancarkan? 

یُّۡمٰني ﴿۳۸﴾  ِنّيٍ  ّمَ ۡن   ّمِ   
ً

نُۡطَفۃ یَُک  اَلَۡم  
39. bKemudian ia menjadi se-

gumpal darah, lalu Dia mencipta-
kan dan menyempurnakannya.

 ﴾۳۹ۙ ي  ﴿ فََسّوٰ خَلََق 
َ
ف   

ً
َعلََقۃ اَن 

َ
ک ثُّمَ 

40. cLalu Dia menjadikannya 
berpasangan, laki-laki dan perem-
puan.

 ﴾۴۰ؕ ﴿ الۡاُنٰۡثي  َو  َر 
َ
ک

َ ّ
الذ ۡوَجیِۡن  الّزَ ِمۡنُہ  جََعَل 

َ
ف

41. Bukankah Dia berkuasa 
menghidupkan yang mati?3189 ﴾٪۴۱﴿ ي 

ٰ
الَۡمۡوت   َۧ یُّۡحِي    اَۡن  ٰۤي   َعل بِٰقِدٍر  ٰذلَِک  اَلَيَۡس  

3187. Pengulangan kata-kata, “celakalah bagimu,” berarti kepedihan 
rohani dan azab jasmani, atau azab di dunia dan di akhirat. Atau, kata-kata itu 
dipakai dengan tujuan menyatakan kesangatan.

3188. Seluruh anggapan bahwa Dia telah menciptakan manusia 
dari sesuatu yang tidak berarti – dari setetes nutfah (air mani) – dan 
menganugerahinya kekuatan serta kemampuan besar untuk membuat dia jadi 
pusat dan poros bagi seluruh makhluk-Nya dan kemudian membiarkannya 
hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang, itu bertentangan dengan 
kebijaksanaan Tuhan.

3189. Tuhan yang menciptakan manusia dari titik permulaan yang 
begitu tidak berarti, mempunyai kekuasaan memberikan kepadanya hidup 
baru, ketika ia telah mati dan telah berubah menjadi tulang-belulang rapuh 
dan menjadi debu. Untuk secara rohani, memberi kepadanya kemajuan yang 
tidak ada hingganya.

a18 : 38;  36 : 78;  80 : 20.  b23 : 15;  40 : 68;  96 : 3.  c92 : 4.
d17 : 51-52;  36 : 80;  46 : 34.
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Surah 76
AL-DAHR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 32, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya dan 
Ikhtisar Surah

Surah ini, seperti surah yang mendahuluinya, termasuk zaman 
Mekah pertama dan disebut juga Al-Insān. Menjelang akhir surah 
sebelumnya dinyatakan bahwa penciptaan manusia dari cairan yang 
tidak berarti dan perkembangannya menjadi makhluk manusia yang 
penuh kedewasaan dikaruniai kekuatan-kekuatan fitri besar, tidak 
boleh tidak menjurus kepada kesimpulan bahwa kehidupannya 
mempunyai tujuan agung yang harus dilaksanakannya dan bahwa 
Tuhan Mahaagung Yang telah menciptakannya dari setetes air mani 
itu, berkuasa memberikan kepadanya kehidupan baru sesudah mati.

Surah ini merupakan sambungan masalah yang sama, ialah bahwa 
manusia telah dianugerahi kemampuan-kemampuan fitri yang ajaib 
untuk naik ke martabat tinggi keruhanian. Ayat-ayat permulaannya 
memperingatkan dia kepada asal mulanya yang tidak berarti dan 
memperingatkan kepada kenyataan bahwa ia telah dilengkapi 
dengan akal dan budi, agar dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan 
kepadanya oleh para nabi Allah, ia akan membuat kemajuan ruhani 
yang tiada henti-hentinya dan dengan demikian mencapai tujuan yang 
untuk tujuan itu ia telah diciptakan. Tetapi bila guru-guru suci datang 
guna memimpin manusia kepada Tuhan, sebagian mereka menolak 
amanat Tuhan dan menerima kemurkaan-Nya, sedang lainnya yang 
lebih beruntung, menyambut seruan Ilahi dan memperoleh rahmat 
serta nikmat surgawi. Surah ini kemudian memberikan lukisan yang 
sangat indah tentang nikmat-nikmat Ilahi yang dianugerahkan kepada 
orang-orang mukmin yang muttaki di dunia dan di akhirat, sambil 
menyinggung juga dengan singkat bentuk azab yang akan diterima oleh 
orang-orang kafir di sini dan di akhirat atas penolakan amanat Ilahi 
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dengan sengaja. Dengan tegas surah ini berakhir dengan pengamatan 
bahwa Tuhan telah menurunkan Al-Qur’an untuk memimpin manusia 
ke jalan menuju kepada Tuhan, Pencipta segala makhluk; tetapi, ia 
tidak memperoleh faedah dari Al-Qur’an, kecuali bila ia menyesuaikan 
kehendaknya dengan kehendak Tuhan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Bukankah telah datang ke-
pada manusia suatu masa, ketika 
ia belum menjadi bsesuatu yang 
layak disebut? 

لَۡم   ۡہِر  الّدَ َن  ّمِ ِحیٌۡن  الِۡانَۡساِن  َعلَي  ي 
ٰ

اَت َہۡل 

 ﴾۲﴿ ۡوًرا 
ُ
ک

ۡ
ذ ّمَ َشۡیًئا  ۡن 

ُ
یَک

3. cSesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dari nutfah 
yang bercampur3190 supaya Kami 
dapat mengujinya, lalu Kami 
membuatnya mendengar, meli-
hat.

اَۡمَشاٍجۖ   ۡطَفٍۃ  
نُّ ِمۡن  الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  ا 

ِانَّ

 ﴾۳﴿ َسِمۡیًعا  ۭ بَِصیًۡرا  ٰنُہ 
ۡ
جََعل

َ
ف ۡبَتلِۡیِہ  

نَّ

4. dSesungguhnya Kami telah  
menunjukinya jalan, ada yang 
bersyukur dan ada juga yang 
tidak bersyukur. 

ا  ِاّمَ ّوَ  َشاِکًرا  ا  ِاّمَ ِبۡیَل   الّسَ َہَدیٰۡنُہ   ا 
ِانَّ

ُفۡوًرا ﴿۴﴾ 
َ
ک

5. eSesungguhnya Kami telah 
menyediakan bagi orang-orang 
kafir rantai, belenggu dan api 
yang menyala-nyala.3191

ّوَ   اَۡغلٰلًا   َو  َسلِٰسلَ۠ا  ٰکفِرِیَۡن 
ۡ
لِل اَۡعَتۡدنَا     

ۤ
ا

َ ِانّ

َسِعیًۡرا ﴿۵﴾ 

3190. Manusia diciptakan dari setetes air mani, yang zatnya sendiri 
merupakan campuran dari beberapa zat; hal ini berarti bahwa ia telah diberi 
berbagai kekuatan, kemampuan, dan sifat-sifat fitri yang dimaksudkan guna 
meraih kemajuan dalam akhlak dan ruhaninya. Proses ini hanya merujuk 
kepada peraturan umum mengenai penciptaan manusia dan bukan tidak 
mungkin itu terjadi dengan jalan lain.

3191. Tiap-tiap perbuatan yang dilakukan manusia diikuti oleh 
perbuatan bersangkutan yang dilakukan oleh Tuhan. Terlibatnya orang-
orang kafir di dalam urusan duniawi akan mengambil wujud rantai-rantai di 
akhirat; hasrat-hasrat duniawi akan mengambil bentuk belenggu leher dari 
besi, dan ketamakan serta nafsu rendah akan mengambil bentuk api neraka, 
dan seterusnya. Lihat pula catatan no. 3116. 

a1 : 1.  b19 : 68.  c18 : 38;  35 : 12;  36 : 78;  40 : 68 : 80 : 20.
d90 : 11.  e18 : 103;  29 : 69;  33 : 9;  48 : 14.



AL-DAHR Surah 76Juz 29

2021

3192. Kafūr berasal dari Kafara, yang berarti menutup atau menekan. 
Arti ayat ini ialah bahwa meneguk minuman kapur barus (kamper) akan 
membawa akibat jadi dinginnya hawa nafsu kebinatangan. Hati orang-orang 
mukmin muttaki akan disucikan dari segala pikiran kotor, dan mereka akan 
didinginkan dengan kesejukan irfan Ilahi yang mendalam.

3192A. Orang-orang mukmin yang muttaki akan minum dari cawan yang 
diisi dari sumber-sumber mata air yang digali mereka sendiri dengan bekerja 
keras, karena itulah arti kata Tafj ī r. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan 
mereka dalam kehidupan duniawi akan nampak di akhirat dalam bentuk 
sumber-sumber mata air. Itulah tingkat pertama dalam perkembangan rohani 
yang menghendaki kerja banting tulang dan tidak putus-putus pada pihak 
orang-orang mukmin, sebab selama manusia belum dapat mengendalikan 
serta menekan hawa nafsu jahatnya, selama itu ia tidak dapat membuat suatu 
kemajuan rohani. “Mata air” yang tercantum dalam ayat ini adalah mata air 
kecintaan Allah dan makrifat Ilahi.

3193. “Menyempurnakan nazar” berarti melaksanakan kewajiban-
kewajiban manusia terhadap Tuhan. Kewajiban-kewajiban manusia terhadap 
sesama manusia disebut dalam ayat berikutnya.

3194. Ayat ini berarti, (1) karena orang-orang yang beriman dan mukhlis 
mencintai Tuhan, maka untuk memperoleh ridha-Nya, mereka memberi 
makan kepada orang-orang miskin dan tawanan-tawanan; (2) Mereka 
memberi makan kepada orang-orang miskin demi ingin menjamin makan 

6. Sesungguhnya orang-orang 
yang baik, mereka akan minum 
dari piala yang campurannya 
adalah kapur barus.3192

ِمَزاُجَہا   اَن 
َ
ک ٍس 

ۡ
ا

َ
ک ِمۡن  یَۡشَربُۡوَن  الۡاَبَۡراَر   ِاّنَ  

 ﴾۶﴿ۚ افُۡوًرا 
َ
ک

7. Mata air3192A yang diminum 
hamba-hamba Allah, mereka me-
mancarkannya dengan pancaran 
yang deras.

ُرۡونََہا  یَُفّجِ ِہ 
اللّٰ ِعَباُد  بَِہا  یَّۡشَرُب  َعۡیًنا 

تَۡفِجیًۡرا ﴿۷﴾ 

8. Mereka menyempurnakan 
nadzar3193 dan takut akan suatu 
hari yang keburukannya tersebar 
luas, 

ٗہ   َشّرُ اَن 
َ
ک یَۡوًما  َيخَافُۡوَن  َو  ِر 

ۡ
ذ بِالّنَ یُۡوفُۡوَن 

ُمۡسَتِطیًۡرا ﴿۸﴾ 

9. aDan mereka memberi ma-
kan orang-orang miskin, anak 
yatim dan tawanan karena ke-
cintaan kepada-Nya3194 

ِمۡسِکۡیًنا  ٖہ  ُحّبِ َعلٰي  َعاَم 
َ

الّط یُۡطِعُمۡوَن   َو 

ّوَ  یَِتۡيمًا  ّوَ  اَِسیًۡرا ﴿۹﴾ 

a90 : 15-17.
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mereka, artinya, mereka beramal saleh dengan memberi makan kepada 
orang-orang miskin demi ingin beramal saleh, tidak untuk mencari pahala, 
penghargaan atau persetujuan atas apa yang dilakukan mereka. (3) Mereka 
memberi makan kepada orang-orang miskin, sedang mereka sendiri cinta 
kepada uang yang dibelanjakan mereka bagi orang-orang miskin itu. (4) 
Mereka memberi makan makanan yang sehat dan baik kepada orang-orang 
miskin, sebab kata Ta‘ām berarti, makanan sehat (Lane).

3195. Yaumun ‘Abūsun, hari penuh sengsara atau hari bencana, atau hari 
yang menyebabkan orang bersedih hati, dan Yaumun Qamtarīrun berarti, hari 

10. “Sesungguhnya kami mem-
beri makan kepada kamu karena  
mengharapkan keridhaan Allah, 
kami tidak mengharapkan balasan 
darimu dan tidak pula terima 
kasih.”

ۡم 
ُ

ِمۡنک نُِریُۡد  لَا  ِہ 
اللّٰ لَِوۡجِہ  ۡم 

ُ
نُۡطِعُمک َما 

ِانَّ

ۡوًرا ﴿۱۰﴾ 
ُ

َجَزٓاًء  ّوَ  لَا  ُشک

11. “Sesungguhnya kami takut 
azab dari Tuhan kami pada suatu 
hari yang muka menjadi masam 
dan penuh kesulitan.”3195 

 ﴾۱۱﴿ مَۡطِریًۡرا 
َ
ق َعُبۡوًسا  یَۡوًما  بَِّنا  ّرَ ِمۡن  خَاُف 

َ
ن ا 

ِانَّ

12. Maka Allah memelihara 
mereka dari keburukan hari itu 
dan menganugerahkan kepada 
mereka  keceriaan dan kebaha-
giaan.

نَۡضَرًۃ   ۡم 
ُ
ہ

ٰ
لَّق َو  الَۡیۡوِم  ٰذلَِک   َشّرَ  ُہ  

اللّٰ ُم  
ُ
ہ

ٰ
فََوق

 ﴾۱۲ۚ ّوَ  ُسُرۡوًرا ﴿

13. aDan Dia akan memberi 
ganjaran kepada mereka di-
sebabkan kesabarannya berupa 
kebun dan sutera, 

 ﴾۱۳ۙ   ّوَ َحِریًۡرا ﴿
ً

ۃ ۡم  بَِما َصبَُرۡوا َجّنَ
ُ
َو َجٰزىہ

14. bduduk bersandar di atas 
dipan-dipan di dalamnya, mereka 
tidak akan merasakan di dalamnya 
cterik matahari dan tidak pula 
dingin yang berlebihan. 

ِفۡیَہا  یََرۡوَن  لَا   ۚ الۡاََرٓائِِک  َعلَي  ِفۡیَہا  ِکـِٕیَۡن  ّتَ ّمُ

 ﴾۱۴ۚ ۡمًسا ّوَ  لَا  َزۡمَہِریًۡرا ﴿
َ

ش

15. Dan didekatkan naungan-
nya atas mereka dan direndahkan 
untuk memetik buah-nya 
serendah-rendahnya.

قُُطۡوفَُہا  ُذلِّلَۡت  َو  ِظلٰلَُہا  َعلَۡیہِۡم     
ً

َدانَِیۃ َو 

لِۡیلًا ﴿۱۵﴾ 
ۡ

تَذ

a22 : 24.  b18 : 32;  36 : 57;  83 : 24.  c20 : 120.
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16. aDan kepada mereka di-
edarkan bejana-bejana dari perak 
dan piala-piala bening seperti 
kaca,

ٍۃ ّوَ اَۡکَواٍب 
َ

ۡن  ِفّض نَِیٍۃ  ّمِ
ٰ
َو یَُطاُف َعلَۡیہِۡم  بِا

قََواِریَۡرا� ﴿۱۶﴾  انَۡت 
َ
ک

17. Piala-piala bening seperti 
kaca terbuat dari perak, mereka 
mengukurnya sesuai ukuran.

 ﴾۱۷﴿ تَۡقِدیًۡرا  ُرۡوَہا  قَّدَ ٍۃ  
َ

ِفّض ِمۡن  قََواِریَۡر۠ا 

18. Dan mereka di dalamnya 
diberi segelas minuman yang 
campurannya jahe,3196 

 ﴾۱۸ۚ ﴿ جَِبۡیلًا 
ۡ

َزن ِمَزاُجَہا  اَن 
َ
ک ًسا 

ۡ
ا

َ
ک ِفۡیَہا  يُۡسَقۡوَن   َو 

19. dari mata air di dalamnya 
yang bernama salsabil.3197 

 ﴾۱۹﴿ َسِبۡیلًا 
ۡ
َسل ي  تَُسّمٰ ِفۡیَہا  َعۡیًنا 

yang penuh kesedihan atau hari bencana, atau hari yang menyebabkan orang 
mengerutkan kening atau mengernyitkan kulit di antara kedua belah matanya 
(Lane).

3196. Kata Zanjabīl sebagai kata majemuk, yaitu paduan kata Zanā (naik) 
dan Jabal (gunung), berarti, ia mendaki gunung. Zanjabīl atau jahe itu sangat 
berfaedah guna membangkitkan suhu badan, panas secara alamiah. Zanjabīl 
memberi kekuatan dan membangkitkan suhu panas dalam badan yang lemah 
sehingga orang itu mampu mendaki ketinggian-ketinggian yang terjal. Kedua 
ayat itu, yang di dalamnya kata Kāfūr (kamper) dan kata Zanjabīl (jahe) 
disebut, dimaksudkan memikat perhatian kepada kedua tingkat yang orang 
mukmin harus melaluinya untuk meraih kemajuan rohani, dari tingkat rendah 
sebagai budak nafsunya ke ketinggian budipekerti dan ketakwaan. Tingkat 
pertama, yang pada tingkat itu zat-zat racun ditindas dan gejolak nafsu 
jadi mereda, disebut tingkat kafuur, sebab pada tingkat inilah penindasan 
terhadap zat-zat racun berlaku, seperti halnya kamper mempunyai khasiat 
melenyapkan akibat yang kuat dorongan nafsu. Tetapi, kekuatan rohani yang 
diperlukan guna mengatasi segala kesukaran diperoleh pada tingkat kedua, 
yang disebut tingkat Zanjabīl. Jahe rohani yang mempunyai khasiat seperti 
obat kuat pada sistem keruhanian adalah pengejawantahan keindahan dan 
kemuliaan Ilahi, yang memberi makan kepada ruh. Dibantu oleh penjelmaan 
itu, sang pengembara rohani mampu menempuh padang pasir tandus dan 
menaiki ketinggian-ketinggian terjal yang dijumpai olehnya pada perjalanan 
ruhaninya.

3197. Kata Salsabīl, yang secara harfiah berarti “menanyakan jalan yang 
harus ditempuh,” makna ayat ini adalah bahwa pada tingkat Zanjabīl, sang 
kelana rohani menjadi begitu mabuk cinta kepada Tuhan sehingga dalam 

a43 : 72.
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20. aDan mereka dikelilingi 
muda-mudi yang selalu muda. 
Apabila engkau melihat mereka 
engkau menyangka mereka itu 
mutiara-mutiara yang bertaburan.

ُدۡوَن ِۚاَذا  
َّ خَل

ُ
ّم ِولَۡداٌن  َعلَۡیہِۡم  یَُطۡوُف  َو 

 ﴾۲۰﴿ ۡنُثۡوًرا  ّمَ لُۡؤلًُؤا  ۡم  
ُ
َحِسۡبَتہ ۡم 

ُ
َراَیَۡتہ

ثلاثۃ 
ارباع
الحزب  58

21. Dan apabila engkau me-
lihat, niscaya engkau akan 
melihat kenikmatan dan kerajaan 
besar,3198

 ﴾۲۱﴿ ِبیًۡرا 
َ
ک ا 

ً
ک

ۡ
ُمل ّوَ  نَِعۡيمًا  َراَیَۡت  ثَّمَ  َراَیَۡت  ِاَذا   َو 

22. Mereka berpakaian berupa 
bsutera halus hijau dan sutera 
tebal, dan mereka mengenakan 
cgelang-gelang perak, dan Tuhan 
mereka memberinya minum 
minuman yang suci.3199

 ۪ ِاۡسَتبَۡرٌق  ّوَ  ُخۡضٌر  ُسۡنُدٍس  ثَِیاُب  ۡم 
ُ
ٰعلَِیہ

ۡم  
ُ
َربُّہ ۡم 

ُ
َسٰقہ َۚو  ٍۃ 

َ
ِفّض ِمۡن  اََساِوَر  ا  ۡوۤ

ُ
ُحّل ّوَ 

 ﴾۲۲﴿ َطُہۡوًرا  َشَرابًا 

23. d”Sungguh ini adalah 
ganjaran bagimu dan penghargaan 
atas jerih payahmu.”

ۡم  
ُ

َسۡعُیک اَن 
َ
ک ّوَ  َجَزٓاًء  لَُکۡم  اَن 

َ
ک ا 

َ
ٰہذ ِاّنَ 

ۡوًرا ﴿٪۲۳﴾ 
ُ

ۡشک ّمَ 

24. Sesungguhnya Kamilah 
yang  telah menurunkan Al-Quran 
kepada engkau secara berangsur-
angsur.3200

 ﴾۲۴ۚ ﴿ یۡلًا  ِز
ۡ
تَن َن 

ٰ
لُۡقۡرا ا َعلَۡیَک  لَۡنا  نَّزَ ۡحُن 

َ
ن ا 

نَّ ِا

ketinggiannya yang meluap-luap hendak berjumpa dengan Tuhan, ia bertanya 
di mana-mana dan kepada setiap orang akan menanyakan jalan pendekatan 
terdekat dan tercepat ke ambang pintu Ilahi.

3198. Sebagai imbuhan bagi kerajaan rohani, yang dijanjikan kepada 
orang-orang mukmin yang muttaki di akhirat, para sahabat Rasulullah 
Saw diberi hak menguasai kerajaan-kerajaan besar di zaman mereka dalam 
kehidupan ini juga.

3199. Sementara di tingkat Kāfūr pada perjalanan rohani sang kelana 
yang mabuk cinta Ilahi, ia dilukiskan berusaha minum anggur cinta Ilahi (ayat 
6) dan pada tingkat Zanjabīl ia diberi oleh orang-orang lain minuman yang 
menghidupkan (ayat 18), pada tingkat terakhir atau tingkat Salsabīl Tuhan 
Sendiri memberi dia eliksir atau zat kehidupan kekal abadi. Itulah peningkatan 
penting dalam ketiga macam minuman. Minuman pertama dicampur dengan 
kamper yang mempunyai khasiat menyejukkan. Minuman itu mendinginkan 

a52 : 25;  56 : 18.  b18 : 32; 44 : 54.  c18 : 32;  22 : 24;  35 : 34.  
d32 : 18;  43 : 73.
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25. Maka bersabarlah terhadap 
keputusan Tuhan engkau, dan 
janganlah mengikuti orang yang 
berdosa atau  orang yang tidak 
bersyukur dari antara mereka.

اَۡو   ثًِما  
ٰ
ا ۡم 

ُ
ِمۡنہ تُِطۡع  لَا  َو  َربَِّک  ِم 

ۡ
ِلحُک فَاۡصِبۡر 

 ﴾۲۵ۚ ُفۡوًرا ﴿
َ
ک

26. aDan ingatlah nama Tuhan 
engkau pada waktu pagi dan 
petang,

 ﴾۲۶ۚ اَِصۡیلًا ﴿ ّوَ   َرًۃ   
ۡ

بُک َربَِّک   اۡسَم   ِر 
ُ
اۡذک َو 

27. bDan pada sebagian malam 
bersujudlah kepada-Nya dan 
sanjunglah Dia dengan panjang 
pada waktu malam.

 ﴾۲۷﴿ َطِویۡلًا  لَۡیلًا  ۡحُہ   َسّبِ َو  لَٗہ   فَاۡسجُۡد  ۡیِل 
َّ ال ِمَن  َو 

28. cSesungguhnya mereka 
yang berdosa dan tidak bersyukur 
ini mencintai kehidupan dunia, 
dan mereka meninggalkan di 
belakang mereka hari yang sangat 
berat.

ُرۡوَن  
َ

یَذ َو   
َ

الَۡعاِجلَۃ ۡوَن  ُيِحّبُ ٓاِء 
َ
ُؤل ہٰۤ ِاّنَ 

 ﴾۲۸﴿ ثَِقۡیلًا  یَۡوًما  ۡم  
ُ
َوَرٓاَءہ

29. Kami telah menciptakan 
mereka dan menguatkan segala 
bagian tubuh mereka, dan apabila 
dKami menghendaki niscaya 
Kami ganti mereka dengan yang 
lain seperti mereka.3201

ِشۡئَنا  ِاَذا  َۚو  ۡم 
ُ
اَۡسَرہ   

ۤ
َشَدۡدنَا َو  ۡم 

ُ
َخلَۡقٰنہ ۡحُن 

َ
ن

 ﴾۲۹﴿ تَۡبِدیۡلًا  ۡم  
ُ
اَۡمَثالَہ   

ۤ
لَۡنا بَّدَ

hasrat-hasrat dan hawa nafsu rendah. Minuman kedua dicampur dengan 
jahe mempunyai khasiat memanasi yang merangsang keinginan mengejar 
nilai ketaqwaan, dan Salsabīl menandai tingkat ketiga, ketika orang-orang 
mukmin dengan sendirinya akan taat menempuh jalan yang ditunjukkan dan 
mengikuti jalan ketakwaan.

3200. Al-Qur’an diturunkan secara bertahap dan sedikit-sedikit. 
Diturunkan-nya meliputi masa 23 tahun. Proses bertahap itu bertujuan ganda. 
Proses ini membantu orang-orang mukmin mempelajari, menghafalkan, dan 
meresapkannya serta membentuk kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Al-
Qur’an itu.

Proses bertahap itu dimaksudkan pula guna memenuhi keperluan-
keperluan yang kian meningkat menurut keadaan-keadaan lingkungan yang 
berubah dan guna menguatkan keimanan dan keyakinan kaum Muslimin, 
sebab selama masa-antara itu mereka mendapat kesempatan menyaksikan 

a3 : 42;  48 : 10.  b17 : 80;  50 : 41;  52 : 50.  c17 : 19.  d56 : 62.
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30. aSungguh ini adalah suatu 
peringatan, maka barangsiapa 
menghendaki, ia mengambil jalan 
kepada Tuhan-nya.

َربِّٖہ   ِالٰي   
َ

خَذ
َّ
ات َشٓاَء  مَۡن 

َ
ف  ۚ کَِرٌۃ 

ۡ
تَذ ٰہِذٖہ  ِاّنَ 

َسِبۡیلًا ﴿۳۰﴾ 

31. bDan tidaklah Kamu meng-
hendaki kecuali yang Allah ke-
hendaki. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijak-
sana.

اَن 
َ
ک َہ  

اللّٰ ُہ ِؕاّنَ 
اللّٰ يََّشٓاَء  اَۡن  اۤ 

َّ ِال تََشٓاُءۡوَن   َما   َو 

 ﴾۳۱ۖ ﴿ َحِکۡيمًا  َعلِۡيمًا 

32. cDia memasukkan siapa 
yang Dia kehendaki3202 ke dalam 
rahmat-Nya,3203 dan orang-orang 
aniaya Dia menyediakan bagi 
mereka azab yang pedih.

لِِمیَۡن  
ٰ

الّظ َرۡحَمِتٖہَؕو  فِۡي   يََّشٓاُء   َمۡن   یُّۡدِخُل  

اَلِۡيمًا ﴿٪۳۲﴾ ابًا  
َ

َعذ ۡم 
ُ
لَہ اََعّدَ   

penyempurnaan nubuatan-nubuatan (khabar-khabar gaib) yang dikemukakan 
terlebih dahulu dalam Al-Qur’an. Diwahyukannya Al-Qur’an secara sedikit-
sedikit itu menjadikan nubuatan Bibel berikut ini genap :

 ”karena adalah hukum bertambah hukum, dan hukum bertambah 
hukum, syarat bertambah syarat dan syarat bertambah syarat, di sini sedikit 
di sana sedikit.” (Yesaya 28: 10).

3201. Tuhan telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-
baiknya (QS.95: 5) agar ia dapat mengembangkan dan menjelmakan dalam 
dirinya sifat-sifat Ilahi. Jadi, bila orang-orang kafir menolak mengambil 
faedah dari ajaran Al-Qur’an, mereka akan digantikan oleh kaum lain yang 
menginginkannya.

3202. Di samping arti yang diberikan dalam terjemahan, ayat ini mungkin 
berarti; (1) Kehendak Tuhan-lah yang mengharuskan kamu mempergunakan 
kehendakmu mengambil jalan menuju kepada Tuhan-mu dan dengan 
demikian diizinkan masuk ke haribaan kasih sayang-Nya. (2) Kamu tidak 
dapat menempuh jalan menuju Tuhan-mu, kecuali bila kamu menundukkan 
dan menyesuaikan kehendakmu kepada kehendak Ilahi. (3) Seharusnya kamu 
menundukkan kehendakmu kepada kehendak Tuhan, namun kamu rupanya 
tidak berbuat demikian.

3203. Ayat ini dapat berarti pula bahwa Tuhan memasukkan ke haribaan 
kasih sayang-Nya orang yang dirinya sendiri menghendaki dimasukkan ke 
haribaan kasih sayang Tuhan dengan menaati perintah-perintah-Nya.

a73 : 20;  74 : 55;  80 : 12.  b18 : 25;  74 : 57;  81 : 30.  c48 : 26.
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Surah 77
AL-MURSALĀT
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 51, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya.

Noldeke dan Muir menetapkan turunnya surah ini – mungkin juga 
betul – pada tahun keempat Nabawi. Seperti surah-surah Makkiyah 
lainnya surah ini pun membahas masalah kebangkitan dan sebagai 
keterangan, dikemukakannya perubahan ruhani besar yang ditimbulkan 
oleh nabi-nabi Allah di antara kaum mereka, terutama perubahan ajaib 
dalam akhlak yang diwujudkan oleh Rasulullah Saw dalam kehidupan 
orang-orang Arab biadab dan terbelakang itu. Kedatangan nabi-nabi 
Allah telah dibandingkan dalam surah ini dengan Hari Hisab, ketika 
orang-orang jahat akan dipisahkan dari orang-orang baik atau, kalau 
memakai bahasa kiasan yang indah, bagaikan biji dipisahkan dari 
kulitnya. Pada hari hisab itu orang-orang berdosa akan dihukum dan 
orang-orang muttaki akan menerima ganjaran atas amal salehnya. 
Surah ini memberi gambaran yang sangat tepat dan cocok tentang 
azab – sesuai dengan perbuatan jahat mereka – yang akan ditimpakan 
di akhirat kepada para pelawan dan pelanggar hukum Ilahi, dan 
menggambarkan lebih lanjut rahmat dan nikmat surga yang akan 
dianugerahkan kepada mereka, yang mengatur gaya kehidupan dan 
perilaku mereka sesuai dengan hukum-hukum itu. Guna mendukung 
paham tentang Kebangkitan, surah ini mengutarakan dengan sangat 
meyakinkan, perkembangan setetes air mani yang kelak menjadi 
manusia yang sempurna bentuknya lagi diperlengkapi dengan 
kekuatan-kekuatan fitri besar – sungguh merupakan suatu keajaiban 
penciptaan. Menjelang akhir, surah ini menjelaskan kepada orang-
orang kafir bahwa penolakan mereka terhadap wahyu Al-Qur’an itu 
karena tanpa didukung oleh akal sehat mereka.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi mereka yang di-
utus3204 menyiarkan kebaikan,

 ﴾۲﴿ۙ َو الُۡمۡرَسلِٰت  ُعۡرفًا 

3. Kemudian mereka cepat 
bergerak maju dengan secepat-
cepatnya,3205

 ﴾۳﴿ۙ َعۡصًفا  فَالٰۡعِصٰفِت 

4. Demi mereka yang me-
nyebar luaskan kebenaran dengan 
seluas-luasnya,3206

 ﴾۴ۙ ﴿ نَۡشًرا  ِشٰرِت  الّنٰ ّوَ 

5. Maka mereka membeda-
kan3207 kebenaran dan kebatilan 
dengan dengan sejelas-jelasnya,

 ﴾۵﴿ۙ فَۡرقًا  ِت 
ٰ
رِق

ٰ
فَالۡف

6. Lalu mereka menyampaikan 
peringatan jauh dan luas,

 ﴾۶﴿ۙ ًرا 
ۡ

ِذک ِقٰیِت 
ۡ
فَالُۡمل

7. Sebagai alasan bagi seba-
gian orang atau peringatan3208 
bagi yang lain,

 ﴾۷﴿ۙ ًرا 
ۡ

ًرا  اَۡو  نُذ
ۡ

ُعذ

3204. Wujud-wujud atau makhluk-makhluk yang disebut di dalam 
ayat ini dan empat ayat berikutnya, telah dianggap oleh berbagai sumber 
mengisyaratkan kepada angin, malaikat, rasul-rasul Allah dan para pengikut 
mereka; dan terutama dan sangat kena kepada para sahabat Rasulullah Saw 
Bertalian dengan para sahabat, ayat ini akan berarti bahwa mula-mula para 
sahabat Rasulullah Saw menyebarkan seruan Islam dengan perlahan-lahan 
dan lemah lembut. 

3205. Sesudah kesukaran-kesukaran awal dalam rangka usaha tabligh 
dapat diatasi, para sahabat bergerak lebih cepat dan meneruskan seruan Islam 
dengan semangat lebih berkobar; atau, ayat ini dapat berarti bahwa dengan 
bantuan ajaran Al-Qur’an, mereka menghancurkan kepalsuan dan kekuatan-
kekuatan kejahatan di hadapan mereka menjadi laksana potongan jerami 
dihembus angin. 

3206. Mereka menyatakan dan menyebarkan seruan kebenaran ke 
tempat-tempat jauh dan dengan seluas-luasnya; atau menyebarkan benih-
benih kebaikan ke mana-mana.

3207. Dengan penyebaran Amanat Al-Qur’an, akan menjadi nyata 

a1 : 1.
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bedanya kebenaran dari kepalsuan dan orang-orang baik dari orang-orang 
jahat.

3208. Ayat ini berarti bahwa kenyataan akan dibuktikan, bahwa mereka 
telah menyampaikan dan menunaikan tugas kewajiban yang telah diserahkan 
kepada mereka dengan sebaik-baiknya.

3209. Ayat ini berarti, ketika berbagai malapetaka hampir menimpa 
kaum itu. Orang-orang Arab menganggap lenyapnya bintang-bintang sebagai 
pertanda bencana hampir tiba.

3210. Ketika berbagai bencana dan kemalangan menimpa dunia.
3211. Ketika terjadi perubahan-perubahan besar, atau ketika orang-orang 

berkuasa lagi berpengaruh direndahkan; atau ketika lembaga-lembaga yang 
telah tua dan usang dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Pendek kata, ketika 
seluruh tatanan yang telah menjadi rusak itu mati.

3212. Ketika seorang pembaharu samawi datang dengan kekuatan dan 
jiwa rasul-rasul Allah serta seolah-olah memakai jubah-jubah mereka.

8. aSesungguhnya apa yang 
telah dijanjikan kepadamu pasti 
akan terjadi.

 ﴾۸﴿ؕ لََواِقٌع  تُۡوَعُدۡوَن   َما 
ِانَّ

9. bMaka apabila bintang-
bintang telah pudar cahayanya,3209  ﴾۹﴿ۙ ُطِمَسۡت  جُۡوُم 

ُّ
الن فَِاَذا 

10. cDan apabila langit ter-
belah,3210  ﴾۱۰ۙ فُِرَجۡت ﴿ َمٓاُء   الّسَ ِاَذا  َو  

11. Dan apabila gunung-
gunung dihancurkan3211 seperti 
debu,

 ﴾۱۱ۙ ِجَباُل  نُِسَفۡت ﴿
ۡ

َو  ِاَذا  ال

12. Dan apabila rasul-rasul 
diutus3212 pada waktu yang 
ditentukan, 

 ﴾۱۲ؕ ُسُل  اُّقَِتۡت ﴿ َو  ِاَذا  الّرُ

13. Hingga hari apakah tanda-
tanda itu ditangguhkan? 

 ﴾۱۳ؕ لَۡت ﴿ اُّجِ یَۡوٍم  لِاَّيِ  
14. Hingga Hari Keputusan,  ﴾۱۴ۚ لَِیۡوِم  الَۡفۡصِل ﴿

a51 : 6.  b82 : 3.  c78 : 21;  82 : 2.
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3213. Ayat ini dan tiga ayat sebelumnya merujuk kepada proses yang 
latif (halus) berkenaan dengan perkembangan setetes air mani di dalam rahim 
ibu menjadi manusia yang utuh lagi sempurna dan sungguh merupakan suatu 
keajaiban Takhlīq (penciptaan). Proses kejadian itu dikemukakan sebagai 
keterangan guna mendukung masalah kebangkitan sebab ada kesejajaran 
yang indah antara kedua proses itu, rahim ibu ibarat kehidupan manusia di 
bumi ini dan kelahirannya ke dunia seibarat dengan kebangkitan.

15. Dan apakah engkau tahu 
apa Hari Keputusan itu?

 ﴾۱۵ؕ   اَۡدٰرىَک َما یَۡوُم الَۡفۡصِل ﴿
ۤ
َو  َما

16. Celakalah pada Hari itu 
bagi orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾۱۶﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   َویٌۡل  

17. Apakah Kami tidak mem-
binasakan kaum-kaum terdahulu?

 ﴾۱۷ؕ لِیَۡن ﴿ الۡاَّوَ نُۡہلِِک   اَلَۡم  
18. aKemudian Kami akan 

mengikutkan mereka yang datang 
belakangan.

ِخِریَۡن ﴿۱۸﴾ 
ٰ

ُم  الۡا
ُ
ثُّمَ  نُۡتِبُعہ

19. Demikianlah Kami mem-
perlakukan orang-orang berdosa.

 ﴾۱۹﴿ بِالُۡمۡجِرِمیَۡن  نَۡفَعُل  لَِک 
ٰ

ذ
َ
ک

20. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

بِیَۡن ﴿۲۰﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   َویٌۡل  

21. Bukankah Kami telah 
menciptakan kamu dari bair yang 
hina,

 ﴾۲۱ۙ ِہیٍۡن ﴿ ٓاٍء ّمَ ۡن ّمَ ۡم  ّمِ
ُّ

ۡخلُۡقک
َ
اَلَۡم  ن

22. Dan Kami menempatkan-
nya pada tempat yang terpelihara,

ِکیٍۡن ﴿۲۲﴾  ٰنُہ  فِۡي  قََراٍر  ّمَ
ۡ
جََعل

َ
ف

23. Hingga batas waktu ter-
tentu?

 ﴾۲۳ۙ ۡعُلۡوٍم ﴿ ِالٰي  قََدٍر  ّمَ
24. Demikianlah Kami me-

nentukan,3213 Kami adalah se-
baik-baik yang menentukan. 

فََقَدۡرنَا ۖ فَِنۡعَم  الٰۡقِدُرۡوَن ﴿۲۴﴾ 

25. Celakalah pada Hari itu 
bagi orang-orang yang men-
dustakan kebenaran. 

بِیَۡن ﴿۲۵﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   َویٌۡل  

a6 : 134.  b32 : 9.
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26. aApakah Kami tidak men-
jadikan bumi cukup menampung, 

 ﴾۲۶ۙ ۡجَعِل الۡاَۡرَض  کَِفاتًا ﴿
َ
اَلَۡم  ن

27. yang hidup dan yang 
mati?3214  ﴾۲۷ۙ اَۡحَیٓاًء  ّوَ  اَۡمَواتًا ﴿

28. bDan Kami jadikan di 
dalamnya gunung-gunung yang 
tinggi, dan Kami memberi minum 
kamu dengan air tawar.3215 

ۡم 
ُ

اَۡسَقۡیٰنک ّوَ  ِمٰخٍت 
ٰ

ش َرَواِسَي  ِفۡیَہا  َنا 
ۡ
َجَعل ّوَ 

 ﴾۲۸ؕ فَُراتًا ﴿ ٓاًء   ّمَ

29. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran.

بِیَۡن ﴿۲۹﴾  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   َویٌۡل  

30. Pergilah kamu kepada apa 
yang dahulu kamu mendusta-
kannya. 

 ﴾۳۰ۚ ﴿ بُۡوَن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک بِٖہ  ُکۡنتُۡم  َما  ِالٰي  ا   ِانَۡطلُِقۡوۤ

31. Mereka akan diperintah: 
Sekarang pergilah kepada 
naungan yang mempunyai tiga 
cabang.3216

 ﴾۳۱ۙ ُشَعٍب ﴿ ثَلِٰث  ِذۡي  ِظّلٍ   ِالٰي  ا   ِانَۡطلُِقۡوۤ

3214. Segala makhluk hidup di bumi, dan apabila makhluk-makhluk 
itu mati, sisa-sisa jasad kasar mereka dalam suatu bentuk (tertentu) atau 
lainnya, tetap tinggal di bumi. Ayat ini dapat juga mengisyaratkan kepada 
hukum gravitasi (gaya tarik bumi) atau kepada gerak putar bumi pada 
sumbunya atau peredarannya mengelilingi matahari. Kata Kifāt dapat pula 
berarti bahwa segala keperluan jasmani manusia telah terpenuhi di bumi.

3215. Gunung-gunung berperan sebagai tempat-tempat penampungan 
air ukuran raksasa yang disediakan alam.

3216. Kepercayaan-kepercayaan salah, kebiasaan-kebiasaan upacara 
orang-orang kafir akan mengambil bentuk bayangan yang mempunyai 
tiga cabang di akhirat. Atau, menurut Ibn ‘Abbas, isyarat itu kepada 
paham Kristen ialah trinitas. Atau, ayat ini dapat berarti bahwa orang-
orang kafir akan disiksa dari kanan, dan kiri, dan dari atas. Tambahan 
pula, guru-guru kebijakan budipekerti merujuk kepada tiga unsur yang 
bekerja berlawanan arah dengan perkembangan kesadaran manusia 
terhadap kewajiban-kewajiban – kekurangan daya tanggap, kekurangan 
daya pikir, dan kekurangan daya pertimbangan. Demikian pula, tiga unsur 
dikatakan bekerja menentang gerak hati yang mengajak kepada akhlak – 
rasa takut, keangkuhan dan nafsu birahi. Dalam istilah ilmu jiwa kita dapat 
menyatakan, bahwa tiga unsur itu bertanggung-jawab menjerumuskan 

a7 : 26.  b13 : 4;  15 : 20;  21 : 32 : 31 : 11.
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32. Yang tidak memberi ke-
teduhan dan tidak pula berguna 
untuk menolak nyala api,3217

 ﴾۳۲ؕ َہِب ﴿
َّ
ا  َظلِۡیٍل  ّوَ لَا یُۡغِنۡي ِمَن الل

َّ ل

33. Sesungguhnya ia melontar-
kan nyala api seperti istana-
istana3218 yang besar,

 ﴾۳۳ۚ الَۡقۡصِر ﴿
َ
ک بَِشَرٍر   تَۡرِمۡي   َہا  

ِانَّ

34. Seakan-akan mereka itu 
unta-unta berwarna kuning.3218A  ﴾۳۴ؕ ﴿ ٌر 

ۡ
ُصف ِجٰملٌَت  ٗہ  

نَّ
َ
ا

َ
ک

35. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾۳۵﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل 

36. Inilah Hari ketika mereka 
atidak akan mampu berkata-
kata,3219

 ﴾۳۶ۙ ﴿ یَۡنِطُقۡوَن  لَا  یَۡوُم  ا 
َ

ٰہذ

37. bDan tidak diizinkan bagi 
mereka mengemukakan alasan,3220 فََیۡعَتِذُرۡوَن ﴿۳۷﴾  ۡم  

ُ
لَہ یُۡؤَذُن   لَا  َو 

38. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾۳۸﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ   َویٌۡل  

39. cInilah Hari Keputusan, 
Kami mengumpulkan kamu dan 
bangsa-bangsa yang terdahulu.

 ﴾۳۹﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ َو  ۡم 
ُ

َجَمۡعٰنک الَۡفۡصِل  یَۡوُم  ا 
َ

ٰہذ

manusia ke neraka – salah persepsi dan kesimpulan, kejahatan seksual, dan 
kemalasan.

3217. Lihat QS.56: 43-45.
3218. Karena orang-orang kafir mencari kemudahan dan kesenangan 

dan merasa bangga memiliki puri-puri dan bangunan-bangunan megah, maka 
dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka akan mengambil bentuk 
lidah-lidah api yang menjilat-jilat ke atas tinggi-tinggi seperti puri-puri 
berukuran raksasa.

3218A. Orang-orang Arab mempunyai rasa kebanggaan akan unta-unta 
mereka, yang merupakan sumber kekayaan terbesar mereka.

3219. Lihat catatan no. 2457.
3220. Dosa orang-orang kafir telah dibuktikan sepenuhnya; mereka tidak 

diizinkan mengajukan suatu dalih atau keterangan apa pun.

a78 : 39.  b9 : 66;  66 : 8.  c37 : 22.
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40. Maka jika kamu mempunyai 
rencana buruk, maka lakukanlah 
rencana buruk itu terhadapku,3221

ۡیٌد  فَِکۡیُدۡوِن ﴿۴۰﴾ 
َ
اَن  لَُکۡم  ک

َ
فَِاۡن ک

41. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾٪۴۱﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل   

42. Sesungguhnya aorang-
orang yang bertakwa berada 
dalam tempat-tempat teduh dan 
bermata air,

 ﴾۴۲ۙ ُعُیۡوٍن ﴿ ّوَ  ِظلٍٰل  فِۡي  ِقیَۡن  الُۡمّتَ ِاّنَ  

43. Dan bbuah-buahan, dari apa 
yang mereka inginkan.

 ﴾۴۳ؕ يَۡشَتُہۡوَن ﴿ ِممَّا  فََواِکَہ   ّوَ  
44. Dia berfirman kepada me-

reka, “Makanlah dan minumlah 
dengan sepuas-puasnya karena 
apa yang telah kamu kerjakan,”

 ﴾۴۴﴿ تَۡعَمُلۡوَن  ۡنتُۡم 
ُ
ک َہِنۡیٓــًٔا  ۭ بَِما  َربُۡوا 

ۡ
اش َو  ُلۡوا 

ُ
ک

45. “Sesungguhnya, demikian-
lah Kami membalas mereka yang 
berbuat kebaikan.”

 ﴾۴۵﴿ الُۡمۡحِسِنیَۡن  ۡجِزي 
َ
ن لَِک  

ٰ
َکذ ا 

ِانَّ

46. Celakalah pada  hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾۴۶﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل  

47. cMakanlah dan bersenang-
senanglah sebentar di dunia ini, hai 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran, sesungguhnya kamu 
adalah orang-orang yang berdosa.

 ﴾۴۷﴿ ۡجِرُمۡوَن 
ُ

ّم ۡم  
ُ

ک
ِانَّ قَلِۡیلًا   ُعۡوا   تََمّتَ َو  ُلۡوا 

ُ
ک

48. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran.

 ﴾۴۸﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل  

49. Dan apabila dikatakan 
kepada mereka, “Rukuklah 
kamu”, mereka tidak mau rukuk.

ُعۡوَن ﴿۴۹﴾ 
َ
یَۡرک لَا   ُعۡوا  

َ
اۡرک ُم  

ُ
لَہ ِقۡیَل  ِاَذا  َو  

3221. Musuh-musuh Rasulullah Saw telah ditantang untuk melakukan 
rencana mereka yang buruk terhadap beliau.

a56 : 31.  b52 : 23;  55 : 53;  56 : 33.  c14 : 31.

R.2
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50. Celakalah pada Hari itu 
orang-orang yang mendustakan 
kebenaran. 

 ﴾۵۰﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل  

51. Maka perkataan yang 
manakah3222 sesudah itu, yang 
akan mereka imani?

�﴾٪۵۱﴿ یُۡؤِمنُۡوَن  َحِدیٍۡث  ۭ بَۡعَدٗہ  ّيِ 
َ
فَِبا 

3222. Karena orang-orang kafir yang sial itu telah menolak menerima 
Al-Qur’an, sebuah Kitab yang begitu bersih dari kesalahan, mereka tidak 
pernah akan menyimak kebenaran dan menemukan jalan yang lurus.
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Surah 78
AL-NABA’

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 41, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Waktu diturunkan, Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diberi nama Al-Naba’ karena membahas masalah luar 
biasa pentingnya, ialah, kepastian terjadinya Kiamat, keunggulan Al-
Qur’an atas semua kitab wahyu lainnya, dan keunggulan Islam atas 
semua agama lainnya. Hari keputusan, ialah, hari ketika pengakuan Al-
Qur’an ini akan menjadi kenyataan yang pasti, disebut dua kali dalam 
surah sebelumnya dan diulangi lagi di dalam surah ini. Menurut para 
Mufassirin, surah ini diturunkan di masa sangat awal risalah Rasulullah 
Saw di Mekah. Noldeke menyetujui pendapat para ulama Islam itu. 
Surah ini dimulai dengan merinci karunia-karunia besar Tuhan yang 
dianugerahkan kepada manusia, dan perhatian kita diarahkan kepada 
isyarat-isyarat yang tersimpul di dalamnya, bahwa ia (manusia) telah 
ditempatkan di atas bumi ini guna memenuhi tujuan tertentu dan 
kehidupannya di sini adalah penyemaian benih bagi hari depan kekal 
abadi dan akan diikuti oleh Hari Hisab.

Kemudian surah ini memberikan lukisan singkat tetapi 
membangkitkan rasa ngeri tentang Hari itu, dan gambaran jelas 
mengenai nikmat-nikmat surga yang menunggu orang-orang muttaki 
dan mengenai siksaan yang hebat yang akan ditimpakan kepada para 
penolak kebenaran di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
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3223. Pembubuhan kata sifat al-‘Azīm (mahabesar) kepada kata al-Nabā‘, 
yang kata itu sendiri berarti pula “berita atau kejadian besar,” mengisyaratkan 
kepada keistimewaan dan pentingnya kejadian yang disebut di sini.

JUZ XXX

1. Aku Baca dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Tentang apakah mereka 
saling bertanya?

 ﴾۲﴿ۚ یَتََسٓاَءلُۡوَن  َعّمَ  الجزء    30
الحزب   59

3. Tentang berita yang 
besar,3223  ﴾۳﴿ۙ الَۡعِظۡیِم  َبِا  الّنَ  َعِن 

4. yang tentang itu mereka 
berselisih.3224  ﴾۴﴿ؕ ُمۡخَتلُِفۡوَن  ِفۡیِہ   ۡم  

ُ
ہ ِذۡي 

َّ   ال
5. Sekali-kali tidak, asegera 

mereka akan mengetahui,
 ﴾۵﴿ۙ َسَیۡعلَُمۡوَن  ا  

َّ ل
َ
  ک

6. Kemudian, sekali-kali tidak, 
segera mereka akan mengetahui.

ا  َسَیۡعلَُمۡوَن ﴿۶﴾ 
َّ ل

َ
  ثُّمَ  ک

7. bTidakkah Kami telah men-
jadikan bumi sebagai hamparan?

 ﴾۷﴿ۙ ِمٰہًدا  الۡاَۡرَض  ۡجَعِل 
َ
ن   اَلَۡم  

8. D a n  g u n u n g - g u n u n g 
sebagai pasak?

 ﴾۸۪ ِجَباَل  اَۡوتَاًدا ﴿
ۡ

  ّوَ  ال
9. cDan Kami telah men-

ciptakanmu berpasang-pasangan,
 ﴾۹﴿ۙ ۡم   اَۡزَواًجا 

ُ
  ّوَ  َخلَۡقٰنک

10. Dan Kami telah menjadikan 
tidurmu untuk istirahat,

 ﴾۱۰ۙ ﴿ ُسَباتًا  ۡم 
ُ

نَۡوَمک َنا 
ۡ
َجَعل ّوَ    

11. dDan Kami telah menjadikan 
malam sebagai pakaian,

 ﴾۱۱ۙ ﴿ لَِباًسا  ۡیَل 
َّ ال َنا 

ۡ
َجَعل ّوَ    

12. eDan Kami telah men-
jadikan siang untuk mencari 
penghidupan,

 ﴾۱۲ۚ ﴿ َمَعاًشا  َہاَر  الّنَ َنا 
ۡ
َجَعل ّوَ    

a102 : 4-5.  b2 : 23;  20 : 54;  51 : 49.  c36 : 37;  51 : 50;  75 : 40;  92 : 4.   d6 : 97;  25 : 48;  28 : 74.  
e17 : 13;  28 : 74.  
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3224. Orang-orang kafir tidak percaya bahwa hari Hisab itu akan terjadi.
3225. Tujuh buah planet terbesar anggota tata-surya, yang diantaranya 

matahari sebagai pusatnya, atau tujuh tingkat kemajuan rohani manusia yang 
telah disebut dalam Surah al-Mukminun.

3226. Dalam ayat-ayat ini (7-17) telah disebut beberapa karunia Ilahi 
dasar, yang menjadi tumpuan utama guna jaminan hidup jasmani manusia; 
maksudnya adalah bahwa Tuhan yang telah membuat tatanan yang begitu 
sempurna untuk jaminan hidup jasmani manusia, tidak mungkin lalai 
membuat persediaan serupa itu bagi jaminan hidup ruhaninya.

3227. Pada hari Keputusan – hari Kejatuhan kota Mekah – kaum Quraisy, 
seakan-akan oleh peniupan nafiri telah dihimpunkan di hadapan Rasulullah 
Saw, dan mereka memohon agar kezaliman-kezaliman dan pelanggaran-
pelanggaran mereka dimaafkan.

13. aDan Kami telah men-
jadikan di atas kamu tujuh langit 
yang kuat,3225*

 ﴾۱۳ۙ ﴿ ِشَداًدا  َسۡبًعا  ۡم 
ُ

فَۡوقَک بََنۡیَنا  ّوَ    

14. Dan Kami telah menjadikan 
matahari sebuah pelita yang 
bersinar terang,

 ﴾۱۴۪ اًجا  ﴿ ّہَ ّوَ ِسَراًجا  َنا 
ۡ
َجَعل   ّوَ 

15. bDan Kami telah menurun-
kan dari awan-awan yang tebal 
air hujan yang lebat, 

 ﴾۱۵ۙ ﴿ ّجَاًجا 
َ
ث َمٓاًء   الُۡمۡعِصٰرِت  ِمَن  اَنَۡزلَۡنا  ّوَ   

16. cSupaya Kami mengeluar-
kan dengan itu biji-bijian dan 
tumbuh-tumbuhan,

 ﴾۱۶ۙ نََباتًا ﴿ ّوَ  ا  َحّبً بِٖہ  ۡخِرَج 
ُ

  لِّن

17. dDan kebun-kebun yang 
rimbun.3226  ﴾۱۷ؕ ٍت اَلَۡفافًا ﴿   ّوَ َجّنٰ

18. Sesungguhnya Hari Ke-
putusan itu telah ditetapkan,  ﴾۱۸ۙ اَن  ِمۡیَقاتًا ﴿

َ
  ِاّنَ  یَۡوَم  الَۡفۡصِل ک

19. ePada Hari nafiri akan 
ditiup, maka kamu akan datang 
berkelompok-kelompok,3227

 ﴾۱۹ۙ ﴿ َواًجا 
ۡ
اَف تُۡوَن 

ۡ
فََتا ۡوِر  الّصُ فِي  یُۡنَفُخ  یَّۡوَم    

20. Dan langit akan dibuka, 
maka jadilah pintu-pintu.3228  ﴾۲۰ۙ ﴿ اَبَۡوابًا  انَۡت 

َ
فَک َمٓاُء  الّسَ فُِتحَِت  ّوَ    

a23 : 18.  b6 : 7;  71 : 12;  78 : 15;  80 : 26.  c80 : 28-29.  d80 : 31.  
e18 : 100;  20 : 103; 27 : 88;  36 : 52.

* Di sini kata langit masuk ke dalam topik bahasan, karena seringkali digunakan kata itu 
dimahdzufkan (disembunyikan). Oleh karena itu jika sekiranya dimunculkan dalam bahasa 
Urdu, tidak perlu diletakkan didalam kurung.
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21. aDan gunung-gunung akan 
dijalankan, maka akan seperti 
fatamorgana,3229*

 ﴾۲۱ؕ َسَرابًا ﴿ انَۡت 
َ
فَک ِجَباُل 

ۡ
ال َرِت  ِ

ُسیّ ّوَ    

22. Sesungguhnya Jahanam 
adalah tempat mengintai,

 ﴾۲۲ۙ ِمۡرَصاًدا ﴿ انَۡت 
َ
ک َم  

َ َجَہنّ   ِاّنَ  
23. Tempat kembali bagi orang-

orang yang melampaui batas,
 ﴾۲۳ۙ ﴿ بًا 

ٰ
َما اِغیَۡن 

َ
لِّلّط   

24. bYang akan tinggal di 
dalamnya berabad-abad lamanya,

 ﴾۲۴ۚ ﴿ بًا  اَۡحَقا  
ۤ
ِفۡیَہا ِبِثیَۡن 

ّٰ ل   
25. Mereka tidak akan me-

rasakan di dalamnya kesejukan3230 
dan tidak pula minuman,

 ﴾۲۵ۙ ﴿ بًا  ا َشَر لَا  ّوَ  بَۡرًدا  ِفۡیَہا  َن  قُۡو ۡو
ُ

یَذ لَا    

26. cKecuali air mendidih dan 
cairan busuk yang dingin 
sekali.3230A**

 ﴾۲۶ۙ اقًا ﴿ ا  َحِمۡيمًا  ّوَ  َغّسَ
َّ   ِال

27. Pembalasan yang setimpal.  ﴾۲۷ؕ فَاقًا  ﴿   َجَزٓاًء   ّوِ
28. Sesungguhnya mereka 

tidak takut kepada penghisaban.
 ﴾۲۸ۙ ِحَسابًا ﴿ یَۡرُجۡوَن   لَا   انُۡوا  

َ
ک ۡم  

ُ
ہ

 ِانَّ
29. dDan mereka sungguh-

sungguh telah mendustakan 
tanda-tanda Kami.

 ﴾۲۹ؕ ابًا ﴿
َّ

ِکذ ٰیِتَنا 
ٰ
بِا بُۡوا 

َّ
ذ

َ
ک   ّوَ  

3228. Pada waktu tanda-tanda Samawi akan diperlihatkan dalam jumlah 
besar untuk menolong orang-orang muttaki dan supaya orang-orang berdosa 
menjadi kalang kabut.

3229. Ayat ini berarti (1) mereka yang mempunyai kekuasaan dan 
kedudukan akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka; (2) oleh gencarnya 
gempuran lasykar Islam, kerajaan-kerajaan besar dan kokoh kuat akan runtuh 
laksana bukit-bukit pasir longsor dan lenyap demikian rupa sehingga wujud 
mereka yang dahulu nampak hanya suatu pemandangan khayal belaka.

3230. Bard berarti, kesejukan; kenyamanan; kemudahan hidup; tidur 
(Lane).

3230A. Pelampiasan nafsu angkara murka serta sikap dingin dan tidak 
acuh terhadap kebajikan dan ketakwaan orang-orang berdosa, akan mengambil 
bentuk seperti air mendidih dan minuman yang sangat dingin dan berbau busuk.

a18 : 48;  52 : 11;  81 : 4.  b11 : 108.  c6 : 71;  69 : 37.  d2 : 40;  7 : 37.

(Mufradat Imam Raghib ) ااسََّراب : الذََّهاُب فِى ُحدُْور *
(Mufradat Imam Raghib ) : الغَسَّاق : َما يُْقَطُر ِمن ُجلُْوِد اَْهُل النَّار **
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30. aDan segala sesuatu  Kami 
telah mencatatnya  dalam sebuah 
kitab.3231

 ﴾۳۰ۙ کِٰتًبا ﴿ اَۡحَصۡیٰنُہ   ۡيٍء  
َ

ش  
َ

ّل
ُ
ک َو    

31. Maka rasakanlah olehmu; 
maka Kami tidak akan pernah 
menambah bagi kamu kecuali 
azab.

ابًا ﴿٪۳۱﴾ 
َ

َعذ ا 
َّ ِال ۡم  

ُ
ِزیَۡدک

نَّ فَلَۡن  ۡوقُۡوا  
ُ

فَذ 

32. Sesungguhnya bagi orang-
orang bertakwa sudah ditetapkan 
kemenangan.

 ﴾۳۲ۙ ﴿ َمَفاًزا  ِقیَۡن  ُمّتَ
ۡ
لِل ِاّنَ    

33. Kebun-kebun dan anggur,3232*  ﴾۳۳ۙ   َحَدٓائَِق َو  اَۡعَنابًا ﴿
34. bDan gadis-gadis remaja 

yang sebaya,3233  ﴾۳۴ۙ اَتَۡرابًا ﴿ َواِعَب  
َ
ک   ّوَ

35. Dan piala-piala yang terisi 
penuh,3234  ﴾۳۵ؕ ِدَہاقًا ﴿ ًسا 

ۡ
ا

َ
ک   ّوَ  

3231. Penemuan televisi, radio, pita suara serta alat-alat serupa itu 
telah membuktikan kenyataan bahwa bukan saja perbuatan-perbuatan 
manusia, bahkan kata-kata yang diucapkannya pun dapat disimpan dan pada 
hakikatnya, dapat diulang kembali. Lihat pula catatan no 2456.

3232. Di antara nikmat-nikmat surgawi, pepohonan anggur amat sering 
disebut-sebut dalam Al-Qur’an. Ini disebabkan karena anggur merupakan 
makanan enak dan mengandung zat penguat badan. Buah anggur dapat 
diawetkan untuk masa yang panjang, dan dapat menyebabkan mabuk. 
Ketakwaan pun memiliki ketiga ciri khas tersebut. Jadi pohon anggur 
merupakan ganjaran yang cocok bagi orang-orang muttaki.

3233. Orang-orang muttaki akan mempunyai teman-teman hidup atau 
istri-istri yang akan memiliki kesegaran dan semangat muda serta akan 
menikmati segala kedudukan mulia. Mereka pun berasal dari keturunan yang 
mulia dan akan dirangsang oleh keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan 
tinggi lagi mulia. Kata Kā‘ib – yang bentuk jamaknya Kawā‘ib – berarti, 
kemuliaan; kebesaran; ketinggian (Lane). Di tempat lain dalam Al-Qur’an 
(QS.56:35) teman-teman hidup orang-orang mukmin yang muttaki telah 
digambarkan sebagai Furūsyun Marfū‘atun, yaitu jodoh-jodoh mulia. Untuk 
pembahasan lengkap mengenai sifat dan arti sebenarnya nikmat-nikmat 
surgawi, lihat Surah al-Tūr, al-Rahmān dan al-Wāqi’ah.

a36 : 13.  b56 : 38.

* Lihatlah Mufradat Imam Raghib pada kata َعنَب

R.2
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36. aMereka tidak akan men-
dengar di dalamnya perkataan 
sia-sia dan tidak pula dusta.

بًا ﴿۳۶﴾ 
ّٰ

ِکذ لَا  ّوَ  لَۡغًوا  ِفۡیَہا  يَۡسَمُعۡوَن    لَا 

37. Ganjaran dari Tuhan eng-
kau, pemberian yang cukup.

 ﴾۳۷ۙ ِحَسابًا ﴿ َعَطٓاًء   بَِّک  ّرَ ۡن   ّمِ   َجَزٓاًء   
38. bTuhan langit dan bumi dan 

apa yang ada di antara keduanya, 
Yang Maha Pemurah, mereka 
tidak mempunyai kekuatan untuk 
berbicara dengan Dia.

بَۡیَنُہَما  َما  َو  الۡاَۡرِض  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ّبِ  ّرَ

 ﴾۳۸ۚ ﴿ ِخَطابًا  ِمۡنُہ  یَۡملُِکۡوَن  لَا  ۡحٰمِن  الّرَ

39. Pada Hari ruh3234A dan 
malaikat-malaikat berdiri ber-
shaf-shaf, cmereka tidak akan 
berbicara kecuali siapa yang 
Tuhan Maha Pemurah mem-
berikan izin kepadanya, dan ia 
berkata dengan benar.*

ا 
َّ ا�ل

ً
َصّف  

ُ
ۃ

َ
ِٰٓئک الَۡمل َو  ۡوُح  الّرُ یَُقۡوُم  یَۡوَم 

قَاَل  َو  ۡحٰمُن  الّرَ لَُہ  اَِذَن  َمۡن  ا 
َّ ِال ُمۡوَن  

َّ ل
َ
یََتک

َصَوابًا ﴿۳۹﴾ 

40. Itulah Hari yang pasti 
datang. Maka barangsiapa yang 
menghendaki, biarkan ia mencari 
jalan kepada Tuhan-nya.

َربِّٖہ  ِالٰي   
َ

خَذ
َّ
ات َشٓاَء  مَۡن 

َ
ف  ۚ  

ُ
حَّق

ۡ
ال الَۡیۡوُم  ٰذلَِک 

بًا ﴿۴۰﴾ 
ٰ
َما

3234. Para peziarah yang dimabuk cinta Ilahi hingga hatinya begitu 
penuh dengan cinta Ilahi itu meluap-luap, akan diberi piala-piala yang penuh 
dengan minuman yang akan menambah kemabukan rohani mereka yang 
tidak pernah kurang.

3234A. “Ruh” di sini dapat berarti ruh yang sempurna – Rasulullah Saw 
– dan “hari” dapat berarti “Hari Kebangkitan.”

a19 : 63;  52 : 24;  56 : 26.  b19 : 66.  c11 : 106.

* Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang akan dapat memberi syafaat kepada siapa saja 
tanpa izin Allah Ta’ala. Karena ru’ub (wibawa) Allah Ta’ala suasana akan diselimuti kesunyian 
mutlak dan siapapun yang akan berbicara, ucapannya akan benar karena tak akan ada seorang 
pun yang berani berdusta di hadapan Allah Ta’ala.
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41. Sesungguhnya Kami telah 
memperingatkan kamu tentang 
azab yang dekat3235, suatu hari 
ketika orang akan melihat apa 
yang dahulu telah diperbuat oleh 
kedua tangannya, dan orang yang 
kafir akan berkata, a”Alangkah 
baiknya aku dahulu jadi tanah!”

یَۡنُظُر   یَّۡوَم   ۬ۙ قَِریًۡبا  ابًا  
َ

َعذ ۡم 
ُ

ۡرٰنک
َ

اَنۡذ  
ۤ
ا

ِانَّ

الٰۡکفُِر  یَُقۡوُل  َو  یَٰدُہ  َمۡت  قَّدَ َما  الَۡمۡرُء 

﴾٪۴۱﴿ تُٰربًا  ۡنُت 
ُ
ک ٰیلَۡیَتِنۡي   

3235. “Azab” dapat berarti, hukuman yang ditimpakan kepada orang-
orang kafir yang penuh dosa. Di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.32:22) 
di dunia ini azab semacam itu telah dilukiskan sebagai “azab dekat” sebagai 
lawan “azab lebih besar” yang merupakan azab di alam ukhrawi.

a4 : 43.



AL-NĀZI‘ĀT Surah 79Juz 30

2042

Surah 79
AL-NĀZI‘ĀT

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 47, dengan basmalah

Rukuknya : 2

 
Catatan Umum

Semua sumber berwenang, termasuk Ibnu   ‘Abbas dan Ibnu Zubair, 
sepakat bahwa seperti Surah yang mendahuluinya, surah ini merupakan 
surah Makkiyah diturunkan dari masa dini sekali. Dalam surah tersebut 
kepada kaum Muslimin dijanjikan kekuasaan, kesejahteraan, dan 
keunggulan di dunia. Dalam surah ini dijelaskan mengenai jalan-jalan 
dan cara-cara yang harus ditempuh dengan perantaraan itu mereka 
dapat mencapai kekuasaan, kesejahteraan, dan keunggulan itu dan juga 
dijelaskan mengenai tanda-tanda dan ciri-ciri yang mengisyaratkan kepada 
penyempurnaan janji yang bakal terjadi itu.

 Surah ini dimulai dengan lukisan mengenai watak istimewa para 
sahabat Rasulullah Saw dan golongan-golongan orang muttaki lainnya, 
yang dengan mengamalkan ciri-ciri khas tersebut, memperoleh keagungan, 
kekuasaan, dan kemenangan. Surah ini selanjutnya mengemukakan bahwa 
kekuasaan akan datang kepada umat Islam sebagai akibat peperangan-
peperangan yang akan mematahkan kekuasaan musuh-musuh Islam. 
Peristiwa Fir‘aun dikemukakan sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa 
perlawanan terhadap kebenaran tidak pernah dibiarkan tanpa dihukum. 
Selanjutnya, kita diberitahu, ketika keadaan masa depan yang jaya, 
nampaknya tidak mungkin menjadi kenyataan, namun Tuhan yang telah 
menciptakan seluruh bentangan langit dan bumi, dan yang menempatkan 
sungai-sungai, pegunungan-pegunungan dan jalan-jalan raya di atas 
bumi, mempunyai kekuasaan membuat apa yang tidak mungkin menjadi 
mungkin, dan juga bahwa Dia dapat memberi kehidupan baru di akhirat 
kepada yang telah mati.

Menjelang akhir surah dikemukakan, bahwa apabila peristiwa besar 
– kemenangan mutlak Islam atau kebangkitan terakhir (kiamat) – terjadi, 
mereka yang berdosa akan dibakar dalam api neraka, tetapi mereka yang 
pernah menjalani kehidupan bertakwa, akan menanti berkat-berkat surgawi.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi mereka yang me-
narik3236 ilmu agama dengan 
sekuat-kuatnya,3237

 ﴾۲﴿ۙ ِزٰعِت َغۡرقًا 
ّٰ
َو الن

3. Dan demi mereka yang 
mengikatkan simpul seerat-
eratnya,3238

 ﴾۳﴿ۙ نَۡشًطا   ِشٰطِت 
ّٰ الن  ّوَ 

4. Dan demi mereka yang 
pergi keluar jauh-jauh, 

 ﴾۴﴿ۙ َسۡبحًا   ِبٰحِت  الّسٰ ّوَ 
5. Maka mereka maju jauh 

mendahului3239 yang lain,
 ﴾۵﴿ۙ َسۡبًقا  ِبٰقِت  فَالّسٰ  

6. Lalu mereka mengatur 
urusan3240 dunia,

 ﴾۶﴿� اَۡمًرا   فَالُۡمَدبِّٰرِت 
وقف
لازم

3236. Nāz‘āt diambil dari Naza‘a dan berarti, wujud-wujud atau 
kelompok-kelompok orang yang memetik sesuatu; memecat pegawai-
pegawai tinggi; menyerupai; menarik dengan kuatnya; mengajak orang 
lain kepada kebenaran (Aqrab); akar katanya mempunyai semua pengertian 
tersebut.

3237. Gharq di sini dipergunakan dalam arti Ighrāq, yang berarti, 
melepas anak panah sejauh-jauhnya, atau menyergap seseorang dan 
mengalahkannya atau memaksa diri mempergunakan segala kekuatan 
(Lane).

3238. Nāsyitāt berarti, wujud-wujud atau kelompok-kelompok orang 
yang bekerja sekuat tenaga dalam menjalankan tugas mereka.

3239. Sābihāt berarti, (1) Wujud-wujud atau kelompok-kelompok 
orang yang memasuki daerah pedalaman untuk mengejar tujuan mereka; 
(2) Mereka yang berusaha saling mengungguli dalam menjalankan tugas 
mereka (Lane).

3240. Mudabbirat berarti, wujud-wujud atau kelompok-kelompok 
orang yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan urusan yang 
diserahkan kepada mereka dengan cara sebaik-baiknya. Ayat-ayat 2-6, 
menurut anggapan beberapa ulama dan ahli tafsir, dikenakan kepada para 
malaikat dan menurut paham mereka ayat-ayat itu berarti bahwa para 
malaikat menyaksikan terjadinya peristiwa besar yang disebut dalam ayat-

a1 : 1.
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ayat 7-8. Tetapi kesaksian para malaikat itu tidak dapat dijangkau oleh 
kemampuan ilmu dan pengertian manusia. Oleh karena itu seperti nampak 
dari letaknya, ayat-ayat itu rupa-rupanya tertuju kepada para sahabat 
Rasulullah Saw dan dapat dianggap mengandung nubuatan mengenai 
penyebarluasan agama Islam melalui usaha mereka yang tulus ikhlas dan 
penuh semangat, dan mengandung nubuatan selanjutnya bahwa mereka 
akan diserahi tanggung-jawab melaksanakan dan mengatur urusan-urusan 
negara yang sangat penting dengan cakap dan adil. Ringkasnya, ayat-ayat 
tersebut menuturkan beberapa sifat utama para sahabat Rasulullah Saw. 
Lihat pula Edisi Besar Tafsir dalam bahasa Inggris.

3241. Ayat ini berarti bahwa nubuatan yang diumumkan dalam ayat-
ayat yang mendahuluinya akan terpenuhi sebagai akibat peperangan yang 
akan terjadi antara hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan kekuatan-
kekuatan jahat dan golongan yang kedua akan menderita kekalahan; kata 
Rajafa berarti mengadakan persiapan perang (Lane).

7. ini akan terjadi pada Hari 
ketika agoncangan bumi akan 
bergoncang3241 dengan dahsyat,

 ﴾۷﴿ۙ  
ُ

اِجَفۃ  یَۡوَم تَۡرُجُف الّرَ

8. Dan goncangan berikutnya 
akan mengikutinya,3242  ﴾۸﴿ؕ  

ُ
اِدفَۃ الّرَ تَۡتَبُعَہا   

9. Pada Hari itu hati berdebar-
debar,

 ﴾۹﴿ۙ  
ٌ

اِجَفۃ ّوَ یَّۡوَمِئٍذ  قُُلۡوٌب   

10. bPandangannya akan ter-
tunduk,3243  ﴾۱۰� ﴿  

ٌ
َخاِشَعۃ اَبَۡصاُرَہا   

وقف
لازم

11. Mereka berkata, “Akankah 
kami benar-benar akan dikembali-
kan kepada keadaan semula?

 ﴾۱۱ؕ حَاِفَرِۃ ﴿
ۡ

ال فِي  لََمۡرُدۡوُدۡوَن   ا  
َءِانَّ  یَُقۡولُۡوَن 

12. cApa? apabila kami telah 
menjadi tulang yang rapuh? 

 ﴾۱۲ؕ ِخَرًۃ ﴿
َ ّ

ن ِعَظاًما  ا  ُکّنَ ِاَذا   َء 

13. Mereka akan berkata, “Jika 
demikian, sungguh suatu pengem-
balian yang akan merugikan.”

 ﴾۱۳� َخاِسَرٌۃ ﴿ ٌۃ  َکّرَ ِاًذا  َک  
ۡ
تِل  قَالُۡوا 

وقف
لازم

14. Itu hanyalah akan berupa 
satu teriakan.

 ﴾۱۴ۙ اِحَدٌۃ ﴿ ّوَ َزۡجَرٌۃ   ِہَي  َما 
 فَِانَّ

15. Maka tiba-tiba, mereka 
akan keluar di tempat terbuka.

 ﴾۱۵ؕ ﴿ اِہَرِۃ  بِالّسَ ۡم 
ُ
ہ  فَِاَذا 

a56 : 5-6;  73 : 15.  b70 : 45.  c17 : 50;  36 : 79.
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3242. Bila sekali peperangan mulai pecah antara orang-orang Muslim 
dengan orang-orang kafir, perang itu tidak akan berkesudahan sebelum 
kekuatan-kekuatan jahat dimusnahkan secara tuntas sebagai akibat pukulan-
pukulan bertubi-tubi yang akan mereka terima.

3243. Apabila orang-orang kafir menerima kekalahan demi kekalahan 
yang terjadi dengan cepatnya, dan mereka menyaksikan Islam memperoleh 
kemenangan dan keunggulan, ketika itu perasaan cemas dan khawatir akan 
kemungkinan adanya Hari Kebangkitan mulai menyerang pikiran mereka.

3244. “Tanda yang besar” itu mukjizat tongkat, yang mengungguli 
semua mukjizat lainnya yang diperlihatkan oleh Nabi Musa As (QS.20: 21).

16. Apakah kisah tentang Musa 
sudah datang kepada engkau?

 ﴾۱۶� ُمۡوٰسي ﴿ َحِدیُۡث   اَٰتىَک   َہۡل  
وقف
لازم

17. Ketika Tuhannya memang-
gilnya di lembah suci Thuwa,

 ﴾۱۷ۚ ُطًوي  ﴿ ِس  الُۡمَقّدَ بِالَۡواِد   َربُّٗہ   نَاٰدىُہ    ِاۡذ  

18. Dia berfirman, “Pergilah eng-
kau kepada Fir‘aun, sesungguh-
nya ia telah melampaui batas.”

 ﴾۱۸ۖ َطٰغي  ﴿ ٗہ  
ِانَّ ِفۡرَعۡوَن   ِالٰي  ِاۡذَہۡب  

19. “Maka katakanlah kepada-
nya, “Apakah engkau mempunyai 
keinginan untuk mensucikan 
diri?”

 ﴾۱۹ۙ ي ﴿
ّٰ

تََزک اَۡن   ٰۤي   ِال َک  
َّ ل َہۡل   فَُقۡل 

20. “Dan aku akan menunjuki 
engkau kepada Tuhan engkau 
supaya engkau takut.”

 ﴾۲۰ۚ ۡخٰشي  ﴿
َ

فَت َربَِّک   ِالٰي   اَۡہِدیََک    َو 

21. aMaka ia, Musa, mem-
perlihatkan kepadanya Tanda 
yang besar,3244

 ﴾۲۱ۖ الُۡکبٰۡري  ﴿   
َ

یَۃ
ٰ

الۡا ٰرىُہ  
َ
فَا

22. Lalu  ia, Fir‘aun,  men-
dustakan dan membangkang,

 ﴾۲۲ۖ َعٰصي ﴿ َو  َب 
َّ

ذ
َ

فَک
23. Kemudian ia, Fir‘aun, ber-

paling dan berusaha menantang,
 ﴾۲۳ۖ يَۡسٰعي  ﴿ اَۡدبََر    ثُّمَ  

24. Dan ia menghimpun kaum-
nya dan berseru,

 ﴾۲۴ۖ ﴿ فََناٰدي  حََشَر  
َ
ف

a20 : 57.
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25. “Akulah atuhan kamu yang 
paling tinggi.”

 ﴾۲۵ۖ ُم  الۡاَۡعلٰي ﴿
ُ

 فََقاَل  اَنَا � َربُّک

26. Maka Allah menyergapnya 
dengan azab di akhirat dan di 
dunia.

 ﴾۲۶ؕ الۡاُۡولٰي ﴿ َو  ِخَرِۃ  
ٰ

الۡا اَل 
َ
نَک ُہ  

اللّٰ ُہ  
َ

َخذ
َ
 فَا

27. Sesungguhnya dalam hal 
yang demikian itu  ada pelajaran 
bagi orang yang takut kepada 
Tuhannya.

ۡخٰشي ﴿�۲۷﴾ 
َ
ّي لَِّمۡن   لَِعبَۡرًۃ   ٰذلَِک  فِۡي   ِاّنَ  

28. Apakah kamu yang lebih 
sukar penciptaannya, ataukah 
langit, yang Allah telah mem-
buatnya?3245*

 ﴾۲۸ؕ ﴿ َمٓاُء ۚبَٰنَہا  الّسَ اَِم   ًقا  
ۡ
َخل اََشّدُ  َءاَنۡتُۡم   

29. bDia telah meninggikan 
ketinggiannya3245A dan telah 
menyempurnakannya,

 ﴾۲۹ۙ ﴿ ىَہا  فََسّوٰ َہا 
َ

َسۡمک َرفََع   

30. Dan cDia telah menjadikan 
malamnya gelap dan Dia telah 
mengeluarkan sinar terangnya.3246

 ﴾۳۰۪ ٰحَہا ﴿
ُ

ض اَۡخَرَج  َو  لَۡیلََہا  اَۡغَطَش   َو 

31. dDan bumi, setelah itu, Dia 
menghamparkannya.3247  ﴾۳۱ؕ َدٰحىَہا ﴿ ٰذلَِک  بَۡعَد  الۡاَۡرَض   َو  

32. eDia mengeluarkan dari 
padanya, air dan padang rumput-
nya,**

 ﴾۳۲۪ مَۡرٰعَہا ﴿ َو   َمٓاَءَہا  ِمۡنَہا   اَۡخَرَج  

3245. Penciptaan tatasurya yang rumit tetapi mulus dan sempurna itu, 
sungguh merupakan dalil yang tidak terpatahkan guna mendukung itikad 
adanya kehidupan sesudah mati, yaitu bahwa Tuhan Mahaagung, yang dapat 
mewujudkan alam yang begitu luas dari tiada, tentu dapat pula memberikan 
kepada manusia – yang keadaannya tidak lebih daripada hanya bintik belaka 
di tengah-tengah alam raya ini – suatu kehidupan baru sesudah mati. Inilah 
yang dimaksudkan oleh ayat sekarang dan oleh keenam ayat berikutnya.

a26 : 30;  28 : 39.  b21 : 33.  c78 : 11-12. d20 : 54;  51 : 49.  e20 : 54;  50 : 8. 

* Allah Swt telah menciptakan langit yang begitu menakjubkan dan berdasarkan kekuasaan 
yang begitu agung. Jika dibandingkan dengan karya manusia, hasil buatan manusia itu sama 
sekali tidak bernilai, meskipun manusia mampu membuat roket, kapal laut atau kapal-kapal 
selam. Begitu pula penciptaan manusia sendiri tergolong begitu luar biasanya, sehingga 
semakin direnungkan, akan semakin mencengangkan dan akan semakin membuka wawasan 
tentang penciptaan dan hakikat kekuasaan Allah Ta’ala yang tanpa batas.
** ‘Mar‘a’: Arti kata ini bisa dilihat di Mufradat Imam Raghib.

R.2
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33. aDan gunung-gunung, Dia 
meneguhkannya,

 ﴾۳۳ۙ اَۡرٰسَہا ﴿ ِجَباَل  
ۡ

ال  َو 

34. bSemua itu perbekalan 
untukmu dan untuk ternakmu.*

 ﴾۳۴ؕ ۡم ﴿
ُ

لِاَنَۡعاِمک َو   لَُّکۡم    َمَتاًعا  

35. cTetapi apabila malapetaka 
besar itu datang,

 ﴾۳۵ۖ الُۡکبٰۡري  ﴿   
ُ

ۃ ٓاّمَ
َ

الّط َجٓاَءِت    فَِاَذا 

36. dPada Hari ketika manusia 
akan mengingat apa yang ia telah 
usahakan,

 ﴾۳۶ۙ ﴿ َسٰعي   َما  الِۡانَۡساُن  ُر 
َّ
ک

َ
یََتذ یَۡوَم 

37. eDan Jahanam diperlihat-
kan kepada orang yang melihat.

یَّٰري  ﴿۳۷﴾  لَِمۡن  جَِحۡیُم  
ۡ

ال َزِت  بُّرِ َو 
38. Lalu,  adapun halnya orang 

yang melampaui batas,
 ﴾۳۸۪ ﴿ َطٰغي  َمۡن  ا  ّمَ

َ
فَا

39. Dan mengutamakan ke-
hidupan dunia,

 ﴾۳۹ۙ نَۡیا ﴿ الّدُ حَٰیوَۃ  
ۡ

ال ثََر  
ٰ
ا َو 

40. Maka sesungguhnya Jaha-
nam akan menjadi tempat ting-
galnya.

 ﴾۴۰ؕ ﴿ ٰوي 
ۡ
الَۡما ِہَي  جَِحۡیَم 

ۡ
ال فَِاّنَ   

41. fDan adapun orang yang 
takut3248 kepada keagungan 
Tuhan-nya dan mencegah diri 
dari hawa nafsu,

ۡفَس  الّنَ نََہي  َو  َربِّٖہ  َمَقاَم  َخاَف  َمۡن  ا  اَّمَ َو   

 ﴾۴۱ۙ َہٰوي ﴿
ۡ
َعِن  ال

42. Maka sesungguhnya surga 
akan menjadi tempat tinggalnya,

 ﴾۴۲ؕ ٰوي ﴿
ۡ
الَۡما ِہَي    

َ
ۃ جَّنَ

ۡ
ال  فَِاّنَ  

43. gMereka bertanya kepada 
engkau mengenai Saat, “Kapan-
kah itu akan terjadi?”

 ﴾۴۳ؕ ﴿ مُۡرٰسَہا  اَیَّاَن  اَعِۃ   الّسَ َعِن  يَۡسـَُٔلۡونََک   

3245A. Samk berarti, atap; langit-langit sebuah rumah; ketinggian; 
kedalaman dan ketebalan sesuatu (Lane).

3246. Gejala malam dan siang hari, yang ada pertaliannya dengan bumi 
dalam ayat lain, telah dinisbahkan kepada langit dalam ayat ini, sebab dari 
bekerjanya tatasurya itulah, kita mempunyai hari-hari siang dan malam.

 a50 : 8.  b80 : 33.  c74 : 36;  80 : 34. 
 d89 : 24.  e26 : 92.  f55 : 47. g7 : 118;  33 : 64;  51 : 13.  

* Pijakan gunung-gunung dengan kuatnya di bumi salah satu sebabnya adalah bahwa gunung-
gunung berkaitan erat dengan sarana kehidupan umat manusia dan binatang-binatang.



AL-NĀZI‘ĀT Surah 79Juz 30

2048

44. Dalam hubungan apakah 
engkau mengingatnya?

 ﴾۴۴ؕ ٰرىَہا ﴿
ۡ

ِذک ِمۡن   اَنَۡت   ِفۡیَم  

45. Kepada Tuhan engkau ber-
akhir waktu-nya.

 ﴾۴۵ؕ ﴿ ُمۡنَتٰہىَہا  َربَِّک  ِالٰي   

46. Sesungguhnya engkau 
hanyalah seorang pemberi ingat 
bagi siapa yang takut kepadanya,

 ﴾۴۶ؕ ۡخٰشَہا ﴿
َ
ّي َمۡن  ُمۡنِذُر  اَنَۡت    

ۤ
َما

 ِانَّ

47. aPada hari ketika mereka 
akan melihatnya, itu akan menjadi 
seakan-akan mereka tidak tinggal 
di dunia ini melainkan hanya 
pada sore atau paginya.3249

  
ً

ۃ َعِشّیَ ا 
َّ ِال ا  َبُثۡوۤ

ۡ
یَل لَۡم  یََرۡونََہا  یَۡوَم  ۡم 

ُ
ہ

نَّ
َ
ا

َ
ک

ٰحَہا ﴿٪۴۷﴾
ُ

اَۡو ض 

3247. Kecuali arti yang diberikan dalam teks, ayat ini mengandung pula 
arti bahwa bumi ini terlempar jauh dari suatu massa lebih besar.

3248. (1) yang takut berdiri di hadapan Tuhan-nya sebagai orang berdosa; 
atau (2) yang takut akan keagungan Tuhan-nya.

3249. Yang menjadi permasalahan bukanlah waktu, tempat, cara atau 
bentuk hukuman, melainkan yang menjadi permasalahan ialah orang-orang 
yang tidak beriman harus sadar bahwa bila hukuman Ilahi datang, hukuman 
itu akan begitu cepat, tiba-tiba, dan keras sehingga mereka akan merasa 
seolah-olah masa kesejahteraan dan kesenangan hidup mereka di dunia ini, 
amat pendek, hanya suatu petang atau suatu pagi saja.

a10 : 46;  30 : 56;  46 : 36.
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Surah 80
‘ABASA

Diturunkan : Sesudah Hijrah

Ayatnya : 43, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Hubungan dengan Surah-surah Lainnya dan Pokok Pembahasan

Surah ini, seperti juga halnya dua surah yang mendahuluinya, 
termasuk surah-surah yang diturunkan di Mekah pada awal sekali 
tahun-tahun Nabawi. Noldeke dan Muir, di samping ulama-ulama 
Islam, mendukung pendapat ini. Menjelang akhir surah yang 
mendahuluinya, Rasulullah Saw diberi tahu bahwa tugas beliau terbatas 
pada penyampaian Amanat Ilahi. Surah ini dimulai dengan membahas 
kejadian yang bertahan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, dan 
selanjutnya membeberkan ajaran akhlak bahwa sebenarnya bukanlah 
kekayaan dunia serta kedudukan dalam masyarakat yang menentukan 
martabat seseorang, melainkan kebaikan hatinya dan kesediaannya 
mendengarkan suara kebenaran dan menerimanya. Surah ini merupakan 
penafsiran jelas mengenai perhatian Rasulullah Saw terhadap 
perasaan orang-orang miskin dan yang tertindas. Surah ini lebih 
lanjut mengatakan bahwa sebagai amanat Tuhan terakhir bagi umat 
manusia Al-Qur’an akan dihormati dan dibaca di seluruh dunia dan 
akan dijaga dan dipelihara. Surah ini berakhir dengan mengemukakan 
suatu peringatan kepada orang-orang kafir bahwa jika mereka menolak 
Amanatnya dan bersikeras menentang Rasulullah Saw mereka niscaya 
akan menghadapi hari perhitungan ketika kesengsaraan, kehinaan, dan 
kenistaan akan menimpa mereka. Tetapi orang-orang mukmin muttaki 
akan menghuni “surga kenikmatan,” dan wajah mereka akan nampak 
berseri-seri penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang datang 
dari Tuhan.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Ia bermuka masam3250 dan 
berpaling, 

 ﴾۲﴿ۙ ي 
ّٰۤ

َعبََس َو تََول
ربع 
الحزب

59

3. Karena seorang buta telah 
datang kepadanya,

 ﴾۳﴿ؕ الۡاَۡعٰمي  َجٓاَءُہ    اَۡن  

4. Dan apakah yang membuat 
engkau tahu bahwa ia akan 
mensucikan diri,3251

 ﴾۴﴿ۙ ي 
ّٰۤ

ک یَّزَ ٗہ 
َ ّ
لََعل ِریَۡک  یُۡد َما  َو   

3250. Ayat ini mengisyaratkan kepada suatu kejadian sejarah yang 
terkenal. Ketika pada suatu hari Rasulullah Saw sedang bercakap-cakap 
dengan asyiknya bersama beberapa tokoh Quraisy mengenai beberapa 
masalah keimanan, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umm Maktum dan, 
karena ia beranggapan bahwa waktu dan tenaga Rasulullah Saw yang amat 
berharga itu tengah dibuang-buang percuma untuk melayani pemimpin-
pemimpin kaum kufar, maka ia berusaha mengalihkan perhatian Rasulullah 
Saw dengan jalan memohon kepada beliau supaya sudi menjelaskan 
beberapa masalah keagamaan. Rasulullah Saw merasa tidak suka akan 
gangguan itu, dan menampakkan perasaan tidak senang beliau dengan 
memalingkan muka dari Abdullah bin Umm Maktum (Tabari & Bayan). 
Sementara kejadian itu menunjukkan perhatian Rasulullah Saw terhadap 
kesejahteraan rohani para pemimpin Quraisy dengan terus berbicara 
dengan mereka dan tidak mengacuhkan sedikit pun gangguan Abdullah itu, 
kejadian itu mengandung pula suatu bukti mengenai penghargaan besar 
beliau terhadap perasaan halus orang tunanetra itu, sebab beliau hanya 
memalingkan muka beliau dari orang itu – suatu perbuatan yang orang 
itu tidak melihatnya – dan tidak mengeluarkan ucapan sepatah kata pun 
yang menunjukkan kemarahan atau celaan terhadapnya atas gangguannya 
yang tidak pada tempatnya dan kasar itu; dengan demikian hati-hati sekali 
menjaga agar tidak melukai rasa harga dirinya dan perasaan-perasaan 
halusnya. Jadi ayat ini mengemukakan dengan jelas sekali tingkat akhlak 
Rasulullah Saw yang amat tinggi itu; dan kebalikan dari mengandung 
teguran dan celaan Tuhan seperti agaknya dianggap demikian oleh 
beberapa ahli tafsir, ayat ini menyuruh beliau serta para pengikut beliau 
melalui beliau, supaya menghargai perasaan-perasaan halus orang-orang 
miskin dan orang-orang lemah.
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3251. Kata ganti nama ka (engkau) dalam ayat ini dapat dikenakan 
seperti tersebut dalam teks – kepada Rasulullah Saw dan kataganti nama 
hu (ia) kepada pemimpin Quraisy.

3252. Tasadda lahū berarti, ia menyapa dia atau sesuatu, ia 
memberikan atau menunjukkan penghargaan atau perhatian atau pikiran 
kepada dia atau sesuatu; ia menghendaki; ia cenderung kepada dia atau 
sesuatu (Lane).

3253. Ayat ini merupakan suatu perestuan terhadap sikap Rasulullah 
Saw mengenai Abdullah bin Umm Maktum. Ayat ini bermaksud 
mengatakan bahwa Rasulullah Saw tidak bertanggung jawab, jika 
pemimpin Quraisy itu tidak memperoleh manfaat dari percakapan beliau. 
Sikap beliau yang seolah-olah tidak mempedulikan Abdullah bin Umm 
Maktum dan menampakkan penghormatan kepada pemimpin Quraisy itu 
tidak terbit dari pertimbangan mengenai sesuatu kepentingan diri sendiri. 
Sikap beliau semata-mata diwajibkan oleh perintah-perintah syariat 
tentang perlakuan yang ramah dan hormat terhadap tetamu.

3254. Ayat 6 sampai 11 dikenakan kepada Rasulullah Saw, dan kata 
Ammā dalam ayat 6 mengandung arti “betapa mungkin,” yaitu, “tidak 
mungkin,” dan ayat-ayat tersebut akan ditafsirkan sebagai berikut, 
“betapa mungkin engkau memberikan perhatian kepada orang yang tidak 
acuh lagi memandang rendah, lalu mengabaikan orang yang takut kepada 

5. Atau, ia dapat mengambil 
pelajaran sehingga  pelajaran itu 
bermanfaat baginya?

 ﴾۵﴿ؕ ٰري  
ۡ
ک ِ

ّ
الذ فََتۡنَفَعُہ   ُر  

َ ّ
ک

َ ّ
یَذ  اَۡو 

6. Ada pun orang yang meng-
anggap dirinya berkecukupan,

 ﴾۶﴿ۙ ا  َمِن اۡسَتۡغٰني  اَّمَ

7. Lalu kepadanya engkau 
menaruh perhatian,3252  ﴾۷﴿ؕ ي 

ٰ
تََصّد لَٗہ   نَۡت  

َ
 فَا

8. Meskipun engkau tidak 
bertanggung jawab apabila ia 
tidak mensucikan diri,3253*

 ﴾۸﴿ؕ ي 
ّٰ

ک یَّزَ ا  
َّ اَل َعلَۡیَک   َما   َو  

9. Dan ada pun orang yang 
datang kepada engkau dengan 
bergegas-gegas,

 ﴾۹﴿ۙ يَۡسٰعي  َجٓاَءَک  َمۡن  ا  اَّمَ  َو 

10. Dan ia takut kepada Tuhan,  ﴾۱۰ۙ َيۡخٰشي ﴿ ُہَو   َو 
11. kepadanya engkau tidak 

menaruh perhatian,3254  ﴾۱۱ۚ ي ﴿
ٰ

تَلَّہ َعۡنُہ   نَۡت 
َ
 فَا

* Lihatlah Ghariibul Qur’an 
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Tuhan dan datang dengan bergegas-gegas kepada engkau.” Tetapi ayat 
tersebut dapat pula dikenakan kepada pemimpin Quraisy yang menurut 
pandangan beberapa ahli tafsir, mengerutkan dahinya dan memalingkan 
mukanya, oleb karena seorang tunanetra datang kepada Rasulullah Saw. 
Dalam hal demikian ayat-ayat tersebut akan dipahami telah dipakai secara 
menyindir dan menerangkan sejelas-jelasnya kepada para pengecam 
pribadi Rasulullah Saw – tentang keadaan jalan pikiran mereka sendiri, 
dan bukan menyebutkan suatu kelemahan yang dinisbahkan kepada 
Rasulullah Saw.

3255. Ayat ini berarti bahwa tuduhan ketidakacuhan itu tidak benar. 
Mengapa pula Rasulullah Saw harus memperlihatkan sikap masa bodoh 
terhadap seorang tunanetra, sedang Al-Qur’an diperuntukkan bagi semua 
orang, baik si kaya maupun si miskin? Berbuat serupa itu bukan saja 
bertentangan dengan martabat akhlak beliau sendiri yang sangat tinggi itu, 
melainkan juga bertentangan dengan akal sehat manusia. Apa yang diperbuat 
oleh Rasulullah Saw pada saat tertentu itu dikehendaki oleh keadaan dan oleh 
sebab itu apa yang dilakukan beliau itu benar.

3256. Adanya Al-Qur’an berupa ikhtisar semua ajaran kekal dan tidak 
dapat dimansukhkan, yang terkandung di dalam berbagai Kitab wahyu, 
seolab-olah himpunan semua Kitab samawi. Inilah maksud kata-kata, “dalam 
lembaran-lembaran yang dimuliakan.” Ayat selanjutnya mengemukakan 
bahwa Al-Qur’an akan tertulis dalam bentuk sebuah Kitab; Al-Qur’an akan 
dimuliakan; dihormati dan akan dijaga serta tetap terpelihara dari segala 
macam penyisipan dan campur-tangan.

12. Sekali-kali tidak, sesung-
guhnya al-Quran itu apemberi 
nasihat,3255

 ﴾۱۲ۚ کَِرٌۃ ﴿
ۡ

تَذ َہا  
ِانَّ اۤ  

َّ ل
َ
 ک

13. Maka barangsiapa yang 
menghendaki ia dapat mengambil 
pelajarannya,

 ﴾۱۳� َرٗہ ﴿
َ
مَۡن َشٓاَء  َذک

َ
وقف  ف

لازم

14. Dalam lembaran-lembaran 
yang dimuliakan,3256  ﴾۱۴ۙ َمٍۃ ﴿ ّرَ

َ
ک فِۡي  ُصحٍُف ّمُ

15. Yang dijunjung tinggi, yang 
disucikan,

 ﴾۱۵ۙ َرٍۃ  �﴿ َطّہَ ۡرفُۡوَعٍۃ  ّمُ
َ
 ّم

16. Di tangan para penulis,  ﴾۱۶ۙ َرٍۃ ﴿
َ
یِۡدۡي َسف

َ
 بِا

a20 : 4;  73 : 20;  74 : 55.
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17. Yang mulia dan baik,3257  ﴾۱۷ؕ  کَِراٍم ۭ بََرَرٍۃ ﴿
18. Binasalah manusia, betapa 

tidak berterima-kasihnya ia,3258  ﴾۱۸ؕ َرٗہ ﴿
َ
  اَۡکف

ۤ
 قُِتَل  الِۡانَۡساُن َما

19. Ia tidak memikirkan, dari 
sesuatu apakah Tuhan  ciptakan-
nya?

 ﴾۱۹ؕ ۡيٍء  َخلََقٗہ ﴿
َ

 ِمۡن  اَّيِ  ش

20. aDari nutfah, Dia men-
ciptakannya lalu menetapkan 
kadarnya,

 ﴾۲۰ؕ َرٗہ ﴿ ۡطَفٍۃَؕخلََقٗہ  فََقّدَ
 ِمۡن  نُّ

21. Kemudian Dia memudah-
kan jalan untuknya,

 ﴾۲۱ۙ َرٗہ ﴿ ِبۡیَل  یَّسَ  ثُّمَ الّسَ

22. Kemudian pada waktunya 
Dia mematikannya lalu menetap-
kan kuburnya,3259*

 ﴾۲۲ۙ ۡقبََرٗہ ﴿
َ
 ثُّمَ  اََماتَٗہ  فَا

23. Kemudian apabila meng-
hendaki Dia akan membangkit-
kannya.

 ﴾۲۳ؕ  ثُّمَ  ِاَذا َشٓاَء  اَنَۡشَرٗہ ﴿

3257. Sepadan dengan tiga sifat utama Al-Qur’an yang tersebut di ayat-
ayat yang mendahuluinya (14-15), tiga sifat sama terpujinya yang dimiliki 
oleh para pengemban Amanat Al-Qur’an, telah disebut dalam ayat ini dan 
ayat yang mendahuluinya. Para pengemban Amanat Al-Qur’an itu bukan 
saja muliawan lagi budiman, tetapi mereka pun merantau jauh-jauh dan 
menempuh medan yang luas untuk menerangkan serta menyebarkan Amanat 
itu.

3258. Betapa tidak tahu bersyukurnya orang-orang kafir, sampai hati 
mereka menolak Kitab seagung dan semulia Al-Qur’an yang telah diturunkan 
untuk mengangkat mereka dari debu dan dari tingkat akhlak yang amat 
rendah, ke puncak keagungan rohani, asalkan saja mereka mau menerima 
Amanatnya.

3259. Sesudah meninggalkan badan kasarnya ini, ruh manusia menerima 
suatu badan baru dan suatu kediaman yang sesuai dengan sifat perbuatan-
perbuatan yang dilakukan orang di masa kehidupannya di bumi ini. Itulah 
kuburan manusia yang sebenarnya. Kuburan itu bukanlah lubang tempat 

a18 : 38;  35 : 12;  36 : 78;  40 : 68.

* Tidaklah lazim bahwa setiap orang ada kuburannya, begitu banyak orang yang tenggelam 
atau dimangsa oleh binatang buas. Jadi di sini kuburan berarti masa-masa sebelum akhir dari 
kebangkitannya. Yakni akan datang satu masa yang semacam kuburan bagi setiap ruh manusia.
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24. Sekali-kali tidak, ia belum 
melaksanakan apa yang Dia 
perintahkan kepadanya.

 ﴾۲۴ؕ اَمََرٗہ ﴿   
ۤ
َما یَۡقِض  ا  لَّمَ ا  

َّ ل
َ
 ک

25. Maka hendaklah manusia 
melihat kepada makanannya,

 ﴾۲۵ۙ ﴿ َطَعاِمٖہۤ  ِالٰي   الِۡانَۡساُن   َیۡنُظِر 
ۡ
فَل  

26. aSesungguhnya Kami men-
curahkan air dengan berlimpah-
limpah.

 ﴾۲۶ۙ ا ﴿ ا َصَبۡبَنا  الَۡمٓاَء َصّبً
 اَنَّ

27. Kemudian Kami membelah 
bumi dengan sebaik-baik pem-
belahan,

 ﴾۲۷ۙ ا ﴿
ً
 ثُّمَ َشَقۡقَنا الۡاَۡرَض َشّق

28. bLalu Kami menumbuhkan 
di dalamnya biji-bijian,

 ﴾۲۸ۙ ﴿ ا  َحّبً ِفۡیَہا  َۢۡبۡتَنا  ن
َ
فَا  

29. Dan anggur dan sayur-
mayur,

 ﴾۲۹ۙ  ّوَ ِعَنًبا ّوَ  قَۡضًبا ﴿

30. Dan zaitun dan pohon 
kurma,

 ﴾۳۰ۙ ۡخلًا ﴿
َ

ن ّوَ  َزیُۡتۡونًا   ّوَ  

31. cDan kebun-kebun yang 
rimbun,

ًبا ﴿۳۱﴾ 
ۡ
ُغل َحَدٓائَِق   ّوَ  

32. Dan buah-buahan dan 
rumput-rumputan,

  ّوَ اَبًّا ﴿۳۲﴾ 
ً

 ّوَ  فَاِکَہۃ

33. dSuatu perbekalan bagimu 
dan ternakmu,

 ﴾۳۳ؕ ۡم ﴿
ُ

لِاَنَۡعاِمک َو  لَُّکۡم   َتاًعا    ّمَ

34. eMaka apabila teriakan yang 
memekakkan telinga itu akan 
datang,

 ﴾۳۴۪ ﴿ 
ُ

ۃ
َ

ٓاّخ الّصَ َجٓاَءِت   فَِاَذا 

35. fPada Hari ketika orang akan 
melarikan diri dari saudaranya,

 ﴾۳۵ۙ  یَۡوَم  یَفِّرُ  الَۡمۡرُء ِمۡن  اَِخۡیِہ ﴿

36. Dan dari ibunya serta ba-
paknya,

 ﴾۳۶ۙ ٖہ  َو اَبِۡیِہ ﴿  َو اُّمِ

a71 : 12;  78 : 15.  b78 : 16.  c78 : 17.  d79 : 34.  e79 : 35.  f44 : 42.

badannya diletakkan oleh sanak keluarganya, melainkan kuburan yang 
sebenarnya merupakan suatu kediaman berbahagia atau sebaliknya suatu 
tempat sengsara, sesuai dengan keadaan ruhaninya.
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37. Dan dari aistrinya dan anak-
anak lelakinya,3259A  ﴾۳۷ؕ  َو َصاِحَبِتٖہ  َو بَِنۡیِہ ﴿

38. Bagi setiap orang di antara 
mereka pada Hari itu akan mem-
punyai urusan yang akan me-
nyibukkan diri-nya.3260 

 ﴾۳۸ؕ یُّۡغِنۡیِہ ﴿ ٌن  
ۡ
َشا یَۡوَمِئٍذ   ۡم  

ُ
ۡنہ ّمِ اۡمِرًئ  ّلِ 

ُ
 لِک

39. bPada Hari itu sebagian 
muka akan berseri-seri,

 ﴾۳۹ۙ ۡسفَِرٌۃ ﴿  ُوُجۡوٌہ  یَّۡوَمِئٍذ ّمُ

40. Tertawa dan bergembira 
ria. 

 ﴾۴۰ۚ ۡسَتۡبِشَرٌۃ ﴿ ّمُ   
ٌ

ۃ
َ

َضاِحک
41. cPada Hari itu sebagian 

muka akan berdebu, 
 ﴾۴۱ۙ َغبََرٌۃ ﴿ َعلَۡیَہا  یَّۡوَمِئٍذ  ُوُجۡوٌہ    َو 

42. dKegelapan akan menutupi-
nya,

 ﴾۴۲ؕ ﴿ َرٌۃ 
َ
قَت تَۡرَہُقَہا   

43. Mereka itulah orang-orang 
kafir yang durhaka.

﴾٪۴۳﴿ الَۡفَجَرُۃ  َرُۃ  
َ
الَۡکف ُم 

ُ
ہ ِٰٓئَک   اُول

3259A. Alangkah dahsyatnya gambaran Hari Perhitungan itu!
3260. Pada waktu cobaan dan kesedihan, manusia lazim melupakan 

bahkan sanak keluarganya yang terdekat sekalipun. Ia sendiri mempunyai 
banyak kesulitan yang cukup untuk membuat dirinya sibuk.

a70 : 13.  b3 : 107;  10 : 27.  c68 : 44;  75 : 25;  88 : 3-4.
d14 : 51;  23 : 105.
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Surah 81
AL-TAKWĪR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 30, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan pada masa awal di Mekah, besar kemungkinan 
dalam tahun ke-6 Nabawi atau bahkan lebih awal lagi. Surah-surah 
yang mendahuluinya telah membahas masalah kiamat dan mengenai 
revolusi besar lagi ajaib yang telah dibangkitkan oleh Rasulullah Saw 
di tengah-tengah kaum beliau, dan pula disebut sebagai “kiamat” 
dalam Al-Qur’an. “Kiamat” itu akan terjadi dua kali, pertama dengan 
diutusnya Rasulullah Saw sendiri dan yang kedua dengan diutusnya 
untuk kedua kalinya beliau dalam wujud seorang wakil besar beliau 
– Masih Mau’ud dan Imam Mahdi As – yang mengenai beliau telah 
disinggung dengan jelas dalam QS.62: 4. Kebangkitan Islam untuk 
kedua kalinya dengan perantaraan Masih Mau’ud As dan perubahan-
perubahan besar yang kelak akan terjadi pada masanya itulah yang 
dibicarakan oleh surah ini.

Surah ini dimulai dengan memberikan gambaran mengenai 
perubahan-perubahan itu dan selanjutnya menyinggung secara 
sambil lalu kemunduran akhlak umat Islam pada masa itu dan sebab 
musababnya, dan berakhir dengan mengemukakan keterangan 
yang memberi harapan dan kegembiraan kepada mereka, dengan 
mengemukakan janji bahwa akhirnya malam kemunduran umat Islam 
akan diganti oleh fajar kejayaan mereka, sebab Islam sebagai amanat 
Ilahi yang terakhir bagi seluruh umat manusia, telah ditakdirkan tetap 
lestari.



AL-TAKWĪR Surah 81Juz 30

2057

1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila matahari akan di-
gulung,3261  ﴾۲﴿۪ َرۡت  ّوِ

ُ
ۡمُس ک

َ
ِاَذا  الّش

3. Dan apabila bintang-bintang 
akan menjadi suram,3262  ﴾۳﴿۪ َدَرۡت 

َ
جُۡوُم  انۡک

ُّ
 َو  ِاَذا  الن

4. Dan bapabila gunung-gunung 
akan dijalankan,3263  ﴾۴﴿۪ َرۡت  ِ

ِجَباُل ُسیّ
ۡ

 َو  ِاَذا  ال

3261. Pada umumnya dikatakan bahwa surah ini membahas hari 
kebangkitan terakhir, ketika hukum dan proses alam seperti kita kenal, akan 
berhenti bekerja. Tetapi seluruh arah dan tujuan surah ini membicarakan 
dengan begitu jelas keadaan-keadaan yang terdapat dalam alam kebendaan 
ini, sehingga beberapa ayat akan kehilangan segala maknanya, jika ayat-
ayat itu dianggap ditujukan hanya kepada hari kebangkitan terakhir (kiamat 
kubra) belaka. Pada hakikatnya, surah ini mengatakan tentang perubahan-
perubahan besar yang telah terjadi di alam dunia kebendaan dan di alam 
kehidupan manusia semenjak zaman Rasulullah Saw, khususnya pada masa 
kita ini. Ayat ini akan berarti: Bila kegelapan rohani akan meliputi seluruh 
dunia – ketika cahaya Matahari Rohani (Rasulullah Saw) menjadi suram 
atau hilang sirna. Atau, ayat ini dapat juga merujuk kepada gerhana-gerhana 
matahari dan bulan yang, menurut sebuah hadis termasyhur, akan terjadi di 
masa Imam Mahdi kelak di dalam bulan Ramadhan; suatu gejala, yang dunia 
tidak pernah menyaksikan sebelumnya (Quthni hlm. 188). Gerhana-gerhana 
matahari dan bulan tersebut telah terjadi pada tahun 1894, tepat seperti yang 
telah dinubuatkan.

3262. Al-Nujūm (bintang-bintang) berarti para ulama. Arti ini didukung 
oleh sebuah hadis termasyhur: “Sahabat-sahabat adalah laksana bintang-
bintang; siapa pun dari antara mereka kamu ikuti, kamu akan mendapat 
pertunjuk yang benar” (Baihaqi). Maka, ayat itu dapat berarti: Ketika para 
pemimpin agama akan menjadi rusak dan kehilangan segala pengaruhnya. 
Isyarat ini dapat pula ditujukan kepada jatuhnya bintang-bintang dalam 
jumlah luar biasa besarnya, pada masa ketika seorang muslih rabbani datang.

3263. Ketika gunung-gunung akan dihancurkan dengan dinamit dan 
jalan-jalan akan dibuat menembus gunung-gunung; atau secara kiasan, ketika 
kekuasaan para penguasa akan terkikis, kata jabal berarti pula, kepala suatu 
kaum (Lane).

a1 : 1.  b18 : 48;  52 : 11;  78 : 21.
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3264.  ‘Isyār itu jamak dari ‘Usyarā’, yang berarti, seekor unta betina 
bunting sepuluh bulan. Kata ‘Isyār dikenakan kepada unta-unta betina, 
ketika sebagian telah beranak dan sebagian lain diharapkan segera akan 
beranak (Lane). Ayat ini berarti, apabila unta-unta betina tidak akan dianggap 
penting lagi, bahkan di negeri Arab sekalipun. Isyarat ini agaknya tertuju 
kepada keadaan, dimana unta akan digantikan fungsinya oleh sarana-sarana 
pengangkutan yang lebih baik dan lebih cepat pula, seperti kereta api, 
mobil, kapal terbang, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw 
pun terdapat isyarat jelas mengenai unta yang akan digantikan oleh sarana-
sarana pengangkutan lain itu. Hadis itu berbunyi sebagai berikut, “Unta akan 
ditinggalkan, dan tidak akan dipergunakan lagi guna bepergian dari suatu 
tempat ke tempat lain” (Muslim).

3265. Mengingat berbagai arti akar kata Husyira yang berbeda-
beda (Lane), maka ayat ini mengandung arti: ketika binatang-binatang 
akan dikumpulkan di kebun-kebun binatang, atau ketika bangsa-bangsa 
terbelakang akan disuruh tinggal di dalam kelompok-kelompok masyarakat 
yang bertata tertib; atau, ketika mereka akan dipaksa meninggalkan kampung 
halaman mereka.

3266. Ayat ini berarti; ketika sungai-sungai akan disalurkan untuk 
keperluan irigasi atau tujuan-tujuan lain; atau, ketika di dalam pertempuran-
pertempuran laut kapal-kapal besar akan terbakar, sehingga akan nampak 
seolah-olah laut dimakan api; atau samudera-samudera raya akan dihubungkan 
melalui terusan-terusan; atau, ketika penduduk daerah akan mengalir ke kota-
kota, sehingga kota-kota penuh sesak dengan penduduk melimpah. Kata 
Sujjira, mengandung semua arti tersebut (Lane).

5. Dan apabila unta-unta 
bunting sepuluh bulan akan 
ditinggalkan,3264

 ﴾۵﴿۪ لَۡت   َو  ِاَذا الِۡعَشاُر ُعّطِ

6. Dan apabila binatang-bina-
tang liar akan dikumpulkan,3265  ﴾۶﴿۪  ُحِشَرۡت 

ُ
 َو  ِاَذا  الُۡوُحۡوش

7. aDan apabila sungai-sungai 
akan disalurkan,3266  ﴾۷﴿۪ َرۡت   َو  ِاَذا  الِۡبحَاُر ُسّجِ

8. Dan apabila bermacam ma-
nusia akan dikumpulkan,3267  ﴾۸﴿۪ َجۡت  ُفۡوُس  ُزّوِ  َو  ِاَذا الّنُ

a52 : 7;  82 : 4.
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3267. Ketika sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi akan berkembang 
pesat demikian rupa, serta hubungan antar bangsa yang mendiami negeri-negeri 
jauh akan menjadi demikian mudah dan lancar sehingga membuat mereka 
bersatu menjadi satu bangsa. Ayat ini mengandung pula arti bahwa orang-orang 
yang mempunyai pandangan-pandangan sama mengenai kemasyarakatan atau 
politik akan menggabungkan diri dalam wadah partai-partai.

3268. Penguburan atau pembakaran hidup-hidup bayi-bayi perempuan 
akan dianggap sebagai kejahatan besar.

3269. Isyarat ini nampaknya ditujukan kepada penyebarluasan surat-surat 
kabar, majalah-majalah, dan juga buku-buku, juga ditujukan kepada sistem 
perpustakaan dan taman-taman bacaan serta tempat-tempat dan sarana-sarana 
lainnya serupa itu untuk penyiaran ilmu pengetahuan pada akhir zaman.

3270. Ayat ini dapat merujuk kepada kemajuan amat pesat yang akan 
dicapai oleh ilmu falak di akhir zaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam 
bidang ini dalam jangka sepuluh tahun terakhir ini, telah mengejutkan dunia.

3271. Oleh sebab perilaku manusia bergelimang dosa dan tidak adil maka 
kemurkaan Tuhan akan bangkit dan suatu neraka akan dilepaskan ke dunia 
berupa peperangan yang membinasakan.

3272. Oleh karena pada akhir zaman kejahatan akan merajalela dan manusia 
akan membiarkan dirinya terombang-ambing oleh kedurhakaan dan oleh 

9. Dan apabila bayi perem-
puan yang dikubur hidup-hidup 
akan ditanya,

 ﴾۹﴿۪  َو  ِاَذا  الَۡمۡوٗءَدُۃ   ُسِئلَۡت 

10. Karena dosa apa ia di-
bunuh,3268*

 ﴾۱۰ۚ ٍۢۡب  قُِتلَۡت ﴿ ّيِ  َذن
َ
 بِا

11. Dan apabila buku-buku 
akan disebar-luaskan,3269 

 ﴾۱۱۪ ُحُف  نُِشَرۡت ﴿  َو  ِاَذا الّصُ
12. Dan apabila langit akan di-

buka,3270  ﴾۱۲۪ ﴿ ِشَطۡت 
ُ
َمٓاُء ک الّسَ ِاَذا  َو   

13. Dan apabila api neraka 
akan dinyalakan,3271  ﴾۱۳۪ جَِحۡیُم   ُسّعَِرۡت ﴿

ۡ
 َو  ِاَذا  ال

14. aDan apabila surga akan 
didekatkan,3272  ﴾۱۴۪    اُۡزلَِفۡت ﴿

ُ
ۃ جَّنَ

ۡ
 َو  ِاَذا  ال

a50 : 32.

* Ayat 9-10 : Di dalam ayat-ayat ini disinggung perihal pemerintahan yang beradab di masa 
mendatang yang akan menolak hak mutlak orang tua terhadap anak-anaknya. Ayat ini dengan 
arti yang lebih luas dari arti pokoknya menjadi sempurna bahwasanya jangankan pembunuhan, 
jika terbukti bahwa orang tua berlaku aniaya dalam bentuk apa pun kepada anak-anaknya, 
maka pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab tanggung jawab terhadap anak-anak 
mereka.



AL-TAKWĪR Surah 81Juz 30

2060

15. asetiap jiwa akan me-
ngetahui apa yang ia hasilkan,3273  ﴾۱۵ؕ    اَۡحَضَرۡت ﴿

ۤ
ا  َعلَِمۡت  نَۡفٌس  ّمَ

16. Tidak! Sungguh aku ber-
sumpah dengan yang tinggal di 
belakang, ketika bahaya datang

 ﴾۱۶ۙ ِس ﴿
َّ خُن

ۡ
 فَلَاۤ   اُۡقِسُم   بِال

17. Yang mendesak maju, dan 
kemudian bersembunyi,3274  ﴾۱۷ۙ ِس ﴿

َّ جََواِر  الُۡکن
ۡ

 ال

18. Dan demi malam ketika 
akan hampir meninggalkan gelap-
nya.*

 ﴾۱۸ۙ ۡیِل   ِاَذا  َعۡسَعَس ﴿
َّ  َو  ال

19. bDan subuh ketika akan 
mulai bernafas,3275  ﴾۱۹ۙ َس ﴿

َ
ۡبِح   ِاَذا  تََنّف  َو الّصُ

20. cSesungguhnya itu adalah 
firman yang diwahyukan  kepada 
rasul yang mulia,3276

 ﴾۲۰ۙ ِریٍۡم ﴿
َ
ٗہ   لََقۡوُل  َرُسۡوٍل   ک

 ِانَّ

21. Yang mempunyai kekuatan, 
yang mempunyai kedudukan 
yang tinggi di sisi Tuhan Yang 
Mempunyai ‘Arasy,

 ﴾۲۱ۙ ٍۃ   ِعۡنَد   ِذي  الۡعَۡرِش   َمِکیٍۡن ﴿  ِذۡي   قُّوَ

22. Yang ditaati dan yang di-
percayai.3277  ﴾۲۲ؕ َطاٍع   ثَّمَ   اَِمیٍۡن ﴿  ّمُ

penyembahan dewa kekayaan sehingga perbuatan baik sekecil-kecilnya pun 
akan membuat manusia layak menerima imbalan besar, serta akan menariknya 
lebih dekat ke surga.

3273. Takdir khas Tuhan akan berlaku dan hukuman terhadap perbuatan 
durjana manusia akan mengambil bentuk bencana-bencana alam yang tersebar 
luas.

3274. Pada akhir zaman orang-orang Muslim akan jadi mundur dari ke-
dudukan mulia mereka, oleh karena akan cepat berderap maju ke muka 
melaksanakan rencana-rencana mereka dengan membabi buta atau pun akan 
meninggalkan segala daya upaya kreatif dan membangun, oleh karena berputus 
asa.

3275. Dengan diutusnya sang pembaharu untuk akhir zaman, maka malam 
kemunduran dan kemerosotan akhlak umat Islam akan mulai berlalu, memberi 
tempat kepada fajar hari depan Islam yang besar dan jaya.

a3 : 31;  82 : 6.  b74 : 35.  c69 : 41.

 artinya malam tiba dan berbalik punggung (berlalu). ( Mufradat Imam َعْسعَُس الَّْيل : اَْى اَْقبََل َو اَْدبََر*
Raghib).
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23. aDan sahabatmu itu bukan-
lah orang gila,

 ﴾۲۳ۚ ۡم  بَِمۡجُنۡوٍن ﴿
ُ

 َو َما   َصاِحُبک
24. bDan sungguh, ia melihat-

Nya3278 di ufuk yang terbuka,*
 ﴾۲۴ۚ ُہ   بِالۡاُفُِق  الُۡمِبیِۡن ﴿

ٰ
 َو  لََقۡد َرا

25. Dan ia sekali-kali tidak 
bakhil mengenai hal gaib,3279  ﴾۲۵ۚ  َو  َما   ُہَو  َعلَي  الَۡغۡیِب   بَِضِنیٍۡن ﴿

26. cDan bukanlah Al-Qur’an 
itu perkataan setan yang terkutuk,

 ﴾۲۶ۚ ِجۡیٍم ﴿  َو  َما  ُہَو  بَِقۡوِل   َشۡیٰطٍن   ّرَ

27. Maka ke manakah kamu 
akan pergi?

 ﴾۲۷ؕ َہُبۡوَن ﴿
ۡ

تَذ َیَۡن  
 فَا

28. dIni hanyalah suatu nasihat 
bagi seluruh alam,

 ﴾۲۸ۙ ٰعلَِمیَۡن ﴿
ۡ
ٌر   لِّل

ۡ
ا  ِذک

َّ  ِاۡن   ُہَو   ِال

29. Bagi siapa yang meng-
hendaki di antaramu untuk me-
nempuh jalan lurus,

 ﴾۲۹ؕ ۡم  اَۡن   يَّۡسَتِقۡیَم ﴿
ُ

 لَِمۡن   َشٓاَء   ِمۡنک

30. eDan tidaklah kamu meng-
hendaki selain yang Allah ke-
hendaki, Tuhan seluruh alam.3280

َرّبُ  ُہ 
اللّٰ يََّشٓاَء  اَۡن  اۤ 

َّ ِال تََشٓاُءۡوَن  َما  َو 

﴾٪۳۰﴿ الٰۡعلَِمیَۡن  

3276. Kata-kata, “seorang rasul yang mulia,” merujuk kepada Rasulullah 
Saw dan bukan kepada Jibril, seperti pada umumnya disalah-artikan.

3277. Kelima sifat Rasul yang mulia, yang empunya kekuatan, menikmati 
kedudukan tinggi dihadapan Tuhan yang Empunya ‘Arasy, yang layak ditaati, 
dan setia kepada amanatnya dalam pandangan Allah, semuanya tepat sekali 
diterapkan kepada Rasulullah Saw.

3278. Kata ganti nama hū yang berarti “-nya” (masa depan Islam 
yang gemilang) dan “ia” (Rasulullah Saw); pertama dapat berarti menjadi 
sempurnanya nubuatan mengenai hari depan Islam yang gemilang, kedua dapat 
pula berarti, bahwa Rasululah Saw melihat wujud beliau sendiri di Timur Jauh 
dalam pribadi Hadhrat Masih Mau’ud As.

3279. Tuhan telah membukakan kepada umat manusia rahasia-rahasia 
mengenai hal-hal gaib melalui mulut Rasulullah Saw.

3280 . Yang dituntun ke jalan lurus hanyalah dia yang berusaha mencari 
jalan lurus dan menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah Swt.

a52 : 30;  68 : 3.  b53 : 13.  c26 : 211.  d12 : 105;  38 : 88.
e74 : 57;  76 : 31.

*Ayat 23-24: Artinya adalah bahwa Rasulullah Saw tidak membuat-buat cerita sendiri 
sebaliknya pada kenyataannya beliau Saw telah melihat Jibril berada di atas ufuk yang terang.
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Surah 82
AL-INFITĀR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 20, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Keterangan Pendahuluan

Surah ini demikian rupa menyerupai surah yang mendahuluinya 
dalam gaya dan pokok pembahasannya sehingga seolah-olah surah ini 
merupakan rekannya, tetapi dengan nama berlainan. Ini merupakan ciri-
khas Al-Qur’an bahwa ia memisahkan beberapa bagian teks tertentu 
dari surah tertentu, mengingat pentingnya, dan untuk menarik perhatian 
kepada pokok masalah yang dibahas dalam bagian-bagian yang 
dipisahkannya itu, dan juga supaya bagian-bagian yang dipisahkannya 
itu dapat dihafal dengan mudah, maka bagian-bagian itu diberi nama 
lain dan mandiri. Surah ini membahas secara istimewa keadaan-
keadaan yang akan merajalela di akhir zaman, ketika itikad-itikad serta 
cara-cara hidup bangsa-bangsa Kristen akan sangat mempengaruhi 
perilaku dan pandangan-pandangan bangsa-bangsa bukan Kristen, 
pada khususnya umat Islam. Semua nubuatan yang tersebut di dalam 
surah ini telah menjadi sempurna secara harfiah. Surah ini diturunkan 
di Mekah dalam awal tahun-tahun Nabawi, kira-kira pada waktu yang 
hampir bersamaan dengan surah yang mendahuluinya.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ نصف

الحزب   59

2. bApabila langit akan ter-
belah,3281  ﴾۲﴿ۙ َمٓاُء  انَۡفَطَرۡت  ِاَذا  الّسَ

3. Dan apabila bintang-bin-
tang akan berserakan,3282  

 ﴾۳﴿ۙ َرۡت 
َ
انَۡتث الَۡکَواِکُب  ِاَذا   َو  

4. cDan apabila lautan akan 
dialirkan3283 dan dipertemukan,

 ﴾۴ۙ َرۡت ﴿ ّجِ
ُ
ف الِۡبحَاُر  ِاَذا   َو  

5. dDan apabila kuburan-
kuburan akan dibongkar,3284 

 ﴾۵﴿ۙ بُۡعِثَرۡت  الُۡقُبۡوُر  ِاَذا   َو  

3281. Seperti dikemukakan dalam “Keterangan Pendahuluan” surah 
ini secara khusus mengupas keadaan, ketika agama Kristen akan mencapai 
kemajuan besar serta itikad-itikad Kristen trinitas, Isa anak Tuhan, dan 
penebusan dosa – akan sangat merajalela. Kepada merajalelanya ajaran-
ajaran Kristen yang palsu itulah Al-Qur’an mengisyaratkan dengan kata-
kata keras, “Hampir-hampir seluruh langit pecah oleh karenanya, dan bumi 
terbelah, serta gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Karena mereka 
menyatakan bahwa (Tuhan) yang Mahapemurah mempunyai seorang 
anak” (QS.19: 91-92). Ayat yang sedang dibahas ini merujuk kepada 
dua ayat tersebut dan mengandung arti bahwa pada saat itu kepercayaan-
kepercayaan Kristen yang palsu itu akan menguasai dunia, dan sebagai 
akibatnya akan bangkit amarah Tuhan serta azab Ilahi akan menimpa dunia 
dalam berbagai bentuk.

3282. Berbicara dalam bahasa kiasan, ayat ini berarti bahwa di akhir 
zaman orang-orang yang memiliki ilmu dan tuntunan rohani sejati akan 
hilang atau akan menjadi langka.

3283. Pada masa itu lautan-lautan raya dan samudera-samudera besar 
akan dibuat mengalir dan berhubungan satu sama lain dengan perantaraan 
terusan-terusan; atau teluk-teluknya akan digali menjadi lebar sehingga 
kapal-kapal besar dapat keluar masuk ke sana. Isyarat ini dapat pula tertuju 
kepada Terusan Panama dan Terusan Suez.

3284. Pada akhir zaman kuburan-kuburan akan digali seperti telah terjadi 
dengan kuburan-kuburan raja-raja Mesir purba; atau ayat ini dapat berarti, 
bahwa kota-kota dan tugu-tugu peringatan yang telah terpendam dan telah 
lama dilupakan, akan digali kembali.

a1 : 1.  b73 : 19.  c81 : 7.  d100 : 10.
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3285. Dalam ayat ini bersama-sama beberapa ayat berikutnya, sapaan 
itu ditujukan kepada para tokoh dan penganjur ajaran Kristen yang keliru itu. 
Mereka akhirnya akan menyadari akan kekejian dan keburukan ajaran palsu 
mereka itu.

3285. Tuhan telah menganugerahi manusia kekuatan-kekuatan dan 
kemampuan-kemampuan fitri agung, agar ia dapat naik ke puncak kemuliaan 
rohani setinggi-tingginya.

3287. Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas dan bertanggung-
jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya, dan perbuatan-perbuatan 
yang dilakukannya itu dicatat oleh “pencatat-pencatat yang mulia.”

6. aSetiap jiwa akan menge-
tahui apa yang mereka dahulu-
kan dan apa yang ia tinggalkan di 
belakang,3285

 ﴾۶﴿ؕ َرۡت 
َمۡت َو اَّخَ ا قَّدَ  َعلَِمۡت نَۡفٌس ّمَ

7. Hai manusia! Apa yang  
telah memperdayai engkau ten-
tang Tuhan engkau Yang Maha-
mulia?

 ﴾۷ۙ ﴿ الَۡکِریِۡم  بَِربَِّک  َک  َغّرَ َما  الِۡانَۡساُن  یَُّہا 
َ
یٰۤا  

8. Yang telah menciptakan eng-
kau, kemudian menyempurnakan 
engkau lalu menata tubuh engkau 
dengan bserasi?3286

 ﴾۸﴿ۙ فََعَدلََک  ىَک  فََسّوٰ َخلََقَک  ِذۡي 
َّ ال  

9. Dalam rupa yang Dia 
kehendaki, Dia menyusun tubuh 
engkau,

 ﴾۹﴿ؕ َبَک 
َّ
َرک َشٓاَء   ا  ّمَ ُصۡوَرٍۃ   اَّيِ   فِۡيۤ  

10. Sekali-kali tidak, bahkan 
kamu mendustakan pembalasan.

 ﴾۱۰ۙ ﴿ یِۡن  بِالّدِ بُۡوَن  ِ
ّ

ذ
َ

تُک بَۡل  ا 
َّ ل

َ
ک  

11. cDan sesungguhnya ada 
pengawas-pengawas atasmu,

 ﴾۱۱ۙ ٰحِفِظیَۡن ﴿
َ
ۡم  ل

ُ
 َو  ِاّنَ َعلَۡیک

12. dPencatat-pencatat yang 
mulia,3287  ﴾۱۲ۙ اتِِبیَۡن ﴿

َ
 کَِراًما  ک

a3 : 31;  81 : 15.  b87 : 3;  91 : 8.  c6 : 62.  d43 : 81;  50 : 19.
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13. Mereka mengetahui apa 
pun yang kamu kerjakan.

 ﴾۱۳﴿ تَۡفَعُلۡوَن  َما  یَۡعلَُمۡوَن   

14. aSesungguhnya orang-orang 
yang berbuat baik, tentu akan 
berada dalam kenikmatan,

 ﴾۱۴ۙ نَِعۡیٍم ﴿ لَِفۡي  الۡاَبَۡراَر   ِاّنَ  

15. bDan sesungguhnya orang-
orang berdosa, pasti akan berada 
dalam Jahanam,

َجِحۡیٍم ﴿۱۵﴾  لَِفۡي  اَر  الُۡفّجَ ِاّنَ    َو  

16. cMereka akan masuk ke 
dalamnya pada Hari Pembalasan,

 ﴾۱۶﴿ یِۡن  الّدِ یَۡوَم  یَّۡصَلۡونََہا   

17. Dan mereka tidak akan bisa 
lolos darinya,

 ﴾۱۷ؕ ﴿ بَِغٓائِِبیَۡن  َعۡنَہا  ۡم 
ُ
ہ َما  َو   

18. Dan apakah engkau tahu 
apa Hari Pembalasan itu?

 ﴾۱۸ۙ یِۡن ﴿   اَۡدٰرىَک  َما یَۡوُم الّدِ
ۤ
 َو َما

19. Kemudian, apakah yang 
membuatmu tahu, apa Hari 
Pembalasan itu?

 ﴾۱۹ؕ یِۡن ﴿   اَۡدٰرىَک َما یَۡوُم الّدِ
ۤ
 ثُّمَ  َما

20. dPada Hari itu tidak akan 
ada jiwa memiliki kekuatan se-
dikit pun untuk memberi manfaat 
bagi jiwa lain. Dan segala Ke-
putusan pada Hari itu kepunyaan 
Allah.

الۡاَۡمُر   َشۡیًئاَؕو  لَِّنۡفٍس  نَۡفٌس  تَۡملُِک  لَا  یَۡوَم 

ِہ ﴿٪۲۰﴾
یَۡوَمِئٍذ  لِّلّٰ 

a45 : 31;  83 : 23.  b83 : 8.  c23 : 104;  83 : 17.  d2 : 124;  31 : 34.  e18 : 45;  40 : 17.
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Surah 83
AL-MUTAFFIFĪN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 37, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini dimulai dengan kutukan keras terhadap kepalsuan 
(kecurangan) dalam pemakaian alat pengukur dan timbangan dengan 
tujuan merugikan orang. Surah ini, menurut pendapat para ulama 
diturunkan pada masa awal di Mekah, Noldeke dan Muir menetapkan 
turunnya surah ini pada tahun keempat atau kelima Nabawi. Surah yang 
mendahuluinya telah berakhir dengan peringatan kepada orang-orang 
kafir bahwa mereka harus mempertanggung-jawabkan perbuatan-
perbuatan mereka dan mengganti kerugian ruhani mereka sendiri, 
sedang pengorbanan atau syafaat siapa pun tidak akan berguna bagi 
mereka pada Hari Pembalasan. Dalam surah tersebut dibahas hubungan 
manusia dengan Khalik-nya. Tetapi dalam surah ini diberikan tekanan 
pada hubungan manusia dengan sesama manusia dengan menyebut 
secara istimewa pemerasan secara kejam bangsa-bangsa berkuasa 
terhadap bangsa-bangsa yang lemah dan kurang berkembang, sesudah 
melenyapkan dari mereka itu kebebasan bertindak. Surah ini berakhir 
dengan memberi peringatan keras kepada bangsa yang tidak adil 
dan tidak jujur, bahwa mereka tidak luput dari hukuman. Hari Hisab 
menantikan mereka dengan segala keseraman dan kekerasannya.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bCelakalah bagi orang-orang 
yang mengurangi timbangan.

 ﴾۲﴿ۙ ِفیَۡن  ُمَطّفِ
ۡ
لِّل َویٌۡل  

3. Orang-orang yang apabila 
menerima takaran dari orang lain 
mereka meminta penuh,

 ﴾۳ۖ اِس يَۡسَتۡوفُۡوَن ﴿ ِذیَۡن ِاَذا اۡکَتالُۡوا َعلَي الّنَ
َّ ال

4. cTapi apabila mereka me-
nakar atau menimbang untuk 
orang lain mereka mengurangi.

 ﴾۴ؕ ُيۡخِسُرۡوَن ﴿ ۡم  
ُ
َزنُۡوہ ّوَ اَۡو  ۡم  

ُ
الُۡوہ

َ
ک ِاَذا   َو  

5. Apakah mereka tidak yakin 
bahwa mereka akan dibangkit-
kan?

 ﴾۵﴿ۙ َن  ثُۡو ۡبُعۡو ّمَ ۡم 
ُ
ہ

اَنَّ ِٰٓئَک  ل اُو یَُظّنُ   اَلَا   

6. Untuk menyaksikan ke-
putusan Hari yang Besar?3288  ﴾۶﴿ۙ  لَِیۡوٍم َعِظۡیٍم 

7. Pada Hari umat manusia 
akan berdiri di hadapan Tuhan 
seluruh alam.

 ﴾۷﴿ؕ اُس لَِرّبِ الٰۡعلَِمیَۡن   یَّۡوَم یَُقۡوُم الّنَ

8. Sekali-kali tidak, sesung-
guhnya kitab orang-orang yang 
durhaka di dalam sijjin.3289

 ﴾۸﴿ؕ ِسّجِیٍۡن  لَِفۡي   اِر  الُۡفّجَ کِٰتَب  ِاّنَ   اۤ  
َّ ل

َ
 ک

3288. Ada Hari Hisab dalam kehidupan di hari kemudian, ketika 
manusia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka kepada Tuhan 
dan Majikan mereka, tetapi hari perhitungan datang pula atas suatu kaum 
di dunia ini, bilamana perbuatan-perbuatan jahat mereka melampaui batas-
batas yang dapat dan dengan demikian mereka menemui dwi pembalasan 
mereka.

3289. Sij-jīn dianggap oleh sementara ahli tafsir Al-Qur’an dengan 
keliru sebagai suatu kata bukan bahasa Arab, namun menurut beberapa 
sumber terkemuka seperti Farra’, Zajjaj, Abu Ubaidah, dan Mubarrad, 
kata itu memang bahasa Arab yang diambil dari kata Sajana. Lisan, 
menganggapnya sama dengan Sijn (penjara). Sij-jīn adalah buku registrasi 
di dalamnya tercatat segala perbuatan jahat yang dilakukan oleh para 

a1 : 1.  b11 : 85;  26 : 182-184;  55 : 9.  c55 : 10.
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penjahat yang konon tersimpan di alam ukhrawi. Kata itu berarti pula 
sesuatu yang keras, hebat, dan dahsyat; berkesinambungan, lestari atau 
kekal abadi (Lane).

3290. Kata Sij-jīn menunjukkan, bahwa hukuman bagi orang-orang 
kafir durjana itu akan amat keras dan kekal. Atau, ayat ini dapat berarti 
bahwa orang-orang durjana yang ditempatkan di dalam suatu tempat hina 
lagi nista, dan keputusan itu tidak dapat dibatalkan lagi. Atau, Sij-jīn dan 
‘Illiyyīn itu mungkin dua bagian yang dituturkan Al-Qur’an; yang pertama 
membicarakan orang-orang yang menolak Amanat Tuhan serta hukuman 
yang akan dijatuhkan kepada mereka, sedang yang terakhir membicarakan 
hamba-hamba Allah yang bertakwa serta ganjaran-ganjaran yang akan 
dianugerahkan kepada mereka. Jadi maksud ayat ini ialah keputusan yang 
tercantum di dalam kedua bagian itu tidak dapat diubah atau diganti.

9. Dan apakah engkau tahu 
apa sijjin itu?

 ﴾۹﴿ؕ ِسّجِیٌۡن  َما  اَۡدٰرىَک    
ۤ
َما  َو 

10. Itu adalah kitab yang 
tertulis.3290  ﴾۱۰ؕ ۡرقُۡوٌم ﴿

َ
ّم  کِٰتٌب 

11. Celakalah pada Hari itu bagi 
orang-orang yang mendustakan,

 ﴾۱۱ۙ ﴿ بِیَۡن  ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ۡ
لِّل یَّۡوَمِئٍذ  َویٌۡل   

12. orang-orang yang mendusta-
kan Hari Pembalasan.

 ﴾۱۲ؕ ﴿ یِۡن  الّدِ بَِیۡوِم  بُۡوَن  ِ
ّ

ذ
َ

یُک ِذیَۡن 
َّ ال  

13. Dan tidak ada yang men-
dustakan tentangnya kecuali se-
tiap pelanggar batas yang sangat 
berdosa.

 ﴾۱۳ۙ اَثِۡیٍم ﴿ ُمۡعَتٍد   
ُ

ّل
ُ
ک ا 

َّ ِال بِٖہۤ   ُب  ِ
ّ

ذ
َ

یُک َما   َو 

14. aApabila tanda-tanda Kami 
dibacakan kepadanya, ia berkata, 
“dongeng orang-orang ter-
dahulu!”

 ﴾۱۴ؕ ﴿ لِیَۡن  الۡاَّوَ اََساِطیُۡر  قَاَل  ٰیُتَنا 
ٰ
ا َعلَۡیِہ  تُۡتلٰي  ِاَذا 

15. Sekali-kali tidak, bahkan 
apa yang mereka usahakan itu 
menjadi karat pada hati mereka.

ِسُبۡوَن ﴿۱۵﴾ 
ۡ

انُۡوا یَک
َ
ا ک ا بَۡلَٜراَن َعلٰي قُُلۡوبِہِۡم ّمَ

َّ ل
َ
ک

a8 : 32;  16 : 25;  68 : 16.
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3291. Nikmat melihat wajah Tuhan dianugerahkan kepada orang 
mukmin melalui dua tingkat. Tingkat pertama ialah tingkat keimanan, ketika 
memperoleh keyakinan teguh kepada sifat-sifat Tuhan. Tingkat kedua atau 
tingkat lebih tinggi berupa anugerah kenyataan mengenai Dzat Ilahi. Orang-
orang berdosa, disebabkan dosa-dosa mereka, akan tetap luput dari makrifat 
Dzat Ilahi pada Hari Pembalasan mereka tidak akan melihat wajah Tuhan.

3292. ‘Illiyyūn, yang dianggap oleh sebagian orang berasal dari ‘Alā, 
yang berarti, sesuatu itu tinggi atau menjadi tinggi, maksudnya martabat-
martabat paling mulia, yang akan dinikmati oleh orang-orang mukmin 
muttaki. Menurut Mufradat ‘Illiyyūn itu orang-orang muttaki pilihan, yang 
akan menikmati kelebihan rohani di atas orang-orang mukmin. Kata itu dapat 
juga menampilkan bagian-bagian Al-Qur’an yang mengandung nubuatan-
nubuatan tentang kemajuan dan kesejahteraan besar orang-orang mukmin. 
Menurut Ibn ‘Abbas kata itu berarti surga (Katsīr), sedang Imam Raghib 
menganggap ‘Illiyyūn itu sebutan bagi para penghuninya.

3293. Karena Sij-jīn itu mufrad dan ‘Illiyyūn jamak, maka nampak bahwa 
sementara hukuman bagi orang-orang berdosa akan statis, yakni, tetap pada 
satu tempat, kemajuan rohani orang-orang muttaki akan berkesinambungan 
tanpa rintangan, dan akan mengambil bentuk berbeda-beda. Mereka akan 
maju dari satu tingkat rohani kepada tingkat rohani lebih tinggi.

16. aSekali-kali tidak, sesung-
guhnya mereka pada Hari itu 
tentu akan terhalang dari melihat 
3291Tuhannya.

 ﴾۱۶ؕ ﴿ َمۡحُجۡوبُۡوَن 
َّ ل یَۡوَمِئٍذ  بِّہِۡم  ّرَ َعۡن  ۡم 

ُ
ہ

ِانَّ   ۤ ا
َّ ل

َ
ک  

17. bKemudian, sesungguhnya 
mereka pasti akan masuk ke 
dalam Jahanam,

 ﴾۱۷ؕ جَِحۡیِم ﴿
ۡ

ۡم  لََصالُوا ال
ُ
ہ

 ثُّمَ  ِانَّ

18. Kemudian akan dikatakan 
kepada mereka, “Inilah apa yang 
mengenainya kamu cdustakan.”

 ﴾۱۸ؕ بُۡوَن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

ۡنتُۡم بِٖہ تُک
ُ
ِذۡي ک

َّ ا ال
َ

 ثُّمَ یَُقاُل ٰہذ

19. Sekali-kali tidak, sesung-
guhnya catatan orang-orang baik 
niscaya ada dalam ‘illiyiin.3292

 ﴾۱۹ؕ یَۡن ﴿ ِّیِ
ّ اۤ  ِاّنَ  کِٰتَب الۡاَبَۡراِر لَِفۡي ِعل

َّ ل
َ
 ک

20. Dan apakah engkau tahu 
apa ‘iliyyuun3293 itu?

 ﴾۲۰ؕ ۡوَن ﴿ ِّیُ
ّ   اَۡدٰرىَک َما ِعل

ۤ
 َو َما

a3 : 78.  b23 : 104;  82 : 16.  c52 : 15.
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21. Sebuah Kitab yang ditulis.  ﴾۲۱ۙ ۡرقُۡوٌم ﴿
َ
ّم  کِٰتٌب 

22. Orang-orang yang terpilih 
akan menyaksikannya,

 ﴾۲۲ؕ ﴿ بُۡوَن  الُۡمَقّرَ يَّۡشَہُدُہ    

23. aSesungguhnya orang-orang 
yang baik pasti akan berada 
dalam kenikmatan,

 ﴾۲۳ۙ نَِعۡیٍم ﴿ لَِفۡي  الۡاَبَۡراَر   ِاّنَ  

24. bDuduk di atas dipan-dipan, 
mereka memandang kepada se-
gala sesuatu,

 ﴾۲۴ۙ ﴿ یَۡنُظُرۡوَن  الۡاََرٓائِِک  َعلَي   

25. Engkau akan dapat menge-
nal pada wajah mereka kesegaran 
hidup penuh kenikmatan.

 ﴾۲۵ۚ ﴿ ِعۡیِم  الّنَ نَۡضَرَۃ   ُوُجۡوِہہِۡم  فِۡي    تَۡعِرُف 

26. Mereka akan diberi minum 
dari minuman murni3294 yang 
bermeterai,

 ﴾۲۶ۙ ﴿ ۡخُتۡوٍم 
َ

ّم ِحۡیٍق  ّرَ ِمۡن    يُۡسَقۡوَن 

27. Meterainya adalah kesturi. 
Dan untuk mereka yang meng-
inginkan, hendaknya meng-
inginkan itu.

َیَتَنافَِس 
ۡ
فَل ٰذلَِک  فِۡي  ِمۡسٌک َؕو  ِخٰتُمٗہ 

 ﴾۲۷ؕ ﴿ الُۡمَتَناِفُسۡوَن 

28. Dan campuran minuman itu 
dari air tasnim,

 ﴾۲۸ۙ تَۡسِنۡیٍم ﴿ ِمۡن  ِمَزاُجٗہ   َو 

29. Mata air yang orang-orang 
terpilih akan minum.

 ﴾۲۹ؕ ﴿ بُۡوَن  الُۡمَقّرَ بَِہا  یَّۡشَرُب  َعۡیًنا   

30. cSesungguhnya orang-
orang yang berdosa biasa me-
nertawakan3295 orang-orang yang 
beriman,

َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِمَن  انُۡوا 
َ
ک اَۡجَرُمۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ    

 ﴾۳۰ۖ ۡوَن ﴿
ُ

یَۡضَحک

3294. Jika “minuman murni” dapat dimaksudkan Al-Qur’an, maka 
Tasnīm dapat dianggap wahyu yang dianugerahkan kepada orang-orang 
pilihan Tuhan para pengikut Rasulullah Saw yang bertaqwa.

3295. Orang-orang kafir biasa dengan diam-diam menertawakan 
nubuatan-nubuatan tentang penyebaran serta kemenangan Islam secara cepat, 
yang dikumandangkan pada saat ketika Islam sedang berjuang mati-matian 
mempertahankan wujudnya sendiri.

a45 : 31;  82 : 14.  b15 : 48;  18 : 32;  36 : 57;  76 : 14.  c23 : 111.
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31. Dan apabila mereka lewat 
dekat mereka itu mereka saling 
mengedipkan mata,

 ﴾۳۱ۖ یََتَغامَُزۡوَن ﴿ بِہِۡم  ۡوا  مَّرُ ِاَذا    َو 

32. aDan apabila mereka kem-
bali kepada  keluarga mereka, 
mereka kembali dengan sangat 
gembira,

 ﴾۳۲ۖ ٰۤي  اَۡہلِہُِم  انَۡقلَُبۡوا  فَِکِہیَۡن ﴿ ا  ِال  َو ِاَذا  انَۡقلَُبۡوۤ

33. Dan apabila mereka melihat 
mereka itu, mereka berkata, 
“Sesungguhnya mereka itu orang 
yang sesat!”

 ﴾۳۳ۙ ﴿ ۡوَن 
ُّ لََضٓال ٓاِء 

َ
ُؤل ہٰۤ ِاّنَ  ا  قَالُۡوۤ ۡم 

ُ
َراَۡوہ ِاَذا  َو   

34. Padahal mereka tidak di-
utus kepada mereka itu sebagai 
penjaga.

 ﴾۳۴ؕ   اُۡرِسُلۡوا َعلَۡیہِۡم  ٰحِفِظیَۡن ﴿
ۤ
 َو  َما

35. Pada Hari itu orang-orang 
yang beriman akan menertawakan 
orang-orang kafir,

اِر 
َ
الُۡکّف ِمَن  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال فَالَۡیۡوَم 

 ﴾۳۵ۙ ۡوَن ﴿
ُ

یَۡضَحک
36. duduk di atas dipan-dipan3296 

mereka akan memandang ke-
pada segala sesuatu,

 ﴾۳۶ؕ  َعلَي الۡاََرٓائِِک � یَۡنُظُرۡوَن ﴿

37. Mereka akan mengatakan 
kepada satu sama lain “Bukankah 
orang-orang yang ingkar dibalas 
sesuai apa yang dahulu mereka 
kerjakan?

یَۡفَعُلۡوَن ﴿٪۳۷﴾ انُۡوا 
َ
ک َما  اُر  

َ
الُۡکّف َب  ثُّوِ  َہۡل  

3296. Kata-kata ini berarti: (1) sambil duduk di atas singgasana kemuliaan, 
orang mukmin akan menyaksikan nasib sedih yang akan menimpa orang-
orang kafir sombong. (2) sambil duduk di atas singgasana kekuasaan, mereka 
akan berlaku adil terhadap orang banyak, (3) mereka akan menaruh perhatian 
layak terhadap keperluan orang lain; itu pula arti kata Nazara (Lane).

a84 : 14.
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Surah 84
AL-INSYIQĀQ
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 26, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya.

Seperti ketiga surah yang mendahuluinya, surah yang sekarang 
ini pun diturunkan pada masa awal di Mekah. Keempat surah ini 
sangat menyerupai satu sama lain dalam gaya, susunan, dan pokok 
pembicaraannya. Noldeke dan Muir sependapat dengan para para ulama 
Islam, bahwa surah ini diturunkan pada masa awal sekali (dari nubuwwah 
Rasulullah Saw – peny.). Pada hakikatnya, surah ini menyempurnakan 
rangkai surah-surah, sedangkan ketiga surah sebelumnya merupakan 
bagian unsurnya. Menjelang akhir surah yang mendahuluinya, orang-
orang kafir diberi peringatan dengan kata-kata tegas bahwa kekuasaan 
mereka akan berantakan dan kejayaan mereka akan hilang sirna. Tetapi, 
dalam surah yang sedang dibahas ini diuraikan bahwa keimanan akan 
mengambil alih kekafiran dan bahwa dari puing-puing tatanan lama 
yang sudah lapuk dan mundur keadaannya itu akan muncul tatanan baru 
yang segar lagi hidup. Surah ini melanjutkan pokok pembahasan Surah 
Al-Infithar, sedang Surah Al-Muthaffifin yang terletak di tengahnya 
hanya merupakan pemekaran Surah Al-Infithar. Surah Al-Infithar telah 
memulai dengan masalah terbelahnya langit; dan surah ini pun memulai 
dengan ungkapan senada, dengan perbedaan bahwa sementara dalam 
Surah Al-Infithar “terbelahnya langit” telah dihubungkan dengan ajaran-
ajaran Kristen yang palsu itu, dalam surah ini “pecahnya langit” itu 
dimaksudkan turunnya wahyu Ilahi dan munculnya serta tersebarnya 
ilmu pengetahuan ruhani. Dengan demikian surah ini, bersama ketiga 
surah sebelumnya, merupakan rangkaian surah yang membahas pula 
tentang pokok kebangunan kembali agama Islam di akhir zaman dan 
membahas dosa-dosa serta kejahatan-kejahatan pada masa sebelumnya. 
Surah ini secara istimewa membahas masalah kebangunan kembali 
agama Islam, sedang surah-surah yang mendahuluinya membahas secara 
khusus kerusakan dan keasusilaan agama Kristen.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila blangit akan pecah,3297  ﴾۲﴿ۙ ۡت 
َ
انَۡشّق َمٓاُء   الّسَ ِاَذا 

3. Dan cmendengarkan kepada 
Tuhannya3298 dan itu wajib bagi-
nya.

 ﴾۳﴿ۙ ۡت 
َ
ُحّق َو  لَِربَِّہا  اَِذنَۡت   َو 

4. Dan apabila dbumi akan 
dibentangkan,3299  ﴾۴﴿ۙ ۡت  ثلاثۃ  َو  ِاَذا  الۡاَۡرُض ُمّدَ

ارباع
الحزب    59

5. Dan mengeluarkan apa 
yang terkandung di dalamnya, 
dan akan menjadi kosong.3300

 ﴾۵﴿ۙ ۡت 
َّ خَل

َ
ت َو  ِفۡیَہا  َما  اَلَۡقۡت   َو 

6. Dan mendengarkan kepada 
Tuhannya, dan itu wajib baginya.

 ﴾۶﴿ؕ ۡت 
َ
ُحّق َو  لَِربَِّہا  اَِذنَۡت   َو 

3297. Ayat ini mengisyaratkan kepada waktu ketika pintu-pintu langit 
akan dibukakan lebar-lebar serta tanda-tanda samawi yang mendukung 
kebenaran Islam akan muncul dalam jumlah besar, dan orang-orang yang 
berkedudukan tinggi akan mulai memberi perhatian sungguh-sungguh kepada 
tuntunan wahyu.

3298. Seorang Adam-baru akan lahir dan malaikat-malaikat samawi 
akan berdiri di pihaknya, siap sedia menolong beliau dalam memajukan 
serta menyiarkan tugas Ilahi beliau (QS.69: 18), sebab itulah tujuan utama 
penciptaan mereka dan itu pulalah tugas serta kewajiban mereka.

3299. Bumi akan memperoleh kesempatan hidup baru dan kebinasaan 
– yang seharusnya menimpa bumi karena dosa-dosa manusia – akan 
ditangguhkan serta sarana-sarana baru akan diberikan guna kemajuan 
rohani penghuninya. Ayat ini dapat pula berarti bahwa beberapa planet yang 
nampaknya merupakan bagian langit, akan ditemukan (berkat penyelidikan 
ilmiah) sebagai bagian bumi ini dan manusia akan berupaya mencapainya 
dengan roket-roket, pesawat antariksa dan sebagainya. Kata Muddat 
mengandung semua arti tersebut (Lane).

3300. Bumi akan memuntahkan khazanahnya yang tersembunyi dalam 
jumlah begitu besar sehingga akan nampak seolah-olah bumi sendiri hendak 
menguras habis isinya.

a1 : 1.  b55 : 38;  69 : 17.  c41 : 12.  d78 : 7.
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3301. Mereka yang pernah memperlakukan Al-Qur’an sebagai sesuatu 
yang tercampak (QS.25: 31).

3302. Bila manusia ada dalam puncak duka nestapa, ia menginginkan 
maut mengakhiri hidupnya.

7. Hai manusia! Sesungguh-
nya engkau bekerja keras menuju 
Tuhan engkau, maka aengkau 
bertemu dengan-Nya.

ۡدًحا  
َ
ک َربَِّک  ِالٰي  اِدٌح  

َ
ک َک 

ِانَّ الِۡانَۡساُن   یَُّہا 
َ
یٰۤا

 ﴾۷﴿ۚ مُلِٰقۡیِہ 
َ

ف

8. Maka adapun orang byang 
akan diberikan kitabnya di tangan 
kanannya,

 ﴾۸﴿ۙ بَِیِمۡیِنٖہ  کِٰتَبٗہ   اُۡوتَِي   َمۡن   ا  ّمَ
َ
 فَا

9. Maka segera ia akan dihisab 
dengan penghisaban yang mudah.

 ﴾۹﴿ۙ يَِّسیًۡرا  ِحَسابًا  ُيحَاَسُب   فََسۡوَف 

10. Dan ia akan kembali kepada 
keluarganya dengan gembira.

 ﴾۱۰ؕ ٰۤي  اَۡہِلٖہ َمۡسُرۡوًرا ﴿  ّوَ  یَۡنَقلُِب  ِال

11. Dan adapun orang yang  
akan diberikan ckitabnya dari 
belakang punggungnya,3301

 ﴾۱۱ۙ َظۡہِرٖہ ﴿ َوَرٓاَء  کِٰتَبٗہ   اُۡوتَِي   َمۡن  ا  اَّمَ  َو 

12. Maka segera ia akan 
memanggil kebinasaan,3302  ﴾۱۲ۙ ﴿ ثُُبۡوًرا  یَۡدُعۡوا   فََسۡوَف 

13. Dan ia akan masuk ke 
dalam api yang menyala-nyala,

 ﴾۱۳ؕ  ّوَ  یَۡصلٰي َسِعیًۡرا ﴿

14. Sesungguhnya ia dahulu 
dbergembira di tengah keluarga-
nya.

 ﴾۱۴ؕ َمۡسُرۡوًرا ﴿ اَۡہِلٖہ  فِۡيۤ   اَن  
َ
ک ٗہ  

 ِانَّ

15. Sesungguhnya ia me-
nyangka bahwa ia tidak akan 
pernah kembali.*

 ﴾۱۵ۚ حُۡوَر �﴿
َ
ّي ۡن 

َّ ل اَۡن   َظّنَ   ٗہ 
 ِانَّ

16. Ya. Sesungguhya Tuhan-
nya selalu Melihat kepadanya, 

 ﴾۱۶ؕ اَن بِٖہ بَِصیًۡرا ﴿
َ
ٰۤي ۛ  ِاّنَ  َربَّٗہ  ک  بَل

17. Maka sesungguhnya Aku 
bersumpah dengan cahaya senja,

 ﴾۱۷ۙ َفِق ﴿
َ

 فَلَاۤ  اُۡقِسُم  بِالّش

a2 : 224;  11 : 30;  18 : 111.  b17 : 72;  69 : 20.  c69 : 26.  d83 : 32.

(Mufradat Imam Raghib ) لَْن يَُحْوَر : اى لَْن يُْبعََث *
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3303. Ayat 17 sampai 19 berisikan nubuatan mengenai kemunduran 
sementara umat Islam serta kebangunan kembali mereka melalui 
seorang wujud, wakil agung Rasulullah Saw – Hadhrat Masih Mau’ud 
As – yang bagaikan bulan purnama akan memantul dalam diri beliau 
cahaya gemilang sang Matahari (Rasulullah Saw) dengan sepenuhnya 
serta seutuhnya.

3304. Kaum Muslimin akan melalui semua keadaan yang telah 
disinggung dalam ayat-ayat sebelumnya.

3305. Mengapa orang-orang kafir berputus asa mengenai 
terlaksananya bagian ketiga nubuatan itu, setelah menyaksikan 
terlaksananya dua bagian pertama? Mereka telah menyaksikan cahaya 
pijar kemerah-merahan matahari Islam terbenam, yang disusul oleh 

18. Dan malam dan apa yang ia 
liputi,

 ﴾۱۸ۙ ۡیِل   َو َما   َوَسَق ﴿
َّ  َو ال

19. Dan bulan apabila jadi 
purnama,3303  ﴾۱۹ۙ َسَق ﴿

َّ  َو الَۡقَمِر ِاَذا ات

20. Niscaya kamu akan naik da-
ri satu tingkat ke tingkat lain,3304*

 ﴾۲۰ؕ بُّنَ   َطَبًقا  َعۡن  َطَبٍق ﴿
َ
ۡرک

َ
 لَت

21. Maka aapa yang terjadi atas 
mereka, sehingga mereka tidak 
beriman?3305

 ﴾۲۱ۙ ۡم   لَا  یُۡؤِمنُۡوَن ﴿
ُ
مَا لَہ

َ
 ف

22. Dan apabila Al-Qur’an di-
bacakan kepada mereka, mereka 
tidak bersujud.

 ۩ ﴾۲۲ؕٛ ُن لَا يَۡسُجُدۡوَن ﴿
ٰ
َو ِاَذا قُِرَئ َعلَۡیہُِم الُۡقۡرا َسْجَدۃ

23. Bahkan, mereka yang ing-
kar bmendustakan itu,

 ﴾۲۳ۖ بُۡوَن ﴿ ِ
ّ

ذ
َ

یُک ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن  

َّ ال  بَِل 

24. Dan Allah Maha Menge-
tahui apa yang mereka sembunyi-
kan3306 dalam hati mereka,

 ﴾۲۴ۖ یُۡوُعۡوَن ﴿ بَِما  اَۡعلَُم   ُہ  
اللّٰ  َو 

a43 : 89.  b85 : 20.

* Yang dimaksud ayat 17-20 bukanlah bahwa Aku tidak bersumpah, tapi menolak pandangan 
umum bahwa Allah Swt bersumpah atas nama Syafak. Ketika malam sudah kelam sekali, pada 
waktu itu juga Allah Swt tidak memahrumkan sama sekali manusia dari cahaya, bahkan bulan 
memantulkan cahaya dari matahari. Dan bulan pun tidak langsung bersinar secara sempurna 
yakni tidak langsung menjadi bulan purnama. Tapi berlangsung secara bertahap demikian juga 
Mujadid yang akan datang di abad 14 akan zahir menuju kemajuan sempurna secara bertahap 
seperti proses terbentuknya bulan purnama.
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25. aMaka berilah kabar gem-
bira kepada mereka tentang azab 
yang pedih.

 ﴾۲۵ۙ ﴿ اَلِۡیٍم  اٍب 
َ

بَِعذ ۡم 
ُ
ۡرہ فََبّشِ  

26. Kecuali borang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, bagi 
mereka pahala yang tiada putus-
putusnya.

ۡم  
ُ
لَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال

اَۡجٌر  َغیُۡر  َممُۡنۡوٍن ﴿٪۲۶﴾ 

kekelaman malam rohani, namun demikian mereka masih tidak mem-
percayai bahwa bulan purnama malam keempat belas akan menghalau 
kegelapan itu.

3306. Orang-orang kafir diperingatkan bahwa Tuhan benar-benar 
mengetahui permusuhan dan kebencian yang dipendam di dalam hati 
mereka terhadap utusan Allah; Dia mengetahui pula komplotan-
komplotan rahasia yang direncanakan mereka untuk memusnahkan misi 
beliau dan untuk menghancurkan usaha beliau menegakkan kebenaran.

a9 : 34.  b11 : 12;  41 : 9;  95 : 7.
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Surah 85
AL-BURŪJ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 23, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya 

Surah ini diturunkan di Mekah pada masa-masa permulaan tahun 
Nabawi. Hubungan dengan surah yang mendahuluinya – Al-Insyiqaq – 
ditunjukkan oleh kenyataan bahwa dalam surah yang sekarang “gugusan 
bintang-bintang” dan “hari yang dijanjikan” telah dikemukakan 
dengan tujuan serupa. “Burūj” atau “gugusan bintang-bintang” dapat 
menampilkan dua belas mujaddid, masing-masing dibangkitkan 
pada permulaan tiap abad Hijrah, sedang “hari yang dijanjikan” itu 
menampilkan abad ke-14 Hijrah. Surah ini nampaknya mengisyaratkan 
kepada penindasan kejam yang akan dialami para pengikut Hadhrat 
Masih Mau’ud As, dan dengan tepat berakhir dengan keterangan bahwa 
oleb sebab dalam masa beliau kehormatan Al-Qur’an, sebagai firman 
Ilahi, yang diwahyukan akan diserang dari semua jurusan, terutama 
oleb para pengarang Kristen, maka beliau membaktikan seluruh tenaga 
dan seluruh kekuatan besar yang dikaruniakan Tuhan kepada beliau 
untuk menangkis serangan-serangan mereka dan membuktikan bahwa 
ajaran-ajaran Al-Qur’an bersih dari segala kelemahan dan tidak dapat 
dibatalkan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi langit yang mem-
punyai  bgugusan-gugusan 
bintang,3307

 ﴾۲﴿ۙ الۡبُُرۡوِج  َذاِت  َمٓاِء   الّسَ َو 

3. Dan Hari yang dijanji-
kan,3308  ﴾۳﴿ۙ الَۡمۡوُعۡوِد  الَۡیۡوِم   َو 

4. Dan saksi3309 dan yang akan 
disaksikan.

 ﴾۴﴿ؕ َمۡشُہۡوٍد  ّوَ  َشاِہٍد   َو 

3307. Mujaddid-mujaddid atau dua belas gugusan bintang di 
cakrawala rohani Islam, yang akan membuat cahaya Islam berkilauan terus 
sesudah matahari rohani terbenam, yaitu, sesudah tiga abad Islam paling 
baik berlalu, sehingga membawa akibat tersebarnya kegelapan rohani di 
seluruh dunia. Para mujaddid itu akan memberikan kesaksian mengenai 
kebesaran Islam, kebenaran Al-Qur’an, dan kebenaran Rasulullah Saw.

3308. “Hari yang dijanjikan” itu dapat berarti hari, ketika Hadhrat 
Masih Mau’ud As akan dibangkitkan untuk mendatangkan kebangunan 
kembali Islam. Pada hakikatnya banyak hari semacam itu dalam sejarah 
Islam yang dapat disebut “hari yang dijanjikan,” seperti hari Pertempuran 
Badar, hari ketika Pertempuran Khandak berkesudahan dengan kejayaan 
besar, dan hari jatuhnya Mekah. Tetapi “hari yang dijanjikan” yang 
paripurna itu ialah masa kebangkitan kedua-kalinya Rasulullah Saw 
dalam pribadi wakil beliau pada abad ke-14 Hijrah ketika agama Islam 
akan memperoleh kehidupan baru dan akan menang atas semua agama 
lainnya. “Hari yang dijanjikan” itu dapat pula berarti, hari ketika orang-
orang muttaki akan merasakan kelezatan nikmat pertemuan dengan Tuhan 
mereka.

3309. Tiap nabi atau muslih rabbani adalah Syāhid, yaitu, yang memberi 
kesaksian, disebabkan beliau seorang saksi hidup akan adanya Tuhan, dan 
beliau itu pun Masyhūd (yang diberi kesaksian) sebab Allah Swt memberi 
kesaksian akan kebenarannya dengan memperlihatkan tanda-tanda dan 
mukjizat-mukjizat di tangannya. Tetapi di sini, seperti nampak dari teks, 
Syāhid adalah Hadhrat Masih Mau’ud As dan Masyhūd adalah Rasulullah 
Saw, dan ayat ini mengandung arti bahwa Masih Mau’ud As akan meberi 
kesaksian akan kebenaran Rasulullah Saw dengan uraian-uraian, tabligh-
tabligh, dan tulisan-tulisan beliau dan dengan tanda-tanda yang akan 
ditampakkan Tuhan di tangan beliau. Beliau akan memberikan kesaksian 

a1 : 1.  b15 : 17;  25 : 62.
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pula dalam arti bahwa dalam wujud beliau nubuatan Rasulullah Saw 
sendiri telah memberi kesaksian akan kebenaran beliau. Dengan demikian 
Rasulullah Saw dan Masih Mau’ud As itu bersama-sama merupakan 
Syāhid dan Masyhūd.

3310. Menurut sebagian ahli tafsir Al-Qur’an, ayat ini dianggap 
merujuk kepada pembakaran sampai mati beberapa orang Kristen oleh 
raja Yahudi, Dzu Nawas, dari Yaman. Menurut sebagian lain, ayat ini 
mengisyaratkan kepada peristiwa pelemparan beberapa pemimpin Bani 
Israil ke dalam tanur-tanur (tungku-tungku) yang sedang menyala-nyala, 
dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dari Babil (Dan. 3: 19-22). Ayat ini 
lebih tepat dapat ditujukan kepada musuh-musuh kebenaran yang di masa 
setiap muslih rabbani, menentang keras dan menganiaya orang-orang yang 
beriman. Ayat ini tidaklah dimaksudkan di sini untuk merujuk kepada 
suatu kejadian di masa lampau yang kebenarannya meragukan. Dalam 
ayat ke-3 Tuhan bersumpah dengan “hari yang dijanjikan.” Dalam ayat 
ini dan dalam beberapa ayat berikutnya, nampaknya diisyaratkan bahwa 
para pengikut Masih Mau’ud harus menghadapi kesulitan-kesulitan berat 
pada hari besar itu.

3311. Dalam ayat 5-9 disebutkan mengenai musuh-musuh kebenaran 
yang menyalakan api penganiayaan terhadap orang-orang mukmin 
yang muttaki di tiap kurun zaman serta membiarkannya tetap bernyala. 

5. Binasalah para pemilik 
parit,3310  ﴾۵﴿ۙ  قُِتَل اَۡصٰحُب الۡاُۡخُدۡوِد 

6. Api yang dinyalakan de-
ngan bahan bakar,

 ﴾۶﴿ۙ اِر َذاِت الَۡوقُۡوِد   الّنَ

7. Ketika mereka akan duduk3311 
di atasnya,

 ﴾۷﴿ۙ قُُعۡوٌد  َعلَۡیَہا  ۡم 
ُ
ہ  ِاۡذ 

8. Dan mereka menjadi saksi 
atas apa yang mereka akan 
lakukan terhadap orang-orang 
yang beriman,3312*

ۡم َعلٰي َما یَۡفَعُلۡوَن بِالُۡمۡؤِمِنیَۡن ُشُہۡوٌد  ﴿۸ؕ﴾ 
ُ
 ّوَ ہ

* Ayat 5-8: Di dalam ayat-ayat ini diterangkan tentang kehancuran orang-orang yang menyalakan 
api di parit dan mereka duduk sambil menonton orang-orang beriman dilemparkan ke dalamnya. 
Di dalam ayat-ayat ini tersembunyi nubuatan, bahwa kejadian ini akan terjadi juga di masa yang 
akan datang. Dan masa itu adalah masa yang dijanjikan. Maka ini pasti sempurna terhadap para 
Ahmadi yang teraniaya, mereka di usahakan untuk dibakar hidup-hidup di rumahnya. Kata “duduk” 
menyatakan, bahwa orang-orang duduk menonton, dan sedikit pun tidak berusaha meperingatkan 
para penganiaya. Nubuatan agung ini berkali-kali sempurna, bahwa para perusuh berusaha 
membakar hidup-hidup para Ahmadi yang tak berdosa di bawah pengawasan polisi. Beberapa kali 
mereka berhasil melakukannya dan kadang-kadang gagal.
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Kesudahan mereka dinubuatkan dalam ayat 11.
3312. Musuh-musuh kebenaran mengetahui dalam lubuk hati mereka, 

bahwa perlawanan dari pihak mereka itu kejam dan tidak dapat dibenarkan 
dan bahwa korban sasaran penganiayaan mereka itu tidak berdosa.

3313. Ayat ini penuh dengan perasaan pilu hati yang amat sangat. 
Ayat ini menanyakan, kebenaran keimanan kepada Tuhan itu seakan-akan 
merupakan perbuatan yang begitu jahat, sehingga para penganutnya harus 

9. aMereka tidak benci ter-
hadap mereka melainkan hanya 
karena mereka beriman kepada 
Allah,3313 yang Mahaperkasa, 
Mahaterpuji.

ِہ 
بِاللّٰ یُّۡؤِمنُۡوا  اَۡن  اۤ  

َّ ِال ۡم  
ُ
ِمۡنہ نََقُمۡوا  َما  َو   

 ﴾۹﴿ۙ حَِمۡیِد 
ۡ

الۡعَِزیِۡز  ال

10. bYang kepunyaan-Nya 
kerajaan langit dan bumi. Dan 
Allah menjasi Saksi atas segala 
sesuatu.

ُہ  
اللّٰ الۡاَۡرِضَؕو  َو  ٰمٰوِت  الّسَ ُک 

ۡ
ُمل لَٗہ   ِذۡي 

َّ ال  

 ﴾۱۰ؕ ﴿ َشِہۡیٌد  ۡيٍء 
َ

ش ّلِ 
ُ
ک َعلٰي 

11. Sesungguhnya orang-
orang yang memfitnah laki-laki 
mukmin dan perempuan-
perempuan mukmin, lalu mereka 
tidak bertaubat, maka bagi 
mereka azab Jahanam dan bagi 
mereka azab yang membakar.*

ِذیَۡن فََتُنوا الُۡمۡؤِمِنیَۡن َو الُۡمۡؤِمٰنِت 
َّ  ِاّنَ  ال

ۡم 
ُ
لَہ َو  َم 

َ َجَہنّ اُب 
َ

َعذ ۡم 
ُ
فَلَہ یَُتۡوبُۡوا  لَۡم  ثُّمَ 
 ﴾۱۱ؕ حَِریِۡق ﴿

ۡ
ال اُب 

َ
َعذ

12. Dan sesungguhnya orang-
orang yang beriman dan beramal 
saleh, bagi mereka ada kebun-
kebun yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai. Hal yang demikian 
itu adalah kesuksesan besar.

ۡم 
ُ
لَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

الَۡفۡوُز  ٰذلَِک   ۬ؕ الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 
َ
ت ِمۡن  ۡجِرۡي 

َ
ت ٌت  َجّنٰ

 ﴾۱۲ؕ الَۡکِبیُۡر ﴿

13. Sesungguhnya ccengkraman 
Tuhan engkau sangat keras,

 ﴾۱۳ؕ ِاّنَ بَۡطَش َربَِّک لََشِدیٌۡد ﴿

14. Sesungguhnya dDia-lah 
Yang memulai dan mengu-
langi,3314

 ﴾۱۴ۚ یُِعۡیُد ﴿ َو  یُۡبِدُئ  ُہَو   ٗہ  
 ِانَّ

a7 : 127.  b14 : 3.  c11 : 103;  22 : 3.  d29 : 20;  30 : 12.

* (api) الَحِريق : النَّار ( Mufradat Imam Raghib)
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15. Sesungguhnya Dia Maha 
Pengampun, Maha Pecinta,

 ﴾۱۵ۙ  َو ُہَو الَۡغُفۡوُر الَۡوُدۡوُد ﴿

16. Yang Mempunyai ‘Arasy, 
Yang Mahamulia,

 ﴾۱۶ۙ  ُذو الۡعَۡرِش الَۡمِجۡیُد ﴿

17. Mahakuasa mengerjakan 
apa yang Dia kehendaki.

 ﴾۱۷ؕ اٌل لَِّما یُِریُۡد ﴿  فَّعَ

18. Apakah telah datang kepada 
engkau riwayat lasykar-lasykar,

 ﴾۱۸ۙ جُُنۡوِد ﴿
ۡ

 َہۡل  اَٰتىَک َحِدیُۡث ال

19. Fir‘aun dan Tsamud.  ﴾۱۹ؕ  ِفۡرَعۡوَن َو ثَُمۡوَد ﴿
20. Bahkan orang-orang yang 

ingkar selalu mendustakan,
 ﴾۲۰ۙ ﴿ ِذیٍۡب 

ۡ
تَک فِۡي  ۡوا  ُر

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ل ا بَِل   

21. Dan Allah mengepung adari 
belakang mereka,

 ﴾۲۱ۚ ِحۡیٌط ﴿
ُ

ّم َرٓائِہِۡم   ّوَ ِمۡن   ُہ  
اللّٰ  ّوَ 

22. bBahkan ia adalah Al-Qur’an 
yang sangat mulia,

 ﴾۲۲ۙ ِجۡیٌد ﴿
َ

ّم ٌن  
ٰ
قُۡرا ُہَو    بَۡل 

23. cDalam sebuah lembaran 
yang terjaga ketat.3315 ۡحُفۡوٍظ ﴿٪۲۳﴾

َ
ّم لَۡوٍح   فِۡي  

diperlakukan sekejam itu?
3314. Tuhan menghukum orang-orang yang berlaku aniaya terhadap 

orang-orang mukmin, di dunia dan juga di akhirat.
3315. Ayat ini mengandung suatu nubuatan yang bernadakan tantangan, 

bahwa Al-Qur’an dijaga terhadap segala macam campur tangan dan upaya 
pemutarbalikkan oleh manusia. Lihat pula catatan no. 1482. Untuk Surat 81-
85 lihat Edisi Besar Tafsir ini dalam bahasa Inggris.

a17 : 60.  b50 : 2;  56 : 78.  c41 : 43;  56 : 79.
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Surah 86
AL-TĀRIQ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 18, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Para ulama Islam bersepakat menetapkan surah ini turun pada 
masa awal kenabian Rasulullah Saw. Di antara para sarjana Eropa, 
Noldeke dan Muir pun menyetujui pendapat ini. Surah ini merupakan 
yang terakhir dari rangkaian surah, yang dimulai dari Surah  Al-
Infithar. Dalam semua Surah tersebut, ayat pembukaannya, dalam satu 
bentuk atau lain, mengemukakan dalil untuk mendukung pengakuan 
sebagai mushlih akhir zaman. Surah At-Tathfif yang terletak di tengah-
tengah, dengan kata-kata pembukaan yang berbeda, pada hakikatnya, 
merupakan bagian Surah Al-Infithar. Surah yang sekarang ini 
meneruskan serta melengkapi pokok pembicaraan yang dibahas dalam 
Surah Al-Infithar dan surah-surah berikutnya, dan berlaku semacam 
“Barzakh” di antara surah-surah sebelumnya dan sesudahnya. Namun, 
dari surah ini dimulailah suatu pokok masalah baru.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi langit dan bintang 
fajar.3316*

 ﴾۲﴿ۙ اِرِق 
َ

َمٓاِء  َو الّط  َو الّسَ

3. Dan apakah engkau tahu, 
apa bintang fajar itu?

 ﴾۳﴿ۙ اِرُق 
َ

الّط َما  اَۡدٰرىَک    
ۤ
َما  َو 

4. Bintang yang sangat ber-
sinar.

 ﴾۴﴿ۙ اِقُب 
َ

ۡجُم الّث
َّ

 الن

5. Tiada suatu jiwa pun me-
lainkan mempunyai penjaga3317 
atas dirinya.

 ﴾۵﴿ؕ َحاِفٌظ  َعلَۡیَہا  ا  ّمَ
َ ّ ل نَۡفٍس   

ُ
ّل

ُ
ک  ِاۡن 

6. Maka hendaknya manusia 
memperhatikan dari apa  ia di-
ciptakan.

 ﴾۶﴿ ُخلَِق  ِمّمَ  الِۡانَۡساُن  َیۡنُظِر 
ۡ
فَل  

7. Ia diciptakan dari cairan 
yang memancar,3318

 ﴾۷﴿ۙ َداِفٍق  ٓاٍء   ّمَ ِمۡن   ُخلَِق 

8. Ia keluar dari antara tulang-
tulang punggung dan tulang-
tulang dada,3318A

 ﴾۸﴿ؕ َرٓائِِب 
َّ
الت َو  ِب 

ۡ
ل الّصُ بَیِۡن  ِمنۢۡ  ۡخُرُج 

َ
 ّي

3316. Isyarat dalam ayat ini dapat tertuju kepada wakil Rasulullah Saw. 
Yang kedatangannya laksana Bintang Fajar sebagai pertanda akan terbitnya 
fajar kejayaan dan penyebarluasan Islam, sesudah malam kegelapan rohani 
yang pernah meliputi agama Islam telah terhalau. Tetapi menurut sebagian 
ahli tafsir, ayat ini bertalian dengan Rasulullah Saw sendiri, yang muncul 
pada saat malam kegelapan rohani telah meliputi seluruh alam dunia. Sedang 
di negeri Arab sendiri, tempat Rasulullah Saw menampakkan diri, telah 
diliputi kegelapan yang amat pekat.

3317. Tuhan akan melindungi Bintang Fajar – wakil Rasulullah Saw dan 
Bintang yang bercahaya sangat menembus – Rasulullah Saw.

3318. Perkembangan rohani manusia tunduk kepada irama masa 
kemajuan dan kemunduran yang silih berganti, bagaikan air mani yang 
terpancar lalu jatuh.

3318A. Ini merupakan ciri khas pada gaya Al-Qur’an, bahwa ia 

* Di dalam permulaan Surah ini telah dipersaksikan tanda-tanda yang akan datang pada malam 
hari. Kemudian dari ayat berikutnya diperoleh penjelasan bahwa itu adalah الثَّاقِب  yang النَّْجُم 
artinya “Bara api yang meluncur akan turun dari langit.”
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menggantikan kata-kata kasar lagi lancang dengan kata-kata halus atau 
samar-samar. Kata-kata, “dari antara tulang-tulang punggung dan tulang-
tulang dada,” merupakan salah satu dari ungkapan halus demi sopan santun 
(euphemism) yang dipergunakan Al-Qur’an. Ayat ini dapat berarti, bahwa 
manusia dilahirkan dari air yang keluar dari tulang-tulang punggung bapak dan 
menerima makanan dari dada ibunya. Kenyataan bahwa manusia dilahirkan 
dari suatu cairan yang memancar lalu jatuh, dapat pula menggandung arti, 
bahwa ia telah dianugerahi kemampuan-kemampuan alami besar untuk 
mencapai kemajuan pesat, namun ada juga kemungkinan ia jatuh ke tingkat 
paling bawah, bila ia tidak mempergunakan kemampuan-kemampuannya 
yang dianugerahkan Tuhan itu dengan tepat. Ayat ini menerangkan, bahwa 
perkembangan rohani manusia harus melampaui masa kemajuan dan 
kemunduran, silih-berganti bagaikan cairan air mani yang memancar lalu 
jatuh.

3319. Ayat ini dan ayat sebelumnya berarti, bahwa sebagaimana air hujan 
– yang padanya hijau-hijauan serta tetumbuhan sangat bergantung – turun 
dari awan, dan dengan berhentinya air hujan turun, air di dalam bumi pun 
berangsur-angsur mengering, demikian pula halnya akal manusia kehilangan 
kemurnian dan kekuatannya tanpa adanya wahyu samawi.

3319A. Ayat ini bermaksud mengatakan, bahwa orang-orang kafir 

9. aSesungguhnya Dia Maha-
kuasa untuk mengembalikannya.

 ﴾۹﴿ؕ لََقاِدٌر  َرۡجِعٖہ  َعلٰي  ٗہ  
َ  ِانّ

10. bPada Hari ketika segala 
rahasia akan dizahirkan.

 ﴾۱۰ۙ ﴿ َرٓائُِر  الّسَ تُۡبلَي  یَۡوَم   

11. Maka tidak ada baginya 
kekuatan dan tidak ada penolong.

 ﴾۱۱ؕ نَاِصٍر ﴿ لَا   ّوَ  ٍۃ   قُّوَ ِمۡن  لَٗہ   مَا 
َ

 ف

12. Demi langit yang berulang-
ulang menurunkan hujan.*

 ﴾۱۲ۙ ۡجِع ﴿ الّرَ َذاِت  َمٓاِء   الّسَ  َو 

13. Dan demi bumi yang me-
miliki tumbuh-tumbuhan,3319**

 ﴾۱۳ۙ ۡدِع ﴿ الّصَ َذاِت  الۡاَۡرِض   َو 

14. Sesungguhnya Al-Qur’an 
itu firman yang menentukan,

 ﴾۱۴ۙ فَۡصٌل ﴿ لََقۡوٌل   ٗہ  
 ِانَّ

15. Dan ia bukanlah perkataan 
yang lemah.

 ﴾۱۵ؕ َہۡزِل ﴿
ۡ
بِال ُہَو   َما   ّوَ 

a46 : 34.  b10 : 31.

ْجع : الَمَطُر بَْعدَ اْلَمَطِر* artinya hujan lebat (Munjid, Aqrab) الرَّ
.Artinya : tumbuh-tumbuhan bumi الَصْدع : نَبَاَت ااْلَْرِض **
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diberi tenggang waktu supaya dapat mencoba segala rencana jahat mereka 
dan mengerahkan segala kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki 
guna melawan Islam dan Rasulullah Saw. Kemenangan Islam, kendatipun 
adanya segala rencana dan kekuatan yang dibanggakan mereka itu, akan 
merupakan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa Islam itu berasal dari Allah 
dan mendapat perlindungan-Nya.

16. Sesungguhnya amereka  akan 
merencanakan suatu rencana,

 ﴾۱۶ۙ ۡیًدا ﴿
َ
ک یَِکۡیُدۡوَن   ۡم 

ُ
ہ

 ِانَّ

17. Dan Aku pun akan meren-
canakan suatu rencana.

 ﴾۱۷ۖ ۡیًدا ﴿
َ
ک اَِکۡیُد    ّوَ 

18. bMaka berilah penangguh-
an terhadap orang-orang kafir, 
berilah mereka penangguhan se-
mentara waktu.3319A

﴾٪۱۸﴿ ُرَویًۡدا  ۡم 
ُ
ہ

ۡ
اَۡمِہل الٰۡکفِرِیَۡن   ِل  مَّہِ

َ
ف  

a52 : 43.  b68 : 46;  73 : 12.
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Surah 87
AL-A‘LĀ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 20, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan pada permulaan sekali masa risalah 
Rasulullah Saw di Mekah. Selain sebagian besar ahli tafsir, Muir dan 
Noldeke pun berpegang pada pendapat ini; yang terakhir (Noldeke) 
menetapkan turunnya sesudah surah ke-78, sedang sebagian ulama 
Islam menetapkan surah ini menduduki tempat kedelapan menurut 
urutan masa turunnya. Surah yang mendahuluinya berakhir dengan 
keterangan bahwa Al-Qur’an itu sebuah Kitab syariat yang lengkap 
lagi sempurna dan sepenuhnya mampu memenuhi segala keperluan 
seluruh umat manusia, dan bahwa Al-Qur’an ini selamanya tidak 
akan mengalami perubahan, pembatalan, dan penyisipan. Pengakuan 
Al-Qur’an ini menimbulkan pertanyaan yang wajar lagi tak 
terelakkan ialah, adakah dapat timbul keperluan akan seorang muslih 
baru, sebagaimana telah disinggung dalam beberapa surah yang 
mendahuluinya, dengan adanya wahyu begitu lengkap lagi sempurna 
itu? Surah ini menjawab pertanyaan penting tersebut. Di dalam Surah 
Al-Thariq telah dikemukakan bahwa perkembangan manusia harus 
mengalami masa kemajuan dan kemunduran, silih berganti. Kenyataan 
ini menerbitkan lagi suatu pertanyaan lain yang sama pentingnya, 
ialah sesudah turun syariat yang segala seginya sempurna, seyogyanya 
perkembangan manusia harus menjadi seragam dan tidak terputus 
serta kebal dari segala kemungkinan mundur. Dengan demikian, maka 
mengapa pula syariat yang sempurna tidak diwahyukan saja sejak awal 
dunia ini tercipta, dan mengapa pula harus ditangguhkan hingga masa 
Rasulullah Saw? Surah ini memberi jawaban terhadap pernyataan itu 
pula. Surah ini mempunyai hubungan erat lainnya dengan surah yang 
mendahuluinya. Dalam surah tersebut dikemukakan, bahwa manusia 
dilahirkan dari suatu cairan yang terbit dari tulang punggung bapak serta 
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mendapat jaminan hidup dari dada ibu. Hal ini merupakan isyarat halus, 
mengenai proses bertahap dalam perkembangan jasmani manusia. Kita 
diberi tahu bahwa seperti halnya kemajuan jasmani, kemajuan ruhani 
manusia pun berjalan setahap demi setahap. Rasulullah Saw biasa 
membaca surah ini dan surah berikutnya dalam salat ‘Id.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bSucikanlah nama Tuhan3320 
engkau Yang Mahatinggi,

 ﴾۲﴿ۙ الۡاَۡعلَي  َربَِّک  اۡسَم  ِح  َسّبِ الحزب   60

3. cYang telah menciptakan 
dan menyempurnakan,3321  ﴾۳﴿۪ ي  فََسّوٰ َخلََق  ِذۡي 

َّ  ال

4. dDan Yang menetapkan kadar 
serta memberi petunjuk,

 ﴾۴﴿۪ۙ فََہٰدي  َر  قَّدَ ِذۡي  
َّ ال  َو 

5. Dan Yang menumbuhkan 
rerumputan,*

 ﴾۵﴿۪ الَۡمۡرٰعي  اَۡخَرَج   ِذۡيۤ  
َّ ال  َو 

6. eLalu menjadikannya sampah 
kering kehitam-hitaman.3322  ﴾۶﴿ؕ اَۡحٰوي  ُغَثٓاًء   ٗہ  

َ
جََعل

َ
 ف

3320. Sifat Ilahi Rabb (Tuhan yang membuat segala sesuatu tumbuh 
dan berkembang setahap demi setahap) menghilangkan keberatan: 
“mengapa syariat yang sempurna tidak diwahyukan pada awal kejadian 
makhluk?” Kata itu mengandung arti bahwa syariat yang sempurna 
seyogyanya diturunkan, ketika kecerdasan dan akal manusia telah mencapai 
perkembangan selengkapnya, yang dapat terjadi dan memang telah terjadi 
sesudah mengalami peroses evolusi yang lama dan berjalan setahap demi 
setahap.

3321. Suatu takdir luhur menantikan manusia. Ia dapat mencapai 
martabat rohani paling tinggi dan dapat memantulkan di dalam dirinya 
sifat-sifat Tuhan sehingga dengan demikian menjadi cerminan Khalik-nya.

3322. Ayat ini merupakan suatu jawaban halus terhadap keberatan. 
“Mengapa Tuhan mula pertama mewahyukan hukum-hukum syariat yang 
tidak sempurna dan hanya cocok guna memenuhi keperluan bangsa-
bangsa dan zaman-zaman ketika syariat-syariat itu diturunkan, lalu pada 
akhirnya mewahyukan syariat terakhir dan paling sempurna dalam wujud 
Al-Qur’an?”

Jawabannya adalah, Tuhan telah menciptakan dua jenis benda: (a) 
Sesuatu yang, seperti tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan, memenuhi 
keperluan sementara manusia dan oleh sebab itu mempunyai jangka waktu 
hidup yang terbatas. Kitab-kitab suci agama terdahulu, seperti benda-benda 

a1 : 1.  b56 : 75;  69 : 53.  c82 : 8;  91 : 8.  d80 : 20.  e18 : 46;  57 : 21.

* Untuk artinya lihat Mufradat Imam Raghib
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tersebut memenuhi keperluan sementara bagi manusia, oleh sebab itu telah 
menjadi mangsa kerusakan dan kematian, (b) Benda-benda seperti matahari, 
bulan, bumi, dan sebagainya yang mempunyai kemanfaatan permanen bagi 
manusia. Benda-benda itu akan bertahan selama alam raya ini bertahan. 
Al-Qur’an adalah bagaikan alam raya dan dimaksudkan menjadi penyuluh 
yang tidak dapat keliru bagi manusia hingga akhir zaman; oleh sebab itu 
Al-Qur’an kebal terhadap perubahan, penggantian dan terhadap efek 
pemusnahan akibat perjalanan masa.

3323. Rasulullah Saw adalah manusia dan dalam keadaan serupa itu 
beliau dapat lupa dan beliau memang pernah lupa akan hal-hal sejauh 
menyangkut kehidupan. Tetapi Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya yang 
tidak pernah keliru, telah mengatur petunjuk demikian rupa, sehingga 
sekalipun Rasulullah Saw tidak dapat membaca dan menulis dan kadang-
kadang ada Surah-surah panjang yang diwahyukan kepada beliau dalam 
satu keseluruhan pada suatu waktu, namun wahyu itu telah terpatri pada 
ingatan beliau tidak terhapuskan sehingga beliau tidak pernah menjadi lupa 
atau ragu-ragu dalam mengungkapkan bagian-bagian yang diwahyukan itu. 
Sungguh merupakan hal yang amat menakjubkan, bahwa Surah-surah yang 
amat panjang, seperti al-Baqarah, Ali-Imran, dan al-Nisa telah diturunkan 
sepotong demi sepotong, dan suatu jangka waktu beberapa tahun menyelang 
di antara turunnya bagian yang satu dengan yang lain, namun demikian 
Rasulullah Saw tidak pernah tergagap-gagap atau ragu-ragu barang sesaat 
pun dalam meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Ini merupakan suatu 
kenyataan yang tidak pernah diperbantahkan sekalipun oleh para ahli kritik 
yang paling memusuhi Al-Qur’an.

3324. Ungkapan, “kecuali apa yang dikehendaki Allah” itu hanya 
bertalian dengan hal-hal mengenai kehidupan sehari-hari.

7. Kami akan mengajari eng-
kau Al-Qur’an, maka engkau 
tidak akan melupakannya.3323

 ﴾۷﴿۪ ي  تَۡنسٰۤ فَلَا  َسُنۡقِرئَُک   

8. Kecuali apa yang dikehen-
daki Allah.3324 Sesungguhnya Dia 
amengetahui yang nampak dan 
yang tersembunyi,*

َما  َو  جَۡہَر  
ۡ

ال یَۡعلَُم  ٗہ  
ُہ ِؕانَّ

اللّٰ َشٓاَء  َما  ا 
َّ ِال  

  ؕ﴾۸﴿ ي 
ٰ
َيۡخف

a2 : 34;  20 : 8;  21 : 111;  24 : 30.

* Ayat 7-8 disini, dimana disebutkan kata ‘nis-yaan’ (lupa), bukanlah berarti bahwa Rasulullah 
Saw – na’udzubillah – melupakan Al-Qur’an, melainkan adalah kealpaan dalam membaca 
ayat Al-Qur’an pada waktu shalat yang terkadang dapat terjadi diwaktu-waktu. Untuk itu 
disebutkan di sini bahwa, bila suatu hal terlupa atau keliru dibacakan, maka makmum yang 
berdiri dibelakangnya hendaklah memperbaikinya.
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3325. Ayat ini berarti, bahwa: (a) Al-Qur’an itu mudah dihafal; (b) 
ajarannya mempunyai kemampuan menyesuaikan diri, yang membuat 
ajaran itu cocok dengan serta memenuhi keperluan-keperluan yang dituntut 
oleh keadaan-keadaan yang berubah-ubah dan juga memenuhi keperluan 
manusia yang mempunyai tabiat dan watak berlain-lainan; dan (c) ajaran 
Al-Qur’an itu tidak asal saja, melainkan bijaksana dan sesuai dengan akal. 
Dengan terpadunya semua faktor tersebut Al-Qur’an menjadi sebuah Kitab 
yang mudah dipelajari dan diamalkan. Inilah sebagian dari sarana yang telah 
disediakan Tuhan guna penjagaan dan pemeliharaan yang kekal terhadap teks 
Al-Qur’an beserta maknanya.

9. aDan Kami akan memudah-
kan engkau untuk mencapai 
kemudahan.3325

 ﴾۹ۖ ﴿ ُیۡسٰري 
ۡ
لِل ُرَک  نَُیّسِ َو 

10. Maka berilah nasihat se-
sungguhnya nasihat itu ber-
manfaat,

 ﴾۱۰ؕ ٰري ﴿
ۡ
ک ِ

ّ
الذ َفَعِت 

نَّ ِاۡن   ۡر  
ّ
کِ

َ
 فَذ

11. Tentu borang yang takut 
kepada Tuhan akan mengambil 
pelajaran,

 ﴾۱۱ۙ ﴿ ۡخٰشي 
َ
ّي َمۡن  ُر 

َّ
ک

َ ّ
َسَیذ  

12. Tetapi orang yang malang 
akan menjauhinya, 

 ﴾۱۲ۙ ﴿ الۡاَۡشقَي   ُبَہا  جَّنَ
َ

یَت  َو  

13. yang akan memasuki capi 
yang besar,

 ﴾۱۳ۚ ﴿ الُۡکبٰۡري  اَر  الّنَ یَۡصلَي  ِذۡي  
َّ ال

14. dKemudian ia tidak akan 
mati di dalamnya dan tidak pula 
hidup.

 ﴾۱۴ؕ  ثُّمَ  لَا یَُمۡوُت ِفۡیَہا َو لَا َيۡحٰيي ﴿

15. eSungguh beruntunglah 
orang yang mensucikan diri,

 ﴾۱۵ۙ ي ﴿
ّٰ

لََح  َمۡن  تََزک
ۡ
 قَۡد  اَف

16. Dan mengingat nama 
Tuhan-nya, kemudian mendirikan 
shalat.

 ﴾۱۶ؕ ي ﴿
ّٰ َر اۡسَم َربِّٖہ فََصل

َ
 َو َذک

17. fTetapi kamu mendahulu-
kan kehidupan dunia,

 ﴾۱۷ۖ ﴿ نَۡیا  الّدُ حَٰیوَۃ  
ۡ

ال تُۡؤثُِرۡوَن   بَۡل 

a92 : 8.  b51 : 56.  c88 : 5.  d14 : 18;  20 : 75.  e91 : 10.  f75 : 21.
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18. aPadahal akhirat itu lebih 
baik dan lebih kekal.

 ﴾۱۸ؕ ي ﴿
ٰ
اَبۡق ّوَ  َخیٌۡر   ِخَرُۃ  

ٰ
الۡا  َو 

19. bSesungguhnya inilah yang 
diajarkan dalam kitab-kitab 
terdahulu,

 ﴾۱۹ۙ الۡاُۡولٰي ﴿ ُحِف  الّصُ لَِفي  ا 
َ

ٰہذ  ِاّنَ 

20. Kitab-kitab Ibrahim dan 
Musa3326*

ُمۡوٰسي ﴿٪۲۰﴾ َو  ِابٰۡرِہۡیَم   ُصحُِف 

3326. Oleh karena asas-asas pokok mengenai tiap-tiap agama itu sama, 
maka ajaran yang tersebut dalam ayat-ayat yang mendahuluinya terdapat pula 
dalam Kitab-kitab suci Nabi Musa As dan Nabi Ibrahim As. Ayat ini dapat 
pula berarti, bahwa nubuatan mengenai kemunculan seorang nabi besar, yang 
akan memberikan kepada dunia Amanat Tuhan terakhir serta memberikan 
ajaran yang paling sempurna, terdapat dalam Kitab-kitab suci Nabi Musa As 
dan Nabi Ibrahim As (Ulangan 18: 18-19 dan QS.33: 2).

a93 : 5.  b20 : 134.

* Ayat 19-20: Di sini telah dikemukakan bahwa Al-Qur’an menghimpun setiap ajaran terbaik 
dari suhuf-suhuf terdahulu. Ajaran-ajaran terbaik dari suhuf Ibrahim As dan Musa As pun 
tercakup di dalamnya.
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Surah 88
AL-GHĀSYIYAH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 27, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini, seperti surah yang mendahuluinya, diwahyukan pada 
masa awal di Mekah. Para ulama Islam, terkemuka di masa awal, 
seperti Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair, mempunyai pendapat yang 
sama. Noldeke, seorang ahli ketimuran kenamaan berbangsa Jerman, 
menempatkan surah ini pada tahun keempat Nabawi. Surah ini dan 
sebagian surah sebelumnya membahas kehidupan bersama di kalangan 
masyarakat umat Islam pada masa Rasulullah Saw dan juga di akhir 
zaman. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Saw biasa membaca surah 
ini di dalam, salat Jum’at dan salat ‘Id. Dalam beberapa surah yang 
mendahuluinya telah dikemukakan, bahwa Islam tidak akan sejahtera 
hanya dengan menggunakan sarana-sarana kebendaan. Ketika kaum 
Muslimin akan mengalami kemunduran dan kemerosotan dan Al-
Qur’an seolah-olah telah terbang ke langit, seorang mushlih rabbani 
akan muncul dan akan membawanya kembali ke bumi dan akan 
membuat cita-cita dan asas-asasnya bersinar kembali dengan cahaya 
kejayaan yang gilang-gemilang.

Dikemukakan pula, bahwa Islam akan terus-menerus mempunyai 
pengikut-pengikut yang tulus lagi tekun sepanjang zaman serta akan 
menyebarkan dan menablighkan amanat Islam; dan bahwa akan 
muncul keadaan tidak terduga lainnya, yang akan memberi sumbangan 
besar kepada kemajuan dan kesejahteraannya. Dalam surah yang 
sedang dibahas ini telah dikemukakan bahwa kaum Muslimin akan 
terpaksa menghadapi perlawanan berat serta penganiayaan bengis, dan 
setelah mereka lulus dari ujian itu dengan sabar, maka keberhasilan 
akan menjelang mereka. Meskipun surah ini terutama membahas 
pergantian nasib yang harus dilalui oleh umat Islam di dunia ini, namun 
surah ini pun – seperti nampak dari namanya – menunjuk kepada Hari 
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Kebangkitan. Pada Hari Perhutungan, baik di alam dunia ini atau di 
alam nanti, ketika neraca-neraca (perhitungan) diberlakukan, sebagian 
wajah bermuram-durja, disaput oleh kehinaan dan kenistaan; sedang 
sebagian wajah lain akan nampak berseri-seri dikarenakan perasaan 
senang melihat hasil-hasil jerih payah mereka.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apakah sudah sampai 
kepada engkau bberita mala-
petaka yang dahsyat?3327

 ﴾۲﴿ؕ الَۡغاِشَیِۃ  َحِدیُۡث   اَٰتىَک  َہۡل  

3. Sebagian cwajah pada hari 
itu akan tertunduk hina,*

 ﴾۳﴿ۙ  
ٌ

َخاِشَعۃ یَّۡوَمِئٍذ  ُوُجۡوٌہ    

4. Bekerja  keras, kepayahan,  ﴾۴﴿ۙ  
ٌ

اِصَبۃ
نَّ   

ٌ
 َعاِملَۃ

5. Akan memasuki dapi yang 
menyala-nyala,

 ﴾۵﴿ۙ  
ً

َحاِمَیۃ نَاًرا  تَۡصلٰي 

6. Akan diberi minum dari 
mata air mendidih.

 ﴾۶﴿ؕ نَِیٍۃ 
ٰ
ا َعیٍۡن   ِمۡن  ي 

ٰ
 تُۡسق

7. Tidak ada makanan bagi 
mereka kecuali rumput kering,

 ﴾۷﴿ۙ َضِریٍۡع  ِمۡن  ا 
َّ ِال َطَعاٌم   ۡم 

ُ
لَہ  لَيَۡس 

8. Yang tidak akan meng-
gemukkan dan tidak pula meng-
hilangkan lapar.

 ﴾۸﴿ؕ ُجۡوٍع  ِمۡن  یُۡغِنۡي  لَا  َو  يُۡسِمُن  ا 
َّ  ل

9. Sebagian fwajah pada Hari 
itu akan berseri-seri,

 ﴾۹﴿ۙ  
ٌ

اِعَمۃ
 ُوُجۡوٌہ  یَّۡوَمِئٍذ نَّ

10. Merasa senang karena 
usahanya,3328  ﴾۱۰ۙ ﴿ 

ٌ
 لَِّسۡعِیَہا  َراِضَیۃ

3327. (a) Hari Peradilan atau suatu malapetaka sangat dahsyat; (b) masa 
kelaparan yang dengan kerasnya mencekam kota Mekah selama hampir tujuh 
tahun, di masa Rasulullah Saw, telah disebut pula dalam Al-Qur’an sebagai 
Ghāsyiyah (QS.44: 11,12).

3328. Orang-orang mukmin yang muttaki akan sangat senang dan puas 
dengan kegemilangan buah-buah pengorbanan yang telah diberikan mereka 
demi kepentingan Islam.

a1 : 1.  b12 : 108.  c68 : 44;  75 : 25;  80 : 41-42.  d87 : 13;  101 : 12. 
e55 : 45.  f75 : 23.  

untuk arti ini bisa dilihat di kamus Tajul ‘Urusy َخاِشعَة *
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3329. Bagaikan sumber mata air yang terus mengalir, amal saleh serta 
kebajikan mereka akan terus mengalir tanpa henti-bentinya.

3330. Orang-orang mukmin, bagaikan sekafilah unta bergerak runtun 
dalam barisan, semuanya di belakang seorang yang membimbing mereka, 
menunjukkan kepatuhan tak bersyarat kepada pemimpin mereka. Atau, 
seperti unta yang tahan berjalan berhari-hari lamanya tanpa air di gurun 
pasir yang panas lagi kering gersang, mereka mempunyai kesabaran yang 
tidak terhingga di bawah himpitan cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan, 
dan meneruskan perjalaman rohani mereka tanpa menggerutu. Oleh karena 
kata Ibil pun berarti awan (Lane), maka ayat ini dapat pula berarti bahwa 
Tuhan akan menyebarkan ajaran Al-Qur’an yang merupakan air rohani, di 
permukaan bumi.

11. Di dalam asurga yang 
tinggi,

 ﴾۱۱ۙ ٍۃ  َعالَِیٍۃ ﴿  فِۡي  َجّنَ

12. engkau tidak akan men-
dengar di dalamnya percakapan 
sia-sia.

 ﴾۱۲ؕ ﴿ 
ً

ا تَۡسَمُع  ِفۡیَہا  لَاِغَیۃ
َّ  ل

13. Di dalamnya akan ada mata 
air yang mengalir.3329  ﴾۱۳� ﴿  

ٌ
َجاِریَۃ َعیٌۡن  ِفۡیَہا  وقف 

لازم

14. Di dalamnya akan ada 
dipan-dipan yang ditinggikan,

 ﴾۱۴ۙ ﴿ 
ٌ

ۡرفُۡوَعۃ
َ
ّم ُسُرٌر    ِفۡیَہا 

15. bDan piala-piala yang 
terletak rapih, 

 ﴾۱۵ۙ ﴿ 
ٌ

ۡوُضۡوَعۃ ّمَ اَۡکَواٌب   ّوَ  

16. Dan bantal-bantal yang ter-
susun dalam barisan,

 ﴾۱۶ۙ ﴿  
ٌ

َمۡصُفۡوفَۃ نََماِرُق   ّوَ 

17. Dan permadani-permadani 
yang dibentangkan,

 ﴾۱۷ؕ ﴿ 
ٌ

َمۡبُثۡوثَۃ َزَرابِّيُ     ّوَ  

18. Apakah mereka tidak me-
lihat kepada unta-unta,3330 bagai-
mana  mereka diciptakan?

 ﴾۱۸ؕ ﴿ ُخلَِقۡت  ۡیَف 
َ
ک الِۡابِِل  ي 

َ
ِال یَۡنُظُرۡوَن   اَفَلَا   

19. cDan langit, bagaimana 
ditinggikan?

 ﴾۱۹ؕ ُرِفَعۡت ﴿ ۡیَف 
َ
ک َمٓاِء  الّسَ ي 

َ
ِال  َو  

a69 : 23.  b43 : 72.  c13 : 3;  55 : 8.
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3331. Empat ayat (18-21) mengajarkan kepada Kaum Muslimin ajaran 
akhlak yang amat tinggi, bahwa (1) mereka harus ringan tangan seringan 
awan, (2) mulia seperti langit, (3) mempunyai tekad bulat laksana gunung, 
dan (4) harus berperangai lemah lembut dan rendah hati laksana bumi.

20. aDan gunung-gunung, 
bagaimana ditegakkan?

 ﴾۲۰ؕ نُِصَبۡت ﴿ ۡیَف 
َ
ک ِجَباِل 

ۡ
ال ي 

َ
ِال  َو  

21. bDan bumi, bagaimana di-
hamparkan?3331 

 ﴾۲۱ؕ ُسِطَحۡت ﴿ ۡیَف 
َ
ک الۡاَۡرِض  ي 

َ
ِال  َو  

22. Maka berilah nasihat, se-
sungguhnya engkau hanyalah 
seorang pemberi nasihat,

 ﴾۲۲ۙ ٌر ﴿
ّ
کِ

َ
ُمذ اَنَۡت    

ۤ
َما

ۡر ؕ ِانَّ
ّ
کِ

َ
 فَذ

23. cEngkau tidak ditetapkan 
sebagai penjaga atas mereka,

 ﴾۲۳ۙ ﴿ بُِمَصۡیِطٍر  َعلَۡیہِۡم   لَۡسَت   

24. kecuali barangsiapa yang 
berpaling dan ingkar,

 ﴾۲۴ۙ َر ﴿
َ
ف

َ
ي  َو  ک

ّٰ
ا  َمۡن  تََول

َّ  ِال

25. Maka Allah akan meng-
azabnya dengan azab yang paling 
besar,

 ﴾۲۵ؕ ﴿ الۡاَۡکبََر  اَب 
َ

الَۡعذ ُہ  
اللّٰ بُُہ   ِ

ّ
 فَُیَعذ

26. Sesungguhya kepada Kami-
lah mereka akan kembali,

ۡم ﴿۲۶﴾ 
ُ
ِایَابَہ   

ۤ
ِالَۡیَنا  ِاّنَ  

27. Kemudian, sesungguhnya 
atas Kami-lah penghisaban me-
reka.

ۡم ﴿٪۲۷﴾
ُ
 ثُّمَ  ِاّنَ  َعلَۡیَنا ِحَسابَہ

a50 : 8.  b50 : 8;  79 : 31.  c6 : 108;  39 : 42;  42 : 7.
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Surah 89
AL-FAJR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 31, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini termasuk ke dalam surah-surah paling awal diturunkan di 
Mekah. Dari catatan-catatan sejarah nampak bahwa surah ini agaknya 
diturunkan tahun keempat Nabawi. Noldeke menempatkannya tepat 
setelah Al-Ghasyiyah, yang juga diturunkan pada tahun keempat. 
Surah ini mengandung nubuatan ganda, yang pada pokoknya adalah 
bertalian dengan Rasulullah Saw dan sebagai tambahan, juga bertalian 
dengan Masih Mau’ud As. Dengan bahasa tamsil yang indah, surah 
ini mengisyaratkan kepada masa sepuluh tahun kehidupan Rasulullah 
Saw di Mekah, yang penuh dengan derita rcobaan dan peristiwa 
hijrah beliau ke Medinah disertai oleh Sayyidina Abu Bakar r.a., 
sahabat beliau paling setia, dan mengisyaratkan kepada tahun pertama 
kehidupan beliau di Medinah, yang penuh dengan tekanan-tekanan dan 
ketegangan-ketegangan.

Surah ini dapat pula diartikan merujuk kepada kemunduran Islam 
selama sepuluh abad sesudah tiga abad pertamanya yang diwarnai 
keberhasilan itu, dan menunjuk kepada kemunculan Hadhrat Masih 
Mau’ud As serta kepada abad pertama yang penuh dengan percobaan 
dan penderitaan dalam pelaksanaan tugas beliau (Hadhrat Masih 
Mau’ud As) dan para pengikut beliau. Setelah menampilkan, gambaran 
singkat – dengan memakai bahasa tamsil – mengenai pergantian serta 
turun-naik gelombang nasib agama Islam pada masa Rasulullah Saw 
dan Hadhrat Masih Mau’ud As, surah ini menyebutkan peristiwa 
Fir‘aun guna melambangkan perlawanan yang selamanya dihadapi 
oleh kebenaran. Perlawanan terhadap kebenaran itu (surah ini lebih 
lanjut mengatakan), terbit dari bertumpuknya kekuasaan dan kejayaan 
pada tangan suatu golongan tertentu, dan penyalahgunaan kekayaan 
serta kekuasaan oleh mereka itu menimbulkan kemunduran dan 
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kehancuran mereka. Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa hanya 
sedikit orang yang beruntung menerima Amanat Tuhan, lalu dengan 
menempuh jalan ketakwaan mereka memperoleh keridaan Ilahi, dan 
oleh karena itu menikmati sepenuhnya kebebasan dari rasa takut gagal 
atau was-was, dan sesudah bergabung kepada wujud pilihan Tuhan 
mereka masuk ke dalam surga.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi fajar,3332  ﴾۲﴿ۙ َو  الَۡفۡجِر 
3. Dan sepuluh malam,3333  ﴾۳﴿ۙ  َو  لََیاٍل َعۡشٍر 

4. Dan yang genap serta yang 
ganjil,3334  ﴾۴﴿ۙ الَۡوتِۡر  َو  ۡفِع 

َ
الّش  ّوَ 

3332. “Fajar” dapat diartikan hijrah Rasulullah Saw ke Medinah yang 
mengakhiri malam kelam derita aniaya di Mekah. “Fajar” itu dapat pula 
berarti diutusnya Hadhrat Masih Mau’ud As yang akan membawa amanat 
pengharapan dan berarti kedatangan suatu hari-depan yang gemilang bagi 
Kaum Muslimin, sesudah masa kemunduran dan kemerosotan berabad-abad 
lamanya.

3333. “Sepuluh malam” dapat menggambarkan masa kegelapan 
meliputi sepuluh tahun akhir yang dipenuhi derita aniaya hebat, yang pernah 
dialami oleh Kaum Muslimin di Mekah, atau menggambarkan sepuluh abad 
kemunduran dan kemerosotan, sebelum diutusnya Hadhrat Masih Mau’ud As, 
yang dengan itu akan mengakhiri masa kegelapan – kemunduran rohani dan 
politik mereka – dan yang akan mengumandangkan fajar hari-depan Islam itu 
tersirat pula di tempat lain dalam Al-Qur’an (QS.32: 6). Sepuluh abad atau 
seribu tahun kemerosotan akhlak Kaum Muslimin ini datang sesudah jangka 
waktu tiga abad zaman keemasan – kejayaan dan keagungan mereka, yang 
telah disebut tiga abad Islam terbaik oleh Rasulullah Saw (Bukhari, Kitab 
al-Riqaq) telah lewat. Kemunduran Islam mulai menjelang ketika memasuki 
akhir abad ketiga hijrah, tatkala di satu pihak seorang khalifah Bani Umayah 
dari Spanyol menandatangani persetujuan dengan Paus, bantu-membantu 
melawan kerajaan Bani Abbasiyah dari Baghdad, dan di pihak lain khalifah 
dari Baghdad mengadakan perjanjian persahabatan dengan kaisar Romawi 
melawan khalifah Bani Umayah dari Spanyol.

3334. Melanjutkan bahasa tamsil itu kata Al-Syaf (yang genap) dapat 
mengisyaratkan kepada Rasulullah Saw dan Sayyidina Abu Bakar r.a. 
– sahabat beliau yang setia. Keduanya membuat angka genap, dan Tuhan 
yang menyertai mereka dalam saat cobaan adalah al-Watr (yang ganjil). 
Kepada angka “genap dan ganjil” ini terdapat pula penunjukan yang jelas 
dalam QS.9: 40. Atau, Rasulullah Saw dan Hadhrat Masih Mau’ud As dapat 
dianggap membentuk angka genap dan Tuhan sebagai angka ganjil, atau juga 
“Yang genap dan yang ganjil” itu dapat berarti, bahwa sekalipun Rasulullah 

a1 : 1.
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Saw dan Hadhrat Masih Mau’ud As itu dua pribadi terpisah, namun Hadhrat 
Masih Mau’ud As adalah begitu larut sirna dalam Rasulullah Saw, sehingga 
seolah-olah telah menjadi satu (manunggal) dengan beliau.

3335. “Malam” dapat juga menggambarkan tahun pertama hijrah yang 

5. Dan malam ketika berjalan 
mengakhiri waktunya.3335  ﴾۵﴿ۚ یَۡسِر  ِاَذا  ۡیِل  

َّ ال َو 

6. Apakah dalam yang demi-
kian itu ada sumpah kesaksian 
bagi orang yang berakal?*

 ﴾۶﴿ؕ ِحۡجٍر  لِِّذۡي  قََسٌم   ٰذلَِک  فِۡي   َہۡل 

7. Apakah engkau tidak 
mengetahui bagaimana Tuhan 
engkau telah memperlakukan 
kaum ‘Ad?3336

 ﴾۷﴿۪ بَِعاٍد  َربَُّک  فََعَل   ۡیَف 
َ
ک تََر    اَلَۡم  

8. Kaum ‘Iram, pemilik 
gedung-gedung yang megah?  ﴾۸﴿۪ الِۡعَماِد  َذاِت   ِاَرَم 

9. Yang belum pernah di-
ciptakan seperti itu di negeri-
negeri lain,

 ﴾۹﴿۪ الِۡبلَاِد  فِي  ِمۡثلَُہا  ُيۡخلَۡق  لَۡم  ِتۡي  
َّ ال  

10. aDan kaum Tsamud yang 
memahat batu di lembah itu,  ﴾۱۰﴿۪ بِالَۡواِد  ۡخَر  الّصَ َجابُوا  ِذیَۡن 

َّ ال ثَُمۡوَد    َو 

11. Dan kaum Fir‘aun yang 
mempunyai pasukan yang kuat,  ﴾۱۱۪ الۡاَۡوتَاِد ﴿ ِذي  ِفۡرَعۡوَن   َو  

12. bYang berlaku sewenang-
wenang di negeri itu,  ﴾۱۲۪ ﴿ الِۡبلَاِد  فِي  َطَغۡوا  ِذیَۡن 

َّ ال  

13. cDan apakah mereka 
banyak melakukan pengrusakan 
di negeri itu?

 ﴾۱۳۪ ﴿ الَۡفَساَد  ِفۡیَہا  ُرۡوا 
َ
ۡکث

َ
فَا  

a7 : 75;  26 : 150.  b28 : 5.  c28 : 5.

* Ayat 2-6: Di ayat-ayat ini ada satu pernyataan untuk orang-orang berakal. Sesudah pendakwaan 
Rasulullah Saw sebagai nabi, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Sepuluh tahun terakhir 
dari 13 tahun tersebut, beliau Saw hidup dalam kegelapan musibah kemudian beliau Saw 
dianugerahi kabar gembira terbit sinar fajar. Inilah zaman di mana Rasulullah Saw ditimpa 
kezaliman besar yang dari hari kehari bertambah besar, sehingga beliau Saw terpaksa hijrah.
Mengenai hal ini sebagian ahli tafsir pun menerangkan bahwa yang dimaksud “yang genap 
serta yang ganjil” adalah tiga abad pertama yakni masa para sahabat, para Tabi’in, dan para 
Tabi Tabi’in. Sesudah itu sepuluh malam yakni masa 1000 tahun dari اَُعْوج  Islam akan فَْيج 
mengalami masa kegelapan yang sangat pekat. Kemudian sebagaimana diterangkan oleh 
Rasulullah Saw, akan zahir seorang nabi umati yang tidak membawa syariat. Zaman ini berlalu 
sampai awal abad ke 14 dimana akan muncul Al-Masih yang dijanjikan. 
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menampakkan tiada redanya kecemasan Rasulullah Saw. Meskipun sesudah 
hijrah ke Medinah “fajar” telah menyingsing bagi Kaum Muslimin, namun 
mereka masih belum sama sekali keluar dari hutan belukar; mereka harus 
menghadapi kesulitan-kesulitan semalam lagi, yaitu, satu tahun kesusahan 
lagi sesudah lepas dari Pertempuran Badar ketika kaum Quraisy mengalami 
kekalahan yang meremuk-redamkan, sehingga nubuatan Nabi Yesaya (Yesaya 
21: 16) menjadi sempurna secara harfiah; “Karena demikian inilah firman 
Tuhan kepadaku: Lagi setahun seperti setahun orang upahan, maka habislah 
binasa segala kemuliaan Kedar itu.”

3336. Kaum ‘Ad itu suatu kaum yang sangat berkuasa di zaman mereka. 
Mereka mengungguli bangsa-bangsa sezaman dengan mereka, dalam sarana-

14. Maka Tuhan engkau me-
nimpakan atas mereka cambuk 
azab.3337

 ﴾۱۴۪ ﴿ اٍب 
َ

َعذ  
َ

َسۡوط َربَُّک  َعلَۡیہِۡم   فََصّبَ 

15. Sesungguhnya Tuhan eng-
kau selalu mengawasi.

 ﴾۱۵ؕ ﴿ لَِبالِۡمۡرَصاِد  َربََّک   ِاّنَ 

16. Adapun mengenai manusia, 
apabila Tuhannya mengujinya, 
memuliakannya dan amenganuge-
rahkan nikmat-nikmat3338 kepada-
nya, maka ia berkata, “Tuhanku 
telah memuliakan aku.”

َرَمٗہ  
ۡ

ک
َ
فَا َربُّٗہ  ابَۡتلٰىُہ  َما  ِاَذا  الِۡانَۡساُن  ا  ّمَ

َ
فَا

 ﴾۱۶ؕ َمٗہ ۙ۬ فََیُقۡوُل َربِّۡيۤ اَۡکَرَمِن ﴿ َو نَّعَ

17. Sedangkan, apabila Tuhan-
nya mengujinya dan menyempit-
kan atasnya brezekinya, maka ia 
berkata, “Tuhan-ku telah meng-
hinakan aku.”

  ۬ۙ ِرۡزقَٗہ  َعلَۡیِہ  فََقَدَر  ابَۡتلٰىُہ  َما  ِاَذا   
ۤ
ا اَّمَ َو 

 ﴾۱۷ۚ ﴿ اََہانَِن  َربِّۡيۤ   فََیُقۡوُل 

18. cSekali-kali tidak, bahkan 
kamu tidak memuliakan anak 
yatim,

 ﴾۱۸ۙ ِرُمۡوَن  الَۡیِتۡیَم ﴿
ۡ

ا تُک
َّ ا بَۡل  ل

َّ ل
َ
 ک

19. dDan kamu tidak saling 
menganjurkan memberi makan 
kepada orang miskin,

 ﴾۱۹ۙ ﴿ الِۡمۡسِکیِۡن  َطَعاِم  َعلٰي  ۡوَن 
ُ

ّض حٰٓ
َ
ت لَا  َو   

20. Dan kamu memakan harta 
warisan orang lain semuanya 
dengan rakus,

 ﴾۲۰ۙ ا ﴿ ّمً
َ ّ ل لًا 

ۡ
اَک َراَث 

ُّ
الت ُلۡوَن  

ُ
ک

ۡ
تَا  َو 

a17 : 84.  b17 : 84.  c107 : 3.  d69 : 35.
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21. aDan kamu mencintai  harta 
dengan kecintaan yang ber-
lebihan.3339

 ﴾۲۱ؕ ا ﴿ َجّمً ا  ُحّبً الَۡماَل  ۡوَن  ِحّبُ
ُ
ت  ّوَ  

22. Dengarlah! Apabila bumi 
akan dihancurkan dengan se-
hancur-hancurnya, 

 ﴾۲۲ۙ ا ﴿
ًّ
َدک ا 

ًّ
َدک الۡاَۡرُض  ِت 

َّ
ُدک ِاَذا  اۤ  

َّ ل
َ
 ک

23. bDan Tuhan engkau da-
tang3340 diiringi malaikat-malaikat 
bershaf-shaf,

 ﴾۲۳ۚ ا ﴿
ً
َصّف ا 

ً
َصّف الَۡملَُک  َو  َربَُّک  َجٓاَء    ّوَ  

24. Dan neraka pada Hari itu 
cdidekatkan, pada hari itu manusia 
akan ingat, dtetapi apa gunanya 
peringatan itu baginya.

ُر  
َ ّ
ک

َ
یََّتذ َم �یَۡوَمِئٍذ 

َ یَۡوَمِئٍذ ۭ ِبجََہنّ َء  ِجاۡيٓ َو 

 ﴾۲۴ؕ ٰري ﴿
ۡ
ک ِ

ّ
ي  لَُہ  الذ

ّٰ
الِۡانَۡساُن  َو اَن

25. Ia akan berkata, “Wahai 
alangkah baiknya jika aku men-
dahulukan amal baik untuk ke-
hidupanku ini!”

 ﴾۲۵ۚ ﴿ ِلحََیاتِۡي  ۡمُت  قَّدَ ٰیلَۡیَتِنۡي   یَُقۡوُل   

sarana dan sumber-sumber daya kebendaan.
3337. Saut, berarti, cemeti; cambuk; kehebatan (Lane).
3338. Nikmat-nikmat dianugerahkan kepada manusia, ada kalanya untuk 

menguji tabiatnya; pada waktu lain untuk memberi ganjaran kepadanya 
atas amal-amal baiknya. Demikian pula, ia dilibatkan ke dalam kesusahan-
kesusahan, dengan itu ia diuji dan diganjar atau dihukum sesuai dengan 
jasanya. Tetapi dasar tabiat manusia, bila ia berada dalam kesenangan dan 
kebahagiaan, ia menganggap segala sesuatu sebagai hasil usahanya sendiri 
serta buah kecerdasan otaknya yang hebat (QS.28: 79); tetapi ketika nasib 
buruk menimpanya ia mengalamatkan nasib buruknya itu kepada Tuhan.

3339. Ayat ini mengemukakan kepada para penimbun harta kekayaan, 
keburukan-keburukan praktek penimbunan harta. Kecintaan berlebih-lebihan 
akan uang menimbulkan di dalam diri manusia suatu keinginan berlebihan 
untuk terus-menerus menambah kekayaannya, tanpa membelanjakannya 
guna memajukan tujuan-tujuan baik. Kecintaan akan harta membuatnya acuh 
tak acuh terhadap sarana-sarana yang dipergunakannya untuk memperoleh 
harta kekayaan, sehingga membawa kepada keruntuhan akhlaknya. Islam 
memberi perhatian kepada kesehatan akhlak masyarakat seperti halnya 
kepada kesehatan akhlak perseorangan; padahal, kesehatan akhlak masyarakat 
menghendaki supaya barang-barang madiyah (materi) dibagi-bagikan secara 
luas agar kekayaan berputar terus.

a104 : 3.  b2 : 110;  6 : 159;  16 : 34.  c26 : 92.  d79 : 36.
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26. Maka pada Hari itu tidak 
akan ada seorang pun yang dapat 
memberi azab seperti azab-Nya,

 ﴾۲۶ۙ اََحٌد ﴿   
ۤ
ابَٗہ

َ
َعذ ُب  ِ

ّ
یَُعذ ا  

َّ ل  فََیۡوَمِئٍذ 

27. Dan tidak akan ada seorang 
pun mengikat seperti ikatan-
Nya.3341

 ﴾۲۷ؕ اََحٌد ﴿   
ۤ
ثَاقَٗہ َو  یُۡوثُِق  لَا   ّوَ 

28. Hai jiwa yang tentram!  ﴾۲۸ۙ ﴿  
ُ

ۃ الُۡمۡطَمِئّنَ ۡفُس  الّنَ یَُّتَہا 
َ
یٰۤا  

29. Kembalilah kepada Tuhan 
engkau, engkau ridha kepada-
Nya dan Dia pun ridha kepada 
engkau.3342

 ﴾۲۹ۚ ﴿ 
ً

ۃ ۡرِضّیَ
َ
ّم   

ً
َراِضَیۃ َربِِّک  ِالٰي    اۡرِجِعۡيۤ  

30. Maka masuklah di antara 
hamba-hamba pilihan-Ku,

 ﴾۳۰ۙ ِعٰبِدۡي ﴿ فِۡي   فَاۡدُخلِۡي  

31. Dan masuklah ke dalam 
surga-Ku”.*

﴾٪۳۱﴿ ِتۡي  َجّنَ اۡدُخلِۡي  َو  

3340. “Kedatangan Tuhan” diiringi para malaikat merupakan bahasa 
muhawarah (idiom) Al-Qur’an, menggambarkan hukuman Tuhan yang akan 
datang dengan segera dan membinasakan.

3341. Roda penggilingan Tuhan menggiling perlahan-lahan tetapi sampai 
halus sekali. Tuhan lamban dalam menghukum, namun bila hukuman-Nya 
datang, hukuman itu sangat membinasakan, “Tiada yang ia sisakannya dan 
tiada ia tinggalkan” (QS.74: 29). 

3342. Ini merupakan tingkat perkembangan rohani tertinggi; ketika 
manusia ridha kepada Tuhan-nya dan Tuhan pun ridha kepadanya (QS.58: 
23). Pada tingkat ini yang disebut pula tingkat surgawi, ia menjadi kebal 
terhadap segala macam kelemahan akhlak, diperkuat dengan kekuatan rohani 
yang khas. Ia “manunggal” dengan Tuhan dan tidak dapat hidup tanpa Dia. 
Di dunia inilah, dan bukan sesudah mati, perubahan rohani besar terjadi di 
dalam dirinya; dan di dunia inilah, dan bukan di tempat lain, jalan dibukakan 
baginya untuk masuk ke surga.

* Ayat 28-31: Di dalam ayat-ayat ini diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman 
yang sebelum kewafatannya, Allah Swt berfirman, “Hai jiwa yang tentram! Kembalilah 
kepada Tuhan engkau, engkau ridha kepada-Nya dan Dia pun ridha kepada engkau”. 
Kemudian dengan ayat فَاْدُخِلْى فِى ِعبَاِدْى dijelaskan, bahwa walaupun untuk ruh digunakan kata 
ganti perempuan, tapi ruh itu bukanlah laki-laki dan bukan juga perempuan. Dan dikatakan 
kepadanya, "masuklah ke dalam para hamba-hamba-Ku dan masuklah ke surga-Ku ini yang 
Aku siapkan secara khusus untuk hamba-hamba-Ku."
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Surah 90
AL-BALAD

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 21, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini termasuk ke dalam golongan surah-surah terawal yang 
diturunkan di Mekah. Menurut para penulis Kristen surah ini diturunkan 
pada tahun pertama Nabawi. Seandainya turunnya tidak begitu awal 
seperti dikemukakan di atas, surah ini pasti diturunkan menjelang akhir 
tahun ketiga atau permulaan tahun keempat.

Dalam Surah Al-Fajr telah dikemukakan bahwa pengolok-olokan, 
ejekan-ejekan, dan celaan-celaan yang dilontarkan terhadap Rasulullah 
Saw dalam tiga tahun pertama masa kenabian beliau meningkat ke 
perlawanan gigih, terus-menerus, serta terorganisasi dan disertai tindak 
aniaya, sementara tindakan aniaya itu akan berlangsung selama sepuluh 
tahun dan secara tamsil disebut “sepuluh malam.” Tetapi dalam surah 
sekarang ini Rasulullah Saw diberitahu bahwa justru di Mekah-lah, 
kota tumpah darah tercinta sendiri, beliau dan para pengikut beliau 
akan menderita aniaya dari kaum kerabat beliau sendiri. Selanjutnya 
tersirat bahwa berabad-abad sebelumnya, Nabi Ibrahim As dan Nabi 
Ismail As, putra beliau yang saleh, telah meletakkan landasan-landasan 
kota suci Mekah atas perintah Ilahi, dan telah berdoa kepada Tuhan 
agar kota itu kemudian akan menjadi pusat yang dari tempat itu akan 
terpancar cahaya akan menyinari seluruh dunia. Baik sang ayah maupun 
sang putra, kedua-duanya telah memberikan pengorbanan sangat besar 
dalam melaksanakan perintah Ilahi. Doa Nabi Ibrahim As terkabul dan 
Rasulullah Saw muncul tepat pada waktunya dan memberikan kepada 
dunia ajaran yang sempurna berupa Al-Qur’an suci. Selanjutnya surah 
ini mengemukakan, bahwa manusia suka memilih jalan mudah dan 
menolak mencoba menempuh “pendakian” yang menuju tercapainya 
tujuan agung itu. Surah ini berakhir dengan mengemukakan, bahwa 
hanya merekalah yang mempunyai cita-cita mulia serta menjalani 
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kehidupan sesuai dengan cita-cita itu, akan mencapai tujuan mereka, 
sedang mereka yang tidak mempunyai cita-cita mulia serta tidak 
memberikan pengorbanan untuk tujuan-tujuan baik, akan dihukum 
dalam bentuk kehidupan penuh kegagalan dan kekecewaan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bTidak. Aku bersumpah 
dengan kota ini,3343  ﴾۲﴿ۙ الَۡبلَِد  ا 

َ
بِٰہذ اُۡقِسُم   لَاۤ   ربع 

الحزب
60

3. Dan menegaskan bahwa 
sungguh engkau akan singgah3344 
di kota ini,

 ﴾۳﴿ۙ ا الَۡبلَِد 
َ

 ۭ بِٰہذ
ٌ

 َو اَنَۡت ِحّل

3343. Huruf Lā dipakai di sini guna memusatkan perhatian kepada 
pokok pembahasan yang akan dikemukakan dan berarti bahwa pokok 
pembahasan itu begitu jelas dan nyata, sehingga tidak memerlukan 
sumpah untuk mendukungnya. Atau boleh jadi dimaksudkan untuk 
membantah keberatan yang tidak dilisankan. Dalam hal demikian, ayat 
ini akan berarti: “Engkau bukanlah seorang pendusta seperti dikira 
orang-orang kafir, melainkan engkau benar-benar nabi Allah sejati, dan 
kota ini disebutkan sebagai saksi mengenai kenyataan ini.” Tetapi dengan 
lebih tepat lagi, maksud ayat ini kira-kira demikian: “Kamu diam-diam 
membuat rencana jahat terhadap Islam, hai orang-orang kafir! Aku 
mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, tetapi Aku mengatakan 
kepadamu bahwa apa yang kamu inginkan itu, sekali-kali tidak akan 
terjadi dan Aku menyebutkan kota ini sebagai saksi atas kenyataan ini.”

3344. Hill berarti; (1) Sesuatu yang bila dilakukan adalah halal; 
(2) sasaran; (3) seseorang yang bebas dari kewajiban; (4) seseorang 
yang singgah atau bermukim di suatu tempat (Lane). Mengingat akar 
kata Halla itu mempunyai semua arti tersebut, maka ayat ini berarti; 
(1) Musuh-musuh engkau menganggap halal mendatangkan kesusahan 
kepadamu bahkan membunuhmu di kota Mekah yang begitu suci itu, 
padahal jangankan membunuh makhluk hidup, mendatangkan sedikitpun 
kemudaratan, kesusahan, kekejaman atau tindak kekerasan yang 
merugikan amat terlarang. (2) Engkau satu-satunya orang di kota suci 
yang menjadi sasaran segala macam makian, kemudaratan, kesusahan, 
kekejaman atau tindak kekerasan yang merugikan jiwa, kekayaan atau 
kehormatan. (3) Engkau akan kembali lagi sebagai penakluk, ke kota 
yang dari tempat itu engkau sekarang terusir sebagai buronan. (4) Untuk 
sejenak engkau akan dibebaskan dari kewajiban menghormati kesucian 
kota ini, yakni ketika engkau akan memasukinya sebagai penakluk; dan 
orang-orang jahat yang telah melanggar segala batas hukum dengan 
melakukan tindakan aniaya yang sangat mengerikan terhadap Kaum 

a1 : 1.  b52 : 5;  95 : 4.
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Muslimin akan berada di bawah kekuasaan engkau dan mengharapkan 
belas kasihan engkau.

3345. Sambil meletakkan landasan-landasan Ka’bah, Hadhrat 
Ibrahim As dan putra beliau (Hadhrat Ismail As) telah berdoa kepada 
Tuhan supaya Dia membangkitkan seorang rasul di tengah-tengah orang-
orang Mekah (QS.2: 129-130). Dengan demikian ayah dan anak kedua-
duanya memberi kesaksian mengenai kebenaran Rasulullah Saw.

3346. Nubuatan bahwa Rasulullah Saw akan diusir dari Mekah dan 
akan kembali lagi ke sana sebagai penakluk dan bahwa kota Mekah itu 
akan menyerah kepada beliau dan penghuninya akan masuk Islam, hanya 
akan menjadi sempurna, apabila beliau serta para pengikut beliau telah 
melalui kesukaran dan kesusahan besar, atau dengan perkataan lain, kerja 
keras dan perjuangan gigih yang tak kunjung padam akan dituntut dari 
mereka guna mencapai tujuan mereka yang agung itu.

3347. Tuhan mengetahui segala rencana jahat orang-orang kafir, dan 
Dia mempunyai kekuasaan untuk menggagalkannya.

3348. Ayat ini bermaksud mengemukakan bahwa biarlah musuh-musuh 
Islam mempergunakan segala daya-upaya mereka serta membelanjakan 
kekayaan berlimpah-limpah guna menghalangi penyebaran Islam, namun 
mereka tidak akan berhasil dalam segala rencana jahat mereka dan Islam 
akan terus menerus meraih kemenangan demi kemenangan, baik secara 
rohani maupun politis.

4. Dan demi ayah dan anak,3345  ﴾۴﴿ۙ  َو  َوالٍِد ّوَ  َما َولََد 
5. Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia asupaya 
bekerja keras,3346

 ﴾۵﴿ؕ َبٍد 
َ
ک فِۡي   الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  لََقۡد   

6. aApakah ia menyangka bah-
wa tiada seorang pun yang  akan 
berkuasa atasnya?3347

 ﴾۶﴿� اََحٌد   َعلَۡیِہ   یَّۡقِدَر  ۡن 
َّ ل اَۡن    اََيۡحَسُب 

وقف
لازم

7. Ia berkata, “Aku telah meng-
habiskan harta yang banyak”.3348  ﴾۷﴿ؕ َبًدا 

ُّ یَُقۡوُل  اَۡہلَۡکُت َمالًا  ل

a84 : 7.  b96 : 15.
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3349. Al-Najdain berarti, dua jalan raya kebaikan dan kejahatan; 
dua jalan kebenaran dan kepalsuan; dan dua jalan raya kemajuan rohani 
dan jasmani. Tuhan telah membekali manusia dengan segala sarana yang 
dengan sarana itu ia dapat menemukan jalan lurus, dapat menyaring yang 
benar dari yang salah, dan kebenaran dari kepalsuan. Ia telah dianugerahi 
mata, baik mata rohani maupun mata jasmani, yang dengan itu ia 
membedakan kebaikan dari keburukan dan ia diberi pula lidah dengan 
dua buah bibir, agar ia dapat meminta petunjuk, dan di atas segala-
galanya Tuhan telah meletakkan di hadapannya tujuan tertinggi, supaya 
ia dapat membaktikan semua kemampuan dan kekuatan untuk mencapai 
tujuan itu.

3350. Melalui Rasulullah Saw, Tuhan telah membukakan segala 
jalan dan sarana yang dengan mempergunakannya manusia dapat 

8. Apakah ia menyangka bah-
wa tidak ada seorang pun melihat-
nya?

 ﴾۸﴿ؕ   اََحٌد 
ۤ
ۡم  یََرٗہ

َّ  اََيۡحَسُب اَۡن  ل

9. Bukankah Kami telah men-
jadikan baginya sepasang mata?

 ﴾۹﴿ۙ َعۡیَنیِۡن  ٗہ 
َّ ل ۡجَعۡل 

َ
ن اَلَۡم    

10. Dan sebuah lidah serta dua 
buah bibir?

 ﴾۱۰ۙ َشَفَتیِۡن ﴿ ّوَ   لَِسانًا   َو  

11. aDan Kami telah menunjuk-
kan kepadanya dua jalan3349 ke-
baikan dan keburukan?

 ﴾۱۱ۙ ۡجَدیِۡن ﴿
َّ

الن َہَدیٰۡنُہ    َو 

12. Tetapi ia tidak berusaha 
menempuh pendakian yang 
terjal.3350 

 ﴾۱۲ۖ ﴿  
َ

الَۡعَقَبۃ حََم 
َ

اۡقت فَلَا   

13. Dan apakah engkau me-
ngetahui, apa pendakian terjal 
itu?

 ﴾۱۳ؕ ﴿ 
ُ

الَۡعَقَبۃ َما  اَۡدٰرىَک    
ۤ
َما َو   

14. Yaitu memerdekakan bu-
dak,

 ﴾۱۴ۙ َرقََبٍۃ ﴿  
ُ

 فَّک

15. bAtau memberi makan pada 
hari terjadinya kelaparan,

 ﴾۱۵ۙ َمۡسَغَبٍۃ ﴿ ِذۡي  یَۡوٍم  فِۡي  ِاۡطٰعٌم   اَۡو  

16. anak yatim yang memiliki 
hubungan kekerabatan,

 ﴾۱۶ۙ ﴿ َمۡقَربٍَۃ  َذا  یَِّتۡيمًا   

a76 : 4.  b76 : 9;  89 : 19.
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17. Atau kepada orang yang 
sangat miskin yang terbaring di 
tanah?3351

 ﴾۱۷ؕ ﴿ َربٍَۃ 
ۡ
َمت َذا  ِمۡسِکۡیًنا   اَۡو 

18. Kemudian ia termasuk di 
antara orang-orang yang beriman 
dan saling menasihati dalam 
akesabaran dan saling menasihati 
dalam berbelas kasih.3352

تََواَصۡوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن  

َّ ال ِمَن  اَن 
َ
ک ثُّمَ 

 ﴾۱۸ؕ ﴿ بِالَۡمۡرَحَمِۃ  تََواَصۡوا  َو  بِۡر   بِالّصَ

19. Mereka ini adalah bgolong-
an kanan.

 ﴾۱۹ؕ ﴿ الَۡمۡیَمَنِۃ  اَۡصٰحُب  ِٰٓئَک  اُول  

20. Dan orang-orang yang 
mengingkari Tanda-tanda Kami, 
mereka ini cgolongan kiri,

 ﴾۲۰ؕ ﴿ الَۡمۡشـََٔمِۃ  اَۡصٰحُب  ۡم 
ُ
ہ ٰیِتَنا 

ٰ
بِا ُرۡوا 

َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال َو 

21. Atas mereka akan ada api 
yang dtertutup.3353 ۡؤَصَدٌۃ ﴿٪۲۱﴾ ّمُ نَاٌر   َعلَۡیہِۡم  

mencapai kemajuan rohani dan jasmani yang tiada hingganya, tetapi 
ia menolak memberikan pengorbanan yang diperlukan guna mencapai 
tujuan tersebut.

3351. Ayat 14 sampai 17 membicarakan dua cara yang dapat 
meninggikan martabat akhlak suatu kaum; (a) Pembebasan hamba sahaya 
dengan mengangkat golongan masyarakat yang tertekan, tertindas, 
dan hina kepada tingkat yang sama dalam kehidupan. (b) Pemberian 
pertolongan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin supaya 
dapat berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi anggota masyarakat yang 
berguna.

3352. Amal-amal baik yang disebut dalam ayat yang mendahuluinya 
tidaklah memadai untuk mengangkat martabat suatu masyarakat 
seutuhnya. Cita-cita dan asas-asas benar, berpadu dengan kesetiaan yang 
tetap lagi teguh pada jalan yang menjurus kepada akhlak lurus, serta 
mengajarkan nilai kebaikan kepada orang lain, adalah sama pentingnya 
untuk mencapai tujuan mulia tersebut di atas.

3353. Api bila tertutup dari keempat jurusan, menjadi sangat 
membinasakan.

a103 : 4.  b56 : 28.  c56 : 42.  d104 : 9.
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Surah 91
AL-SYAMS

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 16, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diakui termasuk yang diturunkan pada masa awal sekali 
di Mekah. Beberapa ulama menganggapnya diturunkan pada tahun 
pertama Nabawi, sedang yang lainnya menetapkan pada tahun kedua 
atau ketiga. Lima dengan memakai bahasa tamsil (89-93) mempunyai 
persamaan yang menarik dalam pokok pembicaraannya.

Di dalam kesemuanya itu tekanan telah diberikan dengan sangat 
pada penggalakkan akhlak fadhilah, yang terutama sangat erat 
bertalian dengan dan berpengaruh pada kemajuan serta kesejahteraan 
bersama suatu masyarakat. Kaum Muslimin telah dianjurkan 
supaya menciptakan suasana dan lingkungan, yang harus menolong 
mengangkat derajat serta martabat lapisan masyarakat yang tergolong 
miskin, tertindas, dan tertekan; dan hendaknya memungkinkan mereka 
mengambil bagian sepantasnya dalam kegiatan-kegiatan mereka. 
Surah yang dekat sebelum ini mengandung isyarat mengenai tujuan 
luhur yang untuk itu Hadhrat Ibrahim As dan putra beliau Hadhrat 
Ismail As telah membangun Ka‘bah. Tujuan luhur itu telah dijelaskan 
dalam QS.2: 130. Adalah mengenai nabi yang disebut dalam ayat ini 
(Rasulullah Saw) dan mengenai perangai-perangai beliau yang amat 
luhur itulah agaknya menjadi sorotan surah ini. Menjelang akhir, surah 
ini mengemukakan bahwa keagungan akhlak dapat dicapai oleh siapa 
pun yang menjauhi kejahatan dan menempuh jalan ketakwaan.

Surah ini berakhir dengan keterangan bahwa orang-orang yang 
memilih jalan melawan hukum Ilahi serta mengambil jalan jahat, 
mereka mendatangkan kehancuran bagi diri mereka dengan tangan 
mereka sendiri.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi3354 matahari3355 dan 
sinarnya di pagi hari,  

 ﴾۲﴿۪ ٰحَہا 
ُ

ۡمِس َو ض
َ

َو الّش

3. Dan bulan3356 apabila meng-
ikutinya, 

 ﴾۳﴿۪  َو الَۡقَمِر  ِاَذا  تَلٰىَہا 

4. Dan siang3357 apabila me-
nampakkan kemegahan-nya,

 ﴾۴﴿۪ ىَہا 
ّٰ َہاِر  ِاَذا  َجل  َو الّنَ

3354. Sumpah-sumpah dalam Al-Qur’an mengandung makna yang 
mendalam. Hukum Tuhan menampakkan dua segi perbuatan Tuhan, yaitu 
yang nyata dan yang tersirat. Segi pertama dapat diketahui dengan mudah, 
tetapi dalam memahami yang terakhir ada kemungkinan bisa keliru. Dalam 
sumpah-sumpah-Nya, Tuhan menarik perhatian kita kepada apa yang dapat 
disimpulkan dari benda yang nyata. Dalam sumpah-sumpah tersebut pada 
ayat 2-7, matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi, termasuk 
“Yang nyata” – karena khasiat-khasiat benda-benda tersebut pada ayat-ayat 
ini telah dimaklumi serta diakui secara umum. Namun khasiat-khasiat serupa 
yang terdapat pada ruh manusia, “tidak nyata.” Untuk membawa kepada 
kesimpulan mengenal adanya khasiat-khasiat dalam ruh manusia, Tuhan 
telah menyebut perbuatan-perbuatan-Nya yang nyata itu sebagai saksi. Lihat 
pula catatan no. 2465.

3355. “Matahari” dalam ayat ini dapat merujuk kepada matahari alam 
rohani – Rasulullah Saw – yang merupakan sumber seluruh cahaya rohani 
dan yang akan terus-menerus menyinari dunia sampai akhir zaman.

3356. “Bulan” dapat juga merujuk kepada Rasulullah Saw sebab beliau 
menerima cahaya dari Tuhan dan menyiarkan cahaya itu ke persada alam 
rohani yang gelap itu. Atau kata “bulan” itu dapat pula merujuk kepada para 
wali dan para imam zaman – khususnya kepada wakil agung beliau, Hadhrat 
Masih Mau’ud As – yang akan menerima cahaya kebenaran dari Rasulullah 
Saw dan menyiarkannya ke dunia untuk menghilangkan kegelapan akhlak 
dan rohani.

3357. “Siang” dapat merujuk kepada masa tatkala Amanat Islam 
serta kebenaran pendirinya ditegakkan serta dasar-dasar telah ditegakkan 
untuk penyebarluasannya di dunia. Isyarat yang terkandung di dalam ayat 
ini mungkin tertuju kepada masa Khulafaur-Rasyidin, ketika cahaya Islam 
memancar dengan segala kemegahan dan kejayaannya.

a1 : 1.
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3358. “Malam” dapat merujuk kepada masa kemunduran dan 
kemerosotan Kaum Muslimin ketika cahaya Islam telah tersembunyi dari mata 
dunia. Keempat ayat ini (2-5) merujuk kepada empat kurun masa perjalanan 
Islam yang penuh peristiwa itu, yaitu, (1) masa Rasulullah Saw sendiri, 
ketika Matahari Rohani (Rasulullah Saw) sedang memancar dengan sangat 
megahnya di cakrawala rohani; (2) masa wakil agung beliau, yaitu, Hadhrat 
Masih Mau’ud As, ketika nur (cahaya) yang diperoleh dari Rasulullah Saw 
dipantulkan ke suatu dunia yang gelap; (3) masa para khalifah Rasulullah 
Saw ketika cahaya Islam masih tetap berkilau-kilauan dan (4) masa ketika 
kegelapan rohani telah meluas ke seluruh dunia yang terjadi sesudah lewat 
tiga abad pertama kejayaan Islam.

3359. Lafaz Mā dalam ayat ini dan dalam dua ayat berikutnya adalah 
Masdariyah atau berarti Alladzī, Yakni, “ia yang.” Dengan demikian dalam 
ayat-ayat ini perhatian telah dipusatkan pada Sang Perencana dan Sang 
Arsitek Agung alam semesta ini atau pada penyempurnaan alam semesta 
serta kebebasannya yang penuh dari setiap macam cacat dan kekurangan.

3359A. Ayat ini berarti, bahwa semua khasiat yang dipersembahkan 
benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan lain-lain adalah dalam 
rangka melayani makhluk-makhluk Allah dan yang mengenai kenyataan 
itu telah disebutkan dalam ayat 10, memberi kesaksian bahwa manusia 
telah dianugerahi sifat-sifat serupa itu dalam derajat lebih tinggi. Pada 
hakikatnya, manusia adalah alam semesta ukuran mini (kecil) dan dalam 
dirinya ditampilkan dalam skala kecil segala sesuatu yang terwujud di alam 
semesta. Bagaikan matahari ia memancarkan cahayanya ke alam dunia serta 
meneranginya dengan kilauan cahaya hikmah dan ilmu. Ibarat bulan ia 
memancarkan kembali cahaya kasyaf, ilham, dan wahyu yang dipinjamnya 
dari Sumber Asli lagi agung, untuk ditujukan kepada mereka yang bermukim 
di dalam kegelapan. Ia terang-benderang laksana siang hari dan menunjukkan 
jalan kebenaran dan kebajikan. Bagaikan malam ia menutupi keaiban 
dan kesalahan amal orang-orang lain, meringankan beban mereka, dan 

5. Dan malam3358 apabila 
menutupinya,

 ﴾۵﴿۪ ۡیِل  ِاَذا یَۡغٰشىَہا 
َّ  َو ال

6. Dan langit serta keelokan 
bangunannya,3359  

 ﴾۶﴿۪ بَٰنَہا  َما  َو  َمٓاِء  الّسَ  َو 

7. Dan bumi serta hamparan-
nya,

 ﴾۷﴿۪ َطٰحَہا  َما  َو  الۡاَۡرِض   َو 

8. Dan demi jiwa serta pe-
nyempurnaannya,3359A  ﴾۸﴿۪ ىَہا  َسّوٰ َما  ّوَ  نَۡفٍس   َو 
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memberikan istirahat kepada si lelah dan si letih. Seperti langit ia menaungi 
setiap jiwa yang bersusah-hati  dan menghidupkan bumi yang telah mati 
dengan hujan yang memberi kesegaran. Laksana bumi ia menyerahkan diri 
dengan segala kerendahan untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki orang-
orang, sebagai cobaan bagi mereka, dan dari ruhnya yang telah disucikan 
itu tumbuhlah dengan berlimpah-limpahnya bermacam-macam pohon ilmu 
pengetahuan dan kebenaran, dan dengan keteduhan rindangnya dahan-dahan, 
dengan bunga-bunganya, dan dengan buah-buahnya ia menjamu sesama 
umat manusia. Demikianlah orang-orang kudus dan para muslih rabbani, di 
antaranya yang terbesar dan paling sempurna ialah Muhammad, Rasulullah 
Saw.

3360. Tuhan telah menanamkan dalam fitrat manusia perasaan atau 
pengertian mengenai apa yang baik dan buruk, dan telah mewahyukan 
kepadanya, bahwa ia dapat memperoleh kesempurnaan rohani dengan 
menjauhi apa yang buruk dan salah, dan menerima apa yang benar dan baik.

3361. Nabi Saleh As mengendarai unta betina pergi dari satu tempat ke 
tempat lain untuk menyampaikan Amanat Ilahi. Meletakkan rintangan di 
atas jalan yang biasa dilalui oleh unta betina beliau dengan leluasa, sama 
saja dengan meletakkan hambatan-hambatan kepada Nabi Saleh As sendiri 
dan menghalang-halanginya dari melaksanakan tugas suci yang telah 

9. Maka Dia mengilhamkan 
kepadanya keburukan-keburukan-
nya dan ketakwaannya,3360

 ﴾۹﴿۪ تَۡقٰوىَہا  َو  َہا  َر جُۡو
ُ
ف َہَمَہا 

ۡ
ل

َ
فَا  

10. Sungguh beruntunglah 
orang yang mensucikannya,

 ﴾۱۰﴿۪ ىَہا 
ّٰ
َزک َمۡن   لََح  

ۡ
اَف  قَۡد  

11. Dan tentu binasalah orang 
yang mengotorinya,

 ﴾۱۱ؕ ىَہا ﴿ َدّسٰ َمۡن   َخاَب  قَۡد   َو  

12. Kaum Tsamud telah men-
dustakan disebabkan kedurhaka-
annya.

 ﴾۱۲۪ ﴿   
ۤ
بَِطۡغٰوىَہا ثَُمۡوُد   بَۡت 

َّ
ذ

َ
 ک

13. Ketika bangkit orang yang 
paling buruk nasibnya di antara  
mereka,

 ﴾۱۳۪ اَۡشٰقَہا ﴿ َۢۡبَعَث   ان ِاِذ  

14. Lalu rasul Allah berkata 
kepada mereka, “Biarkanlah unta 
betina dari Allah3361 dan jangan 
merintangi minumnya.”

 ﴾۱۴ؕ ﴿ ُسۡقٰیَہا  َو  ِہ 
اللّٰ  

َ
نَاقَۃ ِہ 

اللّٰ َرُسۡوُل  ۡم  
ُ
لَہ فََقاَل   



AL-SYAMS Surah 91Juz 30

2114

15. Tetapi mereka mendusta-
kannya dan memotong urat keting 
unta betina itu, maka Tuhan me-
reka membinasakannya karena 
dosa mereka, lalu Dia menjadikan 
kebinasaan selanjutnya dari 
mereka sama.

ۡم 
ُ
َربُّہ َعلَۡیہِۡم   فََدۡمَدَم   ۪ فََعَقُرۡوَہا  بُۡوُہ  

َّ
ذ

َ
فَک  

 ﴾۱۵۪ ىَہا ﴿ فََسّوٰ ِۢۡبہِۡم   ن
َ

بِذ

16. Dan Dia tidak takut akan 
akibatnya.3361A ُعۡقٰبَہا ﴿٪۱۶﴾ َيخَاُف  لَا   َو 

dipercayakan Tuhan kepadanya. Dalam artian lainnya, Nabi Saleh sendiri 
adalah unta betina Tuhan, seperti pula halnya setiap muslih rabbani lainnya.

3361A. Apabila suatu kaum ditimpa kemurkaan Tuhan dan jadi binasa, 
Tuhan tidak mempedulikan yang selamat dari kebinasaan; atau maknanya 
ialah, Tuhan tidak mempedulikan nasib buruk apa yang akan menimpa 
mereka.
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Surah 92
AL-LAIL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 22, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Para ulama terkemuka seperti Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair 
berpendapat bahwa surah ini diturunkan dimasa dini sekali di Mekah. 
William Muir menyetujui pendapat mereka. Surah ini mempunyai 
persamaan sangat dekat dengan beberapa surah sebelumnya, lebih-lebih 
dengan Al-Fajr dan Al-Balad. Dalam surah yang baru mendahuluinya, 
Al-Syams, diisyaratkan bahwa tujuan agung pembangunan Ka‘bah, 
yang merupakan pembahasan utama Surah Al-Balad, tidak dapat 
dicapai tanpa adanya seorang rasul Allah yang besar – ruh yang 
paripurna. Akan tetapi dalam surah ini dikemukakan, bahwa apabila 
seorang guru teladan seperti Rasulullah Saw dianugerahi murid-murid 
teladan seperti para sababat beliau, maka kemajuan cita-cita kebenaran 
itu menjadi dua kali lebih cepat lajunya. Surah ini menguraikan juga 
beberapa nilai akhlak utama yang menandai para sababat Rasulullah 
Saw. Sebagai kebalikannya, disebutkan juga dua sifat jahat yang 
mencolok dan membawa suatu kaum kepada keruntuhan.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bDemi3362 malam apabila 
menutupi,

 ﴾۲﴿ۙ یَۡغٰشي  ِاَذا  ۡیِل  
َّ ال َو 

3. cDemi siang apabila terang 
benderang,3363  ﴾۳﴿ۙ ي 

ّٰ جَل
َ
َہاِر  ِاَذا  ت  َو الّنَ

4. dDemi penciptaan laki-laki 
dan perempuan,3363A  ﴾۴﴿ۙ ي  الۡاُنۡثٰۤ َو  َر  

َ
ک

َ ّ
الذ َخلََق  َما   َو 

3362. Dalam surah yang mendahuluinya, pokok pembahasan utamanya 
ialah mengenai Al-Syams (Sang Matahari), yaitu Rasulullah Saw, yang 
merupakan sumber segala nur (cahaya). Itulah sebabnya sebutan mengenai 
matahari dan siang mendahului sebutan tentang bulan dan malam. Tetapi 
dalam surah yang sedang dibahas ini telah dikemukakan suatu perbedaan 
mencolok di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, dan oleh 
karena orang-orang kafir pada umumnya lebih banyak jumlahnya, serta 
memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, maka sebutan mengenai 
malam yang menampilkan kepribadian orang-orang kafir, mendahului 
sebutan mengenai siang yang menampilkan kepribadian orang-orang 
mukmin.

3363. Dengan menyebut kata Tajallā (terang-benderang) dalam ayat 
ini sebagai ganti kata Jallā (menampakkan kemegahan) pada ayat ke-4 
surah sebelumnya, diisyaratkan bahwa kalau di dalam surah sebelumnya 
tekanan diberikan pada ketinggian martabat sang guru, maka dalam ayat ini 
tekanannya jatuh pada kemampuan besar para murid, dalam mempelajari 
dan menghayati ajaran Ilahi.

3363A. Pengembangbiakan manusia bergantung pada percampuran 
antara dua jenis manusia yang berlainan kelamin. Ciri khas yang satu (lelaki) 
ialah memberi, sedang ciri khas yang kedua (perempuan) ialah menerima. 
Tidak ubahnya seperti di dalam alam jasmani, di dalam alam rohani pun 
terdapat wujud-wujud jenis pria – para nabi dan para muslih rabbani yang 
mengajar dan membimbing; dan wujud-wujud rohani jenis wanita – para 
pengikut mereka yang menerima serta memperoleh manfaat dari ajaran 
Ilahi. Ayat ini mengandung suatu isyarat bahwa dengan bersatunya sang 
Guru yang sempurna – Rasulullah Saw – dan murid-murid teladan – para 
sahabat – suatu dunia baru akan segera terjelma.

a1 : 1.  b91 : 5.  c91 : 4.  d36 : 37; 51 : 50;  78 : 9.
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3364. Ayat ini menarik perhatian kita kepada tujuan yang sangat 
bertentangan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, dan 
juga kepada perbedaan dalam sepak terjang yang dilakukan mereka guna 
mencapai tujuan mereka masing-masing. Sementara usaha orang-orang 
mukmin dikerahkan untuk penyiaran dan penyebaran kebenaran, maka 
usaha orang-orang kafir ditujukan untuk menentangnya serta meletakkan 
rintangan-rintangan dan penghalang-penghalang di jalannya. Hasil kedua 
macam usaha itu pun, tidak boleh tidak, pasti berbeda juga.

3365. Ayat ini bersama-sama dengan yang mendahuluinya menyebut 
tiga ciri khas pribadi-pribadi yang berhasil di dalam hidup mereka. 
Singkatnya, ketiga ciri khas itu adalah perbuatan benar, perasaan benar, dan 
pikiran benar, dan ketiga ciri khas itu dimiliki oleh orang-orang mukmin 
dalam kadar tinggi.

3366. Barangsiapa memiliki ketiga nilai istimewa seperti dalam dua 
ayat terdahulu, ia akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya membawa 
hasil baik seperti yang diharapkannya. Atau, ayat ini dapat pula berarti, 
bahwa untuk orang demikian adalah mudah mengerjakan amal saleh dan ia 
merasa senang melaksanakannya.

3367. Kebalikan dari ketiga sifat baik yang telah disebutkan dalam dua 
ayat terdahulu (6-7), di dalam dua ayat ini (9-10) disebutkan tiga sifat buruk 
yang menyebabkan akhlak manusia jatuh.

5. Sesungguhnya usaha kamu 
pasti berbeda.3364  ﴾۵﴿ؕ ي 

ٰ
ۡم  لََشّت

ُ
 ِاّنَ  َسۡعَیک

6. Adapun orang yang mem-
beri dan bertakwa,

 ﴾۶﴿ۙ ي 
ٰ
ق

َّ ا َمۡن اَۡعٰطي َو ات ّمَ
َ
 فَا

7. Dan membenarkan ke-
baikan,3365  ﴾۷﴿ۙ حُۡسٰني 

ۡ
َق بِال  َو َصّدَ

8. Maka aKami akan me-
mudahkan kepadanya untuk 
mencapai kemudahan.3366

 ﴾۸﴿ؕ ُیۡسٰري 
ۡ
لِل ُرٗہ    فََسُنَیّسِ

9. Adapun orang yang bakhil 
dan bersikap tidak peduli,

 ﴾۹﴿ۙ ا َمْن  ۭ َبِخَل َو اۡسَتۡغٰني   َو اَّمَ

10. Dan mendustakan apa yang 
baik,3367  ﴾۱۰ۙ حُۡسٰني ﴿

ۡ
َب  بِال

َّ
ذ

َ
 َو ک

a87 : 9.
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3368. Perbuatan-perbuatan orang yang telah disinggung dalam ayat 
terdahulu, gagal mencapai sasarannya serta membuahkan hasil yang 
berlawanan dengan apa yang diharapkan atau diinginkannya. Atau, ayat 
ini dapat pula berarti, bahwa orang-orang semacam itu sulit untuk beramal 
saleh.

3369. Orang kafir yang jahat menemui kegagalan di dunia ini dan ia akan 
menanggung hukuman di akhirat, sebab kedua alam itu di bawah kekuasaan 
Tuhan. Ayat ini dapat pula berarti, “Kepunyaan Kami-lah kesudahan dan 
permulaan segala sesuatu.”

3370. Kata Kadz-dzaba, mengandung arti bahwa orang kafir yang 
berdosa berpegang pada kepercayaan salah; Tawallā berarti, bahwa ia tidak 
melaksanakan perbuatan-perbuatan benar.

11. Maka Kami akan me-
mudahkan baginya jalan menuju 
kesukaran.3368

 ﴾۱۱ؕ ﴿ ُعۡسٰري 
ۡ
لِل ُرٗہ   فََسُنَیّسِ  

12. aDan hartanya tidak akan 
berguna baginya apabila ia bi-
nasa.

 ﴾۱۲ۙ ي ﴿ ّدٰ تََر َذا  ِا   
ۤ
لُٗہ َما  َعۡنُہ   یُۡغِنۡي  َما   َو 

13. bSungguh kewajiban Kami-
lah memberi petunjuk,

 ﴾۱۳ۖ ﴿ ُہٰدي 
ۡ
لَل َعلَۡیَنا  ِاّنَ  

14. Dan sesungguhnya ke-
punyaan Kami-lah alam akhirat 
dan alam dunia.3369

 ﴾۱۴ؕ الۡاُۡولٰي ﴿ َو  ِخَرَۃ  
ٰ

لَلۡا لََنا  ِاّنَ   َو 

15. Maka Aku memberi pe-
ringatan kepadamu tentang api 
yang menyala-nyala,

 ﴾۱۵ۚ ﴿ ي 
ّٰ

تَلَظ نَاًرا  ۡم 
ُ

ۡرتُک
َ

نۡذ
َ
فَا  

16. cTidak ada seorang pun 
memasukinya selain orang yang 
paling celaka,

 ﴾۱۶ۙ ﴿ الۡاَۡشقَي  ا 
َّ ِال   

ۤ
یَۡصلٰىَہا  لَا 

17. Yaitu orang dyang men-
dustakan dan berpaling.3370  ﴾۱۷ؕ ي ﴿

ّٰ
تََول َو  َب 

َّ
ذ

َ
ک ِذۡي 

َّ  ال

18. Dan orang yang paling 
bertakwa pasti akan dijauhkan 
darinya, 

 ﴾۱۸ۙ ﴿ الۡاَتۡقَي  ُبَہا   َسُيجَّنَ  َو  

a3 : 11;  58 : 18;  111 : 3.  b2 : 273;  28 : 57.  
c20 : 75;  87 : 12-13.  d20 : 49.
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19. Yaitu orang yang mem-
berikan hartanya supaya ia mem-
peroleh kesucian.

 ﴾۱۹ۚ ﴿ ي 
ّٰ

ک َز
َ
یَت لَٗہ  َما تِۡي  یُۡؤ ۡي  ِذ

َّ ل ا  

20. Dan tidak ada seorang pun 
yang memberikan kebaikan di 
sisinya yang harus dibalas, 

 ﴾۲۰ۙ ي ﴿ ۡجزٰۤ
ُ
ت نِّۡعَمٍۃ   ِمۡن  ِعۡنَدٗہ   لِاََحٍد  َما   َو 

21. Kecuali mencari keridhaan 
Tuhan-nya Yang Mahatinggi,3371  ﴾۲۱ۚ الۡاَۡعلٰي ﴿ َربِِّہ  َوۡجِہ   ابِۡتَغٓاَء   ا 

َّ  ِال

22. Dan sungguh Dia akan 
ridha kepadanya.

یَۡرٰضي ﴿٪۲۲﴾ لََسۡوَف   َو  

3371. Orang mukmin yang bertakwa berbuat baik terhadap orang lain, 
bukan karena membalas sesuatu kebaikan yang pernah diterimanya dari 
mereka, melainkan semata-mata karena terdorong oleh keinginan memberi 
faedah kepada sesama makhluk Allah dan untuk memperoleh keridaan Ilahi.
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Surah 93
AL-DUHĀ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 12, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Setelah dua atau tiga surah pertama diturunkan, maka wahyu pun 
berhenti, tidak turun kepada Rasulullah Saw beberapa waktu lamanya. 
Surah sekarang ini termasuk surah-surah yang diturunkan tidak lama 
sesudah wahyu mulai turun kembali. Dengan demikian surah ini harus 
dianggap diturunkan pada masa permulaan sekali di Mekah. Noldeke 
menempatkannya setelah Surah Al-Balad dan Muir meletakkannya 
berdekatan dengan Surah Al-Insyirah menurut urutan waktu (kronologis) 
diwahyukannya.

Surah ini mengandung nubuatan agung, bahwa tiap hari esok 
Rasulullah Saw akan lebih baik daripada hari beliau yang telah lewat; dan 
proses ini akan terus berlaku hingga perjuangan beliau tercapai dengan 
berhasil sepenuhnya.

 Nubuatan ini telah menjadi genap dengan ajaibnya melalui kemenangan 
demi kemenangan yang kian meningkat dicapai oleh Rasulullah Saw. 
Dalam pokok pembahasannya surah ini amat menyerupai beberapa surah 
terdahulu. Seperti surah-surah terdahulu, surah ini meletakkan tekanan pada 
kejahatan-kejahatan yang telah mencandu dilakukan orang-orang Mekah, 
dengan satu perbedaan bahwa sementara dalam surah ini Rasulullah dan 
para pengikut beliau telah diperintahkan mempergunakan harta mereka 
dengan setepat-tepatnya, maka dalam surah yang mendahuluinya suatu 
perbedaan yang bertolak belakang dikemukakan antara perlakuan orang-
orang mukmin dan orang-orang kafir terhadap anak-anak yatim dan 
terhadap orang-orang yang tidak berada. Lebih-lebih dalam surah yang 
mendahuluinya dikemukakan dengan singkat bahwa orang mukmin yang 
bertakwa membelanjakan harta kekayaannya pada jalan Allah; sedang dalam 
surah ini disebutkan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada 
hamba-hamba pilihan-Nya teristimewa kepada Rasulullah Saw. Dengan 
demikian surah ini merupakan kelanjutan surah yang mendahuluinya.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi terangnya sinar pagi 
ketika sedang naik,3372

 ﴾۲﴿ۙ ٰحي 
ُ

الّض َو 

3. aDan demi malam apabila 
kegelapannya menyebar,3373

 ﴾۳﴿ۙ َسٰجي  ِاَذا  ۡیِل  
َّ ال  َو 

4. Tuhan engkau tidak me-
ninggalkan engkau dan tidak pula 
murka kepada engkau,3374

 ﴾۴﴿ؕ قَلٰي  َما  َو  َربَُّک  َعَک  َوّدَ َما   

5. Dan sesungguhnya, keada-
an di kemudian hari  lebih baik 
bagi engkau daripada keadaan 
yang semula,3375*

 ﴾۵﴿ؕ الۡاُۡولٰي  ِمَن  َک 
َّ ل َخیٌۡر  ِخَرُۃ  

ٰ
لَلۡا  َو  

3372. Al-Duhā (terangnya sinar pagi ketika sedang naik) dapat berarti 
kebangkitan dan kemajuan Islam. Ungkapan ini dapat pula merujuk kepada 
waktu “dhuha” tertentu, ketika Rasulullah Saw masuk ke Mekah mengepalai 
suatu lasykar terdiri dari sepuluh ribu prajurit kudus, dan Ka’bah dibersihkan 
dari berhala-berhala.

3373. “Malam” dapat berarti masa-panjang kemunduran Islam. “Malam” 
itu dapat merujuk kepada malam tertentu, ketika sesudah kegelapan malam 
tiba Rasulullah Saw keluar dari rumah beliau dan mencari perlindungan 
di Gua Tsaur, bersama-sama Hadhrat Abu Bakar r.a. Pada hakikatnya kata 
“malam” berarti saat ketika Rasulullah Saw meninggalkan Mekah, dan 
“siang” berarti ketika Mekah jatuh; kedua-duanya (malam dan siang) itu, 
melukiskan berbagai keadaan turun-naiknya seluruh perjuangan Rasulullah 
Saw.

3374. Tiap siang dan malam Rasulullah Saw, kemenangan-kemenangan 
besar beliau dan masa-masa kemunduran yang bersifat sementara, 
kegembiraan dan kesedihan beliau, ibadah-ibadah beliau di waktu malam dan 
kegiatan beliau pada siang hari, kesemuanya menjadi saksi bahwa Tuhan ada 
beserta beliau.

3375. Tiap saat di dalam kehidupan Rasulullah Saw adalah lebih baik 
daripada saat sebelumnya.

a81 : 18.

*Di sini yang dimaksud dengan ‘Dan sesungguhnya, keadaan di kemudian hari  lebih baik bagi 
engkau daripada keadaan yang semula’ adalah bahwa setiap saat dari kehidupan Rasulullah 
Saw lebih baik dari saat sebelumnya karena setiap saat beliau Saw fana dalam perjalanan 
kepada-Nya.
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3376. Rasulullah Saw adalah seorang anak yatim, baik menurut arti kata 
sebenarnya maupun dalam arti kiasan. Keadaan yatim-piatu beliau termasuk 
macam yatim-piatu yang luar biasa. Ayahanda wafat ketika beliau belum 
lahir, dan ibunda wafat ketika beliau baru berusia enam tahun, dan kakek 
beliau, Abdul Muththalib, yang menjadi wali beliau sesudah ibunda wafat 
telah wafat pula dua tahun kemudian dan meninggalkan beliau di bawah 
asuhan pamanda yang mempunyai mata pencaharian kurang mencukupi. 
Jadi, oleh karena itu Rasulullah Saw hanya sebentar mengenyam belaian dan 
kasih sayang orangtua, yaitu hanya ketika beliau masih kanak-kanak. Namun, 
beliau menerima kecintaan dan kasih sayang dari orang-orang di bawah 
maupun di atas usia beliau – para sahabat dan teman sebangsa beliau, dari 
para pengikut beliau pada abad-abad kemudian, dalam kadar begitu tinggi, 
sehingga tiada seorang pun yang dilahirkan oleh seorang wanita, pernah 
menerima kecintaan semacam itu sebelum atau pun kelak kemudian hari.

3377. Dālla (hilang sirna dalam kecintaan) berarti, ia bingung dan tidak 
mampu melihat arah tujuan; ia sama sekali tenggelam atau hilang dalam 
kecintaan, atau berkelana mencari sesuatu dan gigih dalam pencariannya 
(Lane). Mengingat berbagai arti kata Dālla itu, ayat ini dapat ditafsirkan 
sebagai berikut; (1) Rasulullah Saw berkelana mencari jalan dan sarana 
untuk mencapai Tuhan, dan Tuhan mewahyukan kepada beliau syariat yang 
membimbing beliau ke arah tujuan yang didambakan; (2) Beliau bingung 
dan tidak mengetahui betapa cara menemukan jalan yang menjurus ke arah 
tercapainya apa yang dicari beliau dan Tuhan membimbing beliau ke jalan 
itu; (3) Seluruh wujud beliau telah hilang dalam kecintaan kepada kaum 
beliau dan Tuhan membekali beliau dengan petunjuk sempurna bagi mereka; 
(4) Beliau tersembunyi dari mata dunia dan Tuhan menemukan beliau dan 

6. Dan Tuhan engkau pasti 
akan segera memberikan kepada 
engkau sehingga engkau menjadi 
puas.

 ﴾۶﴿ؕ ۡرٰضي 
َ
فَت َربَُّک  یُۡعِطۡیَک  لََسۡوَف   َو  

7. Tidakkah Dia mendapati 
diri engkau yatim, lalu Dia 
memberikan perlindunganNya 
kepada engkau?3376

 ﴾۷﴿۪ ٰوي 
ٰ
فَا یَِتۡيمًا  َيِجۡدَک   اَلَۡم 

8. Dan Dia mendapati engkau 
fana dalam kecintaan kepada 
kaum engkau,3377 dan Dia memberi 
engkau petunjuk?*

 ﴾۸﴿۪ فََہٰدي  ا 
ًّ َضٓال َوَجَدَک   َو  

* Ayat 8-9: Di dalam ayat-ayat ini arti ‘Dhāllan’ bukanlah sesat, melainkan orang yang 
tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Swt dan beliau Saw disebut ‘Ā’ilan’ karena umat 
beliau yang sangat besar. Tidak ada seorang Nabi pun yang dianugerahi umat yang begitu 
besar.
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9. Dan Dia mendapati diri 
engkau berkekurangan lalu Dia 
dengan karunianya menjadikan 
engkau berkecukupan.3378

 ﴾۹﴿ؕ ۡغٰني 
َ
فَا ئِلًا  َعٓا َک  َجَد َو َو   

10. Maka terhadap anak 
yatim janganlah engkau berlaku 
sewenang-wenang,

 ﴾۱۰ؕ ﴿ تَۡقَہۡر  فَلَا  لَۡیِتۡیَم   ا ا   ّمَ
َ
فَا  

11. Dan terhadap orang yang 
memohon bantuan engkau 
janganlah engkau menghardik,

 ﴾۱۱﴿ تَۡنَہۡر  فَلَا  ئَِل  ٓا لّسَ ا ا  اَّمَ َو   

12. Dan terhadap nikmat 
Tuhan engkau, maka hendaknya 
zahirkanlah.3379*

﴾٪۱۲﴿ ۡث  حَّدِ
َ
ف بَِّک   َر بِِنۡعَمِۃ   ا  اَّمَ  َو 

memilih beliau untuk mengemban tugas membimbing umat manusia sampai 
kepada-Nya. Dengan demikian kata Dālla tidak dipakai sebagai celaan, 
bahkan sebagai pujian terhadap Rasulullah Saw. Kata ini tidak mengena dan 
tidak pula dapat dikenakan kepada beliau dalam arti “telah tersesat,” sebab 
menurut ayat Al-Qur’an lain (QS.53: 3) beliau kebal terhadap kesalahan atau 
kesesatan. Lebih-lebih, enam ayat terakhir dalam surah ini menunjukkan 
suatu urutan tertentu ayat 7, 8, dan 9 masing-masing mempunyai hubungan 
erat dan bersesuaian dengan ayat 10, 11, dan 12. Dālla dalam ayat 8, yang 
digantikan oleh kata Sā’il dalam ayat 11, menjelaskan arti Dālla, yaitu, 
“orang yang mencari pertolongan Ilahi supaya dibimbing kepada-Nya atau 
supaya diberi petunjuk.” Ayat ini dapat pula berarti, “Tuhan mendapatkan 
diri engkau hilang dalam keasyikan mencari Dia dan membimbing engkau 
ke hadirat-Nya.”

3378. Rasulullah Saw mengawali hidup beliau sebagai seorang anak 
yatim yang miskin dan mengakhiri hayat beliau sebagai seorang penguasa 
tanpa tandingan di seluruh negeri Arab.

3379. Ayat 7, 8, dan 9 membicarakan karunia-karunia Tuhan atas 
Rasulullah Saw dan dalam ayat 10, 11, dan 12 beliau diperintahkan supaya 
menunjukkan rasa terima kasih beliau dengan jalan melakukan kebajikan 
serupa terhadap sesama manusia. Perintah ini berlaku sama pula bagi para 
pengikut beliau.
*Dari hadits Rasulullah Saw banyak hal yang diketahui, bahwa kebaikan-kebaikan beliau Saw 
secara ruhani maupun duniawi tidaklah tersembunyi dari manusia, akan tetapi ditampakkan 
oleh beliau Saw secara terbuka. Karunia ruhani yang dianugerahkan kepada beliau Saw, 
kalau Allah Swt tidak memerintahkannya, maka beliau Saw akan menyimpannya untuk diri 
sendiri. Alasan mengapa nikmat-nikmat dunia yang dianugerahkan kepada beliau Saw perlu 
diterangkan, adalah karena dengan menerangkannya, mereka yang memerlukan akan berlari 
kepada beliau Saw. Yang berhubungan dengan amal kebaikan, seperti berlaku baik kepada 
sanak saudara sendiri, beliau Saw tidak menuntut ucapan terima kasih dari manusia. 
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Surah 94
AL-INSYIRĀH
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 9, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Oleh karena surah ini sangat erat kaitannya dengan surah 
sebelumnya sehingga menjadi perluasan pokok bahasannya, maka 
jelaslah bahwa surah ini diturunkan di Mekah, mungkin sekali dalam 
tahun ke-2 atau ke-3 Nabawi. Sementara surah yang sebelum ini 
membicarakan keberhasilan perjuangan Rasulullah Saw yang kian 
meningkat, surah yang tengah dibahas ini membicarakan beberapa 
sifat dan ciri-pembeda yang merupakan jaminan pasti mengenai 
keunggulan misi seseorang dan dalam hal ini keunggulan misi setiap 
penyiar kebenaran: (a) Pertama-tama, ia harus sepenuhnya yakin 
akan kebenaran pengakuannya dan harus memiliki nilai-nilai yang 
diperlukan untuk penyebarannya; (b) Ia harus sanggup menarik 
perhatian umum, dan (c) Takdir Ilahi harus bekerja di belakangnya. 
Dalam surah ini Rasululah Saw digambarkan memiliki semua sarana 
tersebut dalam kadar sepenuhnya. Oleh sebab itu perjuangan beliau 
pasti unggul. 
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ نصف

الحزب   60

2. Tidakkah Kami telah me-
lapangkan bagi engkau dada 
engkau?

 ﴾۲﴿ۙ َک  َر َصۡد لََک  ۡح   نَۡشَر اَلَۡم 

3. Dan Kami telah menjauhkan 
dari engkau beban  engkau?

 ﴾۳﴿ۙ َک  َر ۡز ِو َعۡنَک  َضۡعَنا  َو  َو 

4. Yang memberatkan pung-
gung engkau?3380

 ﴾۴﴿ۙ َک  َظۡہَر اَنَۡقَض  ۡيۤ   ِذ
َّ ل  ا

5. Dan Kami meninggikan 
bagi engkau nama Engkau.3381

 ﴾۵﴿ؕ َک  َر
ۡ

ک ِذ لََک  فَۡعَنا  َر  َو 

6. Maka sesungguhnya bersama 
kesukaran ada kemudahan,3382

 ﴾۶﴿ۙ ا  یُۡسًر لُۡعۡسِر   ا َمَع  ّنَ  فَِا  

7. Sesungguhnya bersama 
kesukaran ada kemudahan.

 ﴾۷﴿ؕ ا  یُۡسًر لُۡعۡسِر  ا َمَع  ّنَ  ِا  

3380. Rasulullah Saw telah dibebani tugas yang tidak pernah dibebankan 
kepada siapa pun, begitu memakan syarat dan mematahkan punggung yaitu, 
pertama-tama mengangkat derajat suatu kaum dari jurang kemunduran 
akhlak ke puncak keutamaan rohani, kemudian dengan perantaraan mereka 
membersihkan dan mensucikan seluruh umat manusia dari kezaliman, 
kejahilan, dan ketakhyulan. Hal itu sungguh suatu pertanggungjawaban amat 
berat dan hampir-hampir meremukkan beliau di bawah himpitannya, namun 
Tuhan meringankan beban beliau.

3381. Surah ini diwahyukan pada tahun ke-2 atau ke-3 Nabawi, ketika 
beliau benar-benar tidak dikenal oleh kalangan di luar kaum beliau, tetapi 
dengan cepat beliau bangkit menjadi orang yang paling dikenal dan paling 
dicintai, dihormati, dan yang paling berhasil di antara semua nabi. Tiada 
pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin duniawi, yang pernah 
menikmati kecintaan dan kehormatan dari para pengikutnya demikian 
besarnya seperti Rasulullah Saw.

3382. Ungkapan, “sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan,” 
telah disebutkan dua kali. Ini menunjukkan bahwa agama Islam akan 
harus melalui masa-masa penuh kesulitan, tetapi pada dua peristiwa Islam 
menghadapi tantangan untuk mempertahankan wujudnya – pertama, selang 
beberapa tahun permulaan hidupnya sendiri, dan kedua kalinya pada akhir 
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zaman – dan pada kedua-dua peristiwa itu Islam akan keluar dari cobaan itu 
sebagai satu kekuatan baru. Ayat-ayat ini menunjukkan pula bahwa kesulitan-
kesulitan yang sedang dihadapi Rasulullah Saw dan Kaum Muslimin itu hanya 
bersifat sementara, tetapi keberhasilan-keberhasilan mereka akan kekal dan 
senantiasa meningkat terus.

3382A. Rasulullah Saw dihibur dengan memperoleh jaminan bahwa 
lapangan kemajuan rohani yang tiada hingganya terbentang di hadapan 
beliau, dan bahwa sesudah beliau menanggulangi kesulitan demi kesulitan 
yang menghalangi jalan beliau, beliau tidak boleh berpuas diri dengan 
keberhasilan yang tercapai, tetapi sesudah beliau menundukkan suatu 
puncak, harus berusaha terus mendaki puncak lain, dan perhatian beliau harus 
senantiasa ditujukan seluruhnya kepada usaha menghidupkan kembali umat 
manusia yang telah jatuh dan kepada usaha menegakkan Kerajaan Ilahi di 
atas bumi. Ayat ini dapat pula mengandung arti bahwa manakala Rasulullah 
Saw telah menyelesaikan tugas beliau sehari-hari – mengajar dan mendidik 
para pengikut beliau dan membenahi urusan-urusan duniawi lainnya – beliau 
harus kembali menghadap Tuhan dengan sepenuh hati, sebab perjalanan 
rohani beliau tiada terhingga. 

8. Lalu apabila engkau telah 
selesai dari suatu tugas  maka 
berusaha keraslah,

 ﴾۸﴿ۙ نَۡصۡب  فَا ۡغَت  فََر َذا   فَِا  

9. aDan kepada Tuhan engkau 
hendaknya engkau memusatkan 
perhatian.3382A

﴾۹﴿٪ َغۡب  ۡر فَا بَِّک  َر لٰي   ِا  َو 

a73 : 9;  110 : 4.
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Surah 95
AL-TĪN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 9, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diwahyukan pada masa sangat awal di Mekah. Demikian 
pendapat Ibnu   ‘Abbas dan Ibnu   Zubair. Noldeke meletakkannya 
sesudah surah ke-85. Dalam surah yang sebelum ini dalil-dalil 
berdasarkan pikiran dan akal sehat dikemukakan, mendukung 
pernyataan bahwa Rasulullah Saw akan mempunyai masa depan 
yang gilang gemilang, sebab beliau memiliki segala syarat yang 
diperlukan untuk seseorang agar berhasil dalam tugasnya. Dalam 
surah sekarang ini dikemukakan contoh-contoh beberapa rasul Allah 
untuk menampakkan bahwa oleh karena Rasulullah Saw menyerupai 
keadaan mereka, maka beliau pun akan meraih sukses seperti mereka. 
Dalam surah ke-89 sampai dengan surah ke-94, hijrah Rasulullah Saw 
ke Medinah dan kemenangan beliau kemudian hari telah diisyaratkan 
dalam suatu bentuk atau bentuk lain – dalam beberapa surah tersirat 
dan dalam surah-surah lain disebut secara tidak langsung, pula dalam 
surah-surah lainnya memakai kata-kata yang jelas. Dalam surah yang 
sedang dibahas ini dirangkum isyarat bahwa, seperti Rasulullah Saw, 
nabi-nabi terdahulu pun pernah terpaksa meninggalkan kampung 
halaman mereka demi kepentingan tugas kewajiban mereka.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi pohon ara dan zai-
tun,3383

 ﴾۲﴿ۙ ِن  یُۡتۡو لّزَ ا َو  یِۡن  لّتِ ا َو 

3383. “Pohon Ara,” “Zaitun,” “Gunung Sinai,” dan “Kota yang Aman” 
telah disebut sebagai saksi yang mendukung dan membenarkan pengakuan 
dalam surah ini, bahwa Rasulullah Saw akan berhasil dalam misi beliau. 
“Pohon Ara” dan zaitun” adalah lambang Nabi Isa As, “Gunung Sinai” adalah 
Nabi Musa As dan “Kota yang Aman” adalah Rasulullah Saw. Tiga ayat ini 
bersama-sama mengisyaratkan kepada keterangan Bibel yang tersohor itu, 
“Tuhan telah datang dari Torsina dan telah terbit bagi mereka itu dari Seir, 
kelihatanlah ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran” (Ulangan 
33: 2). Tetapi, menurut sebagian ahli tafsir, “Pohon Ara” melambangkan 
agama Budha, “Zaitun” melambangkan agama Kristen, “Gunung Sinai” 
dipakai melambangkan agama Yahudi, dan “Kota yang Aman” melambangkan 
Rasulullah Saw – agama Islam. Tetapi rupanya penjelasan paling tepat untuk 
lambang-lambang yang dipergunakan dalam ayat-ayat ini ialah penjelasan 
yang memaparkan bahwa keempat perkataan itu menampilkan empat masa 
dalam sejarah evolusi akhlak manusia. “Pohon Ara” menampilkan masa 
Adam As, “Zaitun” menampilkan masa Nabi Nuh As, “Gunung Sinai” 
merepresentasikan masa Nabi Musa As, dan “Kota yang Aman” menampilkan 
zaman Islam. Penjelasan ini banyak mendapat dukungan dari Bibel dan Al-
Qur’an. Ketika Adam As dan Siti Hawa memakan buah terlarang dan serta 
merta mereka merasa telanjang, lalu mereka menjalin daun-daun Pohon Ara 
dan membuat baju dari bahan itu (Kejadian 3:7). Mengenai Nuh As kita baca, 
“maka kembalilah pula merpati itu kepada Nuh pada petang hari; bahwa 
sesungguhnya adalah di paruhnya sehelai daun terpetik daripada pohon 
Zait; sebab itu diketahui Nuh akan hal kekeringan air itu dari atas bumi” 
(Kejadian 8: 11). Dalam hal itu merupakan kenyataan yang diterima, bahwa 
Nabi Musa As menerima syariat Ilahi di Gunung Sinai; dan bahwa Mekah, 
tempat kelahiran Islam itu semenjak zaman bihari, telah dianggap dan 
terbukti sebagai “Kota yang Aman.” Keempat masa ini menampakkan empat 
peredaran yang telah dilalui manusia untuk mencapai tingkat perkembangan 
selengkapnya. Dalam daur (peredaran masa) Musa As peraturan-peraturan 
syariat telah diturunkan secara terperinci, sedang dengan diutusnya Rasulullah 
Saw hukum syariat menjadi lengkap lagi sempurna dalam semua segi yang 
aneka ragam itu, dan manusia mencapai perkembangannya yang sempurna 
dalam bidang intelek, kemasyarakatan, akhlak, dan rohani. “Pohon Ara” 
dapat pula dianggap lambang bagi agama Musa As dan “Zaitun” bagi syariat 
Islam. Tamsil ini selanjutnya dinyatakan dalam bentuk lebih kongkrit dengan 

a1 : 1.
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kata-kata “Gunung Sinai” dan “Kota yang Aman.”
3383A. Kata Sīnīn yang berbentuk jamak itu menunjukkan bahwa di 

kawasan itu terdapat beberapa gunung yang bernama demikian. Pada salah 
satu dari gunung-gunung itu Tuhan bertajalli (menampakkan kebesaran-Nya) 
kepada Musa As

3384. Manusia dilahirkan dengan fitrat suci dan tidak bernoda, dengan 
kecondongan alami untuk berbuat baik, tetapi ia telah diberi pula cukup 
banyak kebebasan berkemauan dan berbuat untuk membentuk dirinya 

3. Dan agunung Sinai,3383A  ﴾۳﴿ۙ ِسۡیِنیَۡن  ِر  ُطۡو َو   

4. Dan bkota yang aman ini.  ﴾۴﴿ۙ لۡاَِمیِۡن  ا لَۡبلَِد  ا ا  
َ

ٰہذ َو   
5. Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dalam 
sebaik-baik cbentuk,*

 ﴾۵﴿۪ تَۡقِویٍۡم  اَۡحَسِن  فِۡيۤ   الِۡانَۡساَن  َخلَۡقَنا  لََقۡد   

6. Kemudian Kami mengem-
balikannya ke tingkat yang paling 
rendah,3384**

 ﴾۶﴿ۙ ٰسِفلِیَۡن  اَۡسَفَل  َرَدۡدٰنُہ    ثُّمَ  

7. dKecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh; maka 
bagi mereka ganjaran yang tiada 
putus-putusnya.

ۡم  
ُ
فَلَہ ِلٰحِت  الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 

ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ا 
َّ ِال  

 ﴾۷﴿ؕ َممُۡنۡوٍن  َغیُۡر   اَۡجٌر 

8. Lalu setelah terbukanya 
kebenaran itu apakah yang me-
nyebabkan engkau mendustakan 
hari Pembalasan.3385

 ﴾۸﴿ؕ یِۡن  بِالّدِ بَۡعُد  بَُک  ِ
ّ

ذ
َ

یُک مَا 
َ

ف  

a52 : 2.  b90 : 2.  c23 : 12-15.  d11 : 12;  41 : 9;  84 : 26.

*Untuk arti ‘Taqwim’ lihatlah Mufradat Imam Raghib.
**Ayat 5-6 : Dalam ayat-ayat ini diterangkan tentang kemajuan manusia yang terus menerus, 
yaitu bagaimana manusia diciptakan dari derajat paling rendah sampai ke derajat yang paling 
tinggi.
Arti ‘Taqwim’ secara bahasa adalah memperbaiki suatu benda sampai menjadi lebih baik. 
Sesudah itu Allah Swt berfirman “Kemudian Kami mengembalikannya ke derajat yang paling 
hina ke tempat asal permulaan mereka diangkat.” Yang dimaksud ini hanya manusia yang tidak 
bersyukur kepada Allah Swt dan hamba yang jahat. Walaupun wujudnya manusia mereka adalah 
makhluk yang paling buruk, kecuali orang-orang mukmin yang di Surah ini dijanjikan kemajuan 
rohani yang tidak ada batasnya.
Dalil untuk ini, walaupun manusia adalah makhluk yang paling baik, ia bisa juga menjadi 
makhluk yang paling buruk. Rasulullah Saw bersabda di dalam hadits, bahwa Ulama mereka ََّشر 
artinya seburuk-buruk orang yang ada dibawah langit. (Misykat, Kitabul ‘Ilm) َمْن تَْحَت اَِدْيِم السََّماء
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menurut pilihannya sendiri. Ia telah dianugerahi kemampuan-kemampuan 
alami besar dan kecakapan-kecakapan kreatif guna mencapai kemajuan 
akhlak yang tidak terhingga dan menaiki puncak keruhanian demikian 
tingginya, sehingga ia menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. 
Tetapi, jika ia menyalahgunakan kemampuan-kemampuan dan sifat-sifatnya 
yang dianugerahkan Tuhan, ia jatuh ke martabat rendah yang rendah yang 
bahkan lebih rendah daripada martabat binatang buas dan binatang jalang, 
dan menjadi penjelmaan setan seperti dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. 
Singkatnya, ia telah dianugerahi kemampuan-kemampuan besar guna berbuat 
baik atau pun jahat.

3385. Bila manusia telah diciptakan untuk mencapai tujuan rohani yang 
amat tinggi itu dan Tuhan telah mengutus nabi-nabi-Nya, seperti Adam As, 
Nuh As, Musa As, dan Rasulullah Saw, untuk menolong manusia mencapai 
tujuannya yang agung itu, dan jika ia tidak mempergunakan kemampuan-
kemampuannya dengan cara tepat dan menolak Amanat Ilahi serta menentang 
para utusan Allah maka ia dihukum, kemudian siapakah dapat menolak, 
berdasarkan akal sehat, bahwa ada Hari Pembalasan di dunia ini dan juga di 
akhirat dan bahwa perintah-perintah Allah, yang adalah Hakim terbaik, tidak 
dapat dilawan dan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidak akan dibiarkan 
bebas tanpa pembalasan?

9. Bukankah Allah adalah 
Hakim Yang Mahaadil di antara 
para hakim?

﴾۹﴿٪ ٰحِکِمیَۡن 
ۡ

ال ِم 
َ

ۡحک
َ
بِا ُہ  

اللّٰ اَلَيَۡس   
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Surah 96
AL-‘ALAQ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 20, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Kelima ayat pertama surah ini telah diakui secara universal sebagai 
wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Saw di Gua Hira’, pada 
suatu malam dalam bulan Ramadhan, tiga belas tahun sebelum Hijrah. 
Masa itu sesuai dengan tahun 610 Masehi. Pada malam Lailatul-Qadar 
ketika Rasululllah Saw tengah berbaring di atas lantai gua itu, pikiran 
beliau sedang tenggelam dalam keasyikan tafakur, ayat-ayat tersebut 
diwahyukan kepada beliau dan kata-kata itu telah terpatri dalam jiwa 
beliau. “Ayat-ayat itu merupakan perbuatan kasih-sayang pertama 
Tuhan, yang dengan itu Dia merahmati hamba-hamba-Nya” (Katsir). 
Hubungan surah ini dengan surah yang mendahuluinya terletak pada 
kenyataan bahwa dalam surah ini diterangkan bahwa semenjak azali 
Tuhan telah mengutus terus menerus rasul-rasul-Nya dan nabi-nabi-
Nya, dan kepada mereka Tuhan mewahyukan kehendak-Nya. Yang 
pertama datang adalah Nabi Adam As, disusul oleh Nabi Nuh As, dan 
setelah serangkaian nabi-nabi, muncul Nabi Musa As, nabi terbesar di 
antara para nabi Bani Israil, dan pada akhirnya datanglah Rasulullah Saw. 
Dalam surah ini dikemukakan bahwa sebagaimana kelahiran manusia 
merupakan hasil suatu proses perkembangan bertahap, demikian pula 
halnya evolusi ruhaninya. Nabi-nabi yang contohnya disebut dalam 
surah terdahulu itu mencapai tingkat perkembangan ruhani berbeda-
beda; tetapi Rasulullah Saw telah menampilkan di dalam wujud beliau, 
contoh terbaik mengenai evolusi keruhanian manusia.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Bacalah3386 dengan nama 
Tuhan engkau Yang telah men-
ciptakan,

 ﴾۲﴿ۚ َخلََق  ۡي  ِذ
َّ ل ا بَِّک  َر ۡسِم  بِا اۡ  ۡقَر ِا

3. menciptakan manusia3387 
dari bsegumpal darah,

 ﴾۳﴿ۚ َعلٍَق  ِمۡن  َن  لِۡانَۡسا ا َخلََق   

4. Bacalah! Dan Tuhan engkau 
adalah  Yang Mahamulia.3388  ﴾۴﴿ۙ ُم  لۡاَۡکَر ا بَُّک  َر َو  اۡ  ۡقَر  ِا

5. Yang mengajar dengan 
pena,3389  ﴾۵﴿ۙ لَۡقلَِم  بِا َم 

َّ َعل ۡي  ِذ
َّ ل ا  

3386. Kata Iqra’ berarti, bacalah, tilawatkanlah, sampaikanlah, 
umumkanlah atau kumpulkanlah, dan ayat itu mengandung arti, bahwa Al-
Qur’an dimaksudkan supaya dibaca dan diumumkan, dikumpulkan dan 
disusun dan kemudian disampaikan ke seluruh dunia. Sebutan sifat Rabb 
(Pengasuh, Pemelihara dan Pengembang, yang memupuk manusia melalui 
segala tingkat perkembangannya) menunjukkan, bahwa perkembangan akhlak 
manusia akan bertahap hingga perkembangan itu mencapai kesempurnaan 
penuh dalam wujud Rasulullah Saw.

3387. Ayat ini berarti, bahwa kecintaan kepada Tuhan telah terpatri di 
dalam fitrat manusia, dan bahwa memang sudah sewajarnyalah ada seseorang 
yang dalam dirinya dorongan naluri itu harus mencapai pengejawantahannya 
yang sempurna. Wujud itu adalah Rasulullah Saw yang mencintai Al-Khalik, 
Sang Pencipta-nya, dengan segenap pikiran, hati, dan jiwanya. Insan dalam 
ayat ini kecuali arti yang diberikan dalam teks, berarti pula manusia sempurna 
– Rasulullah Saw.

3388. Semakin sering Al-Qur’an dibaca dan dida’wahkan ke seluruh 
dunia, akan semakin tambah jua kekudusan Tuhan dan kehormatan manusia 
diakui dan dihargai.

3389. Ayat ini nampaknya mengandung suatu nubuatan, bahwa pena 
akan memainkan suatu peranan sangat penting dalam pengalihan Al-Qur’an 
ke dalam bentuk tulisan dan dalam pemeliharaan serta penjagaan dari bahaya 
hilang atau dari gangguan campur-tangan manusia. Lebih lanjut ayat ini 
merujuk kepada sumbangan besar yang akan diberikan oleh pena kepada 
penyebaran dan penyiaran ilmu-ilmu rohani dan rahasia-rahasia Ilahi dengan 
perantaraan Al-Qur’an dan penyebaran ilmu-ilmu duniawi, yang dengan 

a1 : 1.  b23 : 15;  40 : 68;  75 : 39.
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mempelajari Al-Qur’an mendapat dorongan besar ke arah upaya itu. Sungguh 
bermakna sekali bahwa pena disebut dengan kerapnya dalam sebuah Kitab 
yang telah diwahyukan ditengah-tengah suatu bangsa yang sedikit pun tidak 
menghargai pena dan yang jarang mempergunakannya, dan yang diwahyukan 

6. aMengajar manusia apa pun 
yang tidak ia ketahui.

 ﴾۶﴿ؕ یَۡعلَۡم  لَۡم  َما  َن  لِۡانَۡسا ا َم 
َّ َعل  

7. Sekali-kali tidak, sesung-
guhnya manusia benar-benar 
melampaui  batas,

 ﴾۷﴿ۙ ي  لََیۡطغٰۤ َن  لِۡانَۡسا ا ّنَ  ِا  ۤ ا
َّ ل

َ
ک  

8. Karena ia memandang 
dirinya berkecukupan.

 ﴾۸ؕ ﴿ ۡسَتۡغٰني  ا ُہ 
ٰ
ا ّرَ اَۡن   

9. Sesungguhnya bkepada 
Tuhan engkaulah tempat kembali.

 ﴾۹﴿ؕ ۡجٰعي  لّرُ ا بَِّک  َر لٰي  ِا ّنَ  ِا  

10. Apakah kamu melihat yang 
cmelarang,

 ﴾۱۰ۙ ﴿ یَۡنٰہي  ۡي  ِذ
َّ ل ا یَۡت  َء اََر  

11. Seorang hamba Kami 3390 

ketika ia shalat?*
 ﴾۱۱ؕ ﴿ ي 

ّٰ َصل ا  َذ ِا ا  َعۡبًد  

12. Apa pendapat engkau jika 
ia, hamba kami berada di atas  
petunjuk?

 ﴾۱۲ۙ ي ﴿ ُہدٰۤ
ۡ
ل ا َعلَي  َن  ا

َ
ک ۡن  ِا یَۡت   َء  اََر

13. Atau ia menyuruh ber-
takwa?

 ﴾۱۳ؕ ي ﴿ ۡقٰو لّتَ بِا اَمََر    اَۡو  

14. Bagaimanakah pendapat 
engkau jika ia, yang melarang 
itu menolak kebenaran dan 
berpaling, bagaimana ia akan 
membayar?

 ﴾۱۴ؕ ي ﴿
ّٰ

ل تََو َو  َب 
َّ

ذ
َ
ک ۡن  ِا یَۡت   َء  اََر

15. Apakah ia tidak mengetahui 
bahwa Allah Maha Melihat?

 ﴾۱۵ؕ ﴿ ي  یَٰر َہ 
للّٰ ا ّنَ 

َ
بِا یَۡعلَۡم  اَلَۡم   

16. Sekali-kali tidak, jika ia 
tidak berhenti niscaya Kami akan 
menyeretnya pada jambulnya,3391

 ﴾۱۶ۙ ﴿ اِصَیِۃ  لَنَۡسَفًعا  ۭ بِالّنَ  ۬ۙ یَۡنَتِہ  ۡم 
َّ ل لَِئۡن  ا 

َّ ل
َ
ک  

a4 : 114;  55 : 5.  b21 : 36;  53 : 43.  c2 : 115;  72 : 20.

* Ayat 10-11 : Di dalam ayat-ayat ini disinggung tentang masa permulaan Islam, yaitu 
bagaimana orang-orang bejat terus menerus menghalangi Rasulullah Saw untuk shalat dan 
melakukan berbagai jenis keaniayaan terhadap beliau Saw.
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kepada orang yang tidak dapat membaca dan menulis.
3390. Kata ‘Abdan (hamba) ditujukan kepada setiap orang Islam yang 

melakukan ibadah, tetapi terutama kepada Rasulullah Saw.
3391. Ayat-ayat 10-18 meskipun biasanya dikenakan kepada setiap orang 

kafir yang sombong lagi keras hati, tetapi oleh sebagian ahli tafsir dianggap 
tertuju kepada Abu Jahal, pemimpin suku Quraisy Mekah. Ia senantiasa ada 
di garis depan dalam menjengkelkan, melawan, dan menganiaya Rasulullah 
Saw serta orang-orang Muslim. Beberapa budak yang telah memeluk Islam, 
atas perintahnya telah diseret pada jambul mereka di lorong-lorong Mekah. 
Sesudah kekalahan di Badar mayat sebagian pemimpin suku Quraisy, 
termasuk Abu Jahal di antara mereka, diseret-seret pada jambulnya dan 
dilemparkan ke dalam sebuah lubang yang telah digali khusus untuk tujuan 
itu . Yang demikian itu merupakan hukuman yang setimpal atas perlakuan 
yang telah diperlihatkan mereka kepada Kaum Muslimin yang tidak berdaya 
itu, beberapa tahun sebelumnya di Mekah.

3392. Zabāniyah berarti, perwira-perwira angkatan bersenjata atau 
pembesar kepolisian; para malaikat atau penjaga neraka; malaikat-malaikat 
pelaksana hukuman (Lane).

17. Jambul orang yang berdusta 
dan berdosa,

 ﴾۱۷ۚ ﴿ ِطَئٍۃ  َخا بٍَۃ  ِذ ا
َ
ک ِصَیٍۃ  نَا  

18. Maka hendaklah ia me-
manggil teman-temannya.

 ﴾۱۸ۙ ﴿ ِدیَٗہ  نَا ُع   َیۡد
ۡ
فَل  

19. Pasti Kami pun akan me-
mangil para malaikat pelaksana 
hukuman.3392

 ﴾۱۹ۙ ﴿ 
َ

بَانَِیۃ  َسَنۡدُع    الّزَ

20. Sekali-kali tidak, janganlah 
engkau taat kepadanya, tetapi 
sujudlah dan mendekatlah kepada 
Allah.

ِرۡب ﴿٪۲۰﴾  ۩
َ
ا ؕ لَا تُِطۡعُہ   َو  اۡسجُۡد  َو  اۡقت

َّ ل
َ
َسْجَدۃ ک





AL-QADR Surah 97Juz 30

2135

Surah 97
AL-QADR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 6, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Sementara ahli tafsir beranggapan, bahwa surah in diturunkan 
di Medinah, tetapi pandangan itu keliru, sebab bertentangan dengan 
semua data sejarah. Surah ini dapat dipastikan surah Makkiyah dan 
termasuk surah-surah yang turun pada tahun-tahun kenabian paling 
awal. Sumber-sumber kenamaan lagi terhormat seperti Ibnu ‘Abbas, 
Ibnu Zubair, dan Siti ‘Aisyah mendukung anggapan demikian. 
Noldeke menempatkannya sesudah surah ke-93, yang termasuk surah-
surah yang diturunkan di Mekah pada masa sangat awal. Surah yang 
sebelum ini mulai dengan perintah Ilahi kepada Rasulullah Saw supaya 
membaca Al-Qur’an dan menablighkan serta menyiarkan amanatnya 
ke seluruh dunia. Surah yang sekarang ini membahas kedudukan tinggi, 
kemuliaan, dan keutamaan Al-Qur’an sendiri, yang telah dinyatakan 
dalam ayat pembukaan sebagai turun pada malam Lailatul-Qadr, yakni, 
malam takdir (atau malam kebesaran). Lailatul-Qadr di tempat lain 
dalam Al-Qur’an telah digambarkan sebagai “Lailatun Mubarakah” – 
malam yang diberkati (QS.44: 4). Surah ini hanya berisikan lima ayat 
pendek-pendek, jika kalimat Basmalah tidak dimasukkan, namun arti 
dan isinya mengandung makna keruhanian yang sangat mendalam.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sesungguhnya Kami telah 
menurunkannya pada Lailatul3393 
Qadar.3394

 ﴾۲﴿ ِر  لَۡقۡد ا لَۡیلَِۃ   فِۡي   لٰۡنُہ   اَنَۡز   
ۤ
ا

َ نّ ِا

3393. Pada umumnya Lail dan Lailah kedua-duanya berarti malam, tetapi 
menurut Marzuqi, penyusun kamus kenamaan, kata Lail dipakai sebagai 
lawan kata Nahār dan Lailah sebagai lawan kata Yaum. Lailah mengandung 
arti lebih luas dan berjangkauan lebih jauh daripada kata Lail, seperti kata 
Yaum, yang adalah lawan kata Lailah, mengandung arti lebih luas daripada 
Nahār yang adalah lawan kata Lail. Kata Lailah telah dipergunakan sebanyak 
delapan kali dalam Al-Qur’an (sekali dalam QS.2: 52; 2: 188; 44: 4; dua kali 
dalam QS.7: 143 dan tiga kali dalam ayat-ayat yang sedang dibahas), dan di 
setiap tempat kata itu dipergunakan sehubungan dengan turun Al-Qur’an dan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian kata Lailah 
mengisyaratkan kepada kemuliaan, keagungan, dan kebesaran malam-malam 
yang di dalamnya Al-Qur’an diturunkan.

3394.  Qadr berarti, nilai, kecukupan, kebesaran, takdir, nasib, kekuasaan 
(Lane). Menimbang berbagai arti Qadr dan Lailah itu, maka ayat ini dapat 
diberi tafsiran sebagai berikut: Al-Qur’an telah diturunkan di dalam suatu 
malam yang secara khusus telah diperuntukkan bagi penampakan kekuasaan 
Ilahi yang istimewa, atau di dalam suatu malam yang mempunyai nilai sama 
dengan seluruh jumlah malam-malam lainnya, atau di dalam suatu malam 
yang mempunyai kebesaran, keagungan, dan kehormatan; atau, di dalam 
suatu malam yang mempunyai kecukupan, yaitu, Al-Qur’an memenuhi 
selengkapnya semua kebutuhan dan keperluan manusia, baik mengenai 
akhlak maupun ruhaninya. Atau, artinya adalah Tuhan telah menurunkannya 
dalam Malam Takdir atau Malam Nasib, yakni, Al-Qur’an diturunkan pada 
saat ketika nasib manusia ditakdirkan, pola alam semesta masa mendatang 
telah ditetapkan, dan asas-asas petunjuk yang tepat bagi umat manusia telah 
diletakkan untuk sepanjang masa mendatang. Masa kemunculan seorang 
muslih rabbani besar disebut Lailat al-Qadr, karena pada masa itu dosa dan 
kejahatan merajalela serta kekuatan kegelapan menguasai segala yang lain. 
Lailat al-Qadr telah diartikan pula sebagai suatu malam tertentu di antara 
malam-malam tanggal ganjil pada sepuluh hari terakhir di dalam bulan 
Ramadhan, tatkala Al-Qur’an pertama kali mulai diturunkan. Atau, ayat itu 
dapat berarti, seluruh jangka waktu 23 tahun yang meliputi risalat Rasulullah 
Saw, ketika selama jangka waktu itu Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-
angsur.
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3395. Berkat-berkat Lailat al-Qadr melampaui perhitungan dan perkiraan 
manusia.

3396.  Alf (seribu), yang merupakan bilangan paling tinggi dalam bahasa 
Arab dan berarti bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Ayat itu berarti 
bahwa Malam Takdir atau Malam Nasib itu nilainya lebih baik daripada 
semua bulan yang tidak terhitung bilangannya, yaitu, zaman Rasulullah Saw 
itu lebih baik dan lebih unggul daripada semua zaman dijumlahkan. Ayat 
ini mengandung isyarat mengenai kemunculan para muslih rabbani (imam-
imam zaman) di antara orang-orang Muslim, bilamana orang-orang Muslim 
memerlukan mereka. Seribu bulan dengan perhitungan kasar membuat satu 
abad, dan Rasulullah Saw diriwayatkan pernah bersabda, bahwa Allah Swt 
pada permulaan setiap abad akan senantiasa membangkitkan dari antara 
pengikut-pengikutnya seorang mujaddid yang akan mem-bangkitkan kembali 
Islam dan memberinya suatu kehidupan dan gairah baru (Majah).

3397. Al-Rūh di sini berarti semangat baru, kebangkitan, istiqamah atau 
ketetapan hati. Di dalam malam Lailat al-Qadr para malaikat turun untuk 
menolong utusan Ilahi atau muslih rabbani untuk menda’wakan kebenaran, 
dan para pengikutnya diisi dengan kehidupan baru dan semangat baru untuk 
menyebarkan dan menablighkan Amanat Ilahi.

3398. Pada masa seorang nabi atau muslih rabbani, semacam kedamaian 
pikiran dan perasaan hinggap kepada orang-orang mukmin di tengah-tengah 
kesulitan dan cobaan. Kegembiraan samawi yang menggugah semangat 
mereka pada saat itu mengungguli segala macam kegembiraan yang bersifat 
kebendaan dan memanjakan nafsu.

3398A. “Fajar terbit” berarti berlalunya malam-kesulitan dan terbitnya 
fajar kemenangan dan keunggulan kebenaran.

3. Dan apakah engkau tahu 
apa Lailatul Qadar itu?3395  ﴾۳﴿ؕ ِر  الَۡقۡد   

ُ
لَۡیلَۃ َما  ىَک  اَۡدٰر   

ۤ
َما  َو 

4. Lailatul Qadar itu lebih 
baik daripada seribu bulan.3396  ﴾۴﴿ؕ َشۡہٍر  اَلِۡف  ۡن   ّمِ َخیٌۡر    ۬ۙ ِر  لَۡقۡد ا   

ُ
 لَۡیلَۃ

5. aDi dalamnya turun 
malaikat-malaikat dan ruh3397 
dengan izin Tuhan mereka 
bmembawa segala urusan,

 ۚ َربِّہِۡم  بِِاۡذِن  ِفۡیَہا  ۡوُح   الّرُ َو   
ُ

ۃ
َ

ِٰٓئک الَۡمل ُل  ّزَ
َ
تَن

ّلِ  اَۡمٍر ﴿�۵﴾ 
ُ
ِمۡن  ک

6. Selamat sejahtera3398 sampai 
fajar terbit.3398A ﴾۶﴿٪ لَۡفۡجِر  ا َمۡطلَِع  ي 

ٰ
َحّت َسلٌٰم ِۛہَي   

a16 : 3;  40 : 16.  b44 : 5.
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Surah 98
AL-BAYYINAH
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 9, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Para ulama berselisih pendapat mengenai waktu turun surah ini. 
Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Siti ‘Aisyah r.a. pernah mengatakan 
bahwa surah ini diturunkan di Mekah, sedangkan menurut Ibnu   
‘Abbas r.a., surah ini diturunkan pada awal masa Madaniyah. Sesudah 
mempertimbangkan semua fakta yang bersangkutan, kebanyakan 
ulama telah mendukung pandangan yang dikaitkan kepada Siti ‘Aisyah 
r.a.

Beberapa surah yang mendahuluinya telah membahas masalah 
wahyu Al-Qur’an yang penting serta keindahan dan keutamaannya 
yang tidak ada tara bandingannya itu. Surah ini membahas perubahan, 
yang untuk itu Al-Qur’an dimaksudkan mendatangkannya. Pada 
permulaan sekali surah ini mengemukakan, bahwa para Ahlikitab dan 
kaum musyrikin akan terus menerus meraba-raba dalam kegelapan 
dan akan menjalani kehidupan penuh dosa dan kejahatan, seandainya 
Al-Qur’an tidak diwahyukan. Rasulullah Saw-lah yang mengeluarkan 
mereka dari kegelapan syak-wasangka dan kekafiran serta menuntun 
mereka kepada jalan itikad-itikad benar dan perilaku yang berwarnakan 
ketakwaan.



AL-BAYYINAH Surah 98Juz 30

2139

1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. orang-orang yang ingkar 
dari Ahlikitab dan orang-orang 
musyrik3399 tidak berhenti se-
hingga bukti yang nyata itu 
datang kepada mereka.

الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِن 
ُ

یَک لَۡم 

ُم  
ُ
تَِیہ

ۡ
تَا ي 

ٰ
َحّت یَۡن 

ّ
ُمۡنَفِک الُۡمۡشِرکِیَۡن  َو 

 ﴾۲﴿ۙ  
ُ

َنۃ الَۡبّیِ
3. aSeorang rasul dari Allah 

yang membacakan lembaran-
lembaran suci,

 ﴾۳﴿ۙ ًۃ   َر َطّہَ ّمُ ُصحًُفا  ا  یَۡتُلۡو ِہ 
اللّٰ َن  ّمِ ٌل  ُسۡو َر  

4. Yang di dalamnya ada 
perintah-perintah abadi,3400

 ﴾۴﴿ؕ  
ٌ

َمۃ قَّیِ ُکُتٌب  ِفۡیَہا   

5. Dan btidak berpecah-belah 
orang-orang yang diberi Kitab 
kecuali setelah bukti yang nyata 
datang kepada mereka,

ا 
َّ ِال الِۡکٰتَب  اُۡوتُوا  ِذیَۡن 

َّ ال َق  ّرَ
َ
تَف َما  َو 

 ﴾۵﴿ؕ  
ُ

َنۃ لَۡبّیِ ا ُم 
ُ
تۡہ َء َجٓا َما  بَۡعِد  ِمْن  ۭ 

3499. Al-Qur’an telah membagi semua orang kafir dalam dua golongan 
– Ahlikitab dan orang-orang musyrik (mereka yang tidak percaya kepada 
sesuatu kitab suci).

3400. Al-Qur’an berisikan secara ikhtisar, segala sesuatu yang baik, 
kekal, dan tidak termusnahkan, yang terkandung di dalam ajaran-ajaran Kitab-
kitab suci terdahulu, dengan imbuhan banyak ajaran yang tidak terdapat pada 
Kitab-kitab itu tetapi sangat diperlukan manusia guna perkembangan akhlak 
dan ruhaninya. Semua cita-cita, asas-asas luhur, peraturan-peraturan, dan 
perintah-perintah yang mengandung kemanfaatan abadi bagi manusia telah 
dimasukkan ke dalam Al-Qur’an. Seolah-olah Al-Qur’an berperan sebagai 
penjaga atas kitab-kitab lama dan bebas dari semua cacat dan noda yang 
terdapat pada kitab-kitab itu.

a3 : 165;  62 : 3.  b42 : 15;  45 : 18.
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3401. Dīn berarti, ketaatan; penguasaan; perintah; rencana; ketakwaan 
kebiasaan atau adat; perilaku atau tindak-tanduk (Lane).

3401. Tingkat tertinggi perkembangan rohani tercapai ketika kehendak 
manusia menjadi sepenuhnya sesuai dengan iradah Allah.

6. Padahal mereka tidak di-
perintahkan melainkan supaya 
beribadah kepada Allah dengan 
tulus dalam ketaatan3400A kepada-
Nya adan dengan lurus, mendiri-
kan shalat, membayar zakat, dan 
itulah agama yang teguh.

لَُہ   ُمۡخلِِصیَۡن  َہ 
اللّٰ لَِیۡعُبُدوا  ا 

َّ ِال ا 
اُِمُرۡوۤ  

ۤ
َما َو 

یُۡؤتُوا  َو  ٰلوَۃ   الّصَ یُِقۡیُموا  َو  ُحَنَفٓاَء   ۬ۙ یَۡن  الّدِ

 ﴾۶﴿ؕ َمِۃ  لَۡقّیِ ا ِدیُۡن  لَِک  ٰذ َو  َۃ  و
ٰ

ک لّزَ ا

7. Sesungguhnya orang-orang 
yang ingkar dari antara Ahlikitab 
dan orang-orang musyrik berada 
dalam api Jahanam, mereka akan 
tinggal lama di dalamnya. Mereka 
itulah seburuk-buruk makhluk.

الِۡکٰتِب  اَۡہِل  ِمۡن  ُرۡوا 
َ
ف

َ
ک ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

ِفۡیَہاؕ  ٰخلِِدیَۡن  َم 
َجَہنَّ نَاِر  فِۡي   الُۡمۡشِرکِیَۡن  َو 

 ﴾۷﴿ؕ یَِّۃ  لۡبَِر ا َشّرُ  ۡم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ل اُو

8. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman dan beramal 
saleh, mereka itulah sebaik-baik 
makhluk.

ِلٰحِت   الّصٰ َعِمُلوا  َو  َمنُۡوا 
ٰ
ا ِذیَۡن 

َّ ال ِاّنَ 

 ﴾۸﴿ؕ یَِّۃ  لۡبَِر ا َخیُۡر  ۡم 
ُ
ہ ِٰٓئَک  ل اُو

9. Ganjaran mereka ada di 
sisi Tuhan mereka, bkebun-kebun 
abadi yang mengalir sungai-
sungai di bawahnya; mereka 
akan kekal di dalamnya. Allah 
ridha kepada mereka dan mereka 
pun ridha kepada-Nya.3401 cItulah 
ganjaran bagi orang yang takut 
kepada Tuhan-nya.

ِمۡن  ۡجِرۡي 
َ
ت َعۡدٍن  ُت  َجّنٰ َربِّہِۡم  ِعۡنَد   ۡم 

ُ
َجَزٓاُؤہ  

اَبًَداَؕرِضَي   
ۤ
ِفۡیَہا ٰخلِِدیَۡن  الۡاَنٰۡہُر  ۡحِتَہا 

َ
ت

َخِشَي  لَِمۡن  َعۡنُہ ٰؕذلَِک  َرُضۡوا  َو  ۡم 
ُ
َعۡنہ ُہ  

اللّٰ

﴾۹﴿٪ َربَّٗہ  

a40 : 15.  b9 : 72;  13 : 24;  16 : 32;  35 : 34.  c36 : 12;  55 : 47.
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Surah 99
AL-ZILZAL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 9, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Mengenai waktu dan tempat turun surah ini terdapat sedikit 
perselisihan paham. Ulama-ulama seperti Mujahid, ‘Ata’ dan Ibnu 
‘Abbas berpendapat, bahwa surah ini diturunkan di Mekah; sebagian 
lain beranggapan bahwa surah ini diturunkan di Medinah. Pandangan 
terakhir ini nyata tidak bersandar pada data-data sejarah yang kuat. 
Sementara dalam surah terdahulu telah disinggung mengenai revolusi-
besar akhlak yang kelak akan terwujud melalui Rasulullah Saw. Dalam 
surah ini telah dinyatakan bahwa suatu perubahan serupa itu akan 
terjadi di akhir zaman – di dalam masa wakil agung Rasulullah Saw, 
ialah Masih Mau’ud dan Imam Mahdi, ketika semua lembaga manusia 
digoncangkan sampai ke dasar-dasarnya dan penemuan-penemuan baru 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengubah bentuk 
segala sesuatu, serta cita-cita dan pandangan-pandangan manusia akan 
memperoleh suatu kiblat baru.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila bumi akan digon-
cangkan segoncang-goncangnya,3402

 ﴾۲﴿ۙ َہا  
َ
َزال

ۡ
زِلَِت    الۡاَۡرُض    ِزل

ۡ
ِاَذا   ُزل

3. Dan bumi akan menge-
luarkan bebannya,3403

 ﴾۳﴿ۙ َہا 
َ
َو  اَۡخَرَجِت  الۡاَۡرُض  اَثَۡقال

4. Dan manusia akan berkata, 
“Apakah yang terjadi dengan-
nya?”3404

 ﴾۴﴿ۚ َہا 
َ
 َو قَاَل  الِۡانَۡساُن   َما ل

5. Pada Hari itu bumi akan 
menceritakan beritanya,3405

 ﴾۵﴿ۙ ُث   اَۡخَباَرَہا  حَّدِ
ُ
 یَۡوَمِئٍذ   ت

6. Bahwa Tuhan engkau telah 
mewahyukan kepadanya,3406

 ﴾۶﴿ؕ َہا 
َ
ّنَ   َربََّک  اَۡوٰحي  ل

َ
 بِا

3402. Seluruh bumi akan mengalami segala macam kegemparan dan 
pergolakan batiniah maupun lahiriah.

3403. (a) Perut bumi akan terbelah dan akan mengeluarkan khazanah-
khazanahnya berupa kekayaan mineral; (b) akan terjadi kemajuan pesat 
dalam segala macam ilmu, yang bertalian dengan ilmu alam lahir maupun 
alam keruhanian terutama bertalian dengan ilmu geologi dan ilmu 
kepurbakalaan.

3404. Perubahan-perubahan itu akan begitu banyak dan begitu jauh 
jangkauannya serta penemuan-penemuan yang akan dicapai itu begitu besar, 
sehingga manusia akan berseru dalam keheranan dan kebingungannya, 
“apakah yang telah terjadi dengan bumi?”

3405. Ketika ditanyakan mengenai arti ayat ini, Rasulullah Saw 
diriwayatkan telah bersabda, bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilakukan 
secara diam-diam, akan terbuka rahasianya (Tirmidzi).

3406. Bumi akan mengeluarkan khazanah-khazanahnya, karena Tuhan 
telah memerintahkannya berbuat demikian, maka kata Auhā berarti, ia 
memerintahkan (Aqrab).

a1 : 1.
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3407. Di akhir zaman, untuk memelihara dan menjaga kepentingan 
politik, sosial, dan ekonomi mereka, orang-orang akan menggabungkan diri 
dalam partai-partai, perhimpunan-perhimpunan, dan golongan-golongan 
atas dasar politik dan ekonomi; dan serikat-serikat sekerja dalam bentuk 
koperasi, gilda-gilda, kartel-kartel, dan sindikat-sindikat perkasa akan 
terwujud.

3408. Perorangan-perorangan akan menghimpun sumber-sumber 
daya mereka dan usaha-usaha bersama akan mengambil alih usaha-usaha 
perorangan dengan tujuan supaya bobot pengaruh mereka dapat dirasakan, 
dan supaya upaya dan jerih-payah mereka dapat meraih hasil baik.

3409. Tidak ada perbuatan manusia, baik ataupun buruk, yang akan 
terbuang percuma. Tiap perbuatan mesti dan memang ada akibatnya.   

7. Pada hari itu manusia akan 
keluar dalam golongan-golongan 
yang terpisah,3407 supaya di-
perlihatkan kepada mereka 
amalannya.3408

لِّیَُرۡوا   ۬ۙ اَۡشَتاتًا  اُس  الّنَ یَّۡصُدُر  یَۡوَمِئٍذ 

 ﴾۷﴿ؕ ۡم 
ُ
اَۡعمَالَہ

8. aMaka barangsiapa berbuat 
kebaikan seberat zarah ia akan 
melihatnya.

 ﴾۸﴿ۚ ٗہ  یََّر ا  َخیًۡر ٍۃ  َذّرَ َل  ِمۡثَقا ۡل  یَّۡعَم مَۡن 
َ

ف  

9. Dan barangsiapa berbuat 
keburukan seberat zarah ia akan 
melihatnya.3409*

﴾۹﴿٪ ٗہ  یََّر ا  َشّرً ٍۃ   َذّرَ َل  ِمۡثَقا یَّۡعَمۡل  َمۡن   َو 

a4 : 124-125;  17 : 8;  28 : 85;  41 : 47.

* Dari dua ayat ini diketahui, bahwa sekecil apapun kebaikan, dan sekecil apapun keburukan, 
akan mendapat balasan. Tapi perihal maghfirah (ampunan) akan jauh lebih darinya. Dari 
Al-Qur’an dapat diketahui bahwa Allah Swt bisa memaafkan dosa sebesar apa pun, karena 
Dia mengetahui isi hati seseorang, dan tahu pula siapa yang layak dimaafkan atas perbuatan 
dosanya.
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Surah 100
AL-‘ADIYĀT

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 12, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Jabir, Ikrimah, dan juga Ibnu Mas’ud, salah seorang sahabat 
Rasulullah Saw dari masa awal sekali dan sumber mengenai sejarah 
turunnya Al-Qur’an, berpendapat bahwa surah ini diwahyukan pada 
masa awal di Mekah. Menurut waktu turunnya, surah ini menduduki 
tempat kedua sesudah surah yang mendahuluinya. Dalam beberapa 
surah yang mendahuluinya keadaan-keadaan yang didapati pada masa 
hidup Rasulullah Saw dan di akhir zaman disebutkan bersama-sama. 
Surah Al-Zilzal telah membahas kemajuan-kemajuan besar yang 
akan dicapai dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu geologi, 
dan juga mengenai perubahan-perubahan besar yang akan terjadi 
dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi di akhir zaman. Surah ini 
memaparkan tentang semangat dan gairah para sahabat Rasulullah 
Saw dan pengorbanan-pengorbanan besar yang diberikan mereka serta 
peperangan yang dihadapi mereka di jalan Allah melawan musuh-
musuh yang amat kuat. Sebagian para ahli sufi menganggap surah 
ini mengisyaratkan kepada peperangan yang harus dihadapi terus 
menerus oleh orang-orang mukmin muttaki, melawan hawa nafsu 
dan kecenderungan jahat mereka dan mengisyaratkan kepada cahaya 
samawi yang diperoleh mereka sebagai hasil kemenangan mereka 
dalam peperangan itu.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi kuda-kuda perang 
yang berlari kencang dengan 
mendengus-dengus,3410

 ﴾۲﴿ۙ َضۡبحًا  الٰۡعِدٰیِت  َو 

3. yang dengan hentakan kaki-
nya  memercikkan bunga api,3411

 ﴾۳﴿ۙ قَۡدًحا   فَالُۡمۡوِرٰیِت 

4. dan melancarkan serbuan 
pada waktu subuh,3412

 ﴾۴﴿ۙ ُصۡبحًا   فَالُۡمِغیٰۡرِت   

3410. Betapa besar kesayangan dan kecintaan Tuhan terhadap pejuang-
pejuang yang menghadapi perang tidak kenal ampun melawan kekuatan-
kekuatan kejahatan hingga Tuhan bersumpah dengan mereka dan bahkan 
dengan kuda-kuda mereka, kata ‘Ādiyat itu berarti prajurit-prajurit dan kuda-
kuda perang mereka. Ayat ini melukiskan dengan sangat jelas semangat dan 
gairah para sahabat Rasulullah Saw untuk bertempur dan mengorbankan 
jiwa mereka di jalan Allah. Ayat ini mengatakan, bahwa mereka berderap 
maju ke medan pertempuran dengan kegembiraan hati luar biasa dan penuh 
semangat untuk meraih kemenangan atau mati syahid di jalan Allah; dan 
juga menyebut dengan nada kekagum-kaguman akan kesigapan gerak kuda-
kuda perang mereka dan kemendadakan serangan-serangan mereka. Surah 
ini diturunkan di Mekah, ketika orang-orang Muslim tidak memiliki kuda 
sama sekali. Dalam pertempuran Badar hanya ada dua ekor kuda dalam 
lasykar Islam, seekor milik Miqdad dan yang lainnya milik Zubair. Ayat 
ini, pada hakikatnya, merupakan nubuatan bahwa tidak lama lagi orang-
orang Muslim akan memiliki banyak kuda. Ketiga perkataan itu, ‘Ādiyāt, 
Mūriyāt, dan Mughīrāt telah ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai ulama. 
Menurut Ibn’Abbas kata-kata itu merujuk kepada unta-unta yang berlari 
pada ketika berziarah ke tanah suci, tetapi menurut pengarang kitab tafsir 
“Ruhul Ma’ani” sebutan itu tertuju kepada kuda para mujahid Islam. Tetapi, 
sebagian pujangga yang berbakat tasawwuf menganggap kata-kata tersebut 
sebagai lukisan mengenai para musafir rohani yang berlari dengan cepatnya 
pada perjalanan rohani mereka untuk menemui Tuhan dan Junjungan 
mereka.

3411. Kuda para mujahid Islam berlari begitu cepat sehingga 
menimbulkan percikan bunga api ketika tapak kaki kuda mereka menginjak 
tanah . Yang diisyaratkan ialah keinginan keras dan semangat berkobar para 
mujahid Islam untuk berjihad di  jalan Allah.

3412. Para mujahid Islam yang gagah-berani itu tidak mengambil faedah 
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secara tidak ksatria dari kelengahan dan ketidaksiagaan musuh, dengan 
menyerang mereka di waktu malam. Mereka menyergap musuh-musuh 
mereka dalam kecerahan -hari waktu fajar. Mereka adalah mujahid-mujahid 
pemberani dan berjiwa ksatria.

3413. Serbuan pasukan Islam itu begitu keras dan hebat, sehingga seluruh 
ufuk menjadi kelam dengan kepulan debu yang ditimbulkan oleh langkah-
langkah cepat kuda-kuda mereka.

3414. Para mujahid Islam tidak menyerang perorangan atau para wanita 
lemah lagi tidak berdaya, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia, melainkan 

5. dan dengan itu menerbang-
kan debu,3413

 ﴾۵﴿ۙ نَۡقًعا  بِٖہ  َن  ثَۡر
َ
فَا  

6. dan mereka menyerbu ke 
tengah-tengah3414 barisan-barisan 
musuh.

 ﴾۶﴿ۙ َجۡمًعا  بِٖہ  َسۡطَن  فََو  

7. Sesungguhnya manusia 
tidak bersyukur kepada  Tuhan-
nya,

 ﴾۷﴿ۚ ٌد  لََکُنۡو بِّٖہ  لَِر َن  لِۡانَۡسا ا ّنَ  ِا  

8. Dan sesungguhnya ia 
memberi kesaksian terhadap hal 
itu.

 ﴾۸﴿ۚ لََشِہۡیٌد  لَِک  ٰذ َعلٰي  ٗہ  
نَّ ِا  َو  

9. Dan sesungguhnya ia 
sangat cinta kepada harta.

 ﴾۹﴿ؕ ََشِدیٌۡد  ل خَیِۡر 
ۡ

ال ِلحُّبِ  ٗہ 
ِانَّ  َو 

10. tidakkah ia mengetahui apa-
bila orang-orang yang ada di 
dalam kubuan-kuburan3415 akan 
dibangkitkan,

 ﴾۱۰ۙ الُۡقُبۡوِر ﴿ فِي  َما  بُۡعِثَر  ِاَذا  یَۡعلَُم   ثلاثۃ  اَفَلَا 
ارباع
الحزب   60

11. Dan apa yang tersembunyi 
di dalam dada3416 dikeluarkan?*

 ﴾۱۱ۙ ُدۡوِر ﴿ الّصُ فِي  َما  َل  ُحّصِ  َو  

a89 : 21.

* Di dalam ayat 10-11 ini ada beberapa nubuatan tentang kemajuan-kemajuan di akhir zaman. 
Yang dimaksud dengan بعثرما فى القبور adalah keadaan bangsa-bangsa yang telah lama terkubur 
akan dapat diketahui. Di sini ada nubuatan tentang kemajuan arkeologi yang luar biasa yang di 
zaman ini kita saksikan penggenapannya. Berdasarkan bekas-bekas peninggalannya, para pakar 
arkeologi dapat mengetahui keadaan bangsa-bangsa yang sudah berlalu selama ribuan tahun.
 di zaman ini ilmu kejiwaan sangat menekankan, bahwa orang yang sakit jiwa حّصل ما فى الصدور
tidak akan sembuh sampai ia bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Setelah ia dibuat 
setengah tidak sadar melalui suntikan, kemudian pertanyaan apa pun yang diajukan oleh dokter 
akan diungkapkanlah segala rahasia hatinya.
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mereka dalam formasi pasukan menyerang, dan mereka menembus jauh ke 
dalam jantung barisan-barisan seluruh kekuatan musuh.

3415. Nampaknya orang-orang kafir telah kehilangan segala gairah 
hidup. Mereka seolah-olah telah tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa 
di dalam kuburan mereka yakni dalam rumah mereka. Tetapi tidak lama lagi 
mereka akan bangkit melawan Islam dan akan menempuh jarak bermil-mil 
untuk menyerang Rasulullah Saw di Medinah.

3416. Rencana-rencana jahat musuh-musuh Islam akan terbuka.
3417. Tuhan mengetahui dengan sungguh-sungguh rencana jahat mereka 

dan Dia akan menghukum mereka atas segala perbuatan jahat mereka.

12. Sesungguhnya Tuhan me-
reka pada Hari itu pasti akan me-
ngetahui keadaan mereka.3417

﴾۱۲﴿٪ خَِبیٌۡر 
َّ
ل یَۡوَمِئٍذ  بِہِۡم  ۡم  

ُ
َربَّہ  ِاّنَ  
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Surah 101
AL-QĀRI‘AH

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 12, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan pada masa awal di Mekah. Semua 
ahli tafsir sependapat mengenai hal ini. Noldeke dan Muir pun 
menunjang pendapat ini. Seperti halnya Surah Al-Zilzal, surah ini 
pun pada pokoknya memberikan lukisan singkat tetapi jelas mengenai 
kegemparan gejolak dan pergolakan yang akan menggoncangkan sendi-
sendi peradaban manusia di dunia pada akhir zaman; sedang surah 
yang baru mendahuluinya telah membahas pertempuran hebat yang 
dihadapi para sahabat Rasulullah Saw melawan kekuatan-kekuatan 
kegelapan. Surah ini dapat pula dikenakan kepada hari Pembalasan, 
ketika tak ada bencana lebih hebat daripada itu, bagi orang-orang kafir.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Bencana besar!  ﴾۲﴿ۙ  
ُ

اَلَۡقاِرَعۃ
3. Apakah3418 bencana besar 

itu?
 ﴾۳﴿ۚ  

ُ
َما الَۡقاِرَعۃ

4. Dan apakah engkau tahu 
apa bencana besar itu?3419  ﴾۴﴿ؕ  

ُ
الَۡقاِرَعۃ َما  اَۡدٰرىَک    

ۤ
َما َو  

5. Hari  ketika manusia akan 
menjadi seperti laron-laron ber-
tebaran,

 ﴾۵﴿ۙ َراِش الَۡمۡبُثۡوِث 
َ
الۡف

َ
اُس ک ۡوُن  الّنَ

ُ
یَۡوَم یَک

6. Dan gunung-gunung akan 
seperti bulu-bulu domba yang 
dihambur-hamburkan,3420

 ﴾۶﴿ؕ الَۡمۡنُفۡوِش  الِۡعۡہِن 
َ
ک ِجَباُل 

ۡ
ال ۡوُن  

ُ
تَک َو 

7. Lalu adapun aorang yang 
akan berat timbangan amalnya,3421  ﴾۷﴿ۙ َمَواِزیُۡنٗہ  ثَُقلَۡت  َمۡن   ا   ّمَ

َ
فَا

3418. Jika partikel Al yang ditambahkan kepada kata Qāri‘ah telah 
mengkhususkan pada makna bencana dan memperhebat gambaran 
kengeriannya, maka penambahan partikel mā (apa) membuatnya lebih 
dahsyat lagi dan lebih membinasakan.

3419. Bencana itu akan begitu berbahaya, sehingga orang mustahil dapat 
membayangkan kedahsyatannya, apalagi melukiskannya dengan kata-kata. 
Lihat pula QS.69: 2-5; di tempat itu ungkapan serupa telah dipergunakan 
untuk menimbulkan kesan serupa. Qāri‘ah, kecuali merupakan bencana 
besar, berarti pula azab yang datang secara tiba-tiba.

3420. Oleh sebab berada di luar jangkauan manusia untuk 
membayangkan betapa dahsyatnya bencana itu, maka hanya sebagian saja 
dari akibat-akibatnya yang mengerikan telah dikemukakan. Ayat ini dan 
ayat berikutnya memberikan sekelumit gambaran mengenai kegelisahan 
dan kesengsaraan yang akan diakibatkannya. Kejadian yang amat hebat 
lagi dahsyat itu akan mencerai-beraikan manusia bagaikan bulu-domba 
(wol) yang dihambur-hamburkan dan mereka tidak akan memperoleh 
perlindungan di mana pun.

a7 : 9;  23 : 103.



AL-QĀRI‘AH Surah 101Juz 30

2150

3421. Bila dipergunakan dalam hubungan dengan perorangan kata 
Mawāzīn berarti hasil perbuatannya, tetapi bila dipergunakan dalam 
hubungan dengan suatu bangsa, kata itu bermakna, sarana-sarana kebendaan 
dan sumber-sumber daya. Menurut istilah peperangan zaman mutakhir ini, 
rupanya istilah “tonase” (ukuran bobot) merupakan terjemahan tepat dari 
kata itu. Dalam pengertian terakhir, ayat ini akan berarti, bahwa suatu bangsa 
yang sumber daya materinya besar atau tonase kapal-kapal laut dan pesawat-
pesawat terbangnya berat, akan mengungguli lawan-lawannya, dan kenyataan 
itu akan meningkatkan wibawa dan kekuasaannya dan sebagai akibatnya 
menambah kebahagiaannya.

3422. Hubungan orang-orang berdosa dengan neraka akan serupa dengan 
hubungan bayi dengan ibunya. Seperti halnya embrio tumbuh melalui berbagai 
tingkat perkembangan di dalam rahim ibu hingga pada akhimya ia lahir dalam 
bentuk manusia utuh, demikian pulalah keadaan orang-orang bersalah yang 
akan melalui berbagai tingkat siksaan batin, hingga pada akhirnya ruh mereka 
menjadi sirna sekali bersih dari noda dosa dan memperoleh kelahiran baru. 
Jadi, azab neraka itu dimaksudkan membuat orang-orang jahat bertobat dari 
dosa-dosa mereka dan memperbaiki diri mereka sendiri. Menurut pandangan 
Islam, neraka merupakan suatu panti asuhan.

8. ia akan berada dalam ke-
hidupan yang menyenangkan,

 ﴾۸﴿ؕ اِضَیٍۃ  ّرَ ِعيَۡشٍۃ   فِۡي  فَُہَو  

9. Dan adapun orang ayang 
akan ringan timbangan amalnya,

 ﴾۹﴿ۙ ِزیُۡنٗہ  ا َمَو ۡت 
َ
َخّف َمۡن  ا  اَّمَ َو 

10. Maka ibu pengasuhnya ada-
lah haawiyah,3422  ﴾۱۰ؕ ﴿ 

ٌ
َہاِویَۃ ٗہ   ّمُ

ُ
فَا

11. Dan apakah engkau tahu, 
apa haawiyah itu?

 ﴾۱۱ؕ ِہَیۡہ ﴿ َما  ىَک  اَۡدٰر   
ۤ
َما َو 

12. Ialah api yang menyala-
nyala,*

 ﴾٪۱۲﴿  
ٌ

َحاِمَیۃ نَاٌر  

a7 : 10;  23 : 104.

* Materi pembahasan di dalam surah ini sesuai dengan apa yang dijumpai di Dunia ini. Dalam 
keadaan perang, bangsa yang memiliki peralatan perang paling canggih-lah yang akan menang. 
Dari kemenangan itu diraihlah sarana-sarana kesenangan dunia yang sangat besar, dan bangsa 
yang peralatan perangnya lemah nasibnya adalah dibakar dalam api peperangan. 
Jika topik bahasan ini dihubungkan dengan Hari Kiamat, maka maksudnya, orang-orang 
yang timbangannya berat, mereka akan merasakan nikmat surga dan orang-orang yang 
timbangannya ringan, mereka akan merasakan panasnya api neraka.
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Surah 102
AL-TAKĀTSUR
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 9, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut ijmak (kesepakatan pendapat para ulama ahli tafsir), surah 
ini merupakan salah satu surah yang sangat awal sekali diturunkan di 
Mekah. Dalam surah-surah yang mendahuluinya disebutkan tentang 
azab yang akan menimpa orang-orang kafir di masa Rasulullah Saw 
sendiri dan di masa-masa kemudian, termasuk abad kedatangan beliau 
untuk kedua kalinya. Surah sekarang ini membicarakan faktor-faktor 
yang menimbulkan pada diri mereka kecenderungan atau hasrat 
kepada kekafiran dan faktor yang membelokkan perhatian menjauhi 
Tuhan. Surah ini membahas penyakit ruhani yang umum sekali, 
tetapi amat membinasakan, yaitu, berlomba-lomba menumpuk harta 
duniawi dan berbangga atas kelimpahan timbunan harta itu. Rasulullah 
Saw diriwayatkan pernah bersabda, bahwa surah ini dalam bobot 
dan nilainya menyamai sejumlah seribu ayat (Baihaqī dan Dailamī), 
dengan demikian, menekankan kepentingannya yang besar sekali.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. persaingan satu sama lain 
dalam mengumpulkan  harta telah 
menjadikanmu lalai,3423

 ﴾۲﴿ۙ اثُُر 
َ
ک ُم  الّتَ

ُ
ٰہک

ۡ
اَل

3. Sampai kamu masuk ke 
kuburan.

 ﴾۳﴿ؕ الَۡمَقابَِر  ُزۡرتُُم   ي 
ٰ
َحّت

4. Sekali-kali tidak demikian, 
segera kamu akan mengetahui.

 ﴾۴﴿ۙ تَۡعلَُمۡوَن  َسۡوَف  ا  
َّ ل

َ
ک

5. Kemudian, sekali-kali tidak 
demikian. Segera kamu  akan 
mengetahui.3424

ا َسۡوَف تَۡعلَُمۡوَن ﴿۵﴾ 
َّ ل

َ
ثُّمَ  ک

6. Sekali-kali tidak demikian. 
Sekiranya kamu akan mengetahui 
ilmu yakin.

 ﴾۶﴿ؕ الَۡیِقیِۡن  َم 
ۡ
ِعل تَۡعلَُمۡوَن  لَۡو  ا 

َّ ل
َ
ک

3423. Ketamakan dan hasrat berlebihan pada manusia untuk 
mengungguli orang lain dalam jumlah kekayan, kedudukan dan gengsi 
merupakan penyebab utama segala kesulitan manusia dan merupakan 
penyebab kelalaian manusia terhadap nilai-nilai hidup yang lebih tinggi. 
Merupakan kemalangan manusia yang sangat besar bahwa nafsunya 
untuk memperoleh barang-barang duniawi tidak mengenal batas dan tidak 
menyisihkan waktu sedikit pun untuk memikirkan Tuhan dan alam akhirat. 
Ia tetap asyik dengan hal-hal tersebut, hingga maut merenggutnya, dan baru 
pada saat itulah ia menyadari, bahwa ia telah menyia-nyiakan hidupnya 
yang sangat berharga dalam mengejar-ngejar sesuatu yang tiada gunanya 
itu.

3424. Pengulangan ayat ini bertujuan menambahkan tekanan pada dan 
membuat lebih ampuh peringatan yang terkandung dalam surah ini. Atau, 
surah ini dapat ditujukan kepada pembalasan yang akan datang di belakang 
kesibukan manusia, yang secara membabi-buta berusaha memperoleh 
barang-barang duniawi di dalam kehidupan ini.
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3425. Seandainya manusia mempergunakan akal sehatnya dan 
mempergunakan ilmu yang dimilikinya, niscayalah ia akan melihat neraka 
Jahannam sungguh-sungguh menganga di hadapan matanya sendiri di dunia 
ini juga, yaitu, ia akan mengetahui bahwa kesibukannya dalam mengejar 
kebesaran, kemegahan, dan keuntungan kebendaan dalam kehidupan 
sementara ini menyebabkan kehancuran total akhlaknya.

3426. Ayat 5 sampai 8 tidak meninggalkan syak sekelumit pun mengenai 
awal kehidupan neraka-awal di dalam dunia ini juga. Neraka di akhirat itu 
sebenamya disediakan di dunia ini, yang tersembunyi dari mata manusia 
tetapi dapat dikenal, dengan perantaraan ‘Ilm al-Yaqīn, oleh mereka yang 
merenungkannya. Ayat-ayat ini menggambarkan tiga tingkat keyakinan 
manusia bertalian dengan neraka, yaitu, ‘Ilm al-Yaqīn atau keyakinan yang 
diperoleh berdasarkan ilmu dengan mengambil kesimpulan; ‘Ain al-Yaqīn 
yaitu, keyakinan dengan perantaraan atau berdasarkan penglihatan; dan 
Haqq al-Yaqīn, yaitu, keyakinan berdasarkan pengalaman sendiri. ‘Ilm al-
Yaqīn dapat diperoleh di dunia ini juga, dengan mengambil kesimpulan, oleh 
mereka yang merenungkan dan menekuni hakikat kejahatan, namun sesudah 
mati ia akan melihat neraka dengan mata kepala sendiri, sedang pada Hari 
Kebangkitan ia akan menghayati sepenuhnya Haqq al-Yaqīn dengan benar-
benar mengalami setelah masuk ke dalam neraka.

7. Pasti kamu akan melihat 
Jahanam3425 dalam kehidupan ini 
juga.

 ﴾۷﴿ۙ جَِحۡیَم  
ۡ

َرُوّنَ  ال
َ
لَت

8. Kemudian pasti kamu akan 
melihatnya3426 juga dengan mata 
yakin di Kemudian hari,

 ﴾۸﴿ۙ الَۡیِقیِۡن  َعیَۡن  َہا 
َرُونَّ

َ
لَت ثُّمَ 

9. Lalu kamu pun pasti akan 
ditanya pada Hari itu tentang 
nikmat yang pernah diberikan 
kepadamu.

 ﴾۹﴿٪ ِعۡیِم  الّنَ َعِن  یَۡوَمِئٍذ  لَتُۡسـَٔلُّنَ  ثُّمَ  
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Surah 103
AL-‘ASR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 4, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Menurut ijmak para mufassirin, surah ini diturunkan pada awal 
tahun Nabawi. Para penulis barat, di samping para ahli tafsir Al-Qur’an 
dari kalangan Islam sendiri pun menempatkannya pada kurun masa 
itu. Surah yang mendahuluinya telah membahas nafsu besar manusia 
untuk menimbun harta dan barang-barang duniawi, suatu kehidupan 
yang tanpa tujuan, yang tidak mempunyai cita-cita baik untuk dikejar, 
adalah kehidupan yang sia-sia; dan bahwa kemajuan serta kesejahteraan 
duniawi tidak dapat menyelamatkan suatu kaum, bila mereka tidak 
memiliki keimanan dan tidak menempuh jalan hidup bersih dan suci. 
Ini merupakan kesaksian zaman yang tidak pernah keliru. Mabuk 
dengan sumber-sumber daya kebendaan besar, kekuasaan, gengsi, dan 
kesejahteraan mereka, orang-orang kafir – terutama bangsa-bangsa 
Kristen Barat – mempunyai anggapan keliru bahwa segala sesuatu itu 
sama sekali tidak akan berkurang atau susut. Kebalikan daripada itu 
orang-orang Muslim nampaknya telah berputus asa mengenai masa 
depan mereka. Surah ini teristimewa mempunyai hubungan dengan 
masa kini. Tetapi surah ini dapat pula dianggap bertalian dengan masa 
Rasulullah Saw sendiri, sebab dengan Al-Ashr dimaksudkan pula masa 
beliau sendiri.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Demi masa,3427  ﴾۲﴿ۙ َو الَۡعۡصِر 
3. Sesungguhnya manusia3428 

pasti ada dalam bkerugian,3429
 ﴾۳﴿ۙ ُخۡسٍر  لَِفۡي  الِۡانَۡساَن  ِاّنَ  

4. Kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh dan 
csaling menasihati satu sama 
lain mengenai kebenaran, dan 
saling menasihati 3430 mengenai 
kesabaran.

ِلٰحِت َو تََواَصۡوا  َمنُۡوا َو َعِمُلوا الّصٰ
ٰ
ِذیَۡن ا

َّ ا ال
َّ ِال

 ﴾۴﴿٪ بِۡر  حَّقِ ۙ۬  َو تََواَصۡوا بِالّصَ
ۡ

بِال 

3427.  ‘Asr berarti, masa; sejarah; silsilah dari abad ke abad; sore hari; 
atau petang hari. Al-Asrān berarti, malam dan siang hari; pagi dan petang hari 
(Lane).

3428. Al-Insān (manusia) di sini berarti, manusia, seperti tersebut dalam 
QS.17:12; 18:55; 36:78; dan QS.70:20, yaitu, manusia yang suka terburu-
buru dan biasa bertengkar, atau manusia yang melawan rasul-rasul Allah.

3429. Merupakan kesaksian sejarah yang tidak pernah gagal, bahwa 
perseorangan-perseorangan atau bangsa-bangsa yang tidak mempergunakan 
kesempatan yang datang kepada mereka selama hidup di dunia dengan cara 
tepat dan menentang hukum kodrat alam abadi yang menentukan nasib 
manusia, tidak boleh tidak, pasti menanggung kesedihan. Pribadi-pribadi dan 
bangsa-bangsa serupa inilah yang secara khusus terkena oleh rangkuman kata 
Al-Insān di dalam surah ini. Hukum-hukum Tuhan tidak dapat dilawan; dan 
seandainya hukum-hukum itu ditentang pasti mendatangkan hukuman.

3430. Dalam surah ini dan pada beberapa tempat lain dalam Al-Qur’an, 
orang-orang mukmin disuruh supaya mereka sendiri, bukan saja harus 
mengikuti asas-asas yang benar dan baik serta cita-cita yang benar, tetapi harus 
juga menablighkannya kepada orang lain dan dengan demikian menolong 
menciptakan iklim sehat di sekitar mereka. Mereka selanjutnya diperintahkan 
supaya jangan berkecil-hati atau berputus asa waktu menghadapi perlawanan 
dan penindasan di tengah menjalankan tugas yang sangat berat itu, bahkan 
harus menanggung penderitaan dengan sabar dan tabah. Dengan demikian, 
surah ini dengan sebuah ayat singkat telah meletakkan peraturan berperilaku, 
yang dengan mengamalkan peraturan itu, orang dapat menempuh hidup yang 
bahagia, sejahtera dan maju.

a1 : 1.  b10 : 46.  c90 : 18.
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Surah 104
AL-HUMAZAH
Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 10, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan pada masa sangat awal di Mekah dan memang 
pada hakikatnya surah ini termasuk ke dalam kelompok surah-surah yang 
turun paling awal. Para mufassirin seluruhnya sependapat mengenai 
hal ini, dan para Orientalis (ahli ketimuran) Barat pun menyetujui 
pandangan ini. Di dalam Surah Al-Takatsur suatu peringatan telah 
dikumandangkan bahwa perlombaan tidak sehat dalam menumpuk 
harta kekayaan dan membangga-banggakannya, akan membelokkan 
perhatian manusia dari Tuhan dan dari nilai-nilai kehidupan sejati; 
dan di dalam Surah Al-Ashr dinyatakan bahwa hanya dengan jalan 
mengikuti cita-cita yang mulia serta berbuat amal saleh maka manusia 
dapat menyelamatkan diri dari kehidupan yang “merugi”. Di dalam 
surah ini dijelaskan mengenai kesudahan mengerikan yang menimpa 
orang-orang kafir, yang alih-alih membelanjakan harta mereka yang 
berlimpah-limpah untuk memajukan jalan kebaikan, malahan mereka 
mencela, mengumpat dan mengumbar fitnah terhadap orang-orang 
mukmin yang baik lagi bertakwa itu.
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1. Aku Baca adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. bCelakalah bagi setiap pe-
ngumpat, tukang fitnah,3431

 ﴾۲﴿ۙ ِۃ  َمَز
ُ ّ ل ٍۃ  ُہَمَز ّلِ 

ُ
لِّک یٌۡل  َو

3. Yang  menimbun harta dan 
menghitung-hitungnya.3432

 ﴾۳﴿ۙ َدٗہ  َعّدَ ّوَ  َمالًا   َجَمَع   ِذۡي 
َّ ل ا�

4. Ia menyangka bahwa harta-
nya itu akan menjadikannya 
kekal.3433

 ﴾۴﴿ۚ اَۡخلََدٗہ    
ۤ
َمالَٗہ اَّنَ  َيۡحَسُب 

3431. Humazah berarti orang yang mencela orang lain di belakang, dan 
Lumazah adalah orang yang mencela orang-orang lain di belakang maupun 
di depan mereka sendiri (Aqrab). Sebagai kebalikan dari dua sifat baik yang 
pokok, kebajikan dan kesabaran yang tersebut dalam surah sebelumnya, 
maka dalam surah ini telah disebutkan dua sifat buruk yang membinasakan 
sendi-sendi segala keamanan dan keserasian tata hidup dalam masyarakat. 
Perbuatan-perbuatan mengumpat dan memfitnah merupakan dua macam 
kejahatan pokok, yang karena itu apa yang disebut masyarakat beradab 
dewasa ini, sangat menderita.

3432. Ayat ini merupakan suatu ulasan bernada sedih, mengenai nafsu 
manusia ingin memperoleh kekayaan dunia. Penyembahan terhadap “dewi 
kekayaan” merupakan racun peradaban madiyah (kebendaan) masa kini.

3433. Orang bakhil yang bernasib malang dengan tiada henti-hentinya 
mencari kekayaan dengan segala macam jalan – halal maupun haram – serta 
menimbun dan menumpuknya, merasa bangga karenanya, dan menahan diri 
dari membelanjakannya bagi tujuan-tujuan baik dengan beranggapan bahwa 
cara ini akan melestarikannya dan menolong namanya agar tidak hapus dari 
ingatan orang dan membuat dirinya tetap sejahtera untuk selama-lamanya. 
Namun anggapan-anggapan demikian itu, amat keliru lagi salah.

3434. Tiada penghinaan dan siksaan batin dirasakan oleh seseorang lebih 
pahit daripada menyaksikan suatu gerakan yang pernah ditentangnya mati-
matian dengan segala daya-upaya dan berusaha memusnahkannya; namun, 
gerakan itu malah memperoleh kemajuan dan kemenangan di hadapan 
matanya sendiri. Siksaan batin yang membakar hati itulah yang dirasakan 
oleh para pemimpin Quraisy, ketika mereka menyaksikan pohon Islam yang 
tadinya lemah itu, kini telah tumbuh di hadapan mereka sendiri menjadi besar.

a1 : 1.  b49 : 13;  68 : 12.  c9 : 34;  89 : 21.
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3434A. Orang-orang Arab berkata, Hatamat hu al-Sinnu, artinya, masa 
tuanya telah memporak-porandakannya (Lane).

3435. Kesangatan panas api yang terkurung itu kian bertambah beberapa 
kali lipat.

3435A . Yang dimaksud dengan “tiang-tiang yang panjang” itu ialah 
kebiasaan-kebiasaan buruk, adat-istiadat tidak baik yang tidak membiarkan 
orang-orang kafir menyesuaikan kehidupan mereka dengan ukuran-ukuran 
dan nilai-nilai yang sempurna.

5. Sekali-kali tidak! Dia 
akan dicampakkan ke dalam 
Huthamah,3434

 ﴾۵﴿ۖ حَُطَمِۃ 
ۡ

ال فِي  ّنَ 
َ

َبذ لَُینۢۡ ا 
َّ ل

َ
ک

6. Dan apakah engkau tahu 
apa Huthamah itu?3434A

 ﴾۶﴿ؕ  
ُ

حَُطَمۃ
ۡ

ال َما  اَۡدٰرىَک   
ۤ
َما َو 

7. Api Allah yang dinyalakan,  ﴾۷﴿ۙ الُۡمۡوقََدُۃ  ِہ 
اللّٰ نَاُر 

8. Yang akan sampai ke dalam 
hati.

 ﴾۸﴿ؕ ـَِٕدِۃ 
ۡ
لُِع  َعلَي الۡاَف

َ
ِتۡي  تَّط

َّ ال

9. Sesungguhnya api itu akan 
aditutup rapat3435 atas diri mereka.

 ﴾۹﴿ۙ ۡؤَصَدٌۃ  ّمُ َعلَۡیہِۡم   َہا 
ِانَّ

10. Diikat pada tiang-tiang 
yang panjang.3435A

 ﴾٪۱۰﴿ َدٍۃ  مَّدَ
ُ
ّم َعَمٍد  فِۡي  

a90 : 21.
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Surah 105
AL-FĪL

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 6, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini diturunkan pada masa awal sekali di Mekah. Namanya 
diambil dari ungkapan As hāb al-Fīl (para pemilik gajah) pada ayat 
kedua; lasykar Abrahah disebut As hāb al-Fīl, disebabkan ada seekor 
atau beberapa ekor gajah di dalam lasykar itu. Surah ini menunjuk 
kepada serbuan Abrahah Asyram – raja muda di Yaman, wakil raja 
Kristen Abessinia – yang datang ke Mekah dengan niat hendak 
menghancurkan Ka‘bah. Dengan tujuan mengambil hati Negus, raja 
Abessinia, dan membuyarkan persatuan bangsa Arab, atau, seperti 
disebut dalam riwayat, membendung arus semangat kebangsaan Arab 
yang dikhawatirkan bergolak di bawah asuhan seorang nabi besar, yang 
waktu itu kedatangannya dinanti-nantikan dengan penuh kedambaan 
dan diharapkan datang tidak lama lagi, dan juga memalingkan perhatian 
bangsa Arab dari Ka‘bah lalu menablighkan serta menyiarkan agama 
Kristen di negeri Arab. Abrahah membangun sebuah gereja di Shan’a, 
ibukota Yaman. Tetapi, ketika ia gagal membujuk atau pun menakut-
nakuti bangsa Arab dengan paksaan agar menerima gereja di Shan’a 
untuk jadi pusat peribadatan mereka sebagai ganti Ka‘bah, ia naik pitam; 
dan karena mabuk oleh kekuatan militernya yang besar, ia bergerak 
maju menuju Mekah dengan angkatan perang yang berkekuatan 20.000 
orang untuk meratakan Ka‘bah dengan tanah. Sesampainya pada suatu 
tempat, beberapa mil di luar kota Mekah, ia memanggil para pemimpin 
Quraisy supaya menemuinya guna perundingan mengenai nasib Ka‘bah. 
Perutusan Quraisy, yang dipimpin oleh seorang tokoh terhormat, 
Abdul Muththalib, kakek Rasulullah Saw, menemui Abrahah yang 
memperlakukan perutusan itu dengan penuh hormat. Tetapi Abrahah 
menjadi heran dan memandang rendah Abdul Muththalib, yang 
bukan memohon agar Ka‘bah diselamatkan, malahan hanya meminta 



AL-FĪL Surah 105Juz 30

2160

supaya kedua ratus untanya, yang telah dirampas oleh prajurit-prajurit 
Abrahah, dikembalikan kepada beliau. Abrahah menyatakan bahwa ia 
sama sekali tidak menduga akan mendengar permintaan yang begitu 
sepele dari pihak Abdul Muththalib, justru ketika Abrahah datang 
dengan maksud menghancurkan Rumah Ibadah suci mereka. Serentak 
hal itu didengar oleh Abdul Muththalib, beliau mencurahkan rasa duka-
cita beliau dan menyatakan keyakinan beliau yang membaja, bahwa 
Ka‘bah itu kebal dari gangguan, dengan kata-kata beriku: “Aku pemilik 
unta, sedang Ka‘bah mempunyai Pemilik-nya sendiri yang akan 
melindunginya” (Al-Kāmil, jilid I). Dengan sendirinya perundingan 
pun berakhirlah sudah; dan karena menyadari bahwa mereka terlalu 
lemah untuk mengadakan perlawanan yang berarti terhadap Abrahah, 
maka Abdul Muththalib menasihatkan kepada kaum Mekah supaya 
menyingkir ke bukit-bukit di sekitar sana. Sebelum meninggalkan kota, 
Abdul Muththalib, seraya berpegang pada tirai Ka‘bah, berdoa kepada 
Tuhan dengan penuh keharuan dan kesedihan, dengan kata-kata, yang 
terjemahannya kira-kira berbunyi sebagai berikut: “Sebagaimana 
seseorang menjaga rumah dan harta kekayaannya dari perampokan, 
demikian pulalah, hai Tuhan, pertahankanlah Rumah Engkau Sendiri, 
dan janganlah Salib dibuat memperoleh kemenangan atas Ka‘bah” 
(Al-Kāmil dan Muir). Maka, baru saja lasykar Abrahah bersiap-siap 
hendak bergerak, siksaan menimpa mereka. “Suatu wabah dahsyat,” 
demikian Muir berkata, “telah menampakkan diri di dalam kemah-
kemah lasykar Abrahah. Wabah itu berjangkit berupa bisul-bisul 
sangat berbahaya, yang kemungkinan besar adalah penyakit cacar 
dalam bentuknya yang parah. Dalam keadaan kacau-balau dan gempar 
lasykarnya mulai mundur. Ditinggalkan oleh para penunjuk jalan, 
mereka binasa di antara lembah-lembah itu, lalu banjir menyapu bersih 
kebanyakan tulang-tulang mereka ke laut. Hampir tidak ada yang 
sembuh kembali dari antara mereka yang terserang wabah itu. Dan 
Abrahah sendiri, dengan badan penuh dengan bisul-bisul bernanah lagi 
membusuk, mati dalam keadaan sangat menyedihkan waktu kembali 
ke Shan’a.”

Isyarat yang terkandung dalam surah ini teristimewa tertuju 
kepada kejadian itu. Kenyataan bahwa penyakit yang membinasakan 
lasykar Abrahah dengan dahsyatnya itu adalah cacar dalam jenis yang 
sangat berbahaya, didukung oleh sejarahwan besar Ibnu Ishaq. Beliau 
mengutip keterangan Siti ‘Aisyah r.a., istri Rasulullah Saw yang sangat 
mulia lagi berbakat, bahwa beliau sendiri melihat dua orang pengemis 
tunanetra di Mekah, dan ketika ditanya siapa mereka itu, beliau diberi 
tahu bahwa mereka itu kusir gajah-gajah Abrahah (Mantsūr).
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Tidakkah engkau mem-
perhatikan bagaimana Tuhan 
engkau memperlakukan pemilik 
gajah?3436

 ﴾۲﴿ؕ الِۡفۡیِل  ۡصٰحِب 
َ
بِا َربَُّک  فََعَل  ۡیَف 

َ
ک تََر  اَلَۡم 

3. Tidakkah Dia menjadikan 
atipudaya mereka dalam kegagal-
an?

 ﴾۳﴿ۙ ۡم فِۡي  تَۡضلِۡیٍل 
ُ
ۡیَدہ

َ
اَلَۡم  َيۡجَعۡل  ک

4. Dan Dia mengirimkan 
kepada mereka sekawanan 
burung,3437

 ﴾۴﴿ۙ اَبَابِۡیَل  َطیًۡرا  َعلَۡیہِۡم   اَۡرَسَل  ّوَ 

5. Yang memakan bangkai 
mereka, memukul-mukulkan 
mereka di atas batu-batu dari 
tanah keras.3438  

 ﴾۵﴿ۙ ِسّجِۡیٍل  ۡن  ّمِ َرٍۃ  ِبِحَجا تَۡرِمۡیہِۡم 

3436. Abraha, Raja muda di Yaman, wakil Negus, menyerang Mekah 
dengan sepasukan lasykar besar pada tahun 570 Masehi, tahun kelahiran 
Rasulullah Saw dengan maksud hendak menghancurkan Ka’bah. Ia membawa 
serta sejumlah besar gajah. Tha’un atau wabah semacam cacar, memusnahkan 
sama sekali tentaranya dan badan mereka yang membusuk itu dimakan habis 
oleh kawanan-kawanan burung. Lihat kata-kata pendahuluan surah ini.

3437. Menurut beberapa sumber, Abābīl itu kata jamak dari Ibbaul, yang 
berarti, bagian terpisah atau tersendiri dari sekawanan burung atau kuda atau 
unta, yang terbang atau berjalan beruntun yang satu di belakang yang lain. 
Kata-kata, Tairan Abābīl berarti, burung-burung dalam kawanan-kawanan 
terpisah-pisah, atau burung-burung dalam formasi berkelompok datang dari 
jurusan ini atau itu, atau beruntun yang satu mengikut di belakang yang lain, 
sekawan demi sekawan (Lane).

3438. Pada ayat ini kami menterjemahkan berbeda dengan kata asli 
bahasa Arabnya sebagaimana dulu peribahasa: “talang air berjalan atau 
sungai berjalan,” padahal bukan sungai yang berjalan atau talang yang 
berjalan . Yang sebenarnya adalah air yang berjalan. Itulah sebabnya kami 
tidak menterjemahkan disini: “burung-burung melemparkan batu di atas 
para pemilik gajah.” Bahkan yang diterjemahkan adalah: “Daging-daging 
mereka dipukulkan ke batu-batu yang keras dan dipatuk-patukkan karena 

a27 : 51-52.
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disini Tarmīhim bi Hijāratin yang di dalam bahasa Arab ba berarti ‘alā. Jadi 
secara harfiah dari segi bahasa Arab terjemahnya akan menjadi: “burung-
burung itu memukul-mukulkan mereka di atas batu-batu,” dan inilah yang 
kami terjemahkan. Burung-burung pemakan bangkai ketika memakan daging 
orang-orang yang mati, cara memakannya seperti ini: Mula-mula burung-
burung itu membawa sepotong daging orang yang mati, kemudian duduk di 
atas batu. Lalu daging itu dipegang dengan paruhnya dan memukulkannya 
di atas batu berkali-kali, baru dimakannya. Kurang-lebih inilah sebabnya, 
bahwa jika pasir atau tanah dan lain-lain menempel pada potongan daging itu, 
maka dengan cara itu burung-burung akan menghilangkan kotoran tersebut. 

6. Dan Dia menjadikan me-
reka seperti potongan jerami yang 
dimakan.

 ﴾۶﴿٪ ٍل  ُکۡو
ۡ
ا ّمَ َعۡصٍف 

َ
ک ۡم 

ُ
جََعلَہ

َ
ف 
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Surah 106
AL-QURAISY

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 5, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini, seperti surah sebelumnya, diturunkan di Mekah pada awal 
tahun-tahun Nabawi. Sekalipun surah ini mandiri dan lengkap dalam 
segala seginya, namun pokok pembahasannya mempunyai hubungan 
begitu erat dengan Surah Al-Fil, sehingga telah dianggap keliru oleh 
sebagian ahli tafsir bahwa surah ini merupakan bagian pelengkapnya. 
Dalam Surah Al-Fil suatu gambaran singkat tetapi jelas lagi kuat telah 
diberikan mengenai kemusnahan total tentara Abrahah (yang konon 
datang hendak menghancurkan Ka‘bah) oleh siksaan samawi dengan 
mengambil bentuk cacar dari jenis yang sangat berbahaya. Dalam surah 
sekarang ini Tuhan memperingatkan kaum Quraisy, bahwa seyogyanya 
mereka beribadah kepada Tuhan – “Sang Pemilik Rumah” – yang 
dengan mengkhidmati-Nya mereka dapat jaminan keamanan terhadap 
ketakutan dan kelaparan. Dalam surah yang sebelum ini disebutkan 
tentang seorang musuh Ka‘bah dan disebutkan mengenai hukuman 
Tuhan yang menimpa dia atas kelancangannya melancarkan serangan 
terhadap Ka‘bah. Dalam surah ini dikemukakan, betapa Tuhan telah 
menyediakan di dalam lembah Mekah yang kering gersang itu, segala 
macam makanan bagi para pemelihara Rumah itu dan telah membuat 
mereka aman, terpelihara dari ketakutan dan bahaya.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Untuk melekatkan3439 hati 
orang-orang Quraisy,3440

 ﴾۲﴿ۙ قَُريٍۡش  لِِایۡلِٰف 

3. Untuk melekatkan hati 
mereka kepada perjalanan3441 
pada musim dingin dan musim 
panas.

 ﴾۳﴿ۚ ۡیِف  الّصَ َو  َتٓاِء   الّشِ   
َ

ِرۡحلَۃ ٖالِٰفہِۡم  

3439. Īlāf sebagai masdar dan Alafa berarti, melekatkan atau membuat 
sesuatu melekat pada suatu benda; mencintai dan membuat seseorang 
mencintai seorang pribadi atau sesuatu; membekali seseorang dengan 
sesuatu; perjanjian atau kewajiban yang menyangkut pertanggung-jawaban 
untuk keselamatan; perlindungan (Lane).

3440. Kata Quraisy, yang diserap dari akar-kata Qarasya yang berarti, 
ia mengumpulkannya dari sana-sini dan melekatkan sebagian darinya kepada 
bagian lainnya (Aqrab). Suku Quraisy disebut demikian, karena salah seorang 
dari moyang mereka, Qushay Ibn Kilaab bin Nadhr telah membujuk mereka 
dari segala bagian negeri Arab, yang tadinya menjalani hidup mengembara, 
berhijrah untuk kemudian menetap di Mekah. Dari Banu Kinanah, hanya 
keturunan Nadr saja menetap dan oleh sebab mereka hanya merupakan 
kelompok kecil, mereka disebut Quraisy (dilafalkan Kuraisy), yang berarti, 
suatu kelompok kecil yang telah dikumpulkan dari sana-sini.

3441. Oleh karena huruf Lām itu partikel dan dalam bahasa Arab kalimat 
baru tidak pernah dimulai dengan partikel, oleh karena itu suatu kalimat atau 
anak kalimat atau ungkapan haruslah dianggap Mahdzuf (yakni, harus ada, 
tetapi tidak disebutkan atau dinyatakan) sebelum ayat ini. Kalimat Mahdzuf 
itu kira-kira begini bunyinya: “Hai Muhammad, herankah engkau atas karunia 
Allah terhadap kaum Quraisy, karena Dia telah menimbulkan di dalam hati 
mereka kesukaan mengembara di musim dingin maupun di musim panas?” 
Karunia Tuhan itu terwujud dalam kenyataan bahwa dengan membawa 
kafilah-kafilah niaga itu, mereka berangsur-angsur memperoleh semacam 
wibawa dan menambah kesejahteraan kota mereka, dan juga menjadi kenal 
akan adanya nubuatan-nubuatan mengenai kemunculan seorang nabi agung 
di tanah Arab, sebagai akibat dari hubungan mereka dengan orang-orang 
Yahudi asal Yaman dan orang-orang Nasrani asal Siria, yang mengetahui 
nubuatan-nubuatan itu. Kaum Quraisy itu begitu terikat kepada tanah mereka 
dan mempunyai kecintaan mendalam kepada Ka’bah sehingga lebih suka 

a1 : 1.
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mati kelaparan daripada meninggalkannya, sekalipun hanya untuk sementara 
waktu. Adalah berkat anjuran Hasyim, nenek moyang Rasulullah Saw, 
makanya mereka menyambut baik ajakan itu. Dengan demikian, hal itu 
merupakan karunia besar sekali bagi mereka, bahwa perjalanan-perjalanan ke 
tempat-tempat itu selain faedah-faedah yang diraih dari perjalanan-perjalanan 
mereka, tengah dipersiapkan agar mereka dapat menerima Rasulullah Saw, 
yang kedatangannya diharapkan akan segera terjadi. 

Ada penjelasan lain mengenai ayat ini, barangkali lebih cocok dalam 
hubungan ini yang kira-kira sebagai berikut: “Hai Muhammad! Tuhan 
engkau telah membinasakan para pemilik gajah supaya hati orang-orang 
Quraisy melekat pada kegemaran mereka, berkelana bebas bagi mereka.” 
Penjelasan ini sangat dapat diterima oleh akal, sebab seandainya Abraha 
tidak dibinasakan, niscaya orang-orang Quraisy tidak akan suka bepergian 
ke tempat-tempat itu, dan perjalanan-perjalanan niaga mereka pun tidak 
akan aman. Jadi, kebinasaan Abraha selain membuka jalan untuk perjalanan-
perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, juga Ka’bah nampak lebih suci dan lebih 
keramat lagi dalam pandangan orang-orang Arab, tempat yang bagi mereka 
sebelumnya pun telah merupakan tempat ziarah. Ziarah itu pada gilirannya 
menambah dorongan kepada peningkatan perdagangan kaum Quraisy. Ayat 
ini dapat pula berarti, “Tuhan engkau menghancurkan para pemilik gajah 
sebagai tindak pemeliharaan bagi kaum Quraisy.”

3442. Orang-orang Quraisy dianugerahi jaminan keselamatan dan 
kebebasan dari ketakutan, sedang keadaan sekitar mereka seluruhnya dicekam 
oleb rasa ketakutan dan ketidak-amanan. Di samping itu, sepanjang tahun, 
mereka mempunyai persediaan segala macam buah-buahan dan makanan. 
Kesemuanya itu bukan hanya secara kebetulan belaka. Hal demikian, itu 
sesuai dengan rencana Ilahi dan memenuhi nubuatan, yang disampaikan 
oleh Hadhrat Ibrahim As 2.500 tahun yang telah silam (QS.2: 127, 130 dan 
QS.14: 36, 38). Ayat ini memberikan pengertian kepada kaum Quraisy akan 
kesalahan sikap ketidak-bersyukuran mereka, dengan memberitahukan, 
bahwa mereka telah memilih penyembahan kepada tuhan-tuhan terbuat dari 

4. Maka seharusnya mereka 
itu menyembah Tuhan aRumah 
ini, 

 ﴾۴﴿ۙ الَۡبۡیِت  ا 
َ

ٰہذ َرّبَ  َیۡعُبُدۡوا  
ۡ
فَل

5. Yang telah memberi mereka 
makan   di waktu lapar, dan telah 
memberi mereka rasa aman dari 
ketakutan.3442

ۡن  ّمِ ۡم 
ُ
َمَنہ

ٰ
ا ّوَ   ۬ۙ ُجۡوٍع  ۡن  ّمِ ۡم 

ُ
اَۡطَعَمہ ِذۡيۤ 

َّ ال
 ﴾۵﴿٪ َخۡوٍف  

a3 : 97;  27 : 92.
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kayu dan batu, daripada menyembah kepada Tuhan yang Mahapemurah dan 
Mahapengasih, yang telah menganugerahkan kepada mereka karunia-karunia 
besar dan jaminan keamanan, keselamatan dari ketakutan dan kelaparan.



AL-MĀ’ŪN Surah 107Juz 30

2167

Surah 107
AL-MĀ’ ŪN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 8, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini termasuk surah-surah yang diturunkan pada masa sangat 
awal di Mekah. Dalam surah yang mendahuluinya, kaum Quraisy 
telah diberitahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada mereka 
kedamaian dan keamanan terhadap bahaya, dan telah memberikan 
kepada mereka segala keperluan hidup mereka; semua itu semata-mata 
merupakan rahmat dan karunia khas dan bukan atas usaha mereka 
atau mereka layak menerima karunia itu. Oleh karena itu dikatakan 
kepada mereka bahwa guna mensyukuri anugerah-anugerah itu mereka 
harus berbakti kepada Sang Pencipta mereka, Yang Maha Pemurah itu, 
dengan kebaktian yang penuh keikhlasan dan persembahan. Tetapi, 
kebalikannya mereka telah tenggelam dalam kesibukan mengejar 
urusan duniawi dan berpegang pada kemusyrikan. Di dalam surah ini 
dinyatakan bahwa kecintaan kepada keduniaan telah membuat bangsa-
bangsa kehilangan keyakinan pada alam ukhrawi dan mengabaikan 
Tuhan. Surah ini membahas pula asas pokok Islam, yang bila hal itu 
dilalaikan akan merupakan tindak penolakan terhadap agama sendiri. 
Kedua asas itu ialah beribadah kepada Tuhan dan berkhidmat kepada 
sesama manusia.
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apakah engkau tahu orang 
yang mendustakan bagama?3443

 ﴾۲﴿ؕ یِۡن  بِالّدِ ُب  ِ
ّ

ذ
َ

یُک ۡي  ِذ
َّ ل ا یَۡت  َء اََر

3. ia adalah orang yang 
menghardik anak yatim,3444

 ﴾۳﴿ۙ الَۡیِتۡیَم  یَُدّعُ   ِذۡي 
َّ ال لَِک 

ٰ
فَذ

4. Dan ctidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin,

 ﴾۴﴿ؕ الِۡمۡسِکيِۡن  َطَعاِم  َعلٰي   
ُ

َيحُّض لَا  َو 

5. Maka celakalah bagi orang-
orang yang shalat,

 ﴾۵﴿ۙ ِیَۡن 
ّ ُمَصل

ۡ
لِّل فََویٌۡل 

6. mereka yang tidak meng-
hiraukan shalatnya,3445

 ﴾۶ۙ ﴿ َن  ُہۡو َسا تِہِۡم  َصلَا َعۡن  ۡم 
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ل ا

7. mereka yang hanya ingin 
adilihat orang saja,3446

 ﴾۷﴿ۙ َن  ۡو ُء ٓا یَُر ۡم  
ُ
ہ ِذیَۡن 

َّ ل ا

3443. Sungguh amat buruk dia yang tidak percaya kepada pembalasan 
Ilahi, atau, yang tidak percaya kepada dīn (agama) – sumber dan dasar semua 
akhlak.

3444. Ayat ini dan ayat berikutnya membicarakan dua macam penyakit 
masyarakat yang sangat berbahaya, dan bila tidak mengadakan penjagaan 
seksama terhadap kedua penyakit itu, dapat dipastikan akan mendatangkan 
kemunduran dan perpecahan total di dalam masyarakat. Kegagalan 
memelihara anak-anak yatim dengan cara sebaik-baiknya membunuh jiwa 
pengorbanan di dalam suatu bangsa; dan mengabaikan orang-orang miskin 
dan fakir, akan menjauhkan satu bagian masyarakat yang berguna dari segala 
prakarsa dan kemauan memperbaiki nasib mereka.

3445. Shalat merupakan tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan 
karena Allah, dan shalat orang-orang munafik yang tidak menunaikan 
kewajiban terhadap sesama makhluk Allah itu, tidak lebih daripada sebuah 
jasad tanpa ruh, atau kulit tanpa isi.

3446. orang-orang munafik hanya memperagakan perbuatan-perbuatan 
baik dan sedekah sekedarnya tetapi tidak menjiwainya.

a1 : 1.  b82 : 10.  c69 : 35;  89 : 19; d4 : 143.
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3447. Al Mā ‘ūn berarti, barang-barang kecil; perabot rumah tangga 
biasa; seperti, kapak, panci masak, dan sebagainya; suatu tindak kebaikan; 
sesuatu yang berguna; zakat (Aqrab). 

8. Dan mereka mencegah diri 
mereka dan orang lain dari 
memberikan barang-barang 
rumah tangga sampai yang 
sekecil-kecilnya.3447

 ﴾۸﴿٪ َن  ُعۡو لَۡما ا َن  یَۡمَنُعۡو َو  
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Surah 108
AL-KAUTSAR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 4, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Sebagai salah satu dari antara wahyu-wahyu paling awal, surah 
ini merupakan bukti kuat bahwa Al-Qur’an itu Kalamullah yang 
diwahyukan, dan juga bahwa urutan surah-surah itu telah diatur 
menurut petunjuk Tuhan. Sebab, meskipun surah ini diturunkan pada 
masa sangat awal di Mekah, yakni suatu waktu dalam empat tahun 
pertama Nabawiyah, surah ini ditempatkan hampir pada akhir Al-
Qur’an. Urutan yang terdapat dalam Al-Qur’an sekarang, berbeda dari 
urutan ketika surah-surah itu diwahyukan. Hal itu sungguh merupakan 
mukjizat Al-Qur’an, karena urutan pewahyuan berbagai surah sangat 
cocok dengan keperluan masa ketika surah-surah itu turun, tetapi 
diatur sebagai bagian-bagian komponen Al-Qur’an dalam urutan 
paling sesuai dengan keperluan manusia untuk sepanjang masa. Janji 
yang terkandung dalam surah ini dibuat pada saat, ketika Rasulullah 
Saw hampir tidak dikenal di luar Mekah dan pengakuan bahwa beliau 
adalah “Juru selamat umat manusia” yang terakhir, telah dipandang 
oleh orang-orang setanah air beliau sebagai tidak layak diperhatikan 
dengan sungguh-sungguh.

Janji itu disampaikan dengan pernyataan tegas. Kata-kata,  “Kami 
telah menganugerahkan kepada engkau berlimpah-limpah kebaikan,” 
menunjukkan, bahwa kebaikan yang dijanjikan itu telah diberikan 
kepada Rasulullah Saw. Maka pada tempatnyalah, guna membuktikan 
Al-Qur’an itu bersumber dari Tuhan, surah ini diturunkan pada saat 
ketika, menurut ukuran manusia, janji itu hampir tak ada sedikitpun 
kemungkinan akan terpenuhi, dan diletakkan pada akhir Al-Qur’an, 
ketika janji itu telah menjadi genap.

Hubungan surah ini dengan surah yang mendahuluinya terletak 
pada kenyataan, bahwa sementara di dalam surah sebelum ini telah 
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disebut beberapa dosa utama yang dilakukan oleh orang-orang munafik, 
maka dalam surah ini beberapa sifat baik orang-orang mukmin muttaki 
telah disebut pula, yaitu kedermawanan, kepatuhan melaksanakan 
salat lima waktu, bakti kepada Allah, dan kerelaan mempersembahkan 
pengorbanan demi kepentingan nasional.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Sesungguhnya Kami atelah 
mengenugerahkan kepada engkau 
Kautsar,3448

 ﴾۲﴿ؕ الَۡکۡوثََر  اَۡعَطۡیٰنَک     
ۤ
ا

َ ِانّ

3448. Kautsar antara lain berarti, berlimpah-limpah kebaikan. Kautsar 
berarti pula, orang yang mempunyai banyak kebaikan dan orang yang 
banyak dan sering memberi (Mufradat dan Jarir). Surah ini mengemukakan 
Rasulullah Saw sebagai pribadi yang telah dianugerahi Tuhan kebaikan 
berlimpah-limpah. Surah ini diturunkan kepada Rasulullah Saw pada saat 
ketika Rasulullah tidak memiliki apapun dan tidak punya sesuatu untuk 
diberikan. Ketika itu beliau sangat miskin dan pengakuan beliau sebagai 
nabi dipandang dengan hina dan sebagai sesuatu yang tidak perlu mendapat 
perhatian sungguh-sungguh. Bertahun-tahun lamanya sesudah surah ini 
turun, beliau masih terus juga diperolok-olokkan dan ditertawakan, dilawan 
serta ditindas, dan pada akhirnya beliau terpaksa meninggalkan kota kelahiran 
beliau sebagai seorang pelarian, dan telah dijanjikan hadiah bagi siapa yang 
berhasil menangkap beliau dalam keadaan hidup atau mati. Selama beberapa 
tahun di Medinah pun jiwa beliau dalam keadaan bahaya dan musuh dengan 
tidak sabar menanti-nanti peluang untuk menyaksikan kesudahan Islam 
yang tragis (menyedihkan) dan cepat datangnya, yang menurut ukuran otak 
manusia memang bakal demikian terjadinya. Kemudian, menjelang akhir 
hayat beliau, kebaikan berlimpah-limpah dalam segala corak dan bentuk turun 
kepada beliau bagaikan air hujan, dan janji yang terkandung dalam surah 
ini, telah menjadi sempurna secara harfiah. “Pelarian” dari Mekah itu telah 
menjadi orang yang menentukan nasib seluruh negeri Arab, dan sang putra 
padang pasir yang tidak dapat membaca dan menulis itu terbukti menjadi 
Guru Abadi seluruh umat manusia. Tuhan telah memberi beliau sebuah 
Kitab yang merupakan petunjuk yang tidak mungkin gagal, untuk seluruh 
umat manusia dan untuk sepanjang masa; dan dengan meresapkan sifat-sifat 
Tuhan ke dalam diri beliau, beliau telah mencapai martabat tertinggi, yakni 
kedekatan kepada Khaliq-nya, yang mungkin dapat dicapai oleh seorang 
manusia. Beliau dikaruniai sahabat-sahabat yang kesetiakawanan serta 
pengabdiannya tidak pernah ada tara bandingannya; dan ketika panggilan Al-
Khaliq datang kepada beliau agar meninggalkan dunia yang fana ini, beliau 
merasa puas telah melaksanakan tugas suci yang diserahkan kepada beliau 
dengan sepenuhnya dan sesempurna-sempurnanya. Pendek kata, segala 
macam kebaikan, baik bersifat kebendaan maupun moral, telah dilimpahkan 

a93 : 6.
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kepada Rasulullah Saw dalam ukuran yang penuh. Oleh sebab itu beliaulah 
yang paling pantas disebut “Nabi paling berhasil dari antara segala nabi” 
(Enc. Brit).

3449. Adalah sangat bermakna bahwa dalam ayat ini musuh-musuh 
Rasulullah Saw telah disebut dengan kata-kata tegas bahwa mereka itu Abtar 
(tidak mempunyai anak laki-laki), sedangkan menurut kenyataan sejarah 
sendiri, semua putra Rasulullah Saw, baik yang dilahirkan sebelum maupun 
sesudah ayat ini turun, telah wafat dan beliau tidak meninggalkan seorang 
pun putra. Hal itu menunjukkan, bahwa kata Abtar di sini hanya berarti: 
orang yang tidak mempunyai keturunan rohani (putra-putra rohani) dan 
bukan putra-putra seperti biasa dikatakan orang.”

Pada hakikatnya, hal ini merupakan rencana Tuhan Sendiri bahwa 
Rasulullah Saw tidak akan meninggalkan anak laki-laki seorang pun, oleh 
karena beliau telah ditakdirkan menjadi ayah rohani berjuta-juta putra rohani, 
sepanjang masa sampai akhir zaman – putra-putra yang akan jauh lebih setia, 
patuh taat dan penuh cinta daripada putra-putra jasmani ayah mana pun. 
Jadi, bukan Rasulullah Saw melainkan musuh-musuh beliaulah yang mati 
tanpa berketurunan, sebab dengan masuknya putra-putra mereka ke dalam 
pangkuan Islam, mereka itu telah menjadi putra-putra rohani Rasulullah 
Saw, dan mereka itu merasa malu dan merasa hina, bila asal-usul mereka itu 
dikaitkan kepada ayah yang melahirkan mereka sendiri.

3. Maka beribadahlah kepada 
Tuhan engkau dan berkorbanlah,

 ﴾۳﴿ؕ حَۡر 
ۡ

ان َو  لَِربَِّک   فََصّلِ  

4. Sesungguhnya musuh eng-
kau itu, dialah ayang tak akan 
berketurunan,3449*

 ﴾۴﴿٪ ُر 
َ
الۡاَبۡت ُہَو  َشانَِئَک   ِاّنَ   

a111 : 2.

* Orang-orang kafir Mekah mengejek Rasulullah Saw sebagai orang yang mandul (orang 
yang tidak punya anak laki-laki). Beliau Saw diberi khabar suka, bahwa orang-orang yang 
mendakwakan sebagai orang-orang yang punya anak laki-laki, secara rohani anak laki-laki 
mereka itu kelak akan dinisbahkan kepada beliau Saw, dan ini merupakan suatu kebanggaan. 
Anak-anak mereka itu akan memutuskan hubungan dengan orang tua mereka yang sial. Sebagai 
contoh tentang hal ini adalah Ikrimah anaknya Abu Jahal yang dalam riwayat dijelaskan bahwa 
setelah masuk Islam, seorang pria muslim mengejeknya sebagai anak Abu Jahal. Beliau r.a. 
mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw dan beliau Saw melarang pria muslim tersebut 
memanggil beliau r.a. sebagai anak Abu Jahal di masa mendatang. (Asadul Ghabah – dibawah 
kata Ikrimah). Jadi, seolah-olah Abu Jahal sendiri yang mati dalam keadaan mandul dan secara 
rohani anaknya itu dinisbahkan kepada Rasulullah Saw.
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Surah 109
AL-KĀFIRŪN

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 7, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Pada umumnya ulama sepakat bahwa surah ini diturunkan di 
Mekah. Hasan, ‘Ikrimah, dan Ibnu Mas’ud berpendapat demikian. 
Noldeke meletakkannya pada permulaan tahun keempat Nabawi. 
Surah ini mempunyai perhubungan yang mendalam dengan Surah 
Al-Kautsar. Dalam Surah Al-Kautsar disebutkan bahwa keberkatan-
keberkatan ruhani maupun jasmani akan dianugerahkan kepada 
Rasulullah Saw demikian rupa, sehingga tiada taranya disepanjang 
lembaran sejarah umat manusia. Tetapi di dalam surah ini telah 
diberikan peringatan kepada orang-orang kafir, yang telah ditakdirkan 
Tuhan, tidak akan menerima Islam itu, bahwa jika setelah menyaksikan 
tanda-tanda begitu, kemudian betapa mereka dapat mengharap kaum 
Muslimin meninggalkan agama mereka dan menerima kepercayaan 
bodoh lagi bersifat khayali orang-orang kafir itu? Rasulullah Saw telah 
diriwayatkan pernah bersabda bahwa surah ke-112, Al-Ikhlas, sama 
dengan sepertiga Al-Qur’an, dan surah ini sama dengan seperempatnya, 
dan barangsiapa sering membaca kedua surah ini serta memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh pokok bahasannya, ia akan memperoleh 
kehormatan dan gengsi besar (Ibnu Mardawaih); maksudnya ialah, 
oleh karena Surah Al-Ikhlas membahas masalah asasi Islam – Tauhid 
Ilahi – dan oleh karena dalam surah sekarang ini orang-orang mukmin 
dianjurkan agar dengan berani berpegang teguh pada agama mereka 
di tengah lingkungan yang memusuhi dan di tengah iklim yang tidak 
bersahabat, maka barangsiapa memahami dan menginsyafi makna 
serta kepentingan kedua surah ini, tentu akan memperoleh kehormatan 
yang besar sekali. 
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1. Aku Baca  adengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Katakanlah,3450 “Hai3451 
orang-orang kafir!”3452

 ﴾۲﴿ۙ َن  ۡو لٰۡکفُِر ا یَُّہا 
َ
یٰۤا قُۡل 

3. “Aku tidak menyembah 
apa yang kamu sembah”,

 ﴾۳﴿ۙ َن  ۡو تَۡعُبُد َما  اَۡعُبُد    ۤ لَا

4. “Dan kamu bukanlah pe-
nyembah apa Yang aku sembah,”

 ﴾۴﴿ۚ اَۡعُبُد    
ۤ
َما ٰعِبُدۡوَن  اَنۡتُۡم  لَاۤ   َو 

5. Dan aku bukan penyembah 
apa yang kamu sembah,”

 ﴾۵﴿ۙ ۡم 
ُّ ت َعَبۡد ا  ّمَ بٌِد  َعا اَنَا�  لَاۤ   َو 

6. Dan kamu bukan penyem-
bah apa Yang aku sembah,3453

 ﴾۶﴿ؕ اَۡعُبُد    
ۤ
َما ٰعِبُدۡوَن  اَنۡتُۡم  لَاۤ   َو 

7. “Bagi kamu agamamu, dan 
bagiku agamaku.”3454

 ﴾۷﴿٪ ِدیِۡن  َولَِي   ۡم  
ُ

ِدیُۡنک لَُکۡم   

3450. Perintah Ilahi yang dinyatakan dengan kata Qul ini berlaku bagi 
setiap orang Islam. Selain pada surah ini, kata Qul itu tercantum juga pada 
permulaan surah-surah ke-72, 112, 113, dan 114, dan dipergunakan di dalam 
kurang lebih 306 ayat Al-Qur’an. Dan manakala kata itu dipergunakan, 
kata itu senantiasa menekankan pada kepentingan pokok masalah yang 
dirangkum olehnya. Jadi, orang-orang mukmin diperintahkan menyatakan 
dengan nyaring dan berulang-ulang serta menyampaikan kepada orang-
orang kafir dengan kata-kata jelas lagi tegas, asas-asas agung Islam, seperti 
dikumandangkan dan ditegaskan dalam surah ini.

3451. Ungkapan “hai” dimaksudkan agar menarik perhatian sepenuhnya 
kepada masalah pokok dalam surah ini dan menekankan kepentingannya. 
Ungkapan ini telah sering dipergunakan dalam Al-Qur’an untuk memenuhi 
tujuan itu.

3452. Kata “orang-orang kafir” dapat tertuju kepada orang-orang 
kafir keras kepala, yang karena penolakan mereka secara keras dan dengan 
menentang kebenaran, melenyapkan segala kemungkinan menerima 
kebenaran, dan kekafiran seolah-olah telah menjadi bagian wujud mereka.

3453. Berbagai penjelasan telah diberikan oleh para ahli tafsir mengenai 
ayat ini dan tiga ayat yang mendahuluinya. Sebagian mengatakan bahwa 
oleh karena kaum musyrikin Mekah telah mengajukan pertanyaan dalam dua 
bentuk, maka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka itu telah dipergunakan 
dua bentuk pula. Sebagian lain mengatakan, bahwa pengulangan itu demi 
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pemberian tekanan. Sebagian lagi, seperti Zajjaj, mempunyai pendapat bahwa 
dua kalimat pertama berarti penolakan ibadah di dalam masa itu dan dua 
ayat terakhir mengenai penolakan ibadah di dalam masa yang akan datang. 
Bertentangan dengan pendapat itu, Zamakhsyari mengatakan, bahwa dua 
kalimat pertama menampilkan penolakan terhadap ibadah di masa yang akan 
datang, sedang dua kalimat terakhir mengenai penolakan ibadah di dalam 
masa yang telah lewat. Bagaimana pun juga bila huruf Lā (tidak) diletakkan 
sebelum bentuk Mudāri’  (kata kerja berlaku masa sekarang dan akan 
datang), huruf itu menunjukkan masa yang akan datang. Menurut pemakaian 
huruf lā itu, ungkapan Lā A‘budu akan berarti, “aku sama sekali tidak akan 
menyembah.”

Huruf Mā dipakai dengan dua cara. Sebagai Masdariyah huruf itu 
mengubah kata kerja yang dikuasainya menjadi Masdar (infinitif), dan 
sebagai Mausūlah huruf itu berarti Alladzī (apa yang). Ada kalanya huruf 
mā itu dipakai juga bagi makhluk yang berakal dan berarti “ia yang.” Huruf 
mā dapat dianggap juga sebagai Masdariyah dalam dua ayat pertama dan 
sebagai Mausūlah dalam dua ayat terakhir, dan keempat ayat itu akan diberi 
arti kira-kira sebagai berikut: “aku tidak akan pernah memilih cara beribadah 
kamu, dan kamu pun tidak akan memilih cara ibadahku. Dan aku tidak akan 
menyembah benda-benda (berhala-berhala) atau makhluk-makhluk berakal 
atau tidak berakal yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Dia 
(Allah), yang kusembah.”

3454.  Ayat ini berarti bahwa, oleh sebab sama sekali tiada titik temu 
di antara cara hidup orang-orang mukmin dan cara hidup orang-orang kafir, 
dan oleh karena mereka itu sama sekali tidak menyetujui, bukan saja konsep-
konsep dasar agama, melainkan juga rincian-rinciannya dan segi-segi lainnya, 
maka tidak mungkin ada kompromi di antara keduanya.
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Surah 110
AL-NASR

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 4, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini surah Madaniyah dalam artian, bahwa surah ini diturunkan 
sesudah Hijrah di masa Medinah, tetapi adalah Makkiyah dalam artian, 
bahwa surah ini diturunkan di Mekah pada peristiwa Haji Wada (Haji 
Perpisahan), kira-kira 70 atau 80 hari sebelum kewafatan Rasulullah 
Saw. Semua data sejarah yang bersangkutan, ditambah dengan riwayat-
riwayat yang terpercaya, dan didukung oleh sumber terkemuka seperti 
Abdullah bin Umar r.a., salah seorang sababat Rasulullah Saw yang 
terhormat dari masa sangat awal, telah menetapkan bahwa surah 
ini turun pada waktu itu. Ini merupakan surah terakhir, diwahyukan 
seutuhnya, sekalipun ayat terakhir yang menandai wahyu Al-Qur’an 
berakhir ialah ayat keempat Surah Al-Maidah. Dalam surah yang 
mendahuluinya dikatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir, 
bahwa oleh sebab pandangan hidup mereka, cita-cita dan prinsip 
mereka, pengalaman-pengalaman, bentuk dan cara keagamaan mereka 
sangat berbeda dengan ibadah orang-orang mukmin, maka mutlak 
tidak ada kemungkinan berkompromi di antara kedua pandangan hidup 
itu. Mereka akan menanggung akibat perbuatan mereka sendiri, sedang 
orang-orang Muslim akan menikmati buah usaha mereka. Dalam 
surah sekarang ini dikatakan kepada orang-orang mukmin bahwa 
kemenangan yang dijanjikan kepada mereka telah datang dan orang-
orang telah mulai masuk ke dalam pangkuan Islam secara berbondong-
bondong. Oleh sebab itu mereka, khususnya Rasulullah Saw, harus 
bersyukur kepada Tuhan, menyanjungkan puji-pujian terhadap-Nya 
serta memohon pertolongan dan perlindungan ke hadirat-Nya terhadap 
kekurangan-kekurangan dan kelemahan dalam akhlak yang pada 
umumnya menyelinap secara lambat laun ke dalam jamaah baru ketika 
rombongan demi rombongan manusia masuk ke dalam pangkuan 
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Islam. Sebab mengingat besarnya jumlah muallaf (pendatang atau 
pengikut baru) dan oleh karena kurangnya guru berpengalaman untuk 
mengajar mereka asas-asas pokok jamaah baru itu, maka mereka tidak 
dapat memahami dan menyerap ajarannya dengan tepat serta tidak 
mampu meresapi jiwa ajaran itu.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Apabila pertolongan Allah 
dan kemenangan akan datang,3455  ﴾۲﴿ۙ ِہ  َو  الَۡفۡتُح 

ِاَذا  َجٓاَء  نَۡصُر اللّٰ
3. Dan engkau melihat ma-

nusia masuk ke dalam agama 
Allah berbondong-bondong,

ِہ  
اللّٰ ِدیِۡن  فِۡي  یَۡدُخُلۡوَن  اَس  الّنَ َراَیَۡت  َو 

 ﴾۳﴿ۙ َواًجا 
ۡ
اَف

4. Maka abertasbihlah dengan 
memuji Tuhan engkau3456 dan 
mohonlah ampunan-Nya.3457 
Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penerima Taubat.

اَن  
َ
ک ٗہ 

اۡسَتۡغفِۡرُہ ِؔؕانَّ َو  َربَِّک  ِبحَۡمِد  ۡح  فََسّبِ
 ﴾۴﴿٪ ابًا  تَّوَ 

3455. Kemenangan yang dijanjikan.
3456.  Karena janji Allah Swt telah menjadi sempurna, dan manusia mulai 

berduyun-duyun masuk Islam, maka Rasulullah Saw di sini diperintahkan 
agar bersyukur kepada Tuhan-nya karena Dia telah memenuhi janji-Nya, agar 
beliau mendendangkan puji-pujian bagi-Nya.

3457.  Di sini dikatakan kepada Rasulullah Saw, bahwa oleh karena 
kemenangan telah datang kepada beliau dan Islam telah berkuasa di seluruh 
negeri dan musuh-musuh dahulu telah menjadi pengikut beliau yang mukhlis, 
maka beliau harus berdoa, supaya Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahan 
besar yang pernah dilakukan mereka terhadap Rasulullah Saw pada masa 
lampau. Rupa-rupanya inilah arti dan maksud perintah kepada Rasulullah 
Saw supaya memohon ampunan kepada Tuhan. Atau, arti lainnya adalah 
bahwa Rasulullah Saw diperintahkan supaya memohon perlindungan Ilahi 
terhadap kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat 
menyelinap ke dalam tubuh jemaat kaum Muslimin, disebabkan para 
Muallaf kurang mendapat pengajaran atau pendidikan yang memadai. 
Adalah sangat bermakna, bahwa manakala di dalam Al-Qur’an disebutkan 
perihal kemenangan atau perihal keberhasilan besar lainnya datang kepada 
Rasulullah Saw, beliau selalu diperintahkan agar memohon ampunan Tuhan 
dan perlindungan-Nya. Hal itu jelas menunjukkan, bahwa dalam ayat ini pun, 
beliau diperintahkan agar memohon ampunan Tuhan dan perlindungan-Nya, 
bukan bagi diri beliau sendiri, melainkan bagi orang-orang lain, yaitu, beliau 
diperintahkan agar berdoa bilamana ada bahaya datang, ketika para pengikut 
beliau menyimpang dari asas-asas dan ajaran-ajaran Islam, semoga kiranya 
Tuhan menyelamatkan mereka dari kemelut serupa itu. Jadi, di sini sama sekali 

a15 : 99;  20 : 131;  50 : 40.
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bukan berarti bahwa, Rasulullah Saw beristighfar bagi salah satu perbuatan 
beliau sendiri. Menurut Al-Qur’an, beliau menikmati kekebalan mutlak 
terhadap segala macam kelemahan akhlak atau terhadap penyimpangan dari 
jalan lurus. Lihat pula catatan no. 2612 dan 2765.
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Surah 111
AL-LAHAB

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 6, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Di antara para ulama Islam dan para ahli tafsir Al-Qur’an terdapat 
kesepakatan pendapat bahwa surah ini diturunkan di Mekah di 
masa awal tahun-tahun Nabawi. Noldeke dan Muir pun mendukung 
anggapan demikian. Tetapi, ada sebagian ulama berpendapat bahwa 
surah ini merupakan yang kelima menurut urutan turunnya wahyu; 
keempat duluan ialah Surah Al-‘Alaq, Al-Qalam, Al-Muzzammil, dan 
Al-Muddatstsir, diturunkan lebih dini. Surah ini nampaknya membahas 
kaum berwajah merah dan berdarah panas; oleh karena itu surah 
ini diberi bernama Al-Lahab. Di dalam Surah Al-Kautsar, dua buah 
janji diajukan kepada Rasulullah Saw mengenai peningkatan secara 
cepat dalam jumlah besar pengikut beliau, dan mengenai gagalnya 
persekongkolan musuh-musuh beliau terhadap Islam. Dalam surah 
sebelum ini, Al-Nashr, telah disinggung bagian pertama janji tersebut, 
sedang surah yang sekarang ini menyebutkan janji bagian keduanya.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. aBinasalah kedua tangan 
Abu Lahab,3458 dan binasalah ia!

 ﴾۲﴿ؕ تَّبَ  ّوَ   َہٍب 
َ
ل اَبِۡي   یََداۤ   ۡت  تَّبَ

3. Tidak memberi manfaat 
kepadanya bhartanya dan apa 
yang dia usahakan,3459

 ﴾۳﴿ؕ َکَسَب  َما  َو  َمالُٗہ   َعۡنُہ  اَۡغٰني   
ۤ
َما

3458.  Abu Lahab (Bapak Nyala-Api) adalah julukan yang diberikan 
kepada ‘Abd-al-’Uzza paman Rasulullah Saw dan musuh bebuyutan dan 
penindas beliau. Ia disebut demikian, karena warna muka dan rambutnya 
kemerah-merahan, atau juga karena berdarah panas. Surah ini mengingatkan 
kita kepada suatu peristiwa, ketika Rasulullah Saw mula-mula sekali 
membuka tabligh. Setelah diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan 
kaum kerabat beliau dan menyampaikan Amanat Ilahi kepada mereka. 
Pada suatu hari Rasulullah Saw berdiri di Bukit Shafa dan memanggil 
berbagai kabilah Mekah satu demi satu – kabilah-kabilah Luway, Murah, 
Kilaab dan Qushay – dan anggota keluarga-dekat beliau, dan mengatakan 
kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah, dan bahwa jika mereka 
tidak menerima seruan beliau serta tidak meninggalkan adat kebiasaan 
jahat mereka, hukuman Tuhan akan menimpa diri mereka. Belum juga 
Rasulullah Saw mengakhiri uraian beliau, tiba-tiba berdirilah Abu Lahab 
seraya berkata, “binasalah engkau! Untuk inikah engkau memanggil kami 
berkumpul?” (Bukhari). Julukan “Bapak Nyala Api” boleh jadi ditujukan 
khusus kepada Abu Lahab atau kepada siapapun dari musuh-musuh Islam 
yang berwatak panas darah; lebih tepat lagi sebutan ini dikenakan kepada 
bangsa-bangsa Barat di akhir zaman, yang memiliki dan menguasai senjata-
senjata api, atom dan nuklir – suatu kelompok dari mereka sama sekali 
menyangkal adanya Tuhan dan yang satu lagi menolak Tauhid Ilahi, namun 
demikian, kedua-duanya sama-sama memusuhi Islam. Dalam pengertian 
ini “kedua tangan” berarti kedua kelompok itu, dan ayat ini mengandung 
arti bahwa segala upaya dan persekongkolan rahasia musuh-musuh Islam, 
terutama kedua golongan adikuasa Barat dengan satelit-satelitnya, akan 
gagal sama sekali dan semua rencana jahat mereka akan menjadi bumerang 
dan menghantam mereka sendiri; hati mereka akan terbakar oleh amarah 
demi dilihatnya Islam terus maju, sedangkan kekuasaan, kekayaan, dan 
milik mereka sendiri kian menyusut dan binasa juga di hadapan mata kepala 
mereka sendiri.

a108 : 4.  b3 : 11;  58 : 18.
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3459.  Kata “hartanya,” dapat berarti, kekayaan yang dihasilkan di 
negeri-negeri mereka sendiri, dan “apa yang ia usahakan” dapat diartikan 
harta kekayaan yang ditimbun mereka dengan memeras bangsa-bangsa yang 
1ebih lemah dan merampas kekayaan sumber-sumber daya alam mereka itu.

3460.  Ungkapan, Abu Lahab, dapat berarti pula orang yang menciptakan 
barang-barang yang mengeluarkan api serta nyala, atau orang yang dirinya 
sendiri termakan nyala api. Dalam pengertian terakhir, ayat ini dapat 
ditafsirkan meramalkan kebinasaan dua blok politik besar di akhir zaman, 
disebabkan oleh senjata-senjata api mereka sendiri, seperti bom atom dan 
senjata nuklir lainnya. Ayat ini menunjukkan bahwa hari perhitungan bagi 
bangsa-bangsa itu, sudah tidak jauh lagi.

3461.  Isyarat dalam ayat ini rupanya tertuju kepada istri Abu Lahab, 
Ummi Jamil, yang pernah menaburi jalan yang dilalui Rasulullah Saw dengan 
duri dan biasa jalan kian kemari menabur-naburkan fitnah terhadap beliau; 
Hatab berarti juga fitnah (Lane). Ayat ini dapat juga dikenakan kepada orang-
orang yang menabur-naburkan fitnah dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap 
Islam dan terhadap Rasulullah Saw.

3462. Sekalipun nampaknya merdeka namun bangsa-bangsa ini akan 
demikian amat terikatnya pada ideologi-ideologi dan sistem-sistem politik 
masing-masing, sehingga mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari 
belenggu ideologi dan sistem mereka itu. Atau, seperti Ummi Jamil, yang 
konon telah tercekik lehernya oleh tali yang justru dengan tali itu pula ia 
mengikat dan membawa kayu bakar, bangsa-bangsa itu akan binasa oleh alat-
alatnya sendiri yang dengan alat-alat itu mereka berusaha membinasakan 
bangsa-bangsa lain.

4. segera ia akan masuk api 
yang menyala-nyala,3460  ﴾۴﴿ۙ َہٍب 

َ
ل َت   َذا ًرا  نَا َسَیۡصلٰي 

5. Dan juga istrinya, akan  
menjadi pemikul kayu bakar,3461  ﴾۵﴿ۚ حََطِب 

ۡ
ال   

َ
الَۃ اۡمَراَتُٗہ َؕحّمَ ّوَ  

6. sekeliling lehernya akan 
ada tali dari sabut yang dipintal.3462  ﴾۶﴿٪ َسٍد  ّمَ ۡن  ّمِ َحۡبٌل  ِجۡیِدَہا  فِۡي   
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Surah 112
AL-IKHLĀS

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 5, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya 

Surah ini termasuk salah satu di antara surah-surah paling awal 
diwahyukan menurut pendapat Hasan, ‘Ikrimah, dan paling utama 
menurut pendapat Ibnu Mas’ud, salah seorang di antara para sahabat 
Rasulullah Saw yang tergolong Awwalin. Tetapi Ibnu ‘Abbas, yang 
sekalipun jauh lebih muda daripada Ibnu   Mas’ud, dan dianggap salah 
seorang sahabat paling cendekia, menganggap surah ini diturunkan 
di Medinah. Mengingat adanya pertentangan pendapat di antara dua 
sahabat Rasulullah Saw yang sangat terhormat itu, beberapa ahli tafsir 
cenderung berpendapat bahwa surah ini telah diwahyukan dua kali, 
pertama-tama di Mekah dan kemudian di Medinah. Dari antara para 
orientalis (ahli ketimuran), Muir menempatkannya di antara surah-
surah Makkiyah paling awal, sedang Noldeke menempatkannya pada 
akhir masa pertama, kira-kira pada tahun keempat Nabawi. Mengingat 
pentingnya masalah pokok yang dikandungnya, surah ini telah dikenal 
dengan berbagai nama, yang lebih penting di antaranya ialah At-Tafrīd, 
At-Tajrīd, At-Tauhīd, Al-Ikhlās, Al-Ma‘rifah, Al-Samad, Al-Ahad, Al-
Nūr, dan sebagainya.

Oleh sebab surah ini membahas Tauhid Ilahi yang merupakan 
akidah pokok Islam, maka surah ini medapat kehormatan disebut oleh 
Rasulullah Saw sebagai surah terbesar di antara semua surah Al-Qur’an 
(Ma‘ānī). Siti Aisyah r.a. diriwayatkan pernah mengatakan bahwa 
sebelum tidur, Rasulullah Saw biasa membaca surah ini bersama dua 
surah yang terakhir paling sedikit tiga kali (Dawūd).

Surah ini dinamakan Al-Ikhlas sebab dengan membaca surah ini 
dan merenungkan isinya, pasti akan menimbulkan suatu pertautan 
mendalam dengan Tuhan dalam hati si pembaca. Yang menambah 
semakin pentingnya bobot surah ini ialah kenyataan bahwa sementara 
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Al-Fatihah dianggap sebagai ikhtisar seluruh Al-Qur’an, surah ini 
bersama-sama dengan dua surah berikutnya mengulangi lagi isi yang 
terkandung dalam Al-Fatihah. Surah ini membahas keempat sifat 
Tanzihiyah Allah yang utama dan membawahi semua sifat lainnya, 
sedang Surah Al-Fatihah membahas keempat sifat Tasybihiyah Allah 
yang pokok.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Katakanlah,3463 “Dia3464 
Allah,3465 aYang Mahaesa,”3466  ﴾۲﴿ۚ ُہ  اََحٌد  

قُۡل ُہَو  اللّٰ
3. Allah, Yang segala sesuatu 

bergantung kepada-Nya.”3467  ﴾۳﴿ۚ َمُد  الّصَ ُہ 
اَللّٰ

4. b”Dia tidak beranak dan 
tidak diperanakkan,”3468  ﴾۴﴿ۙ لَۡم  یَلِۡد ۙ۬  َو  لَۡم  یُۡولَۡد 

5. c”Dan tidak ada sesuatu pun 
yang setara dengan-Nya.3469  ﴾۵ ﴿٪ اََحٌد  ُفًوا 

ُ
ک ٗہ 

َّ ل ۡن  
ُ

یَک لَۡم  َو   

3463. Kata Qul (katakan), di sini mengandung perintah kekal kepada 
Kaum Muslimin untuk tetap menyatakan, “Tuhan itu Maha Esa.”

3464.  Huwa (Dia) yang dipakai sebagai dhamir asy-sya’n (kata 
pengganti nama yang menunjukkan keadaan, Peny.) dan berarti, “Yang benar 
adalah ini,” dan menunjukkan bahwa kebenaran telah tertanam di dalam fitrat 
manusia adanya Tuhan dan Dia itu Esa dan Mandiri.

3465. Allāh adalah nama khas, dipergunakan dalam Al-Qur’an untuk 
Dzat yang Mahakuasa. Dalam bahasa Arab kata itu sama sekali tidak dipakai 
untuk sesuatu benda atau wujud lain. Ini merupakan nama mutlak untuk 
Tuhan, bukan nama sifat dan bukan pula keterangan. Lihat pula catatan no. 3.

3466.  Ahad adalah sebutan yang dikenakan hanya kepada Tuhan dan 
berarti, yang Tunggal, yang Esa; Dia yang semenjak azali dan selamanya Esa 
dan Tunggal; yang tiada wujud lainnya sebagai mitra dalam ketuhanan-Nya 
dan tidak pula dalam wujud-Nya (Lane). Sementara Ahad berarti keesaan 
Tuhan dalam wujud-Nya – gagasan adanya wujud kedua tidak dapat diterima 
– maka Wāhid berarti kemandirian Tuhan dalam sifat-sifat-Nya. Dengan 
demikian ungkapan, Allāhu Wāhidun akan berarti, bahwa Tuhan itu Wujud 
Tertinggi dan merupakan Cikal-bakal serta Sumber yang dari-Nya telah lahir 
segala jenis makhIuk; dan Allāhu Ahadun berarti bahwa Allah itu Dzat yang 
Esa dan Tunggal dalam arti, bahwa bila kita memikirkan Dia, hilanglah dari 
pikiran kita gagasan adanya suatu wujud atau benda lain selain Dia, Dia itu 
Esa dan Tunggal dalam segala arti. Dia bukan mata rantai pertama suatu 
rangkaian mata rantai, dan bukan pula mata rantai terakhir. Tiada sesuatu 
seperti Dia dan Dia pun tidak seperti benda apapun. Inilah hakikat Allah 
menurut paham yang dikemukakan oleh Al-Qur’an.

a16 : 23;  22 : 35;  59 : 23.  b17 : 112;  19 : 93;  25 : 3;  37 : 153.

  c42 : 12.
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3467.  Samad berarti, seorang yang menjadi tumpuan memenuhi segala 
keperluan; atau yang kepadanya ditujukan ketaatan; yang tanpa dia, tiada 
perkara dapat diselesaikan; orang atau tempat yang tiada seorang atau sesuatu 
pun ada di atasnya. Al-Samad, karena merupakan salah satu sifat Tuhan, 
berarti, Wujud tertinggi, yang menjadi tempat memenuhi segala keperluan; 
yang tidak bergantung pada apapun dan yang kepada-Nya segala sesuatu 
mempunyai ketergantungan dalam kebutuhan dan keperluannya; yang akan 
terus berwujud untuk selama-lamanya meski seluruh makhluk sudah tidak 
berwujud lagi; yang tiada wujud lain di atas Dia (Lane). Dalam ayat yang 
mendahuluinya telah dinyatakan bahwa Tuhan itu Esa, Tunggal, dan Mandiri. 
Ayat sekarang ini mendukung pernyataan itu. Ayat ini mengatakan bahwa 
semua benda dan wujud mempunyai ketergantungan dari Tuhan, tetapi Dia 
Sendiri Mandiri dan segala sesuatu bergantung pada-Nya. Semua memerlukan 
Dia, tetapi Dia tidak memerlukan siapapun. Dia tidak memerlukan wujud 
atau zat apapun guna menciptakan alam raya; pada hakikatnya, tiada sesuatu 
di alam raya ini sempurna dalam dirinya sendiri (berdiri sendiri); tiap sesuatu 
bergantung pada sesuatu yang lain untuk kehidupannya. Tuhan-lah satu-
satunya Wujud yang tidak bergantung pada wujud mana pun dan benda 
apapun; Dia jauh dari jangkauan daya khayal dan terkaan. Sifat-sifat-Nya 
tidak mengenal batas.

3468. Sifat Ilahi Al-Samad (Mandiri dan tempat semua makhluk 
memohon) telah disebut dalam ayat yang mendahuluinya untuk mengukuhkan 
pernyataan, bahwa Allah itu Ahad (Mahaesa, Tunggal dan tiada tara 
bandingan-Nya) dan kini, dalam ayat ini sifat “Dia tidak beranak dan tidak 
diperanakkan” disebut guna menunjukkan bahwa Dia itu Al-Samad (Dia 
berada di atas segala keperluan), sebab anggapan adanya keperluan pada-
Nya itu timbul dari pikiran, Dia memerlukan bantuan dari seorang orang lain, 
yang tanpa orang itu Dia tidak dapat menjalankan pekerjaan-Nya, dan yang 
harus melanjutkan pekerjaan-Nya sesudah Dia mati, sebab semua wujud 
yang menjadi pengganti atau yang digantikan wujud lain, tunduk kepada 
hukum maut. Allah tidak menggantikan siapapun dan tidak akan diganti oleh 
siapapun. Dia sempurna dalam semua sifat-Nya dan Dia itu azali, abadi, dan 
mutlak.

3469. Ayat ini menghilangkan suatu keraguan yang mungkin timbul dan 
boleh jadi ditimbulkan karena ayat yang mendahuluinya. Taruhlah, bahwa 
Allah itu Mahaesa, Tunggal, dan Mulia lagi Mandiri tanpa bergantung pada 
wujud lain, dan taruhIah bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, 
tetapi boleh jadi ada wujud lain seperti Dia yang mungkin memiliki semua 
sifat yang dimiliki oleh-Nya. Ayat ini menghapus kesalah-pahaman itu. 
Ayat ini mengatakan bahwa tiada wujud lain seperti Allah. Akal manusia 
pun menuntut bahwa harus ada hanya satu Pencipta dan Pengawas seluruh 
alam raya. Tata kerja sempurna yang melingkupi dan meliputi alam raya 
pun menuntun kepada kesimpulan yang tidak dapat dielakkan, bahwa satu 
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hukum yang seragam harus tegak dan kesatuan serta keseragaman hukum dan 
polanya membuktikan serta menyatakan keesaan Sang Pencipta (QS.21: 23). 
Dengan demikian surah ini mencabut akar-akar semua itikad kemusyrikan 
yang terdapat dalam suatu bentuk atau lain pada agama lain – kepercayaan 
kepada Tuhan, dua atau tiga atau lebih banyak, dan bahwa ruh dan benda 
itu azali seperti Tuhan. Inilah penjelasan definisi agung mengenai Dzat 
yang Mahatinggi seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an, dan tiada definisi 
dalam Kitab-kitab suci lain yang dapat sekelumit saja menyamai keindahan, 
keluhuran, dan keagungan definisi yang diberikan oleh Al-Qur’an.
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Surah 113
AL-FALAQ

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 6, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya

Surah ini dan surah berikutnya terjalin satu sama lain begitu 
eratnya, sehingga sekalipun kedua sempurna dalam dirinya masing-
masing dan yang satu tidak tergantung dari yang lain, namun 
demikian surah berikutnya (Al-Nas) dapat dianggap pelengkap surah 
ini. Surah ini membahas satu segi dari masalah sama, sedang surah 
berikutnya membahas segi lainnya. Kedua surah ini besama-sima 
disebut Mu‘awwidzatān, yang berarti, “mua serangkai yang memberi 
perlindungan,” sebab kedua-duanya mulai dengan ungkapan, “Aku 
berlindung kepada Allah.” Terdapat perbedaan paham besar di antara 
para ulama mengenai waktu turun surah-surah ini. Beberapa ulama, 
termasuk Ibnu ‘Abbas dan Qatadah, berpendapat bahwa kedua surah itu 
diturunkan di Medinah, sedang menurut Hasan, ‘Ikrimah, ‘Ata dan Jabir, 
surah-surah ini diwujudkan di Mekah. Dengan mempertimbangkan 
semua fakta yang berkaitan dan semua data sejarah, sebagian besar 
ulama dan mufassirin cenderung menempatkan kedua surah ini di 
antara surah-surah yang turun di Mekah.

Isi Surah 
Hubungan kedua surah ini dengan Al-Ikhlas terletak pada 

kenyataan, bahwa dalam Al-Ikhlas orang-orang mukmin diperintahkan 
agar menyatakan kepada dunia, bahwa Tuhan itu Mahaesa serta Tiada 
Bertara, dan kedudukan-Nya jauh di atas segala sesuatu apapun serta 
jauh di atas siapapun yang dijadikan sekutu dalam ketuhanan-Nya. 
Dalam kedua surah ini dikatakan kepada orang-orang mukmin bahwa 
dalam menjalankan tugas suci mereka, hendaknya jangan takut kepada 
si zalim, diktator, atau penguasa, dan hendaknya harus berpegang 
kepada keyakinan yang kuat, bahwa Tuhan itu Penyelenggara 
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dan Pengawas Tunggal terhadap seluruh alam raya ini, dan Dia 
mempunyai kekuasaan melindungi hamba-hamba-Nya dari kerugian 
atau kemudaratan apapun yang mungkin didatangkan kepada mereka 
oleh kekuatan-kekuatan kegelapan. Kendatipun merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Al-Qur’an, kedua surah ini dapat dianggap semacam 
epilog (kata-kata penutup) Al-Qur’an. Kerangka utama Al-Qur’an 
berakhir dengan Surah Al-Ikhlas, yang seolah-olah mengikhtisarkan 
inti asas-asas ajaran Al-Qur’an yang mendasar. Dalam dua surah ini 
orang-orang mukmin diperintahkan agar memohon perlindungan Ilahi 
terhadap fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan yang dapat memberi 
dampak tidak baik kepada kesenangan jasmani dan perkembangan 
ruhani mereka. Rasulullah Saw biasa membaca ketiga surah itu dengan 
dawam sebelum tidur.
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Katakanlah, “Aku berlin-
dung kepada aTuhan seluruh 
makhluk,”3470 

 ﴾۲﴿ۙ الَۡفلَِق  بَِرّبِ  اَُعۡوُذ   قُۡل 

3. “Dari kejahatan makhluk 
yang Dia ciptakan,”  ﴾۳﴿ۙ َخلََق  َما  َشّرِ  ِمۡن  

4. “Dan dari kejahatan yang 
menjadikan kegelapan3471 ketika 
meliputi,”

 ﴾۴﴿ۙ قََب  َو َذا  ِا ِسٍق  َغا َشّرِ  ِمۡن  َو 

5. “Dan dari kejahatan orang-
orang yang meniupkan per-
pecahan pada buhul-buhul3472 
ikatan persahabatan.” *

 ﴾۵﴿ۙ الُۡعَقِد  فِي  ٰثِت 
ٰ

ّف الّنَ َشّرِ  ِمۡن   َو 

6. “Dan dari kejahatan pen-
dengki apabila ia mendengki.”

 ﴾۶﴿٪ دَ  َحَس ِاَذا  َحاِسٍد   َشّرِ  ِمۡن   َو  

3470. Falaq berarti fajar; neraka; seluruh makhluk (Lane). Maka 
seorang Muslim diperintahkan agar berdoa: (1) bila malam kegelapan 
yang meliputi Islam telah lewat dan fajar hari depan yang gemilang telah 
menyingsing, hendaklah mataharinya bersinar terus hingga mencapai 
puncaknya pada tengah hari; (2) semoga Tuhan melindunginya dari kejahatan 
yang ditimbulkan oleh segala sesuatu yang telah dicipatakan-Nya, baik yang 
nyata maupun yang tersembunyi, termasuk pengaruh buruk turun-temurun, 
lingkungan jahat, pendidikan tidak sempurna, dan sebagainya, dan (3) supaya 
Tuhan menyelamatkannya dari siksaan neraka di dunia ini maupun di akhirat.

3471. Ayat ini mungkin mengisyaratkan kepada keburukan-keburukan 
masa, ketika cahaya kebenaran padam, serta kegelapan dosa dan keburukan 
tersebar di seluruh permukaan bumi. Atau, boleh jadi ayat ini merujuk 
kepada keburukan-keburukan saat ketika orang sedang dirundung derita dan 
kemalangan, maka hanya kegelapan belaka yang nampak di sekitarnya serta 
sinar harapan terakhir pun menghilang.

a6 : 97. 

* Salah satu makna yang terkandung dalam ayat “yang meniupkan perpecahan pada buhul-
buhul” adalah mantra yang memutuskan ikatan. Tapi sesungguhnya ini adalah satu nubuatan 
agung dan mengenai bangsa-bangsa yang meraih kekuasaan melalui politik adu domba  
(devide et impera) atas bangsa-bangsa lain. Mereka berhasil mengadu domba bangsa-bangsa 
itu sehingga menjadi lemah, sedangkan mereka sendiri duduk berkuasa. Secara khusus, orang-
orang Barat memang berkuasa dengan siasat ini.
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3472. Isyarat dalam ayat ini rupanya ditujukan kepada mereka yang 
membisikkan bisikan kata-kata jahat dan menyebabkan ikatan-ikatan serta 
persahabatan-persahabatan yang tulus jadi berantakan dan menimbulkan 
pikiran pada orang-orang semangat melawan kekuasaan yang sah atau 
melanggar sumpah kesetiakawanan, lalu dengan demikian berusaha 
menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan umat Islam dan 
menimbulkan di antara mereka kecenderungan-kecenderungan pecah 
belah. Surah ini membahas segi duniawi kehidupan manusia, sedang surah 
berikutnya membahas segi ruhaninya. Manusia dihadapkan kepada macam-
macam bahaya dan kesulitan dalam kehidupan ini. Ketika ia di tengah 
kesibukan melaksanakan sesuatu yang sungguh penting, terutama ketika ia 
mewajibkan atas dirinya menyebarkan cahaya kebenaran, maka kekuatan-
kekuatan kegelapan mengerubutinya dari segala penjuru; dan ketika ia 
rupa-rupanya akan berhasil, orang-orang yang mempunyai rencana-rencana 
jahat menghalangi jalannya dan menimbulkan segala macam rintangan 
dan kesulitan baginya. Tetapi, bila ia pada akhirnya berada di mahkota 
keberhasilan, maka orang-orang berwatak dengki berusaha meluputkan 
dia dari meraih buah usahanya. Sebagai penjagaan terhadap segala macam 
rintangan, kesulitan dan bahaya dalam menempuh jalan hidupnya, orang-
orang mukmin diperintahkan agar memohon pertolongan dan bantuan dari 
Rabb al-Falaq supaya memberinya nur, ketika kegelapan mengepung dari 
semua jurusan dan supaya melindunginya dari rencana-rencana jahat tukang-
tukang fitnah dan dari persekongkolan jahat para pendengki.
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Surah 114
AL-NĀS

Diturunkan : Sebelum Hijrah

Ayatnya : 7, dengan basmalah

Rukuknya : 1

 
Waktu Diturunkan dan Hubungan dengan Surah-surah Lainnya
Surah ini adalah surah kedua dari Al-Mu‘awwidzatān dan merupakan 
pengembangan masalah yang dibahas surah yang mendahuluinya, dan 
dalam satu segi merupakan pelengkapnya. Karena, jika dalam Surah Al-
Falaq orang-orang mukmin diperintahkan agar memohon perlindungan 
kepada Tuhan dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan 
dalam kehidupan jasmani, maka dalam surah ini dimohonkan 
perlindungan terhadap segala cobaan dan goncangan yang merintangi 
perkembangan ruhani. Perlindungan dimintakan bukan hanya dengan 
doa secara lisan saja, melainkan juga dengan perbuatan dan tindakan 
yang kiranya dapat menarik rahmat Ilahi. Inilah arti sesungguhnya 
yang terkandung dalam perintah yang disampaikan dengan kata 
Qul (katakanlah). Surah ini tepat sekali diberi nama Al-Nās, karena 
perlindungan telah diminta dari Rabb, Raja, dan Tuhan seluruh umat 
manusia (Al-Nās) terhadap kejahatan pembisik-pembisik dari antara 
jin dan manusia yang membisikkan pikiran-pikiran jahat ke dalam hati 
manusia. Surah ini – diwahyukan pada yang waktu bersamaan dengan 
Surah Al-Falaq – adalah surah penutup Al-Qur’an yang tepat sekali. 
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1. Aku Baca  dengan nama 
Allah, Maha Pemurah, Maha 
Penyayang.

ِحۡیِم ﴿۱﴾  ۡحٰمِن الّرَ ِہ الّرَ
بِۡسِم اللّٰ

2. Katakanlah, “Aku ber-
lindung kepada Tuhan  manusia,”

 ﴾۲﴿ۙ اِس  قُۡل  اَُعۡوُذ  بَِرّبِ الّنَ
3. a”Raja manusia, “  ﴾۳﴿ۙ اِس  الّنَ َملِِک 
4. “Sembahan manusia,”3473  ﴾۴﴿ۙ اِس  الّنَ ِالِٰہ  
5. “Dari kejahatan bisikan-

bisikan  setan yang tersembunyi,”  ﴾۵﴿۪ اِس  خَّنَ
ۡ

ال   ۬ۙ الَۡوۡسَواِس  َشّرِ   ِمۡن  

6. “Yang membisikkan ke 
dalam hati manusia,”

 ﴾۶﴿ۙ ِس  ا لّنَ ا ِر  ۡو ُصُد فِۡي  ُس  ۡسِو یَُو ۡي  ِذ
َّ ل ا

7. “Dari jin dan manusia.”3474*  ﴾۷﴿٪ اِس  الّنَ َو  ِۃ  ِجّنَ
ۡ

ال ِمَن  

3473. Dalam surah ini tiga sifat Ilahi – Rabb (Tuhan manusia), Mālik 
(Raja manusia), dan Ilāh (Sembahan manusia), telah diseru sebagai 
penanding satu sifat, yakni, Rabb al-Falaq (Tuhan yang Empunya fajar) 
dalam surah sebelumnya, sebab sifat yang satu ini meliputi ketiga sifat 
tersebut di atas. Sementara satu sifat Ilahi, “Tuhan (yang Menguasai) fajar” 
telah diseru menandingi empat macam kejahatan dalam surah sebelumnya, 
maka dalam surah ini tiga sifat Ilahi telah diseru menandingi satu kejahatan 
saja, yaitu bisikan Si Jahat. Hal itu disebabkan ajakan-ajakan atau bisikan-
bisikan setan meliputi segala kejahatan. Ketiga-tiga sifat Ilahi itu mempunyai 
hubungan yang halus sekali (latif) dengan keadaan tabiat alami, akhlak, dan 
rohani manusia. Perkembangan jasmani dan akhlak manusia terjadi di bawah 
sifat Rabb; pikiran, perkataan, serta perbuatan disiksa atau diganjar oleh 
sifat Mālik; dan sifat Ilāh berarti, Tuhan adalah obyek cinta dan pujaannya; 
Dia adalah tujuan dan cita-citanya. Sebutan ketiga sifat Ilahi dalam surah 
ini mengandung arti, bahwa semua dosa bersumber pada tiga sebab, yaitu, 
jika seseorang memandang orang lain sebagai majikannya, rajanya, atau 

a59 : 24;  62 : 2.

* Ayat 5-7: Di sini ada nubuatan bahwa di akhir zaman nanti perasaan was-was  pada bangsa 
Yahudi dan Kristen akan dimasukkan ke dalam hati orang lain. Maksud dari kalimat  الجنة و 
 berarti bahwa was-was itu akan dimasukkan  baik ke dalam hati pembesar-pembesar  الناس
maupun kedalam hati orang-orang kecil (orang awam). Jadi perasaan was-was syetani yang 
dimasukkan ke dalam hati bangsa-bangsa kapitalis maupun komunis akan mengakibatkan  
kedua bangsa itu menjadi atheis. Itulah salah satu artinya. Sedangkan arti yang kedua ialah  
bahwa kaum Yahudi maupun Nasrani keduanya adalah penyebar was-was, dan perasaan was-
was yang dimasukkan kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan mereka itu 
menyebabkan keimanan mereka menjadi lemah.
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Tuhan-nya, yakni, bila ia menganggap dia penopang dan pendukung 
utama hidupnya, atau menghambakan diri kepada kekuasaan yang bukan 
haknya atau menjadikan dia tujuan cinta dan pujaannya. Orang mukmin 
diperintahkan di sini agar hanya menghadapkan muka kepada Tuhan semata-
mata sebagai Penjamin hidupnya yang hakiki, agar hanya kepada-Nya belaka 
memperlihatkan ketaatan sejati dan tanpa bersyarat dan agar hanya Dia-
lah yang dijadikan tujuan sebenarnya bagi cinta dan pemujaannya. Atau, 
ia diperintahkan dalam ayat ini supaya senantiasa memohon perlindungan 
terhadap tindak perampasan hak oleh kaum kapitalis, penguasa-penguasa 
zalim dan golongan pemimpin agama yang licik, yang sambil mengambil 
keuntungan secara tidak wajar dari rakyat jelata yang polos dan berpikiran 
sederhana dengan memeras mereka tanpa belas kasihan.

3474. Si Jahat membisikkan pikiran-pikiran jahat ke dalam hati golongan 
Jīn (orang-orang besar) maupun golongan Nās (orang-orang awam), tanpa 
seorang pun terkecuali. Atau, ayat ini dapat juga berarti, bahwa si pembisik 
pikiran jahat itu, terdapat di antara golongan Jin (orang-orang besar) dan 
orang-orang awam.


