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Kekuatan Tafsir Unisba terletak pada konsistensi dalam corak tafsir al-ilmiy
al-'ashri (ilmiah-modern), di mana terdapat pemisahan antara interpretasi
ayat-ayat dan pengayaan informasi terhadap penafsiran.
Penafsiran merujuk pada referensi kitab-kitab tafsir yang cukup representatif
sementara pengayaan merujuk pada kitab-kitab sains. Lebih dari itu, uraian
tafsir setiap ayat diungkap secara kritis dan kontekstual, dengan menggunakan
bahasa yang mudah dipahami, mengalir, dan ijaz (singkat dan padat).
Model tafsir ini cocok menjadi bahan bacaan semua kalangan, khususnya para
akademisi, santri, dan masyarakat pembelajar pada umumnya.
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I. Al-Quran – Tafsir
1 Judul
II. Seri.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Ayat 1

Ayat 2

: Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara masing-masiing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).
: Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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Kata Pengantar
Assalamu’alaikum wr. wb.
Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan hidayah dan
inayah-Nya. Setelah melewati jalan berliku dengan segala pernak-pernik
persoalannya, akhirnya penulisan Tafsir Al-Quran versi Unisba Juz XXVII dapat
diselesaikan pengerjaannya. Salam serta salawat dipanjatkan kepada junjungan
Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang mengantarkan umatnya kepada rahmat
iman dan Islam dengan penuh pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda bagi
kemuliaan kalimat Allah Swt. (li‘i’lâ‘i kalimatillâh).
Menuliskan tafsir Al-Quran merupakan pekerjaan yang sangat mulia,
menjadi amal ibadah yang tiada henti-hentinya memberikan kebaikan bagi orang-oran g yang berjasa m erealisasikannya. Tidaklah ring an untuk
melaksanakannya, sebab harus disertai dengan standard dan rujukan yang dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kaidah dan pedoman penafsiran Al-Quran
yang dipersyaratkan oleh para mufassir. Waktu dan tenaga yang harus dicurahkan
pun tidaklah sedikit, memerlukan ketekunan dan ketelitian yang mendalam.
Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.
Didorong oleh secercah harapan untuk memberikan sumbangan dalam
menggali kemuliaan dan keagungan Al-Quran, Unisba berusaha untuk menerbitkan
Tafsir Al-Quran.
Dasar yang paling aotentik diutusnya Nabi Muhammad Saw. sebagai
pembawa risalah mulia dari Yang Maha Kuasa adalah diturunkannya Al-Quran AlKarim, sekaligus menjadi sumber utama dan pertama dari ajaran Islam. Al-Quran
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Al-Karim mengandung bukti-bukti yang kuat dan dalil-dalil yang tidak terbantahkan,
bahwa ia adalah mukjizat terbesar dan merupakan ayat-ayat (tanda-tanda
kekuasaan) Allah yang agung dan abadi sepanjang zaman. Beberapa aspek dari
kemukjizatan Al-Quran dapat diungkap di bawah ini.
Pertama, bahasa Al-Quran yang sangat indah dan memukau, luas serta
mendalam, selalu hidup dan senantiasa membersitkan sinar kebenarannya,
menjadi bukti dari kemukjizatannya (i’jâz lughawî). Para ahli bahasa Arab telah
menekuni ilmu bahasa dengan segala variasinya sejak bahasa itu tumbuh dan
berkembang, bahkan mekar sampai menjadi raksasa. Mereka mengubah puisi
dan prosa, kata-kata bijak, dan syair-syair yang diekspresikan dalam uslub-uslubnya
(tata bahasanya) yang memukau, dalam gaya bahasa yang hakiki dan majazi
melalui tutur dan ucap yang memesona. Sekalipun sudah demikian maju ilmu
bahasa pada peradaban Arab, akan tetapi di hadapan Al-Quran, dengan
kemukjizatan bahasanya, ia menjadi pecahan-pecahan kecil yang tunduk
menghormat dan berlutut di hadapan uslub Al-Quran.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Walid Ibnu Mughirah (kafir Quraisy musuh
Nabi) datang kepada Nabi, lalu Nabi membacakan Al-Quran kepadanya, maka
hati Walid menjadi lunak karenanya. Berita itu sampai ke telinga Abu Jahal. Lalu
ia mendatanginya seraya berkata, “Wahai pamanku, Walid, sesungguhnya
kaummu hendak mengumpulkan harta benda untuk diberikan kepadamu, tetapi
kamu malah datang kepada Muhammad untuk mendapatkan anugerahnya”. Walid
menjawab, “Sungguh kaum Quraisy telah mengetahui bahwa aku adalah orang
yang paling banyak hartanya.” Abu Jahal berkata, “Kalau demikian, katakanlah
tentang dia, kata-kata yang akan kau sampaikan kepada kaummu bahwa kamu
mengingkari dan membenci Muhammad”. Walid menjawab, “Apa yang harus
kukatakan? Demi Allah, di antara kamu tak ada seorang pun yang lebih tahu dari
aku tentang syair, puisi dan prosanya serta tentang syair-syair jin. Demi Allah,
apa yang dikatakan Muhammad itu sedikitpun tidak serupa dengan syair-syair
tersebut. Demi Allah, kata-kata yang diucapkannya sungguh manis; bagian atasnya
berbuah dan bagian bawahnya mengalirkan air segar. Ucapannya itu sungguh
tinggi, tak dapat diungguli, bahkan dapat menghancurkan apa yang ada di
bawahnya.” Abu Jahal kemudian menimpali, “Demi Allah, kaummu tidak akan
senang sampai kamu mengatakan sesuatu tentang dia”. Lalu Walid menjawab,
“Biarkan aku berpikir sebentar”. Maka setelah berpikir, ia berkata, ”Ini adalah
sihir yang dipelajari. Ia memelajarinya dari orang lain”. Lalu turunlah firman Allah,
yang artinya, Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah
menciptakannya sendirian.” (QS Al-Muddatstsir [74]: 11). (Kisah ini diambil dari
hadis yang dinyatakan shahih oleh Hakim dan Baihaqi dalam Al-Dalâil).
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Kedua, Cakupan tuntunan Al-Quran yang serba meliput, mencakup seluruh
aspek kehidupan manusia, berlaku di sepanjang ruang dan waktu; hal ini menjadi
bukti kemukjizatan ajarannya (i’jâz tasyrî’î). Cakupan ajarannya meliputi berbagai
persoalan, dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, yang gaib
sampai dengan yang terlihat, yang tersembunyi sampai dengan yang tampak, dari
yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dari yang lahir sampai dengan
yang batin, dari yang duniawi sampai dengan yang ukhrawi, dsb. Hal tersebut
terlihat di dalam tuntunannya tentang akidah, akhlak, syari’ah, sosial, budaya,
ekonomi, ipteks, politik, tata negara, sejarah, bahasa, astronomi, kedokteran,
fisika, dsb.
Ketiga, kemuliaan Al-Quran ditemukan pula di dalam sifatnya yang dapat
memuaskan akal dan menenteramkan perasaan. Ranah ini disebut dengan
kemukjizatan ilmiah (i’jâz ‘ilmî). Al-Quran dapat memenuhi kebutuhan jiwa manusia,
pikiran, maupun perasaan, secara sama dan berimbang. Kekuatan pikir tidak akan
menyingkirkan kekuatan rasa dan kekuatan rasa pun tidak pula akan mengabaikan
kekuatan pikir.
Al-Quran menganjurkan kepada umatnya untuk menggunakan akal pikiran,
hati dan ruhaninya, dalam rangka menangkap rahasia-rahasia pengetahuan yang
telah Allah Swt. ciptakan. Demikian juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang
realitas-realitas ilmiah.
Secara faktual, Al-Quran menyinggung persoalan-persoalan yang
membutuhkan kajian ilmiah, seperti hukum alam, penciptaan langit dan bumi, orbit
bintang-bintang dan atmosfer, silih bergantinya siang dan malam, awan, hujan,
gunung, penciptaan manusia baik fisik maupun rohani, sungai, lautan, ikan, dan
hewan serta makhluk lainnya, baik yang besar maupun yang kecil. Padahal, pada
saat turunnya, Al-Quran sampai dengan waktu yang sangat panjang, menjadi rahasia
yang tersembunyi dari akal manusia, sampai datangnya masa-masa kebangkitan ilmiah
seperti zaman modern ini. Hal ini bukan berarti kemukjizatan ilmiah Al-Quran
menjadikannya sebagai kitab kumpulan teori-teori ilmu pengetahuan, akan tetapi
isyarat-isyarat keilmuan dan dorongannya untuk menggunakan akal dan hati manusia
dalam menemukan realitas ilmiah itulah yang menjadi ciri utamanya.
Keempat, berita gaib tentang peristiwa sejarah masa lalu dan yang akan
datang diungkap dengan sangat rapih dan gamblang, pada tataran ini disebut
kemukjizatan sejarah (i’jâz târikhî). Inilah sisi lain dari kemukjizatan Al-Quran yang
terkait dengan informasi gaib tentang peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu dan
yang akan datang. Sejarah itu diungkapkannya dengan sangat gamblang, cermat
dan teliti. Bahkan, dikoreksinya beberapa penyimpangan berita sejarah yang terjadi
di kalangan manusia masa lalu. Ini merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran
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terkait informasi gaib yang disampaikannya. (Disarikan dari kitab Mannâ’ Al-Qaththân
dalam kitabnya: Al-Mabâhits fî ‘Ulûm Al-Qurân, Dar Al-Fikr, Libanon, 1973)
Begitu luas dan dalamnya kandungan ajaran Al-Quran, sehingga setiap
generasi berusaha untuk menuangkan dan mengetengahkan pemahamannya dari
sudut pandang dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Unisba berusaha
menggunakan pendekatan tafsir bî al-ma‘tsûr. Artinya, ayat demi ayat ditafsirkan
dengan ayat lain atau sunnah Nabi, kemudian diikuti pendapat para sahabat atau
ulama yang relevan.
Tafsir Al-Quran Juz XXVII, merupakan kelanjutan dari juz-juz sebelumnya. Corak
dan format yang digunakan menggunakan acuan yang sama. Secara runut susunan
dari sistematika penulisan tafsir ini terdiri atas: (1) pengenalan nama surah; (2) substansi
pesan; (3) latar dan Konteks; (4) penjelasan dan penafsiran; (5) hikmah dan pesan;
dan (6) catatan akhir, yang merupakan dialog antara ranah keilmuan dengan pesanpesan Al-Quran. Rujukan utama yang dijadikan sandaran penafsirannya adalah AlTafsîr Al-Munîr karya Wahbah Zuhaili.
Tafsir Al-Quran Juz XXVII merupakan bagian dari 4 juz Al-Quran yang
diterbitkan Unisba sebelumnya. Masih tersisa 26 juz lagi, lebih banyak juzjuz lain yang harus diselesaikan Unisba pengerjaannya dibanding yang sudah
terselesaikan. Tentu saja karya ini baru setetes kecil dari samudera tafsir AlQuran yang dapat disumbangkan Unisba kepada umat. Para penafsirnya
datang dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini memungkinkan lahirnya variasi bahasa
dan sudut pandang pengungkapan. Akan tetapi, karena dirujuk dari format
dan sumber utama yang sama, maka diharapkan variasi tersebut akan menjadi
kekayaan dari tafsir ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami sampaikan
penghargaan yang tiada tara kepada semua pihak, yang telah turut andil dalam
penulisan tafsir ini. Khusus kepada panitia, penulis tafsir, dan sivitas akademika
Unisba yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati, melalui ketulusan
hati yang sedalam-dalamnya kami sampaikan jazâkumullâhu khairan katsîran. Mudahmudahan karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah
yang tiada henti-hentinya mengalirkan pahala. Âmîn.
Kepada Allah Swt. jualah segalanya kami bermohon perlindungan, semoga
tafsir ini tidak keluar dari tuntunan dan petunjuk-Nya. Wallâhu a’lam bi al-shawâb.

Wassalamu’alaikum wb. wb.
Bandung, 08 Rabiul Awal 1431 H
22 Februari 2010 M

Rektor,
Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesorie, MS., Sp.THT-KL(K)
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Ucapan Terima Kasih
Kami panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan
karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga panitia diberi kekuatan untuk
menyelesaikan Tafsir Al-Quran Juz XXVII. Salawat dan salam semoga
dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi akhir zaman yang
telah membimbing umatnya pada jalan yang diridai Allah Swt.
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVII dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 002/L.05/SK/REK/II/2010.
Susunan panitia ini tidak jauh berbeda dengan susunan panitia penyusun tafsir
sebelumnya, demikian juga tentang tenggang waktunya.
Penyusunan Tafsir Juz XXVII ini didahului dengan penyusunan format
penafsiran Al-Quran yang mudah difahami oleh para penafsir maupun para
kontributor dari berbagai disiplin ilmu. Di samping itu, di antara para penafsir
dan para editor telah terjadi kesatuan kesefahaman untuk hal-hal yang prinsip
sehingga terjadi titik temu dalam gaya selingkung yang disepakati. Dengan
situasi yang kondusif tersebut, maka penyusunan Tafsir Juz XXVII lebih
lancar dari penyusunan tafsir Al-Quran juz-juz sebelumnya.
Berkat pertolongan Allah Yang Maha Kuasa dan kerjasama dari seluruh
anggota tim, alhamdulillah permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dapat
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diatasi dan diselesaikan. Hal ini tidak terlepas juga dari masukan berbagai
pakar di bidangnya masing-masing yang tersebar di berbagai fakultas di Unisba.
Tafsir Al-Quran Juz XXVII ini, sulit terwujud tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor
Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. dr. Thaufiq Boesoerie, MS., Sp., THT-KL
(K), yang telah memberi inspirasi, dorongan, dan bantuan sehingga Tafsir
Al-Quran Juz XXVII ini dapat terwujud.
Demikian juga ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh
Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan
dan sokongan dana bagi penyusunan tafsir ini.
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas
kerjasamanya, sehingga tafsir ini dapat diselesaikan, walaupun terdapat
berbagai hambatan dalam penyempurnaannya. Ucapan terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh penulis naskah tafsir yang telah berusaha
menyumbangkan pemikirannya.
Kepada para kontributor yang telah memperluas pemahaman tafsir
ini dengan perkembangan ipteks mutakhir, kami sampaikan terima kasih.
Pengayaan dari para kontributor ini, diharapkan tafsir ini mempunyai
karakteristik tersendiri sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Unisba.
Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penyunting
ahli dan penyunting pelaksana sehingga tafsir ini dapat mudah dibaca dan
difahami oleh berbagai kalangan di masyarakat. Tafsir ini sulit terwujud tanpa
displin, kerjasama, dan kerja keras dari seluruh anggota tim. Oleh karena itu,
kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pengorbanannya.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Juz XXVII ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian menjadi amal saleh di sisi
Allah Swt. Kami mohon kritik dan saran kepada seluruh pembaca bagi perbaikan
tafsir ini di masa yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam
penyusunan tafsir ini. Wallahu alam bi al-shawwab.

Bandung,

Ramadhan 1431 H
17 Agustus 2010 M

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVIII
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Mukadimah
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka
adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 17)

Al-Quran sesungguhnya telah dimudahkan Allah Swt., agar bisa
dipelajari dan dipahami. Firman Allah ini diulang dalam Surah Al-Qamar
ini — yang merupakan salah satu surah dari juz XXVII ini — sebanyak
empat kali, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Pengulangan pesan dalam
Al-Quran ditujukan untuk menegaskan pentingnya Al-Quran untuk dibaca,
dipelajari, dikaji, dan diambil pelajarannya oleh manusia. Namun, hanya
orang-orang yang beriman-lah yang akan mengambil faedah dari Al-Quran
ini.
Dilihat dari tempat turun surah-surah yang terdapat dalam juz XXVII
ini, mayoritas surahnya diturunkan pada periode Mekah sebelum Nabi hijrah
ke Madinah, meski Surah Al-Rahman diperselisihkan tempat turunnya antara
periode Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, dapat dipahami sekiranya juz
XXVII masih berbicara tentang persoalan keimanan kepada Allah Swt.,
Muhammad Saw. sebagai Rasul, Al-Quran, kisah-kisah Nabi terdahulu dengan
umatnya, dan persoalan hari akhir, seperti kiamat, surga, neraka, dan pahala/
balasan yang akan diperoleh di kedua tempat tersebut.
Berikut ini beberapa kilasan tema kandungan surah yang terdapat dalam
juz XXVII, sehingga pembaca dapat memeroleh gambaran sekilas dari isi
surah masing-masing.
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Surah Al-Dzariyyat (surah ke-51). Surah ini mengawali pembicaraan
tentang sumpah Allah mengenai kepastian terjadi kebangkitan manusia dari
alam kubur dengan menampilkan bukti-bukti yang dilihatnya di dunia, seperti
angin yang menggerakkan segala sesuatu yang diterpanya, awan yang
membawa bintik hujan, perahu-perahu yang berjalan di laut dan sungai dengan
mudah, dan malaikat yang membagi-bagi apa yang ditetapkan Allah dalam
mengatur manusia (ayat 1- 14). Allah menjelaskan pula pahala orang-orang
yang bertakwa dengan menyebutkan ciri-ciri mereka ketika hidup di dunia,
antara lain: berbuat ihsan (memberi yang terbaik dari apa yang dimiliki, dan
mengambil haknya yang minimal), “menghidupkan” malam untuk beribadah,
dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, dan memberikan hak
orang lain yang terdapat di dalam hartanya kepada orang yang memintaminta dan orang-orang yang miskin tapi tidak meminta (ayat 15- 23).
Kemudian, Allah Swt., mengisahkan tentang tamu Nabi Ibrahim a.s.
dan tujuan/kepentingan kedatangan mereka untuk menghancurkan kaum
Nabi Luth a.s. (ayat 24 – 37), kisah-kisah Nabi lainnya, seperti Nabi Musa
dan kaumnya, Nabi Hud dan kaum ‘Ad, dan Nabi Saleh bersama kaum Tsamud
(ayat 38 – 46). Pada ayat-ayat berikutnya, Allah Swt., mengalihkan firmanNya kepada tema lain agar pembaca tidak merasa jenuh dan bosan dengan
satu tema saja, yaitu penetapan keesaan Allah dan keagungan kekuasaanNya (ayat 47-51). Pada bagian akhir dari surah ini, Allah mengancam kaum
musyrikin dengan azab-Nya lantaran telah mendustakan Nabi Saw. (ayat
52- 60).
Surah Al-Thur (52). Surah ini menjelaskan tentang kepastian terjadinya
hari kiamat dan ketetapan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang
yang durhaka pada hari yang dijanjikan itu (ayat 1-16), balasan bagi orangorang yang bertakwa dan anugerah nikmat Allah kepada mereka pada hari
kiamat nanti (ayat 17-28), peringatan dan nasihat hendaknya disertai dengan
bukti dan argumen yang membungkam mulut mereka (ayat 29- 34), penetapan
adanya Allah sebagai Pencipta Yang Maha Esa dengan bukti-bukti yang terdapat
di dalam diri manusia sendiri dan alam semesta (ayat 35 – 43), di samping
perintah kepada Nabi-Nya agar berpaling dari orang-orang kafir karena
penolakannya terhadap bukti-bukti yang konkret ( ayat 44 – 49).
Surah Al-Najm (53). Pada surah ini Allah Swt. menjelaskan tentang
penetapan akan kenabian Muhammad Saw., dan penampilan wahyu pertama
(ayat 1- 18), larangan berlaku syirik, lalu penjelasan bahwa berhala-berhala
itu tidak memberi manfaat apa pun (ayat 19 -26), cercaan terhadap kaum
musyrikin karena meyakini malaikat sebagai putri-putri Allah Swt. (ayat 27 –
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30). Dijelaskan pula perbedaan balasan bagi orang yang berbuat ihsan dan
yang berbuat maksiat, serta merinci sifat-sifat orang yang berlaku ihsan (ayat
31-32). Selanjutnya, Allah merendahkan sebagian pembesar musyrik yang
kaya raya lantaran mereka berpaling dari kebenaran (al-haq), kemudian
mengingatkan mereka dengan ajaran yang tercantum di dalam shuhuf
Ibrahim dan Musa a.s. (ayat 33 – 54), dan mengambil pelajaran dan/atau
nasihat dari Al-Quran dan risalah Nabi Saw. Akhirnya, surah ini ditutup dengan
peringatan keras melalui penjelasan-Nya tentang berbagai kengerian pada
hari kiamat (ayat 55 – 62).
Surah Al-Qamar (54). Surah yang ke-54 ini menerangkan tentang
terbelahnya bulan sebagai mukjizat Rasulullah Saw. dan sikap kaum kafirin
terhadap mukjizat tersebut (ayat 1-8); pengulangan kisah-kisah terdahulu
yang meliputi kisah Nabi Nuh as.(ayat 9-17), kisah Ad (kaum Nabi Hud a.s.)
pada ayat18-22, kisah Tsamud (kaum Nabi Saleh a.s.)(ayat 23-32), kisah
kaum Nabi Luth a.s.(ayat 33-40), kisah keluarga Fir’aun (ayat 41-42);dan
diakhiri dengan kecaman atas kaum musyrikin Quraisy serta balasan bagi
orang yang berdosa, di samping balasan bagi orang-orang yang bertakwa
(ayat 43- 55).
Surah Al-Rahman (55). Sebagaimana lazimnya surah-surah Makkiyah
lain, Surah Al-Rahman berkaitan erat dengan nikmat-nikmat Allah, baik yang
besar maupun yang kecil, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai nikmat Ilahi
yang terbesar dan nikmat bagi alam semesta(ayat 1- 13). Dijelaskan pula
tentang beberapa nikmat lain (ayat 14-25); pemberitahuan Allah bahwa
nikmat dan alam semesta ini akan lenyap kecuali Zat Allah Swt.(ayat 2630); penjelasan tentang balasan dan pahala atas amalan manusia di akhirat
(ayat 31-36); informasi tentang hancurnya langit dan keadaan orang yang
durhaka/berdosa pada hari kiamat (ayat 31-36); macam-macam nikmat
Allah atas orang-orang yang beriman di akhirat (ayat 37- 45), dan akhirnya,
penjelasan tentang keadaan surgawi (ayat 46- 61).
Surah Al-Waqi’ah (56). Surah ini termasuk surah Makkiyyah yang
berbicara tentang hari kiamat dengan hal-ihwal akhirat. Dimulai dengan
penjelasan tentang terjadinya kiamat dan pengelompokan manusia yang
muncul setelah kiamat (ayat 1- 12); bermacam-macam nikmat yang
dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang terdahulu beriman (ayat
13- 26); macam-macam nikmat-Nya bagi golongan kanan (ayat 27-40);
macam-macam azab yang ditimpakan kepada golongan kiri (ayat 41- 56);
bukti-bukti adanya Allah dan penetapan kekuasaan-Nya membangkitkan
dan membalas amalan manusia (ayat 57- 74); serta penetapan kenabian
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dan kebenaran Al-Quran serta cercaan terhdap orang-orang musyrik atas
kepercayaannya (ayat 75-96).
Surah Al-Hadid (57). Surah ini termasuk surah Madaniyyah dilihat dari
segi lahirnya, meski ada segelintir ulama yang menyebutnya Makkiyyah. Namun,
pendapat yang terakhir ini dianggap lemah. Surat ke-57 ini berisi tentang
segala makhluk bertasbih kepada Allah di setiap waktu dan alasan-alasannya
(ayat 1-6); perintah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan anjuran berinfak
(ayat 7- 12); keadaan orang-orang munafik pada hari kiamat (ayat 13 -15);
rasa takut kepada Allah (khasy-yatullah), balasan bagi orang yang bersedekah
dan orang-orang yang beriman, dan balasan bagi orang-orang kafir (ayat 1619); perumpamaan kehidupan dunia dan anjuran beramal untuk akhirat (ayat
20 – 21); keterkaitan antara musibah dengan qada dan kadar Allah, serta
penghancuran orang-orang bakhil atas diri mereka sendiri (ayat 22 - 24).
Surah ini ditutup dengan penjelasan tentang tujuan diutusnya Rasulullah Saw,
yaitu berupa undang-undang masyarakat Muslim dan peraturan hukum (ayat
25); serta kesatuan/kesamaan pokok-pokok syariat, dan hubungan Islam
dengan (agama) sebelumnya (ayat 26 – 29).
Demikian selintas isi kandungan surah-surah yang dikemas dalam Juz
XXVII, dengan harapan semoga dapat memicu dan memacu pembaca untuk
menggali kandungan dan hikmah serta pesan-pesan moralnya secara lebih
mendalam. Oleh karena itu, kami persilakan pembaca untuk memeroleh
langsung dari dan dengan menyimak sumber tafsirnya. Dengan cara itu, semoga
Allah Swt., memberi rahmat kepada para pembaca dan pengkaji Al-Quran.
Wallahu A’lam.

Bandung,

7 Ramadhan 1431 H
17 Agustus 2010 M

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVII
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Surah Al-Dzâriyât

Nama Surah
Angin yang menerbangkan debu dan benda-benda, atau memindahkan
benda dari satu tempat ke tempat lainnya, itulah arti dari al-Dzâriyât — nama
surah ini — yang diambil dari ayat pertama.
Surah yang terdiri atas 60 ayat ini termasuk surah Makkiyyah
yang diturunkan setelah Surah Al-Ahqâf (46). Ciri menonjol bahwa
surah ini diturunkan pada periode kehidupan Rasul di Mekah (surah
Makkiyyah) adalah ayatnya pendek-pendek dan kalau dilihat dari isinya,
antara l ain, mengandung ajaran akidah/keimanan, khus usnya
keimanan terhadap balasan amal manusia di akhirat,surga maupun
neraka, dan kisah para Rasul serta umat-umat mereka (Al-Zarqani,
1988: 197).
Surah ini diawali dengan sumpah Allah Swt. dengan menggunakan
empat macam makhluk ciptaan-Nya; angin, awan, kapal/perahu layar,
dan malaikat. Angin berfungsi memindahkan awan yang menimbulkan hujan
dan hembusan angin juga berfungsi mendorong lajunya perahu maupun
kapal layar. Malaikat yang digunakan untuk sumpah Allah Swt. ini adalah
yang bertugas membagi-bagi urusan manusia, menurunkan hujan, rezeki,
dan lainnya.

3
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Latar dan Konteks
Keselarasan/keserasian (munâsabat) dengan surah sebelumnya (Surah
Qâf) adalah sebagai berikut:
(1)
Pada surah sebelumnya disebutkan masalah hari kebangkitan, balasan
surga dan neraka, sedangkan Surah Al-Dzâriyât ini diawali dengan
sumpah Allah Swt. yang menegaskan dan meyakinkan bahwa balasan
amal yang dijanjikan Allah Swt. itu pasti akan terjadi.
(2)
Surah Qâf menjelaskan kehancuran generasi terdahulu secara umum,
sedangkan surah ini menerangkan hal yang sama secara detail, seolaholah menafsirkan masalah-masalah yang belum begitu jelas pada surah
sebelumnya. (Al-Maraghi, XXVII, 1985:173 )
Al-Zuhaili, dalam hal ini, sejalan dengan ahli tafsir pendahulunya. Dia
hanya menambahkan bahwa yang dimaksud dengan generasi terdahulu yang
dihancurkan Allah Swt. itu adalah umat Nabi Nuh, kaum ‘Ad, Tsamud, umat
Nabi Luth, Syu’aib, dan kaum Tubba’. Sedangkan yang diterangkan secara
lebih terperinci pada surah ini adalah kisah Ibrahim, Luth, Musa, Hud, Shaleh,
dan Nuh a.s.
Substansi
Tema Surah Al-Dzâriyât ini, seperti surah-surah Makkiyyah lainnya,
menegaskan pokok-pokok akidah dan keimanan, seperti tauhid, kerasulan,
dan hari kebangkitan. Sebaliknya, surah ini menafikkan kemusyrikan,
pendustaan terhadap Rasul, dan pengingkaran terhadap kehidupan kembali
di akhirat.
Surah ini dimulai dengan penjelasan tentang kehebatan hukum alam yang
dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan dan kehidupan kembali di akhirat.
Kehebatan hukum alam itu dicontohkan pada angin yang dapat bertiup dan
menerbangkan serta memindahkan benda lain dari satu tempat ke tempat lain —
seperti awan yang berproses pengembunan dan menjadi air hujan, perahu/kapal
layar yang melaju di lautan maupun sungai karena tiupan angin. Kemahakuasaan
Allah Swt. itu diperkuat dengan malaikat yang bertugas menyampaikan ketentuanketentuan Tuhan dalam mengelola urusan makhluk-Nya.
Kemudian, surah ini menerangkan kondisi kaum kafir Mekah dan lainnya
yang mendustakan Al-Quran dan akhirat, serta azab yang sangat pedih di
neraka Jahanam yang bakal menimpa mereka kelak. Ancaman (wâ dun) ini,
sebagaimana biasa terdapat dalam satu surah, diikuti dengan janji (wa’dun)
yang diberikan kepada orang-orang Mukmin yang bertakwa kelak di akhirat,
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yakni berupa surga yang penuh dengan kenikmatan.
Adanya janji dan ancaman dimaksudkan agar orang yang mampu
menggunakan kecerdasan akal dan pikirannya dapat membedakan antara
dua kondisi yang dialami umat manusia tersebut dan selanjutnya mampu
mengambil pelajaran dari keduanya.
Untuk mempertegas dan meyakinkan adanya pembalasan di akhirat
tersebut, ayat-ayat yang terdapat pada Surah Al-Dzâriyât ini mengisyaratkan
kemahakuasaan dan keesaan Allah Swt. Bukti keesaan dan kemahakuasaan
Allah Swt. itu terdapat pada bumi, langit, orang, dan rezeki yang dinikmati
hamba-hamba-Nya. Ayat-ayat itu kemudian menerangkan akibat yang menimpa
umat generasi terdahulu yang mendustakan Rasul, yakni azab duniawi yang
menghancurkan mereka; umat Nabi Ibrahim, Luth, Musa, Nuh, kaum ‘Ad, dan
Tsamud. Penuturan kisah para Rasul dan umatnya ini berfungsi menghibur hati
Rasul Saw. yang senantiasa mendapat tantangan dan perlakuan keji dari
kaumnya.
Kajian surah ini kemudian kembali menerangkan penciptaan langit dan
bumi, makhluk yang berpasangan (laki-laki dan perempuan) agar manusia dan
hewan dapat mengembangkan dan mempertahankan keberadaan mereka.
Pembahasan itu diikuti dengan perintah agar menempuh jalan hidup yang
seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, menghindari bahaya dalam
kehidupan, larangan menyekutukan Allah Swt., dan informasi bahwa pendustaan
terhadap Rasul itu akan selalu berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam ayat ini juga diperintahkan agar Nabi Saw. menghindari orang-orang
yang mendustakannya itu dan selalu mengingatkan kepada orang-orang beriman
karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi mereka.
Surah ini diakhiri dengan penjelasan tentang tujuan penciptaan jin dan
manusia, yakni agar bermakrifat kepada Allah Swt. dan beribadah kepadaNya dengan ikhlas. Kemudian diterangkan bahwa Allah Swt. akan memberi
rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia pun telah menyediakan untuk orangorang kafir, musyrik, dan yang menzalimi diri sendiri, azab yang pedih di hari
kiamat. Mereka juga mendapat peringatan keras bahwa ancaman azab
duniawi, seperti umat terdahulu, mungkin dapat menimpa mereka pula.
Sumpah tentang Adanya Kebangkitan Alam Kubur (Ayat 1-14)
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(1) Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat; (2) Dan awan yang
mengandung hujan; (3) Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah;
(4) Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan; (5) Sesungguhnya
apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar; (6) Dan sesungguhnya (hari)
pembalasan pasti terjadi; (7) Demi langit yang mempunyai jalan-jalan;
(8) Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat;
(9) Dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan;
(10) Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta; (11) (Yaitu) orangorang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai; (12) Mereka bertanya,
“Bilakah hari pembalasan itu?” (13) (Hari pembalasan itu) ialah pada hari
ketika mereka diazab di atas api neraka; (14) (Dikatakan kepada mereka),
“Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan.”
(QS Al-Dzâriyât [51]: 1-14)
Penjelasan Ayat
Sebelum menjelaskan makna ayat demi ayat, Al-Maraghi (XXVII, 1985:
174-175) menjelaskan pentingnya sumpah pada surah ini sebagai berikut:
(1)
Walaupun telah dijelaskan adanya mahsyar pada ayat sebelumnya,
orang-orang kafir tetap mendustakannya. Oleh karena itu, mereka harus
diyakinkan dengan sumpah bahwa apa yang telah dijanjikan kepada
mereka, kebangkitan dari alam kubur dan kehidupan akhirat itu, pasti
terjadi.
(2)
Setiap sumpah yang diikrarkan Allah Swt. dalam Al-Quran menunjukkan
kemahakuasaan-Nya yang diungkapkan dalam bentuk sumpah, seperti
ucapan seorang yang mendapat nikmat kepada pemberi nikmat: “Sungguh
banyak nikmat yang Engkau anugerahkan, aku senantiasa bersyukur
kepada-Mu.” Penyebutan nikmat adalah menjadi sebab adanya kontinuitas
syukur nikmat yang diungkapkan dalam bentuk sumpah.
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Pada surah-surah yang dimulai dengan sumpah Allah Swt., yang tidak
menggunakan huruf-huruf muqaththa’ah—seperti alif lâm mîm dan lainlain—menunjukkan salah satu dari tiga pokok ajaran keimanan; keesaan
Allah Swt., kerasulan/risalah, dan mahsyar/akhirat yang merupakan
kesempurnaan sistem keimanan. Qasam/sumpah Allah Swt. pada Surah
Al-Shâffât (37) menegaskan keesaan Allah Swt.;
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
Sumpah Allah Swt. pada Surah Al-Najm dan Surah Al-Dhuhâ
menegaskan kerasulan/risalah Muhammad Saw. Pada Surah Al-Najm
(53): 1-2, diungkapkan yang artinya:
(1) Demi bintang ketika terbenam; (2) Kawanmu (Muhammad) tidak
sesat dan tidak pula keliru.
Dan pada Surah Al-Dhuhâ (93): 1-3 diterangkan, yang artinya:
(1) Demi waktu matahari sepenggalahan naik; (2) Dan demi malam
apabila telah sunyi (gelap); (3) Tuhanmu tidak meninggalkan kamu
dan tidak (pula) benci kepadamu.

(4)

Tentang penetapan dan penegasan adanya hari kebangkitan dari kubur
diungkapkan dalam bentuk-bentuk sumpah pada beberapa surah lain
dalam Al-Quran.
Surah yang di dalamnya terdapat sumpah untuk menegaskan keesaan
Allah Swt. menggunakan benda-benda tidak bergerak.
Demi (rombongan) yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya. (QS
Al-Shâffât [37]: 1)
Dan sumpah yang berfungsi menegaskan adanya mahsyar diungkapkan
dengan menggunakan benda-benda bergerak karena sifat yaum
mahsyar (hari dikumpulkan manusia di Padang Mahsyar) itu
mengandung pengertian itu.
Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat. (QS AlDzâriyât [51]:1)

(5)

Sumpah Allah Swt. yang menyebut nama angin, awan, kapal/ perahu
layar dan lain-lainnya, karena mahsyar itu tempat berkumpul sekaligus
sebagai tempat mulainya berpisah, maka pengungkapannya dengan
menggunakan benda bergerak itu lebih cocok.
Orang-orang Arab Quraisy sangat menjaga diri dari sumpah palsu,
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karena diyakini menyimpang dari keutamaan. Rasulullah hidup di
lingkungan yang mengetahui dan meyakini bahwa sumpah itu hanya
digunakan untuk menegaskan suatu kebenaran dan keutamaan.

Orang-orang musyrik, sebagaimana telah diterangkan dalam Surah
Qâf, bersikukuh mengingkari hari kebangkitan dari kubur dan mahsyar
walaupun telah diterangkan dengan bukti dan argumen yang meyakinkan.
Oleh karena itu, penjelasan masalah yang sama pada ayat ini dikukuhkan
dengan sumpah, sebagaimana diterangkan pada awal Surah Al-Dzâriyât ini.

         
     
     
(1) Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat; (2) Dan awan
yang mengandung hujan; (3) Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah;
(4) Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan; (5) Sesungguhnya
apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar; (6) Dan Sesungguhnya (hari)
pembalasan pasti terjadi. (QS Al-Dzâriyât [51]: 1-6)
Untuk meyakinkan adanya hari mahsyar, Allah Swt. bersumpah dengan
benda-benda bergerak, karena hari mahsyar itu mengandung makna
berkumpul, bergerak, dan berpencar. Oleh karena itu, sumpah dengan
menggunakan benda-benda bergerak lebih cocok. Allah Swt. bersumpah
dengan menggunakan angin yang selalu berhembus yang bisa menebarkan
debu, dan benda-benda beredar yang mengikuti gaya tarik bumi. Kemudian
menggunakan awan yang mengandung air yang memiliki berat jenis yang
lebih besar, sehingga dapat turun ke bumi.
Selanjutnya, Allah Swt. menggunakan kapal/perahu layar yang melaju
di atas air, dan menggunakan malaikat yang selalu bergerak membagikan
rezeki dan air hujan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap malaikat mempunyai
tugas-tugas yang bersifat khusus; Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada
para Nabi, Mikail bertugas menyampaikan rezeki, dan kasih sayang, Israfil
bertugas meniup sangkakala, dan Izrail bertugas menyabut nyawa.
Sumpah pada ayat ini berfungsi meyakinkan tentang kebenaran adanya
hari mahsyar yang juga telah diisyaratkan oleh ayat-ayat yang terdapat pada
surah sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang musyrik
Mekah dan lainnya mengingkari hari kebangkitan dari kubur dan tetap
berkubang dengan kekufurannya walaupun telah ada dalil dan ajaran yang
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menunjukkan keberadaannya.
Sumpah Allah Swt. dengan menggunakan makhluk-makhluk-Nya yang
mengagumkan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, untuk
meyakinkan bahwa yang telah dijanjikan kepada manusia tentang adanya
hari mahsyar dan kehidupan di akhirat adalah benar dan balasan amal yang
berupa pahala dan siksa adalah sebagai konsekuensi yang tidak bisa diingkari.
Hikmah yang terkandung pada surah ini dan lainnya selaras dengan
persepsi orang-orang Arab bahwa Nabi Muhammad Saw. memiliki argumen
yang kuat, sehingga kalau berdebat dengan mereka pasti menang. Oleh karena
itu, Allah Swt. bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya yang hebat dan
mulia agar mereka memaklumi kembali tentang kebenaran ucapan dan
ajarannya berdasarkan bukti dan argumen yang kuat tersebut. Mereka juga
berkeyakinan bahwa sumpah palsu itu berbahaya dan akan membahayakan
pelakunya.
Selaras dengan itu, Allah Swt. bersumpah di hadapan mereka agar
dapat memberi keyakinan yang mantap. Mereka pun yakin bahwa Muhammad
Saw., itu tidak pernah bersumpah palsu yang menimbulkan akibat yang buruk.
Sebaliknya, dengan sumpah yang beliau lakukan itu menimbulkan akibat yang
baik dan menambah kemuliaan yang membuktikan bahwa beliau itu sosok
yang jujur dan benar.
Seluruh sumpah Allah Swt. itu adalah sebagai bukti yang tidak
terbantahkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan mayat-mayat dari
kuburnya. Siapa pun yang mampu menciptakan sesuatu dan mengelolanya
tentu saja mampu untuk menciptakannya kembali setelah hancur. Allah Swt.
yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, tentu saja,
Dia juga berkuasa membangkitkan orang yang telah mati dari kuburnya dan
akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Berdasarkan logika sekalipun hal ini
bisa kita pahami.

           
 
(7) Demi langit yang mempunyai jalan-jalan; (8) Sesungguhnya kamu benarbenar dalam keadaan berbeda pendapat; (9) Dipalingkan daripadanya (Rasul
dan Al-Quran) orang yang dipalingkan. (QS Al-Dzâriyât [51]: 7-9)
Demi langit yang memiliki keindahan dan keteraturan hukum alam
(sunnatullah) yang indah dan mengagumkan. Kata al-hubuk mengandung
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arti garis edar yang tetap dan teratur bagi planet-planet, bintang-bintang,
dan benda-benda langit lainnya. Ayat lain yang sejalan dengan ayat 7 surah
ini adalah Surah Al-Thâriq (86) ayat 11, yang artinya “Demi langit yang
mengandung hujan.”
Dan Surah Al-Burûj (85) ayat 1 menerangkan, yang artinya “Demi langit
yang mempunyai gugusan bintang.”
Perhatikan! Langit yang merupakan bangunan yang kokoh, indah, dan
memiliki jalan-jalan/garis edar yang tetap dan teratur bagi benda-bendanya—
planet-planet, bintang-bintang, dan meteor-meteor—sehingga tidak
bertabrakan satu sama lainnya. Setelah mengetahui keindahan dan kehebatan
ciptaan-Nya Allah Swt. sendiri secara tidak langsung menyindir orang-orang
kafir itu, kenapa kalian (hai orang-orang kafir) memiliki pendapat yang berbedabeda dan kontroversial satu sama lain tentang Al-Quran dan Rasul? Kadangkadang kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu syair, sihir, mantra, dan ceritacerita kuno. Pada kesempatan lain, kalian mengatakan bahwa Rasul itu ahli
syair (sastrawan), ahli sihir, dukun, dan orang gila. Pada dasarnya, orangorang musyrikin Quraisy itu berusaha melecehkan Al-Quran dan keimanan
serta mendustakan keduanya. Mereka itu sesat dan menyesatkan, bodoh dan
tidak mau memahami. Itu ucapan dan pendapat yang sesat dan memalingkan
orang lain untuk beriman kepada Rasul Saw. Tuduhan bahwa Muhammad
Saw. itu sebagai ahli syair, tukang sihir, dan dukun, berarti masih menganggap
bahwa beliau itu masih memiliki kecerdasan. Namun, ketika menuduh beliau
sebagai orang gila, berarti pula menuduh beliau sebagai orang yang tidak
berakal. Itulah kerancuan berpikir orang-orang musyrikin Quraisy.
Al-Maraghi (IX: 186) mengatakan, sumpah dengan langit yang
bertaburan bintang yang demikian indah dan menakjubkan itu selaras dengan
keheranan terhadap sikap orang-orang kafir Quraisy yang memiliki pendapat
yang berbeda-beda tentang Muhammad Saw. dan Al-Quran. Sungguh aneh
sikap dan pendapat mereka itu. Mereka sepakat mengagumi keagungan dan
keindahan langit yang merupakan ciptaan Allah Swt., tapi tidak seragam dalam
menyikapi kedatangan seorang Rasul sebagai utusan Allah Swt. — yang telah
mereka akui sebagai orang jujur (Al-Amîn) — dan Al-Quran yang diwahyukan
kepadanya. Beliau dikatakan sebagai ahli syair atau tukang sihir, dan Al-Quran
tentu sebagai produk dari dua profesi tersebut — syair atau sihir.
Pada ayat 10 dan 11, Allah Swt. berfirman:
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(10) Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta; (11) (Yaitu) orangorang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. (QS Al-Dzâriyât [51]:
10-11)
Alangkah buruk dan tercelanya para pendusta yang mempunyai pendapat
beragam, yang penuh dengan keraguan, tentang janji dan ancaman Allah
Swt. di hari akhirat itu. Mereka berkutat dengan kebodohan, keraguan, dan
kekufuran terhadap perintah Allah Swt. Kondisi inilah yang menjadi penyebab
adanya kecaman terhadap mereka. Sejalan dengan ayat ini, Allah Swt.
berfirman pada surah ‘Abasa (80) ayat 17, yang artinya: “Binasalah manusia;
alangkah amat sangat kekafirannya?”
Keraguan orang-orang kafir tentang hari pembalasan di akhirat itu
diungkapkan pada ayat 12 surah ini,

    
Mereka bertanya, “Bilakah hari pembalasan itu?” (QS Al-Dzâriyât [51]: 12)
Orang-orang kafir itu bertanya kepada Muhammad Saw. dengan nada
yang penuh penghinaan, “Kapan terjadinya hari pembalasan itu?” Apa maksud
petanyaan itu kalau mereka tidak mempercayai kedatangannya. Padahal, di
antara mereka itu ada orang yang selalu memperhatikan pekerjaan dan kondisi
hamba dan pekerjanya. Jika pekerjaannya baik, akan diberi imbalan; dan jika
sebaliknya, akan dimarahi atau disiksa.
Sejalan dengan realitas yang mereka saksikan dan alami, maka
sangatlah logis kalau Zat Yang Maha Bijaksana itu tidak pernah mengabaikan
hamba-Nya—termasuk memberi balasan di akhirat. Dia telah menciptakan
mereka di dunia ini dan menyediakan segala kebutuhan hidupnya. Alangkah
tidak logisnya kalau Allah Swt. tidak berkuasa menghidupkan mereka kembali
pada hari akhirat dan memberi balasan sesuai dengan amalnya di dunia (AlMaraghi, IX, 1985: 176-177 )
Pertanyaan orang-orang kafir itu dijawab pada ayat 13 dan 14,

           
 
 
(13) (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api
neraka; (14) (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah azabmu itu. inilah azab
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yang dulu kamu minta untuk disegerakan.” (QS Al-Dzâriyât [51]: 13-14)
Pada hari pembalasan itu, orang-orang kafir akan dibakar di neraka
Jahanam, lalu penjaga neraka itu berkata, “Rasakan pedihnya azab yang
engkau tantang untuk disegerakan kedatangannya itu! Saksikan dan rasakan
balasan yang kalian dustakan!
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
Pengagungan terhadap muqsam bih, yaitu angin yang kuat
hembusannya, awan yang mengandung air hujan yang menyebabkan
datangnya rezeki, kapal/perahu yang dapat meluncur di atas air, dan
malaikat yang membagi-bagikan air hujan, rezeki kepada hamba-hamba
Allah Swt., dan mengatur urusan-urusan mereka. Allah Swt. memiliki
kewenangan untuk bersumpah dengan menggunakan apa pun sesuai
kehendak-Nya, kapan pun yang Dia kehendaki, dan untuk masalah apa
pun yang Dia kehendaki.
Jika diperhatikan, setiap surah yang tidak diawali dengan huruf-huruf
muqaththa’ah/tahajji (huruf hijaiyyah yang terputus-putus: alif- lâm mim, dan lain-lain) seperti Surah Al-Dzâriyât ini, maka muqsam ‘alaih
(objek sumpah) itu adalah salah satu dari pokok-pokok akidah: tauhid,
kerasulan, dan kebangkitan dari kubur. Sedangkan tujuan sumpah pada
surah ini untuk menegaskan ajaran tauhid seperti yang diterangkan
pula pada Surah Al-Shâffât (37) ayat 4, “Sesungguhnya Tuhanmu benarbenar Esa.” Surah Al-Dhuhâ dan Surah Al-Najm (53) menegaskan
tentang kebenaran kerasulan Muhammad Saw. Pada Surah Al-Najm
(53) ayat 2, dikatakan, “Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak
pula keliru.” Dan Surah Al-Dhuhâ (93) ayat 1-3 dikatakan, “(1) Demi
waktu matahari sepenggalahan naik; (2) Dan demi malam apabila telah
sunyi (gelap); (3) Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula)
membencimu.”
Maksudnya, ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw.
terhenti untuk sementara waktu, orang-orang musyrik berkata,
“Tuhannya (Muhammad) telah meninggalkannya dan benci kepadanya.”
Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik
itu. Sedangkan surah-surah lainnya menegaskan adanya hari
pembalasan di akhirat.
Perlu diperhatikan pula bahwa Allah Swt. bersumpah dengan bentuk

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Dzâriyât

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

13

kata jama’ mu’annats salim (bentuk jamak bagi perempuan yang
selamat dari perubahan dari kata tunggalnya) dalam lima surah. Pada
surah Al-Shâffât, dalam menegaskan keesaan-Nya, Allah Swt.
bersumpah dengan menggunakan benda-benda yang tidak bergerak;
sedangkan pada empat surah lainnya, dalam menegaskan keimanan
terhadap al-hasyr, Allah Swt. menggunakan benda-benda bergerak;
wa al-Dzâriyât, wa al-Mursalât, wa al-Nâzi’ât, dan wa al-Mursalât karena
yaum al-mahsyar memiliki sifat berkumpul, berpisah dan berpencar.
Oleh karena itu, menggunakan benda bergerak, lebih cocok.
Sumpah itu untuk meyakinkan kebenaran janji Allah Swt. tentang
adanya mahsyar, hari kebangkitan, dan tempat kembali/menetap di
akhirat, balasan, hisab, pahala, dan siksa.
Pada awal surah ini, Allah Swt. pun bersumpah dengan menggunakan
langit yang kokoh, indah, dengan bintang-bintang yang beredar secara
teratur pada garis edarnya, untuk menegaskan bahwa kaum musyrikin
berbeda pendapat tentang eksistensi Allah Swt. Mereka berkata bahwa
Allah Swt. itu pencipta seluruh langit dan bumi, namun mereka
menyembah berhala. Terhadap Rasul, mereka berkata bahwa beliau
itu gila dan pada kesempatan lain, mereka katakan tukang sihir yang
tentu saja berakal. Pada masalah mahsyar, mereka mengatakan tidak
ada mahsyar dan kehidupan di akhirat, namun di kesempatan lain
mereka berkeyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah
itu sebagai penolong-ponolong mereka di sisi Allah Swt. Demikian itulah
inkonsistensi pendapat dan ucapan orang-orang musyrik itu.
Mereka menghindar untuk mengimani Allah Swt., Rasul, dan Al-Quran.
Padahal, di kalangan mereka sudah tertanam keyakinan adanya Allah
Swt. yang menciptakan langit dan bumi serta memberi rezeki kepada
mereka.
Allah Swt. mengutuk para pendusta yang tidak konsisten dalam
berpendapat dan berbicara. Pada dasarnya, mereka meragukan janji
dan ancaman Allah Swt. di akhirat. Mereka berkata, “Kami tidak akan
dibangkitkan lagi setelah mati.” Mereka menuduh tanpa dasar bahwa
Muhammad itu gila, pendusta, tukang sihir, dan ahli syair. Padahal mereka
itu tidak tahu dan mengabaikan perintah. Kutukan Allah Swt. kepada
mereka akan terwujud, dengan kata lain—kutukan Allah Swt. berarti
kehancuran.
Kaum musyrikin dan lainnya dari bangsa Arab, keras kepala, penentang,
dan kukuh dalam kekufuran. Hal ini tampak ketika mereka bertanya
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tentang waktu terjadinya hari kiamat dengan nada menghina dan
meremehkan, “Kapan terjadinya hari pertanggungjawaban amal
(hisab)?” Allah Swt. menjawab pertanyaan itu, “Hari itu kalian akan
dibakar di dalam neraka sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka,”
dan penjaga neraka itu mengatakan, “Rasakan kepedihan siksanya
sebagai imbalan atas pendustaan kalian terhadapnya. Azab inilah yang
pernah kalian minta untuk disegerakan kedatangannya.”
***

Sifat-Sifat dan Pahala bagi Orang Bertakwa (Ayat 15-23)

            
           
          
           
          
 
(15) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tamantaman (surga) dan mata air-mata air; (16) Sambil menerima segala
pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia
adalah orang-orang yang berbuat kebaikan; (17) Di dunia mereka sedikit
sekali tidur di waktu malam; (18) Dan selalu memohonkan ampunan di
waktu pagi sebelum fajar; (19) Dan pada harta-harta mereka ada hak
untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
bagian; (20) Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
orang-orang yang yakin; (21) Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah
kamu tidak memerhatikan? (22) Dan di langit terdapat (sebab-sebab)
rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu; (23) Maka,
demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah
benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan. (QS
Al-Dzâriyât [51]: 15-23)
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Latar dan Konteks
Latar belakang turunnya ayat 19, menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim dari Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hanafiah bahwa Rasulullah
Saw. mengutus pasukan kecil untuk menaklukkan musuh, ternyata mengalami
kemenangan dan mendapat ghanîmah (rampasan perang). Pasukan yang
dikirim berikutnya walaupun berangkat dengan semangat tinggi, namun tidak
memeroleh ghanîmah. Maka turunlah ayat ini,

     
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS Al-Dzâriyât [51]: 15)
Ibnu Katsir (IV, t.t.: 235) berkomentar, peristiwa yang melatarbelakangi
turunnya ayat mengindikasikan bahwa ayat itu termasuk ayat Madaniyyah,
namun yang jelas bahwa Surah Al-Dzâriyât itu termasuk surah Makkiyyah,
termasuk ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.
Ibnu Abbas berpendapat, “Benar, selain zakat, harta boleh diberikan
kepada keluarga, untuk menjamu tamu, membantu meringankan
kebutuhan orang lain, dan membantu orang miskin yang tidak memintaminta. Ibnu Arabi menegaskan bahwa surah ini Makkiyyah, sedangkan
kewajiban zakat diturunkan pada periode Madinah.
Dilihat dari munasabat (konteks ayat), akan terlihat bahwa setelah
menerangkan kondisi orang-orang kafir yang mendustakan hari
kebangkitan dari kubur, mengingkari kerasulan Muhammad Saw., dan
beribadah kepada berhala di samping Allah Swt., Allah Swt. selanjutnya,
menerangkan kondisi hamba-Nya yang bertolak belakang dengan keadaan
mereka itu, yakni Mukmin yang bertakwa, sifat-sfat mereka, dan pahala
yang akan mereka terima di akhirat kelak.
Penjelasan Ayat
Firman Allah ayat 15 dari surah ini menyatakan,

     
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman
(surga) dan mata air-mata air. (QS Al-Dzâriyât [51]: 15)
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Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi
perbuatan yang dapat mengakibatkan dosa dan azab-Nya (adalah mereka
yang melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya). Pada hari
pembalasan kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam taman-taman surga
yang di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Mereka akan menerima
anugerah itu dengan penuh keridaan dan kegembiraan. Di lain pihak, Allah
pun meridainya. Kondisi ini bertolak belakang dengan nasib orang-orang kafir
dan durhaka. Mereka mendapat azab yang pedih. Dalam keadaan terbelenggu
mereka dibakar di dalam neraka.
Firman Allah, âkhidzîna, menurut Al-Zamakhsyari, mengandung arti
menerima dengan senang hati dan kerelaan, seperti Firman Allah, wa
ya’khudzu al-shadaqâti (Surah Al-Taubah [9]: 10) yang berarti menerima
sedekah itu. Menurut satu pendapat, kata al-akhdzu berarti memiliki. Dikatakan
bikam akhadztu hâdzâ? Seolah-olah mereka membelinya dengan uang sendiri.
Yang jelas, kata al-akhdzu dalam konteks ini mengisyaratkan/menunjukkan
bahwa mereka menerima anugerah Tuhan itu karena waktu di dunia mereka
melakukan ibadah dengan baik, dan penuh ketaatan. Oleh karena itu, ayat 16
menerangkan argumen tersebut.

          
Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka
sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS AlDzâriyât [51]: 16)
Karena, mereka di dunia melakukan amal saleh dengan baik, selalu
murâqabah (merasa diri diawasi Allah Swt.), seperti firman-Nya pada Surah
Al-Hâqqah (69) ayat 24, yang artinya:
(kepada mereka dikatakan), “Makan dan minumlah dengan enak disebabkan
amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.”
Kemudian Allah Swt. menerangkan kebaikan mereka dalam beramal
pada ayat 17 sebagai berikut:

      
Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. (QS Al-Dzâriyât [51]: 17)
Mereka menggunakan sedikit waktu malam untuk tidur, dan sebagian
besarnya mereka gunakan untuk salat malam. Huruf mâ pada ayat itu hanya
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huruf tambahan menurut pendapat yang populer. Kata qalîlan (sedikit) adalah
zharaf (keterangan waktu). Boleh juga kata mâ dijadikan sifat mashdar (asal
kata), sehingga berarti sedikit tidur malam. Imam Al-Zamakhsyari menolak
pendapat yang mengatakan bahwa kata mâ berfungsi menafikkan, sehingga
berarti “mereka itu pada waktu sedikit di malam hari tidak tidur. Al-Zamakhsyari
melanjutkan, kata itu tidak boleh dianggap mâ nâfiyah karena setelah mâ
tidak memengaruhi makna sebelumnya. (Al-Kasysyâf, III, t.t. =168).
Selanjutnya, ayat 18 menerangkan,

   
Dan selalu mohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. (QS Al-Dzâriyât
[51]: 18)
Pada bagian akhir malam, mereka berdoa kepada Allah, Allâhumma
ighfir lanâ wa irhamnâ (ya Allah, ampunilah dan sayangilah kami). Mereka
adalah orang-orang yang menggunakan sebagian besar malam hari untuk
salat tahajud, apabila sudah masuk waktu sahur (menjelang akhir malam),
mereka memohon ampun kepada Allah Swt. Mereka orang yang selalu
melanggengkan bertaubat dari maksiat. Inilah sosok seorang mulia yang selalu
melakukan pekerjaan yang termulia. Kebalikan dari sosok itu adalah orang
yang durhaka dan tercela. Dia meremehkan/mengabaikan waktu malam untuk
ibadah. Dia adalah orang yang sedikit berbuat, namun berharap mendapat
balasan/imbalan yang banyak. Al-Hasan berkata, “Perpanjang waktu salat
malam sampai datangnya waktu sahur, dan pergunakan waktu sahur itu untuk
mulai memohon ampunan Allah Swt.”
Banyak ahli tafsir mengutip ayat yang menerangkan pribadi Nabi Ya’qub
yang berkata kepada anak-anaknya, seperti terdapat pada Surah Yûsuf (12)
ayat 98, yang artinya:
Ya’qub berkata, “Aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku.
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Ya’qub berkata, “Akhirkan sampai waktu sahur, permohonan ampun untuk
mereka itu.”
Setelah menyifati mereka dengan banyaknya melakukan ibadah salat
yang merupakan ibadah badaniyah/fisik, Allah Swt. memberi sifat yang lain
bagi mereka, yaitu melaksanakan ibadah maliyah/materi,
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Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS Al-Dzâriyât [51]: 19)
Mereka sisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang fakir dan membutuhkan bantuan, sebagai suatu kebajikan yang didasari
keikhlasan dan untuk sarana menyambungkan silaturahim antarsesama. Yang
dimaksud al-sâil pada ayat ini adalah orang fakir yang meminta, sedangkan
al-mahrûm adalah orang fakir yang malu/tidak mau meminta-minta, sehingga
orang lain mengiranya sebagai orang yang berkecukupan, lalu tidak
memberinya sedekah.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah yang mengatakan:
Bukanlah yang disebut orang miskin itu orang yang berkeliling menengadahkan
tangan untuk meminta-minta sesuap atau dua suap makanan, sebutir atau
dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin itu orang yang tidak memiliki
sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Maka, pahamilah kondisinya itu dan
bersedekahlah kepadanya.
Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis dari Abu
Hurairah yang menceritakan bahwa Rasul Saw. Bersabda, “Bukanlah seorang
miskin itu orang yang hanya sekadar diberi sebutir atau dua butir kurma,
sesuap atau dua suap makanan.” Konon Rasul pun pernah ditanya, “Siapa
orang miskin itu?” Beliau menjawab, “Orang miskin adalah orang yang tidak
memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, dan tidak diketahui tempat
tinggal tetapnya. Maka bersedekahlah kepada mereka! Dia adalah miskin yang
tidak meminta-minta.”
Peminta-minta itu memiliki hak, sesuai dengan keterangan Hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Husain Ibnu Ali r.a. yang
menerangkan bahwa Rasul bersabda, “Seorang peminta-minta itu mempunyai
hak walaupun dia datang dengan menunggang kuda.”
Pendapat yang masyhur tentang masalah hak, yakni kadar tertentu
yang diketahui berdasarkan syarak, yaitu zakat. Itulah pendapat yang dianggap
kuat oleh Ibnu Arabi, Al-Jashshash, Al-Razi r.a., yang mengutip pendapat Ibnu
Abbas, “Kewajiban zakat itu menafikkan kewajiban sedekah lainnya.”
Muhammad Ibnu Sirin dan Qatadah berpendapat, “Yang benar di sini adalah
zakat wajib.” Ibnu Arabi berpendapat, “Makna yang terkuat dalam ayat ini
adalah zakat,” sesuai dengan firman Allah pada Surah Al-Ma’ârij (70) ayat 24
-25, yang artinya:
(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu; (25)
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa
(yang tidak mau meminta).
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Haqqun ma’lûm pada ayat ini berarti zakat yang telah diterangkan oleh
syarak tentang kadar, jenis, dan waktunya. Adapun selainnya sebagaimana
sering dianggap orang sebagai zakat, kadarnya tidak tertentu, karena kadarnya,
jenisnya dan waktunya tidak jelas. (Al-Jashshash, III: 412, Ibnu Arabi, IV:
1718, Tafsir Al-Razi, XXVIII: 205, dan Tafsir Al-Qurthubi, XVII: 38).
Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu
Hurairah dari Nabi Saw. yang bersabda, “Apabila menunaikan zakat hartamu,
maka engkau telah menunaikan haknya yang ada pada dirimu.” Abu Sa’id AlKhudri meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, “Jika telah menunaikan kewajiban
zakat hartamu, berarti engkau telah melaksanakan hak yang menjadi
kewajibanmu.”
Menurut Al-Jashshash (III: 412), hadis ini dijadikan dasar bagi orang
yang berpendapat bahwa hak yang tertentu itu berarti zakat, padahal yang
benar - tidak ada hak bagi pemilik harta dan lainnya. Akan tetapi, Mundzir
Ibnu Sa’id berpendapat bahwa yang dimaksud hak pada ayat itu adalah zakat
wajib.
Walaupun pendapat ini dipandang sahih, menurut pendapat mayoritas
Ulama Tafsir bahwa surah ini Makkiyyah, sedangkan kewajiban zakat pada
periode Madinah dengan ayat Madaniyyah. Jika kata al-haq pada ayat di atas
diartikan zakat, maka pelakunya tidak diberi sifat terpuji karena setiap Muslim
juga wajib menunaikan zakat hartanya. Yang jelas, maksud ayat di atas adalah
sedekah sunah, bukan zakat wajib. Maksudnya, sedekah yang diberikan pada
jalan kebaikan dan berfungsi menyambungkan silaturahim. Ibnu Umar
menerangkan bahwa seorang laki-laki bertanya tentang makna al-haq, Rasul
menjawab, “Maksudnya adalah zakat,” sedangkan hak-hak lainnya bermakna
pemberian sedekah secara umum.
Orang yang berpendapat bahwa pada harta ada hak lain selain zakat
mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan Al-Sya’bi dari
Fathimah Binti Qais yang bertanya kepada Rasul Saw., “Apakah pada harta
ada hak selain zakat?” Rasul kemudian membacakan Surah Al-Baqarah (2)
ayat 177, yang artinya:
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,
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dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka
itulah orang-orang yang bertakwa.
Kemudian beliau menyebutkan zakat setelah membacakan ayat: wa
âta al-mâla ‘âla hubbihî … (Al-Jashshash, II: 411).
***
Allah Swt. kemudian menegaskan kembali terjadinya al-mahsyar dan
dalil yang menunjukkan kemahakuasaan-Nya dengan bukti-bukti ayat-ayat Allah
di bumi wa fi al-ardh âyâtun li al-mûqinîn.

    
Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 1 bagi orang-orang
yang yakin. 1 (QS Al-Dzâriyât [51]: 20)
Pada benda-benda bumi—seperti gunung-gunung, lembah-lembah,
tanah tandus, sungai, lautan, dan beraneka jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan,
serta manusia dengan beraneka macam bahasa, warna kulit, kemauan,
kemampuan akal, pemahaman, dan struktur tubuh, merupakan ciptaan yang
menakjubkan. Semua itu adalah bukti nyata yang menunjukkan keagungan
Sang Pencipta dan Kemahakuasaan-Nya bagi orang-orang yang yakin adanya
Allah Swt., karena mereka-lah yang mengakui ada-Nya, memahami eksistensiNya, dan mengambil manfaat dari ayat-ayat dan ciptaan-Nya.
Setelah menunjukkan kebesaran-Nya di bumi, Allah Swt. menunjukkan
kebesaran-Nya pada diri manusia,

     
Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
(QS Al-Dzâriyât [51]: 21)
Pada diri kalian ada tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah dan
kebenaran yang disampaikan Rasul-Nya. Apakah kalian tidak memerhatikan,
memahami secara mendalam, sehingga mengakui adanya Sang Pencipta yang
senantiasa mencurahkan rezeki? Bukankah diri kalian itu makhluk yang
diciptakan, bukan terjadi dengan sendirinya? Pencipta kalian tidak ada lain
kecuali Allah Swt. Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk
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membangkitkan dari kubur dan menghidupkan kembali di akhirat.
Pada akal dan otak manusia memilki bermiliun-miliun sel, demikian
pula pada indra pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa,
peredaran darah, alat bernafas, mengunyah, dan buang air kecil. Semuanya
adalah bukti yang meyakinkan bagi orang yang berakal, namun tidak ada
orang yang memikirkannya secara mendalam kecuali orang-orang Mukmin
yang bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak beriman hanya
memandangnya sebagai gejala alamiah dan fisikal semata.
Kemudian Allah Swt. menuturkan bahwa Dia-lah penjamin rezeki bagi
manusia dan seluruh makhluk-Nya:

     
Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang
dijanjikan kepadamu. 2 (QS Al-Dzâriyât [51]: 22)
Di langit itulah ditentukan rezeki, kebaikan, dan keburukan; surga dan
neraka; pahala dan siksa; awan dan hujan; serta sumber rezeki dari matahari,
bulan, bintang-bintang yang terbit dan tenggelam yang menimbulkan perbedaan
musim. Dengan pergantian musim itu, muncullah tumbuh-tumbuhan yang
beraneka ragam yang disiram oleh air hujan, ditopang dengan tiupan angin,
sinar matahari, dan rembulan, sehingga menumbuhkan, membesarkan, dan
menghasilkan buah-buahan.
Kemudian Allah bersumpah dengan zat-Nya yang suci bahwa hari
kebangkitan dari kubur itu pasti terjadi dan Dia pula lah yang menjamin rezeki
hamba-hamba-Nya.

         
Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah
benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan. (QS AlDzâriyât [51]: 23)
Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan diri-Nya, sebagai Demi
Tuhan langit dan bumi. Sesungguhnya apa yang Allah terangkan kepada
manusia pada ayat-ayat Al-Quran, apa yang Dia janjikan pasti terjadi—
kebangkitan dan balasan—dan kemudahan mendapat rezeki yang dijamin
oleh-Nya merupakan kebenaran yang tidak perlu diragukan. Semuanya
pasti terjadi tanpa keraguan seperti halnya keyakinan atas apa yang
dibicarakan. Ketika berbicara, biasanya dibarengi dengan keyakinan bahwa
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apa yang dibicarakan itu berdasarkan keyakinan sendiri. Demikian pula,
kebangkitan dari kubur, mahsyar, balasan amal, surga, dan neraka.
Seseorang akan mengatakan benar sesuai dengan apa yang dia lihat dan
dengar. Sahabat Mu’adz, apabila berbicara, akan mengatakan kepada
kawannya bahwa yang ia katakan itu benar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Hasan Al-Bashri yang berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Rasul
telah bersabda, “Celakalah orang yang tidak membenarkan sumpah
Allah” (Katsir, IV, t.t.: 235).
Al-Ashmui bercerita, ketika ia hendak meninggalkan kota Bashrah,
tiba-tiba muncul seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya dan
bertanya, “Siapa Anda?” Ia menjawab, “Aku dari Bani Ashmu.” Laki-laki
itu bertanya lagi, “Dari mana Anda?” Ia menjawab, “Dari tempat belajar
Al-Quran.” Lalu laki-laki berkata, “Bacakan apa yang kau pelajari itu!” Maka
Al-Ashmui bacakan Surah Al-Dzâriyât. Setelah sampai ayat 22, laki-laki
berkata, “Cukup!” Kemudian sang lelaki itu menuju untanya lalu disembelih
dan dagingnya dibagi-bagikan, lalu mengambil pedang dan panahnya, lalu
dirusaknya, kemudian pergi.
Ketika Al-Ashmui menunaikan haji bersama Harun Al-Rasyid dan mulai
melaksanakan thawaf, terdengar suara yang memanggil dengan lirih, lalu ia
menoleh. Ternyata, yang memanggil itu adalah orang yang aku temui dulu.
Dia sudah tampak tua dan rambutnya telah memutih. Dia mengucapkan salam
kepada Al-Ashmui, dan meminta untuk dibacakan lagi Surah Al-Dzâriyât. Ketika
ia bacakan, lelaki itu berteriak, “Aku sudah dengar dan hafal.” Dan berkata
lagi, “Teruskan bacaanmu!” Ketika Al-Ashmui bacakan ayat 23 surah itu, dia
berteriak, “Subhânallâh! Siapa yang membuat Allah murka, sehingga Dia
bersumpah? Apakah mereka tidak membenarkan firman-Nya sehingga Allah
harus bersumpah?” lelaki itu mengulang ucapannya itu sampai tiga kali,
kemudian ia meninggal dunia.
Berkaitan dengan hal itu, ada kisah para pengikut Mazhab Asy’ari,
ketika mereka mengutus seseorang untuk menghadap Nabi Saw, mendengar
bacaan firman Allah Surah Hûd (11) ayat 6, yang artinya:
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang
memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan
tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh
Mahfuzh).
Maka utusan itu pulang kembali dan tidak jadi berdialog dengan Nabi
Saw. seraya berkata, “Kaum Asy’ariyyin tidak lebih enteng/rendah bagi Allah
daripada binatang melata.”
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Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
Tempat kembali orang-orang bertakwa adalah taman-taman surga yang
di dalamnya terdapat mata air sangat jernih yang mengalir. Mereka
menerima kenikmatan ini dengan penuh kerelaan dan kesenangan.
Mata mereka berbinar-binar ketika menerima pahala dan anugerah
kemuliaan itu. Kondisi ini bertolak belakang dengan orang-orang kafir
yang tempat kembalinya neraka Jahanam yang panas membakar.
Sifat-sifat orang yang bertakwa, sebagaimana diterangkan ayat-ayat
di atas, berkisar sekitar kebaikan amal mereka dalam melaksanakan
kewajiban-kewajiban di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Kebaikan
itu tampak pada tiga hal: (a) salat tahajud mereka di malam hari setelah
tidur sebentar di malam hari; (b) permohonan ampun kepada Allah
pada waktu sahur atas dosa-dosa yang yang mereka lakukan; dan (c)
pelaksanaan ibadah maliyah; zakat, dan infaq sunah dari harta yang
mereka miliki, yang bisa menjadi sarana kebajikan dan silaturahim
antarsesama. Surah Yâsîn (36) ayat 47 menerangkan, yang artinya:
Dan apabila dikatakakan kepada mereka, “Nafkahkanlah sebagian dari
rezeki yang diberikan Allah kepadamu”, maka orang-orang yang kafir
itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah kami akan
memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki
tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam
kesesatan yang nyata.”
Ayat ini menganjurkan berinfaq, sedangkan ayat yang terdapat pada
Surah Al-Dzâriyât berisi pujian kepada orang yang melakukannya secara
ikhlas, semata-mata karena Allah — bukan karena ingin mendapat
pujian dari sesama manusia.
Bukti kemahakuasaan Allah atas kebangkitan dari kubur dan
mengumpulkan mereka di mahsyar, antara lain; penciptaan langit, bumi,
dan manusia. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kehebatan kekuasaanNya, antara lain menghidupkan kembali tanaman yang sudah mati dan
kering. Dari tanaman itu, Allah memenuhi kebutuhan pangan manusia.
Bukti lain, ketika melakukan kunjungan ke beberapa daerah, mereka
dapat menyaksikan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan
kehancuran suatu generasi manusia yang mendustakan ajaran Allah.
Bukti-bukti historis itu hanya bermanfaat kalau yang menelitinya
orang-orang yang yakin terhadap Allah Swt. Mereka orang-orang yang
mengetahui dan meyakini serta mengesakan Tuhan mereka serta
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membenarkan kerasulan Muhammad Saw.
Pada diri manusia juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi
Mukmin yang meneliti dan menelaahnya; dari struktur tubuh yang
mengagumkan, bersatunya antara jasad dan ruh, rasio dan rasa, serta
potensi dan kemauan. Oleh karena itu, Allah Swt. menutup ayat dengan
afalâ tubsirûn (apakah tidak melihat), dengan penglihatan hati/makrifat
agar mengetahui kemahakuasaan Allah Swt. Adapun isyarat yang
menunjukkan bukti keagungan-Nya pada diri manusia terdapat pada
Surah Fushshilat (41) ayat 53, yang artinya:
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)
Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas
bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa
sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

(4)

Di langit terdapat sebab-sebab turunnya rezeki, antara lain air hujan
dan salju (embun) yang dapat menumbuhkan tanaman yang dapat
dijadikan sumber makanan bagi makhluk-makhluk Allah. Di langit itu
pula ditentukan apa yang telah dijanjikan pada manusia, kebaikan dan
keburukan, surga dan neraka, pahala dan siksa. Pada tiga ayat tersebut
terdapat urutan yang sangat indah dan serasi; setelah penyebutan bumi
sebagai suatu tempat, diikuti kemakmurannya dan kecocokannya
sebagai tempat tinggal manusia, dan diakhiri dengan pemenuhan
kebutuhan hidup mereka berupa rezeki.
Allah menegaskan adanya hari kebangkitan dari dalam kubur, apa yang
Dia ciptakan dari langit yang berupa rezeki, dan penentuan kebutuhan
pangan bagi hewan dan manusia. Dia bersumpah bahwa semuanya itu
benar. Kemudian kepastian semua itu didukung dengan firman-Nya
mitslu mâ tanthiqûn (seperti yang kalian katakan). Maksudnya, hal itu
pasti terjadi secara empirik, seperti mudahnya manusia dalam
mengucapkan perkataannya. Penunjukkan perkataan dikhususkan di
antara indra yang lain karena indra-indra lainnya dapat menimbulkan
adanya bias.
Inilah sumpah yang ketiga. Setelah bersumpah dengan menggunakan
benda-benda bumi, seperti angin, kemudian Allah bersumpah dengan
menggunakan langit wa al-samâ‘i dzâti al-hubuk. Ini adalah sumpah
dengan menggunakan benda-benda yang di atas. Ini adalah susunan
redaksi yang sangat logis dan indah. Pertama, Allah bersumpah dengan
menggunakan benda-benda yang rendah/di bawah, jika benda-benda
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yang lebih rendah tidak diterima, maka kemudian (kedua), dilanjutkan
dengan benda-benda yang tinggi/di atas.
***
Kisah Tamu Ibrahim yang Akan Menghancurkan Kaum Luth
(Ayat 24-37)

         
            
           
            
            
           
           
           
          
 
(24) Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim
(yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (25) (Ingatlah) ketika mereka
masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, “Salâmun.” Ibrahim menjawab,
“Salâmun, (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal:” (26) Maka dia
pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging
anak sapi gemuk; (27) Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu
berkata, “Silakan Anda makan;” (28) (Tetapi mereka tidak mau makan). Karena
itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, “Janganlah kamu

:: repository.unisba.ac.id ::

26

Tafsir Juz XXVII

takut”, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran)
seorang anak yang alim (Ishak); (29) Kemudian istrinya datang memekik lalu
menepuk mukanya sendiri seraya berkata, “(Aku adalah) seorang perempuan
tua yang mandul;” (30) Mereka berkata, “Demikianlah Tuhanmu
memfirmankan.” Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahui; (31) Ibrahim bertanya, “Apakah urusanmu hai para utusan?”
(32) Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang
berdosa (kaum Luth); (33) Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu
dari tanah; (34) Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orangorang yang melampaui batas.” (35) Lalu kami keluarkan orang-orang yang
beriman yang berada di negeri kaum Luth itu; (36) Dan kami tidak mendapati
negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri; (37) Dan
kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut
kepada siksa yang pedih. (Al-Dzâriyât [51]: 24-37)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keingkaran kaum musyrikin Mekah terhadap
kebangkitan dari kubur dan akhirat, Allah menghibur Rasulullah Saw. bahwa
Rasul lain pun mengalami tantangan yang sama. Mereka mendapat tantangan
dan perlakuan buruk dari kaumnya. Mereka sering mengabaikan dan
meninggalkan dakwah Rasul yang diutus kepada mereka. Allah memulainya
dengan kisah Nabi Ibrahim setelah diterangkan pada Surah Hûd dan Al-Hijr.
Dia adalah ayah para Nabi dan Rasul, serta tokoh para Nabi yang diutus satu
masa dengan Nabi Luth yang mengikuti/mendakwahkan ajarannya. Kemudian
dilanjutkan dengan peringatan kepada kaumnya dengan kedatangan tamu/
malaikat yang menjelaskan akan menurunkan azab yang berupa bebatuan
panas yang akan ditimpakan kepada para pelaku dosa yang sesat itu. Tujuan
penuturan kisah itu sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy dan
lainnya sampai hari kiamat nanti. Ibrahim kemudian bertanya kepada tamunya
tentang tujuan kedatangannya. Mereka pun menjawab bahwa mereka diutus
untuk menghancurkan kaum Nabi Luth dengan batu-batu panas yang telah
disediakan untuk mereka.
Penjelasan Ayat
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(24) Sudah sampaikah kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim
(yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (25) (Ingatlah) ketika mereka
masuk ke tempatnya lalu mengucapkan “Salaamun.” Ibrahim menjawab,
“Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.” (QS Al-Dzâriyât
[51]: 24-25)
Maksudnya, apakah sudah sampai kepadamu (Muhammad) kisah
Ibrahim a.s. bersama tamu-tamunya, para malaikat, yang dimuliakan Allah
Swt. yang tampil dalam bentuk manusia. Mereka datang melalui jalan menuju
kaum Nabi Luth, lalu masuk ke rumah Ibrahim dengan mengucapkan salam.
Ibrahim pun menjawab salam mereka dan menerima dengan penuh
kehormatan sambil bertanya, “Kalian adalah orang-orang yang belum kami
kenal. Siapa kalian?” “Anda sebenarnya sudah mengenal kami,” jawab malaikat.
Oleh karena itu, Ibrahim tidak meneruskan pertanyaannya, karena malaikat
itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, yang datang kepadanya sebagai para pemuda
yang tampan-tampan dan menarik.
Allah Swt. memulai firman-Nya dengan bentuk pertanyaan untuk
menunjukkan kuat dan pentingnya peristiwa itu, agar mendapat perhatian
dan sekaligus menggugah serta mendorong orang-orang Arab untuk mengambil
pelajaran darinya. Digunakannya istilah tamu yang diterima Ibrahim dengan
baik itu untuk memberi pelajaran bahwa menghormati tamu itu sangat
dianjurkan. Imam Ahmad dan lainnya bahkan berpendapat bahwa tamu itu
harus mengucapan salam yang sekaligus berisi doa kepada tuan rumah. Tuan
rumah pun harus membalasnya dengan ucapan salam juga, seperti yang
dicontohkan oleh Ibrahim kepada tamunya. Dia menyambut tamunya dengan
ucapan salâmun, bukan “salâman”, karena berkonotasi lebih kuat dibanding
“salâman”, karena salâmun menunjukkan makna tetap dan kontinyu.
Realitasnya, sopan santun bertamu itu sesuai dengan perilaku Ibrahim a.s.,
dia tidak mengatakan kepada para tamunya bahwa mereka adalah kaum
yang mungkar. Hal itu ia rahasiakan dan tidak diucapkan di hadapan tamutamunya. Atau, yang mengatakan bahwa kaum Nabi Luth itu mungkar adalah
orang-orang yang ikut duduk menyambut tamu itu, karena menurut pandangan
Ibrahim, menceritakan keburukan orang lain kepada tamu itu tidak etis.
Penghormatan terhadap tamu itu kemudian dilanjutkan oleh ayat
berikutnya,

             
(26) Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian
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dibawanya daging anak sapi gemuk; (27) Lalu dihidangkannya kepada mereka.
Ibrahim lalu berkata, “Silakan Anda makan.” (QS Al-Dzâriyât [51]: 26-27)
Ibrahim kemudian segera pergi secara diam-diam menemui
keluarganya, sehingga tidak mengganggu tamunya, lalu menghidangkan
daging sapi panggang. Hal ini juga diterangkan pada Surah Hûd ayat 69 yang
artinya sebagai berikut:
Dan sesungguhnya utusan-utusan kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada
lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, “Selamat.”
Ibrahim menjawab, “Selamatlah,” maka tidak lama kemudian Ibrahim
menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
Setelah hidangan itu diletakkan di hadapan tamunya, Ibrahim
mempersilakan tamunya untuk menikmati hidangan tersebut dengan berkata,
“Silakan nikmati/makan.”
Ayat ini menerangkan adab sopan santun dalam menerima tamu. Apabila
menghidangkan jamuan, tidak tergopoh-gopoh atau panik, tapi tenang dan
sopan. Sosok Ibrahim adalah seorang dermawan yang mulia. Ia pun
menghidangkan jamuan berupa panggang daging sapi muda karena harta
terbaik yang ia miliki adalah sapi. Maka, daging sapi bakar itulah yang dia
hidangkan kepada tamunya dengan penuh kesopanan. Namun, para tamu itu
(malaikat) menolak untuk menikmati hidangan tersebut, karena malaikat itu
tidak makan dan minum.

           
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap
mereka. Mereka berkata, “Janganlah kamu takut”, dan mereka memberi kabar
gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). (QS
Al-Dzâriyât [51]: 28)
Maksudnya, setelah jamuan itu dihidangkan dan tamu tidak mau
menyantapnya, Ibrahim merasa takut dan khawatir. Menurut kebiasaan yang
berlaku, kalau tamu menolak menyantap hidangan, maka mereka diduga akan
berbuat jahat kepada tuan rumah. Sebaliknya, kalau tamu menyantap hidangan,
maka ia akan mendatangkan kenyamanan dan ketentraman bagi tuan rumah.
Ibrahim pun mengira bahwa tamunya itu akan berbuat jahat, tidak berniat baik,
sebagaimana digambarkan pada Surah Hûd ayat 70, yang artinya:
Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim
memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka.
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Malaikat itu berkata, “Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikatmalaikat) yang diutus kepada kaum Luth.”
Malaikat itu kemudian berkata, “Jangan takut!” kami adalah malaikat
utusan Allah Swt.” Pada Surah Hûd ayat 71 dikatakan, artinya:
Dan istrinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan
kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan
lahir putranya) Ya’qub.
Bisyarah atau kabar gembira itu meliputi dua hal. Pertama, akan lahirnya
seorang anak laki-laki (Ishak), dan yang kedua, dia (Ishak) akan menjadi
seorang yang alim/berilmu, karena berilmu itu merupakan sifat yang paling
sempurna.
Firman Allah ayat 29 menyatakan:

         
Kemudian istrinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya
berkata, “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul.” (QS Al-Dzâriyât
[51]: 29)
Istri Ibrahim, Sarah, mendengarkan pembicaraan tamunya dari balik
tirai rumahnya. Setelah mendengar berita gembira itu, Sarah pun hampir
berteriak karena terkejut dan gembira, lalu menutup wajah dan mulutnya
dengan telapak tangannya, sesuai dengan kebiasaan kalau seorang wanita
itu terkejut. Sarah lalu berkata pada dirinya sendiri, “Bagaimana mungkin aku
bisa melahirkan anak, padahal sekarang aku sudah tua, bahkan ketika masih
muda pun aku mandul?” Pada Surah Hud ayat 72 dikatakan, artinya:
Istrinya berkata, “Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak,
padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam
keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang
sangat aneh.”
Malaikat itu kemudian menjelaskan:

  
        
Mereka berkata, “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan.” Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Dzâriyât [51]: 30)
Para malaikat itu menjelaskan, “Kami hanya mengatakan kepadamu
firman Tuhanmu. Kamu jangan meragukannya, jangan terkejut, dan heran.
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Kami ini utusan Allah, dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia
Maha Bijaksana dalam firman dan perbuatan-Nya, Maha Mengetahui orang
yang berhak menerima anugerah kemuliaan, dan Maha Mengetahui segala
sesuatu di alam ini.
Pada Surah Hûd ayat 73 dikatakan, yang artinya:
Para malaikat itu berkata, “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan
Allah? (Itu adalah) rakhmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu,
hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”
Anugerah yang demikian tidak hanya diberikan kepada Sarah, tapi kepada
Ibrahim juga, sebagaimana diterangkan pada Surah Al-Hijr ayat 53-54, artinya:
(53) Mereka berkata, “Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya
kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak
laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim;” (54) Berkata Ibrahim, “Apakah
kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka
dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu
kabarkan ini?”
Keheranan Sarah bahwa dirinya akan melahirkan anak itu disebabkan
dua hal; faktor usia yang sudah tua dan kemandulan sejak usia muda. Dia
bergumam, “Mana mungkin doa kalian itu akan dikabulkan? Itu hanyalah
ucapan seorang tamu yang biasanya berbasa-basi, seperti tamu yang
mengatakan semoga Allah menganugerahkan harta dan keturunan/anak.”
Oleh karenanya, malaikat itu segera berkata, “Ini titah dalam firman Allah,
bukan sekadar doa kami.” Dia adalah Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahui.
Ada perbedaan ungkapan di antara dua ayat; pada surah ini dikatakan
bahwa Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, sedangkan pada Surah
Hûd dikatakan bahwa Allah itu Zat Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia, karena
pada Surah Hûd terkandung peringatan agar bersyukur kepada Allah. Kata
Al-Hamîd mengandung arti bahwa Allah itu berhak mendapat pujian dan ucapan
syukur, karena perbuatan-Nya yang selalu baik, sedangkan kata Al-Majîd
mengandung arti bahwa Allah berhak dipuji karena Zat-Nya dan kemuliaanNya. Adapun pada surah ini, dalam konteks peringatan adanya hikmah umum
dari kelahiran anak pada usia tua dan kemandulan sepanjang umur. Ini
menunjukkan hikmah dan ilmu Allah. Dia Maha Bijaksana dalam perbuatanNya, menempatkan perkara secara proporsional, dan Maha Mengetahui kondisi
makhluk-Nya.
Setelah malaikat memberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak
laki-laki (Ishak), Ibrahim bertanya tentang cara datangnya anugerah itu.
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Apa tujuan kedatanganmu hai utusan Allah? Kenapa Allah mengutus
kalian? Malaikat menjawab semua pertanyaan itu. Ini dijelaskan dalam ayat
berikut:

            
          
(31) Ibrahim bertanya, “Apakah urusanmu hai para utusan?” (32) Mereka
menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum
Luth); (33) Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah 2;
(34) Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang
melampaui batas. (QS Al-Dzâriyât [51]: 31-34)
Malaikat berkata, “Kami utusan Allah untuk memberi berita gembira
dan mendatangkan siksa; kami diutus kepada kaum Luth yang durhaka dan
kufur serta melakukan perbuatan keji (sodomi) untuk menerima azab dengan
dijatuhi batu-batu panas yang terbakar api yang khusus didatangkan oleh
Allah untuk membinasakan orang yang tenggelam dalam kesesatan dan secara
berlebihan melanggar aturan-aturan Allah.”
Allah memberitahukan bahwa azab yang akan dijatuhkan itu tidak akan
menimpa seluruh penduduk Sodom, namun hanya akan menimpa penduduk
yang durhaka, sedangkan yang beriman akan diselamatkan. Pada ayat itu
dinyatakan:

           
  
(35) Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri
kaum Luth itu; (36) Dan kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah
dari orang yang berserah diri. (QS Al-Dzâriyât [51]: 35-36)
Allah akan mengazab kaum Nabi Luth dan akan mengeluarkan dan
menyelamatkan orang-orang yang beriman dari azab yang mematikan itu.
Allah hanya mendapatkan penghuni satu rumah yang mengikuti ajaran Nabi
Luth, melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya,
yaitu rumah Luth Ibnu Haran — saudara Ibrahim — Ibnu Taruh, maksudnya
adalah Luth anak saudara Ibrahim a.s. Dia beriman kepada ajaran agama
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pamannya dan pernah mendampinginya ketika Ibrahim ke Mesir. Mereka
kemudian sepakat untuk berpisah dan Luth tinggal di daerah Sodom, Yordania.
Yang dimaksud satu rumah yang beriman itu adalah rumah Nabi Luth
kecuali istrinya. Menurut Sa’id Ibnu Jabir, jumlah orang yang beriman itu 12
orang. Surah Al-Ankabût (29) ayat 32 menerangkan;
Berkata Ibrahim, “Sesungguhnya di kota itu ada Luth.” Para malaikat berkata,
“Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh
akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia
adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).
Dengan ayat ini, kaum Mu’tazilah yang tidak memilah antara iman dan
Islam menjadikannya sebagai argumen atas kebenaran pendapatnya. Karena
itu, mereka menyamakan antara Mukmin dan Muslim. Konsekuensinya, orang
yang melakukan dosa besar, bagi Mu’tazilah telah ke luar dari keislamannya,
karena kehilangan iman.
Ibnu Katsir berpendapat bahwa argumen itu lemah karena mereka itu
adalah orang-orang Islam yang beriman. Bagi kita, lanjutnya, setiap Mukmin
itu Muslim tak perlu dipertentangkan. Namun, tidak setiap Muslim adalah
Mukmin. Dua istilah itu identik karena kondisinya pun spesifik sama walaupun
tidak bisa diberlakukan pada setiap kondisi.
Dalil pendapat yang membedakan antara Islam dan iman adalah ayat
14 Surah Al-Hujurat (49), yang artinya:
Orang-orang Arab Badui itu berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah:
“Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman
itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar r.a. menerangkan
bahwa Jibril bertanya kepada Rasulullah Saw., “Hai Muhammad, ceritakan
kepadaku tentang Islam! Rasul Saw. menjawab, “Engkau bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, menegakkan
salat, menunaikan zakat, saum Ramadhan, dan menunaikan haji ke
Baitullah jika ada kemampuan untuk menuju ke sana.” Jibril berkata,
“Jawabanmu benar.” Lalu terangkan kepadaku tentang iman! Rasul
menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
Rasul-Rasul-Nya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik maupun
takdir buruk.” Jibril berkata, “Jawabanmu benar.”
Allah kemudian memberikan pelajaran kepada umat Muhammad
dengan kisah kaum Nabi Luth;
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Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang
takut kepada siksa yang pedih. (QS Al-Dzâriyât [51]: 37)
Maksudnya, Kami (Allah) tinggalkan di kampung itu tanda bagi setiap
orang yang takut terhadap azab Allah, yaitu orang-orang Mukmin. Akibat
azab yang menimpa kaum Sodom itu sangat mengerikan dan sangat jelas,
sebagai pelajaran bagi orang-orang durhaka yang kemungkinan akan
mendapat azab. Mereka dihujani batu panas yang terbakar api, kampung
mereka dijungkirbalikkan, sehingga meninggalkan danau Thabriyah. Ayat
yang senada terdapat pada Surah Al-Ankabût (29) ayat 35, yang artinya:
Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata
bagi orang-orang yang berakal.
Ini sebagai bukti nyata kalau keburukan, kekufuran, dan kefasikan itu
telah merajalela, maka akibatnya adalah kehancuran.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menerangkan dua kisah. Kisah berita gembira atas
kelahiran calon Nabi, Ishaq, dan kisah tentang akan dihancurkannya umat
Nabi Luth. Dari kisah yang pertama mengandung pelajaran sebagai berikut:
(1)
Kisah Nabi Ibrahim a.s. diungkapkan untuk menjelaskan bahwa Allah
akan mengazab dan menghancurkan orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat/ajaran-Nya, seperti kisah umat Nabi Luth.
(2)
Allah mengutus malaikat sebagai tamu untuk memuliakan Nabi Ibrahim
karena kebaikan perlakuannya terhadap tamu.
Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisiNya dan mereka dilayani dengan baik oleh Ibrahim dan istrinya dengan
dipersilakan masuk dan diberi hidangan yang, menurut tradisi waktu
itu, sangat baik.
(3)
Menyambut setiap tamu yang datang dengan ucapan salam adalah
sunah. Malaikat pun mengucapkan salam kepada Ibrahim pada saat
kedatangannya Salam digunakan untuk penghormatan terhadap tamu.
Ibrahim pun mengucapkan salam sebagai penghormatan yang seimbang
terhadap tamunya. Firman Allah Surah Al-Nisâ‘ (4) ayat 86
menerangkan, yang artinya:
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,
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maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya,
atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya
Allah memperhitungkan segala sesuatu.

(4)

(5)

(6)

(7)

Ibrahim enggan mendahului mengucapkan salam kepada tamunya,
karena mereka adalah orang asing yang belum diketahui identitasnya,
khususnya adalah agama mereka. Ucapan salam itu hanya lazim
dipergunakan di antara orang-orang yang seiman. Di samping itu,
penampilan tamu-tamu itu berbeda dengan kebiasaan orang pada
zaman itu. Ditambah lagi bahwa tamunya itu tidak banyak bicara.
Ibrahim segera menghormati tamunya itu, karena itu merupakan salah
satu ajaran agama. Kemuliaan akhlak terhadap tamu itu akan
bertambah apabila ia menghidangkan jamuan. Diceritakan bahwa
Ibrahim pergi secara diam-diam meninggalkan tamunya untuk
menyediakan hidangan.
Ibrahim merasa takut terhadap tamunya itu karena menurut kebiasaan
yang berlaku bahwa tamu yang tidak mau menyantap hidangan itu
akan berbuat jahat. Oleh karena itu, tamu-tamu itu segera berkata,
“Jangan takut!”. Ketahuilah bahwa kami adalalah malaikat dan utusan
Allah. Lalu mereka membawa berita gembira bahwa istrinya, Sarah,
akan mengandung seorang anak laki-laki.
Malaikat menjawab keheranan Sarah bahwa yang mereka sampaikan
itu adalah firman Allah dan kebijakan-Nya. Tidak usah heran dan terkejut
serta ragu! Setahun kemudian, Sarah benar-benar melahirkan anak
laki-laki (Ishaq). Ketika itu, umurnya 99 tahun dan suaminya, Ibrahim,
berumur seratus tahun. Allah Maha Bijaksana atas perbuatan-Nya dan
Maha Tahu kemaslahatan hamba-Nya.

Adapun kisah kedua mengandung pelajaran sebagai berikut:
(1)
Ibrahim memahami bahwa di balik diutusnya malaikat itu ada sesuatu
yang sangat besar.
Setelah yakin bahwa tamunya itu para malaikat dan membawa urusan
yang sangat penting, Ibrahim berkata, “Apa tujuan diutusnya Anda selain
membawa berita gembira?”
(2)
Malaikat menjawab bahwa mereka diutus kepada kaum yang kufur
dan durhaka (kaum Nabi Luth). Kaum Nabi Luth akan diazab dan
dihancurkan dengan lemparan batu yang membara.
(3)
Kota Madain dijungkirbalikkan dengan satu sayap dari Malaikat itu. Hal
itu menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kedahsyatan utusan-Nya.
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Sesuai dengan sunatullah, diutusnya malaikat untuk menghancurkan
suatu kaum itu pasti dibarengi dengan penyelamatan terhadap orangorang yang beriman. Ketika akan menghancurkan kaum Luth, malaikat
memerintah Luth dan pengikutnya untuk segera meninggalkan
rumahnya—kecuali istrinya yang kafir—agar mereka tidak tertimpa azab
tersebut. Firman Allah Surah Hûd (11) ayat 81 menerangkan, yang
artinya:
Para utusan (malaikat) berkata, “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah
utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat
mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan
pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang
pun di antara kamu yang tertinggal 1, kecuali istrimu. Sesungguhnya
dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya
saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah
subuh itu sudah dekat?”
Allah menyelamatkan kaum Mukminin itu mengandung dua makna.
Pertama, menjelaskan kemahakuasaan Allah dan pilihan bagi makhlukNya agar tampak perbedaan antara orang yang baik dan orang jahat.
Kedua, menjelaskan bahwa dengan berkah orang baik, terselamatkan
pula orang-orang yang berbuat buruk. Perkampungan, selagi ada
orang Mukmin tidak akan dihancurkan. Setelah Luth dan pengikutnya
ke luar dari rumah, datanglah azab Allah kepada kaum Sodom.
Firman Allah Surah Al-Dzâriyât ayat 36 menyatakan, yang artinya, “Dan
Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang
berserah diri.”
Ayat ini menunjukkan bahwa apabila kekufuran dan kefasikan telah
merajalela, maka ibadah kaum Mukminin tidak bermanfaat
menyelamatkan mereka dari azab. Adapun kalau mayoritas anggota
masyarakat menempuh jalan benar (agama) walaupun ada segelintir
anggota masyarakat yang menjadi pencuri, pezina, maka azab tidak
akan datang kepada mereka.
Orang-orang beriman dan beragama Islam dari keluarga Nabi Luth itu
statusnya sama. Akan tetapi hakikat iman itu adalah pembenaran
dengan hati, dan Islam itu adalah ketundukan lahiriyah terhadap hukumhukum Allah. Setiap Mukmin adalah Muslim, tetapi tidak setiap Muslim
itu Mukmin. Oleh karena itu, Allah pada ayat yang terdahulu menyebut
mereka sebagai orang-orang beriman, karena setiap Mukmin adalah
Muslim. Al-Razi membedakan antara Mukmin dan Muslim, yang benar
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Muslim itu mengandung makna yang lebih umum dibanding Mukmin.
Kalau seorang Mukmin itu disebut Muslim tidak menunjukkan makna
yang mencakup keduanya.
Kaum Nabi Luth itu diazab disebabkan kekufuran dan kekejian perbuatan
mereka, sodomi, dan sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang
yang hidup pada zaman itu dan sesudahnya. Namun, orang-orang yang
mampu mengambil pelajaran dari kisah itu hanyalah orang-orang yang
takut kepada Allah dan azab-Nya. Pada Surah Al-Ankabût (29) ayat 35
dikatakan, yang artinya, “Dan sesungguhnya Kami tinggalkan
daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.”
***

Kisah Nabi-Nabi Lain dan Kaumnya (Ayat 38-46)

          
          
             
            
          
            
    
(38) Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika
Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata;
(39) Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan
berkata, “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila;” (40) Maka
Kami siksa dia dan tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam
laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela; (41) Dan juga pada
(kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan;
(42) Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan
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dijadikannya seperti serbuk; (43) Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika
dikatakan kepada mereka,”Bersenang-senanglah kalian sampai suatu
waktu;” (44) Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya,
lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya; (45) Maka mereka
sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan;
(46) Dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya
mereka adalah kaum yang fasik. (QS Al-Dzâriyât [51]: 38-46)
Latar dan Konteks
Setelah penjelasan tentang pelajaran yang terdapat pada kisah Ibrahim
dan Luth a.s. tentang keimanan terhadap kemahakuasaan Allah, Allah
melanjutkannya dengan kisah kaum lainnya. Mereka disiksa karena
mendustakan para Rasul dengan azab yang membinasakan mereka secara
total. Mereka adalah Firaun dan pengikut-pengikutnya di zaman Musa, kaum
Ad, Tsamud, dan kaum Nabi Nuh. Allah telah menjelaskan azab yang ditimpakan
kepada mereka karena bertindak kelewatan dalam mendustakan Allah dan
Rasul-Nya, kekufuran, dan kezaliman. Azab itu dimaksudkan untuk memberi
pelajaran kepada orang lain agar mereka mendapat petunjuk dan beriman
kepada Allah dan hari kebangkitan dari kubur, serta berhenti mendustakan
Rasul Saw. dan menentang ajarannya.
Firaun zaman Musa sombong dan merasa lebih hebat karena
kekuatan tentaranya, bahkan sampai mengatakan bahwa “Aku adalah
tuhanmu yang maha tinggi.” Lalu Allah menenggelamkan mereka semua
di Laut Merah. Allah mengutus Nabi Syu’aib kepada kaum ‘Ad, namun
mereka mendustakannya. Maka, Allah mengazab mereka dengan angin
dingin yang besar dan mematikan. Allah mengutus Nabi Shaleh kepada
kaum Tsamud, namun mereka mendustakannya. Oleh karena itu, Allah
mengazabnya dengan petir yang dahsyat dan menghancurkan mereka
semua. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, namun tidak mau
menjawab dakwahnya. Akhirnya, Allah menyiksa mereka dengan banjir
bandang yang menghancurkan mereka semua (Al-Maraghi, IX, 1985: 7).
Penjelasan Ayat
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(38) Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika
Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata;
(39) Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan
berkata, “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.” (QS AlDzâriyât [51]: 38-39)
Pada kisah Nabi Musa terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.
Ketika Allah mengutusnya kepada Firaun dengan mukjizat yang nyata—seperti
tongkat yang bisa menjadi ular besar, dan ajaran yang jelas, Firaun bersikap
menolak, mendustakan, dan menyombongkan kekuatan tentaranya. Dia
menghina Musa dengan ucapannya, “Dia adalah tukang sihir atau orang gila,
tidak mampu memahami keajaiban yang disaksikannya.” Pada Surah Al-Syu’arâ
(26), ayat 34, dikatakan, yang artinya, “Firaun berkata kepada pembesarpembesar yang berada disekelilingnya. Sesungguhnya, Musa ini benar-benar
seorang ahli sihir yang pandai.”
Dan firman Allah pada Surah Al-Syu’arâ (ayat 27 dikatakan, yang artinya
Firaun berkata, “Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian
benar-benar orang gila.”
Akibat perbuatan dan sikapnya itu, Allah mengazab mereka.

       
Maka Kami siksa dia dan tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam
laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela. (QS Al-Dzâriyât [51]: 40)
Dalam ayat tersebut Allah seolah-olah berkata, “Kami siksa Firaun dan
bala tentaranya; Kami tengelamkan mereka di Laut Merah karena Firaun
tampil dengan sikap dan perbuatan yang tercela, kafir, melampaui batas,
mengaku sebagai Tuhan, zalim, dan kejam.”
Ini merupakan bukti tentang keagungan Allah yang dapat
menghancurkan tiran, sebagai balasan atas kesombongannya di bumi ini.
Kemudian Allah menuturkan kisah kaum Ad.

            
 
    
(41) Dan juga pada (kisah) Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin
yang membinasakan; (42) Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya,
melainkan dijadikannya seperti serbuk. (QS Al-Dzâriyât [51]: 41-42)
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Dalam dua ayat ini pun Allah Swt. seolah berkata, “Kami ceritakan pula
kisah kaum Ad sebagai bukti kemahakuasaan Allah dan pelajaran bagi orangorang yang berakal. Ketika Allah mendatangkan angin dingin yang sangat
kencang sebagai azab yang menghancurkan, sama sekali tidak menyisakan
orang, binatang, maupun tanaman dan harta.”
Allah kemudian menceritakan kisah kaum Tsamud.

            
    
 
(43) Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka
“Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu;” (44) Maka mereka berlaku
angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka
melihatnya. 3 (QS Al-Dzâriyât [51]: 43-44)
Pada kaum Tsamud terdapat juga pelajaran bagi orang yang
menggunakan akalnya. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, “Bersenangsenanglah sampai batas waktu tertentu.” Pada Surah Hûd (11), ayat 65,
dikatakan, yang artinya:
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh, “Bersukarialah kamu
sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat
didustakan.”
Kaum Tsamud sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka
turunlah petir dari langit di siang bolong dan menghancurkan mereka.
Sebelumnya, mereka sempat menunggu datangnya azab selama tiga hari,
dan pada hari yang keempat datanglah azab tersebut sebagai balasan atas
dosa dan kemaksiatan yang mereka perbuat.
Ayat 45 menerangkan:

       
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat
pertolongan. (QS Al-Dzâriyât [51]: 45)
Mereka tidak mampu berdiri dan melarikan diri dari sambaran petir
itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di kampung itu. Mereka tidak
kuasa menghindari azab Allah, tidak ada seorang penolong pun yang mampu
membantunya untuk menghindari azab.
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Kemudian diikuti dengan kisah kaum Nabi Nuh.

         
Dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka
adalah kaum yang fasik. (QS Al-Dzâriyât [51]: 46)
Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang di zaman
sebelum mereka itu, karena mereka hidup sebelum zaman Firaun, kaum ‘Ad
dan kaum Tsamud. Kaum Nabi Nuh tidak taat kepada Allah dan melampaui
batas.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Allah menceritakan umat-umat yang sangat zalim dan melampau batas
aturan-Nya serta akibat yang menimpa mereka di dunia ini dimaksudkan
untuk memperi contoh dan pelajaran bagi umat lain, khususnya empat
umat tersebut.
Allah telah mengutus Nabi Musa dengan dibekali ajaran yang termaktub
dalam kitab Taurat dan mukjizat yang berupa tongkat dan tangan untuk
berdakwah kepada Firaun dan kaumnya. Namun, Firaun yang tiran
dan sombong itu menentang dakwah Musa. Dengan membanggakan
jumlah dan kekuatan tentaranya, mereka mendustakan Nabi Musa,
bahkan menganggapnya sebagai tukang sihir yang dibantu atau meminta
bantuan jin. Orang yang didatangi jin walaupun dia tidak memintanya
akan menjadi seperti orang gila. Tukang sihir dan orang gila keduaduanya dipengaruhi oleh jin. Bedanya, kalau tukang sihir sengaja
mendatangkan jin, sedangkan orang gila dengan tanpa sengaja
didatangi jin.
Akibat yang ditanggung oleh Firaun dan pengikutnya adalah
ditenggelamkan di laut Merah. Itulah balasan atas kekufuran,
kesombongan, dan kedurhakaannya.
Allah juga mengutus Nabi Hud kepada kaum ‘Ad, namun mereka
mendustakan dan angkuh terhadap dakwahnya, bahkan tetap
menyembah berhala. Oleh karena itu, mereka dibinasakan dengan angin
dingin yang sangat besar. Muqatil meriwayatkan sabda Nabi yang
menyatakan, “Aku diselamatkan dengan angin timur (al-shabbâ),
sedangkan kaum Ad dihancurkan dengan angin barat (al-dabbûr).
Akibat yang ditimbukan oleh angin yang dahsyat itu adalah kehancuran
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total, baik manusia, harta, maupun rumah di daerah itu. Perkampungan
itu bagaikan daerah tandus dan kering walaupun semula sebagai daerah
pertanian yang subur. Firman Allah Surah Al-Ahqâf (46) ayat 25
menyatakan, yang artinya:
Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka
jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas)
tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada
kaum yang berdosa.
Allah juga mengutus Nabi Shaleh as. kepada kaum Tsamud yang
makmur. Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Esa,
mereka menolak dan menentang perintah itu dengan rasa angkuh dan
sombong. Akibatnya, mereka disambar petir yang sangat dahsyat di
siang bolong. Petir itu adalah api dari langit (atas) dibarengi dengan
suara menggelegar, memekakkan telinga, dan jika mengenai benda
akan menghanguskannya/mematikannya. Mereka tidak mempunyai
kesempatan untuk bergerak apa lagi berlari menghindar. Tak ada
seorang pun yang bisa menolong pada saat datangnya azab tersebut.
Sebelum mereka, Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya.
Dia mengajarkan agar beribadah kepada Allah Yang Maha Esa dan
meninggalkan peribadatan terhadap berhala. Namun, mereka menolak
dan tetap pada kekufurannya. Oleh karena itu, Allah mengazab dan
menghancurkan mereka dengan banjir bandang yang sangat besar.
Beraneka macam azab yang menimpa dan menghancurkan umat-umat
terdahulu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk melenyapkan
benda yang semula ada, atau mematikan sesuatu yang tadinya hidup.
Empat unsur kehidupan dapat dijadikan sarana untuk menghancurkan
atau mengazab mereka; debu/tanah, air, angin, dan api. Kaum Luth
diazab dengan tanah, kaum Nabi Nuh dan Firaun berikut tentaranya
dengan air, kaum ‘Ad dengan angin, dan kaum Tsamud dengan api.

(5)

(6)

***
Keesaan, Keagungan dan Kekuasaan Allah (Ayat 47-51)

        
         




 

   

  



  

  

:: repository.unisba.ac.id ::

42

Tafsir Juz XXVII

         

              
       
(47) Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan
sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa; (48) Dan bumi itu Kami
hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami);
(49) Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah; (50) Maka segeralah kembali kepada
(menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang
nyata dari Allah untukmu; (51) Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan
yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan
yang nyata dari Allah untukmu. (QS Al-Dzâriyât [51]: 47-51)
Latar dan konteks
Setelah menerangkan bahwa kebangkitan dari kubur dan mahsyar itu
pasti terjadi, Allah mengokohkan bukti keesaan dan keagungan kekuasaanNya dengan penciptaan langit bagaikan bangunan yang super kokoh, bumi
yang bulat bagaikan hamparan yang nyaman, hewan yang berpasangpasangan, demikian pula benda-benda lainnya. Menurut Hasan Al-Bashri,
benda-benda lain yang berpasangan itu adalah langit dan bumi, malam dan
siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, hidup dan mati. Setiap
yang berpasangan itu disebut zaujain, sedangkan Allah adalah Satu — Esa.
Ibnu Katsir bahkan memasukkan terang dan gelap, iman dan kufur,
sedih dan gembira, surga dan neraka, dan seluruh hewan serta tumbuhtumbuhan (Katsir, IV, t.t.: 237).
Penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan itu, menurut Al-Maraghi
(IX, 1985: 9), dimaksudkan untuk melestarikan eksistensinya sampai dengan
datangnya hari kiamat nanti. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia
agar tetap berpegang teguh terhadap agama Allah dan menghindari azabNya, serta mengesakan-Nya dan tidak menyekutukan-Nya.
Penjelasan Ayat
Ayat 47 menerangkan penciptaan langit:
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Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami
benar-benar berkuasa. (QS Al-Dzâriyât [51]: 47)
Maksudnya, Allah telah menciptakan bangunan langit dengan kekuasaan,
karena Dia memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam menciptakannya. Dia
Maha Kuasa, tidak ada kesulitan dalam menciptakan langit, dan tidak merasa
lelah dan letih. Pada lafal al-binâ, terkandung isyarat bahwa bangunan itu
kokoh dan indah. Kata bi aidin menegaskan hal itu, dan kata innâ lamûsi’ûn
sebagai tambahan penegasan itu.
Setelah menerangkan kekuasan-Nya menciptakan langit, Allah
menerangkan kekuasaan-Nya menciptakan bumi.

     
Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah
Kami). (QS Al-Dzâriyât [51]: 48)
Bumi yang Allah hamparkan bagaikan tikar—padahal hakikatnya bulat—
agar cocok untuk kehidupan di atasnya. Alangkah besar kenikmatan hamparan
bumi itu bagi penghuninya. Di permukaan dan di perut bumi sarat dengan
manfaat dan kebaikan bagi kehidupan, daratan dan lautannya. Di permukaan
bumi itu, manusia, binatang, dan beraneka tumbuh-tumbuhan, pepohonan,
dan aneka macam bunga hidup. Di perut bumi terdapat beraneka macam
tambang. Di lautan terdapat bermacam-macam ikan, mutiara, permata, dan
dapat digunakan sebagai pelayaran. Dan di udara terdapat burung, awan, air
hujan, air embun, dan untuk perjalanan pesawat terbang.
Digunakannya istilah hamparan/tikar pada bumi, dan tidak digunakan
istilah bangunan, karena bumi itu tempat perubahan seperti halnya tikar yang
bisa dihamparkan dan digulung. Sedangkan kata “Kami telah membangun
langit” lebih menunjukkan kemandirian, tanpa pembantu.
Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa penciptaan langit lebih dahulu
dibanding penciptaan bumi. Hal ini analog dengan pembangunan rumah dan
pengadaan tikar/hamparan. Al-Razi menerangkan bahwa ayat itu sebagai
dalil yang menunjukkan bahwa penciptaan bumi itu setelah penciptaan langit
karena pembangunan rumah biasanya sebelum pengadaan tikar (Al-Razi,
XXVIII, t.t.: 227).
Ayat 49 menerangkan ciptaan Allah yang berpasang-pasangan:
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Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah. (QS Al-Dzâriyât [51]: 49)
Allah menciptakan makhluk-makhluk itu berpasang-pasangan: laki-laki
dan perempuan; pahit dan manis; langit dan bumi; malam dan siang; matahari
dan rembulan; daratan dan lautan; terang dan gelap; iman dan kufur; hidup
dan mati; baik dan buruk; sengsara dan bahagia; surga dan neraka; sampai
hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ciptaan Allah yang demikian itu dimaksudkan
agar umat manusia menyadari dan meyakini bahwa Sang Pencipta itu Esa,
tanpa ada sekutu bagi-Nya.
Keyakinan tentang keesaan Allah dan kemahakuasaan-Nya itu harus
diikuti dengan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Firman
Allah ayat 50 menerangkan,

         
Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang
pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (QS Al-Dzâriyât [51]: 50)
Berpegang teguhlah kepada aturan Allah di segala urusan kalian,
bertaubatlah kepada-Nya dari segala dosa, laksanakan perintah-Nya dan jauhi
larangan-Nya. Kami (Rasul) hanya memberi peringatan kepada kalian bahwa
kenikmatan Allah itu sangat besar dan azab-Nya sangat pedih. Kembalilah
kepada Allah dan tinggalkan yang lain.
Kata fa firrû mengisyaratkan agar manusia lari dari azab Allah, kemudian
kembali kepada-Nya. Ayat 51 mengingatkan.

            
Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah.
Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
(QS Al-Dzâriyât [51]: 51)
Janganlah menyekutukan Allah dengan apa dan siapa pun, karena Tuhan
yang patut disembah hanyalah Allah. Makhluk yang dipertuhan sangat tidak
layak dan tidak patut disembah. Pengulangan peringatan itu mengingatkan
fungsi dan kedudukan Nabi sebagai utusan Allah.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menunjukkan:
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Penegasan keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan ayat-ayat kauniah
yang besar; penciptaan langit—dengan planet-planet, matahari,
bintang-bintang, rembulan, dan meteor-meteor yang beredar pada garis
edar masing-masing. Kemudian diikuti dengan penciptaan bumi yang
terhampar bagaikan tikar hamparan, pada hal bumi itu bulat, di
dalamnya terkandung berbagai materi yang memberi manfaat bagi
kehidupan. Allah juga menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan;
laki-laki dan perempuan, manis dan pahit, langit dan bumi, matahari
dan rembulan, malam dan siang, terang dan gelap, dataran dan
pegunungan, manusia dan jin, baik dan buruk, pagi dan sore, dan
macam-macam pepohonan dan hewan yang memiliki rasa yang lezat,
bau yang sedap, dan suara yang bermacam-macam.
Semuanya itu sebagai bukti kemahakuasaan Allah. Allah yang Maha
Kuasa menciptakan dari tidak ada itu, tentu Maha Kuasa untuk
menghidupkan kembali setelah punah atau mati. Itu juga
menunjukkan bahwa selain Allah tersusun dari bagian-bagian. Lebih
jauh, menunjukkan bahwa dari yang kompleks itu muncul yang
sederhana/simpel – lebih jauh ada yang tunggal/esa, dari yang
mungkin menjadi yang wajib, dari yang diciptakan sampai kepada
pencipta. Kesimpulannya, pencipta yang berpasangan itu adalah
Yang Esa. Ciptaan Allah itu juga menunjukkan adanya perpindahan/
perubahan dari yang kompleks kepada yang sederhana, dari mungkin
menuju wajib, dari yang dibuat kepada yang membuat, karena
pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa. Bila tidak demikian,
Dia adalah mungkin (wujud), sehingga akan menjadi makhluk. Kalau
pencipta itu tidak Esa, maka Ia adalah makhluk, bukan khaliq. Sifat
Sang Pencipta itu tidak bisa disamakan dengan sifat ciptaannya,
seperti terangnya cahaya, pekatnya kegelapan, duduk, berdiri,
berawal maupun berakhirnya. Tidak ada satu makhluk pun yang
menyerupai khaliqnya.
Tuhan yang Esa dan Berkuasa memilki hak yang fundamental; untuk
diibadahi, dan bertaubat kepada-Nya dari segala dosa dan kesalahan,
taat kepada-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, tidak menyekutukanNya dalam berkeyakinan dan beribadah. Sahal Ibnu Abdillah
mengatakan, “Tinggalkan selain Allah dan larilah kepada-Nya.”
Sesungguhnya Nabi, dalam kehidupannya atau setelah kematiannya,
telah meninggalkan ajaran yang menjadi pedoman dan peringatan dari
azab Allah karena kekufuran maupun kemaksiatan.
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Ancaman terhadap Orang Musyrik dengan Azab (Ayat 52-60)

             
             
          
             
           
         
 
(52) Demikianlah tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang
yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang
tukang sihir atau seorang gila;” (53) Apakah mereka saling berpesan tentang
apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui
batas; (54) Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak
tercela; (55) Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman; (56) Dan Aku
tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku; (57) Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan
Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan; (58)
Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan
lagi sangat kokoh; (59) Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada
bagian (siksa) seperti bagian teman mereka (dahulu); Maka janganlah mereka
meminta kepada-Ku untuk menyegerakkannya; (60) Maka kecelakaanlah bagi
orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. (QS AlDzâriyât [51]: 52-60)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan adanya mahsyar,
penegasan tentang keesaan dan kemahakuasaan Allah, peringatan keras
terhadap orang-orang musyrik tentang hancurnya umat terdahulu akibat
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mendustakan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menjelaskan bahwa setiap
Rasul pasti didustakan oleh sebagian umatnya. Seolah-olah pendustaan kepada
seorang Rasul itu merupakan wasiat yang turun-temurun dari generasi ke
generasi. Pada dasarnya, mereka itu adalah kaum yang melampaui batas
aturan Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. agar
menghindari mereka itu, dibarengi dengan kesadaran bahwa manusia dan jin
itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Saw., bukan sekadar mencari
kesuksesan duniawi dan mengumpulkan kekayaan/rezeki. Surah ini kemudian
diakhiri dengan ancaman keras terhadap musyrikin Mekah. Mereka diancam
dengan azab yang mengerikan seperti umat–umat terdahulu jika mendustakan
kerasulan Muhammad Saw. Realitasnya, musyrikin Mekah justru menantang
Rasulullah Saw. menyegerakan datangnya azab itu. Pada Surah Yâsîn (36)
ayat 48, yang artinya:
Dan mereka berkata, “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu
adalah orang-orang yang benar?”
Mereka pasti akan mendapat azab dari Tuhanmu pada hari yang telah
dijanjikan di hari akhirat dan mereka tidak ada yang membela sama sekali.
Latar belakang turunnya ayat 54 dan 55, menurut riwayat Ibnu Mani’,
Ibnu Rahawaih, dan Ibnu Haitsam Ibnu Kulaib, bersumber dari Ali, yang
mengatakan bahwa ketika turun ayat 54, tidak ada seorang pun dari kita yang
yakin bisa terhindar dari azab. Ketika Nabi Saw. memerintahkan agar
menghindar dari mereka, maka turunlah ayat 55 ini.
Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah yang mengatakan, ketika
turun ayat 54 surah ini, sahabat-sahabat Rasul merasa cemas dan takut.
Mereka mengira bahwa turunnya wahyu kepada Rasul akan berhenti dan
azab akan segera datang, maka turunlah ayat 55 Surah Al-Dzâriyât ini.
Penjelasan Ayat
Setiap Rasul akan didustakan oleh sebagian kaumnya.

             
Demikianlah tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang
sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang tukang
sihir atau seorang gila.” (QS Al-Dzâriyât [51]: 52)
Melalui ayat ini, Allah menginformasikan kepada Rasulullah Saw.
“Sebagian kaummu dari bangsa Arab mendustakan kerasulanmu, hai
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Muhammad, mereka menganggapmu sebagai tukang sihir dan gila. Umatumat terdahulu pun mendustakan Rasul mereka. Jadi, bukan hanya engkau
(Muhammad) yang didustakan umatmu.” Ini merupakan penglipur lara bagi
Rasulullah Saw. karena Rasul lain pun mengalami hal serupa. Maka, tantangan
mereka itu harus disikapi dengan sabar.
Kondisi mereka yang sama dengan umat Muhammad itu diterangkan
pada ayat 53,

       
Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya
mereka adalah kaum yang melampaui batas. (QS Al-Dzâriyât [51]: 53)
Pertanyaan dalam ayat ini mengandung nada takjub, sekaligus bantahan,
dan penolakan. Disebut takjub atau heran karena kondisi orang Arab, umat
Muhammad Saw., memiliki sifat yang sama dengan umat-umat terdahulu,
walaupun mereka hidup pada generasi yang jauh lebih awal. Sikap
mendustakan Rasul itu seolah-olah diwariskan dari generasi ke generasi
berikutnya secara estafet. Kenyataannya, pewarisan sifat buruk—mendustakan
dan menentang Rasul—itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi yang pasti, mereka
memiliki sifat yang sama, yakni durhaka dan melampaui batas. Kata thaghâ tughyân yang mengandung arti melampaui batas dalam kekufuran. Ringkasnya,
generasi awal memiliki sifat yang sama dengan generasi akhir.
Ayat 54 menyatakan:

     
Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. (QS
Al-Dzâriyât [51]: 54)
Allah memerintahkan Rasulullah Saw., “Berpalinglah dari mereka, hai
Rasul! Berhentilah dari perdebatan dengan mereka. Engkau telah melaksanakan
perintah Allah. Engkau telah menyampaikan risalah-Nya. Maka, engkau tidak
akan tercela di sisi Allah karena telah melaksanakan kewajiban sebagai Rasul.
Kewajiban Rasul hanya menyampaikan ajaran Allah.
Kemudian Allah memerintahkan untuk memberi peringatan kepada
mereka, ayat 55,
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Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (QS Al-Dzâriyât [51]: 55)
“Teruskan dalam memberi peringatan, niscaya orang-orang yang
beriman dari kaummu akan mengambil manfaat dan pelajaran dari Al-Quran
yang engkau sampaikan itu. Peringatan dan ajaran Al-Quran itu akan memberi
manfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya sudah tertanam iman yang
siap menerima petunjuk. Yang dimaksud berpaling ialah mengabaikan mereka
yang tidak beriman, karena mereka tidak akan dapat menerima petunjuk yang
disampaikan Rasul.
Allah kemudian menerangkan tujuan utama penciptaan jin dan manusia,
yakni agar beribadah, walaupun orang-orang musyrik mendustakan Rasul
dan meninggalkan aktivitas ritual/ibadah kepada Sang Pencipta, Allah Swt.
Firman Allah ayat 56 menegaskan,

      
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku. 4 (QS Al-Dzâriyât [51]: 56)
Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaNya, karena telah mengimani dan telah makrifat terhadap-Ku, bukan karena
Allah yang butuh diibadahi oleh mereka.
Firman Allah Surah Al-Taubah (9) ayat 31 menyatakan, yang artinya:
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai
Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putra
Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang
mereka persekutukan.
Konon ada Hadis Qudsi yang menyatakan, “Aku ini bagaikan harta
terpendam, dan Aku ingin diketahui, maka Aku ciptakan makhluk. Dengan
kehendak-Ku mereka mengetahui Aku.”
Ibadah, secara etimologis, berarti merendahkan diri dan tunduk. Ahli
Sunah berpendapat bahwa ibadah itu adalah makrifat dan ikhlas kepada
Allah dalam melaksanakannya, karena makrifat juga tujuan yang benar dalam
ibadah.
Imam Mujahid menafsirkan, makna ayat itu bahwa Allah tidak
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memberi perintah dan larangan.
Makna itu didasarkan firman-Nya Surah Al-Taubah (9) ayat 31. Sedangkan
mayoritas ahli tafsir menerangkan bahwa makna illâ liya’ budûnî, kecuali
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agar tunduk dan merendahkan diri kepada-Ku. Setiap makhluk—jin maupun
manusia—tunduk kepada kada Allah dan kehendak-Nya, patuh kepada
ketentuan-Nya. Dia menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan kehendakNya dan diberi rezeki sesuai dengan ketentuan-Nya. Masing-masing tidak
memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan mencelakakan diri sendiri
(Al-Maraghi, IX, 1985: 14 ).
Kemudian diingatkan bahwa posisi Allah dengan hamba-Nya tidak
seperti tuan dengan hamba sahayanya.

             
    
(57) Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak
menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan; (58) Sesungguhnya Allah
Dia-lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
(QS Al-Dzâriyât [51]: 57-58)
Dari makhluk yang diciptakan-Nya, Allah tidak menghendaki untuk
mengambil manfaat (untuk Allah) atau menghindarkan bahaya (dari Allah),
seperti halnya seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Allah itu Maha Kaya
secara mutlak. Dia pemberi rezeki seluruh makhluk-Nya. Dia yang memberi
manfaat/maslahat kepada seluruh makhluk-Nya. Dia Maha Kuasa dan Maha
Kuat, tidak menciptakan makhluk untuk memberi manfaat kepada-Nya karena
Dia-lah yang menyediakan seluruh kebutuhan makhluk-Nya. Kata mâ urîdu
berarti menafikkan, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan
datang. Waktu sekarang artinya di dunia dan waktu yang akan datang artinya
akhirat.
Ringkasnya, Allah menciptakan seluruh hamba-Nya—khususnya jin dan
manusia—agar mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya.
Barang siapa yang taat akan diberi pahala secara sempurna, sedangkan mereka
yang menentang akan mendapat azab yang pedih. Allah tidak butuh kepada
mereka, karena mereka itu fakir, membutuhkan Allah dalam segala hal.
Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. yang
mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman: “Hai anak Adam,
sempatkan beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan penuhi hatimu dengan
kekayaan dan Aku tutupi kefakiranmu. Jika tidak, akan Aku penuhi dadanya
dengan kesibukan dan tidak akan Aku tutupi kefakirannya/ kebutuhannya”
(Katsir, IV, t.t.: 238).
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Dalam salah satu kitab Tauhid, dikutip bahwa Allah berfirman, “Hai
anak Adam, Aku telah menciptakanmu agar beribadah kepada-Ku, maka jangan
main-main. Aku-lah yang memberi rezeki, maka jangan memforsir diri
terhadapnya. Mintalah kepada-Ku niscaya akan Aku penuhi permintaanmu.
Jika engkau mendapatkan Aku, niscaya engkau akan mendapatkan segala
sesuatu. Jika engkau mengabaikan-Ku, engkau akan kehilangan segalanya.
Aku mencintaimu dari segala sisi.”
Al-Sudi berpendapat, ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang
tidak bermanfaat. Ibadah yang tidak bermanfaat adalah ibadah yang dilakukan
secara tidak ikhlas atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Firman Allah
dalam Surah Luqmân (31) ayat 25, yang artinya:
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang
menciptakan langit dan bumi?” Tentu mereka akan menjawab, “Allah.”
Katakanlah, “Segala puji bagi Allah;” tetapi kebanyakan mereka tidak
Mengetahui.
Kemudian Allah mengancam dan mengecam musyrikin Mekah dan
lainnya,

         
Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bagian
teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk
menyegerakannya. (QS Al-Dzâriyât [51]: 59)
Orang yang menzalimi diri dengan kekufuran, kemusyrikan, dan
mendustakan Rasul akan mendapat azab seperti yang telah ditimpakan kepada
orang-orang kafir terdahulu. Maka, janganlah meminta untuk menyegerakan
datangnya azab. Azab pasti akan datang kepada mereka dan (jika telah datang)
ia tidak dapat ditolak. Firman Allah Surah Al-Nahl (16) ayat 1 menegaskan,
yang artinya:
Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar
disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang
mereka persekutukan.
Ini sebagai jawaban atas tantangan mereka yeng tercantum pada Surah
Al-Mulk (67) ayat 25 dan Surah Hûd (11) ayat 32, yang artinya:
Dan mereka berkata, “Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah
orang-orang yang benar?” (QS Al-Mulk [67]: 25)
Mereka berkata, “Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami,
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dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka
datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu
termasuk orang-orang yang benar.” (QS Hûd (11): 32)
Ayat terakhir Surah Al-Dzâriyât menyatakan:

       
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan
kepada mereka. (QS Al-Dzâriyât [51]: 60)
Kehancuran dan azab yang pedih akan menimpa orang-orang kafir
pada hari kiamat. Menurut satu pendapat, mereka hancur/kalah pada Perang
Badar.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut;
Sesungguhnya mendustakan Rasul dilakukan oleh umat generasi
terdahulu maupun sekarang, termasuk musyrikin Quraisy yang
mendustakan Rasulullah Saw. Mereka menuduh Rasul sebagai tukang
sihir atau gila. Tuduhan musyrikin Quraisy seperti itu ternyata sama
dengan yang dituduhkan generasi terdahulu kepada Rasul mereka.
Seolah-olah generasi yang terdahulu itu mewasiatkan sikap dan sifat
tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Padahal kenyataannya
tidak demikian. Tapi, mereka hanya memilki mentalitas yang sama,
yaitu kekufuran yang pekat dalam hati mereka.
Maksud pemberitaan ini untuk menghibur hati Rasul Saw., agar tidak
merasa bahwa hanya dirinya yang mendapat tantangan dan perlakuan
semacam itu.
Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menghindari perdebatan dengan
kaumnya, dan Allah menjamin bahwa sikap yang demikian itu tidak
tercela. Karena, dia telah menyampaikan risalah Tuhan dan
melaksanakan amanah-Nya. Yang tercela adalah sifat dan sikap
menentang ajaran Allah Swt. Ini merupakan hiburan lainnya, karena
Nabi adalah seorang yang berakhlak mulia dan memiliki antusiasme
yang tinggi dalam mendakwahkan risalahnya. Tampak beliau berusaha
keras untuk selalu memberi peringatan dan menyampaikan risalah yang
diembannya.
Menghindari suatu kaum yang menantang itu bukan hal yang mutlak.
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Oleh karena itu, Nabi Saw. tetap diperintah untuk memberi peringatan
karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.
Tujuan dakwah atau peringatan itu adalah untuk beribadah dengan
ikhlas kepada Allah Swt. dan mengesakan-Nya. Pada dasarnya, Allah
Swt. menciptakan makhluk itu untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena
itu, peringatan dan dakwah merupakan kebutuhan pokok dan suatu
keniscayaan. Faedah ibadah adalah mengagungkan perintah Allah Swt.
dan kasih-sayang terhadap sesama makhluk Allah Swt.
Tugas para Nabi berkisar pada dua hal; (a) mengajak untuk beribadah
kepada Allah Swt. dan (b) menyampaikan petunjuk kepada makhluk
Allah Swt., khususnya jin dan manusia. Kalau ada tujuan yang ketiga,
adalah menjelaskan buruknya perbuatan orang kafir, karena mereka
tidak beribadah kepada Allah Swt. dan menyimpang dari tujuan utama
penciptaan manusia dan jin.
Imam Mujahid dan lainnya berpendapat bahwa kata “illâ liya’budûni”
berarti kecuali untuk beribadah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh
Al-Tsa’labi yang mengutip pendapat Al-Hasan. Kalau tidak menciptakan
makhluk, eksistensi/keberadaan Allah Swt. dan keesaan-Nya itu tidak
dikenal. Argumen yang mendukung pendapat mereka adalah Surah
Al-Zuhrûf (43): 9, yang artinya “Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada
mereka “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” Niscaya mereka
akan menjawab “Semuanya diciptakan oleh yang Maha Perkasa lagi
Maha Mengetahui.” Dan surah yang sama ayat 87, yang artinya “Dan
sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, “Siapakah yang
menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah”, maka
bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah Swt.)?”
Ibadah itu untuk kepentingan mereka dan harus dilakukan dengan ikhlas
hanya karena Allah Swt. semata, tidak disekutukan dengan lain.
Tujuan penciptaan manusia untuk beribadah itu bukanlah kebutuhan
Pencipta, karena Allah Swt. itu Maha Kaya (tidak membutuhkan) dari
ibadah hamba-Nya. Penciptaan mereka itu juga bukan untuk mengabdi
dengan menghidangkan makanan dan minuman, seperti halnya
dilakukan seorang hamba/pembantu kepada majikannya. Allah Swt.
bersifat Al-Razzâq yang senantiasa melimpahkan rezeki kepada hambaNya. Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat/Perkasa.
Kata huwa al-razzâq sebagai argumen tentang tidak adanya kebutuhan
terhadap rezeki, sedangkan kata Dzû Al-Quwwah menunjukkan tidak
adanya kebutuhan terhadap bantuan kerja. Sebab, yang mencari rezeki
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berarti fakir (butuh), sedangkan yang membutuhkan bantuan pekerjaan
dari yang lainnya, berarti lemah dan tidak berdaya.
Orang-orang yang menzalimi diri sendiri dikategorikan sebagai orangorang kafir, seperti kafir Mekah dan lainnya. Mereka bakal menerima
azab seperti orang-orang kafir generasi terdahulu. Tidak perlu
menantang Rasul untuk segera mendatangkan azab, karena azab itu
pasti akan datang kepada mereka.
Ini kecaman dan ancaman terhadap orang-orang kafir yang diberi sifat
zalim karena menempatkan dirinya sebagai hamba yang menyembah
selain Allah Swt. Dia telah melakukan kezaliman disebabkan telah
menyimpang dari tujuan utama penciptaan manusia. Orang zalim pasti
akan menerima azab karena kezalimannya.
Al-dzunûb makna dasarnya adalah ember/timba besar. Seolah-olah
Allah Swt. berfirman, “Kami telah menuangkan dosa dari atas kepala
mereka bagaikan air yang ditumpahkan ke atas kepala mereka.
Wa allâhu a’lam.
***

Catatan Akhir
1

Sementara itu maksud ayat tersebut, menurut penuturan imam Al-Razi dan dikhususkan
bagi orang beriman sebagaimana juga digunakan pada surah Yasin: 33, karena pertama,
ayat-ayat itu adalah sebagai argumen atas adanya Khaliq apakah manusia itu
membenarkan atau tidak membenarkan, dan kedua, ayat realitas untuk I’tibar, pelajaran
bagi orang beriman, memerhatikannya dan mendalaminya. Ini menunjukkan bahwa hanya
orang yang yakin, orang beriman dalam ungkapan lain yang tidak akan lalai dari Allah
pada setiap keadaan dan setiap perkara semuanya jadi petunjuk atas keagungan Allah.
Adapun orang lalai harus melalui bermacam-macam cara untuk mengingatkannya yang
seolah-olah semuanya adalah satu ayat.”
Dalam Al-Kassyâf Al-Imam Az-Zamakhsyari menukik pada masalah yang amat nyata
dalam kehidupan keseharian dan ia mengatakan (Al-Kassyâf vi: 412) sebagai berikut:
Ayat yang berbunyi, wa fî al-ardhi âyâtun menunjukkan dan penciptaan yang berkuasa,
dengan hikmah dan pengaturan-Nya, sehingga menghampar bagaikan hamparan, seperti
disebut dalam Surah Thâhâ: 53, “Dia yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan
bagimu….” Di bumi ini pula membentang jalan-jalan untuk orang berlalu lalang dan pada
lewat di atasnya yang terdiri atas sungai (selokan), gunung, daratan, lautan, tanah
yang keras yang lentur, tanaman yang dihiasi dengan warna-warni tumbuhan dan macammacam pepohonan dengan buah-buah yang berwarna-warni, serta rasa dan bau yang
berbeda pula, padahal diairi dengan satu macam air, seperti pada Surah Al-An’âm (6):
141 dan Allah-pun melebihkan antara rasa yang satu dengan rasa lainnya, seperti pada
Surah Al-Ra’d (13): 4 yang isinya,
“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur,
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tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami
dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian
yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
“Ayat ini secara eksplisit menyatakan tentang betapa segala kebutuhan manusia sudah
disediakan Allah untuk tempat tinggalnya, untuk kepentingan-kepentingan hidupnya,
baik sehat maupun sakit. Mata air yang memancar, barang tambang yang menarik,
binatang-binatang yang tersebar di darat dan di laut yang berbeda-beda bentuknya,
fosturnya, dan kelakuannya. Ada binatang buas, binatang jinak, dan bahkan juga ada
binatang-binatang yang kecil-kecil seperti serangga, dll. Bagi orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang bertauhid yang menempuh jalan yang lurus, argumentatif dan
menyampaikan pada ma’rifatullah. Mereka adalah yang melihat dengan mata yang tajam
dan pemahaman yang terbuka. Setiap mereka melihat ayat mereka mengetahui cara
mengkajinya. Maka mereka makin bertambah keimanannya dan keyakinan bertambah
pula.”
Selanjutnya, Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah (Vol: XIII: 335-335) menguraikan
sebagai berikut: “Demikianlah banyak sekali tanda-tanda keesaan, kebesaran, dan
kekuasaan Allah yang terbentang di langit dan bukan hanya di langit, di bumi pun terdapat
ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin, yakni yang mantap
keyakinannya. Bukti-bukti keesaan Allah yang terdapat di bumi ialah sistem kerja bumi
dan kesei mbangan yang terdapat di dal amnya, di samping keindahan dan
kelanggengannya; kesemuanya terjadi secara berulang-ulang yang menampik dugaan
kebetulan, dan kesemuanya pula dengan demikian teratur dan konsisten. Seandainya
ada dua Tuhan, maka keharmonisan dan kesinambungan itu tidak mungkin dapat terjadi
(QS Al-Anbiyâ` [21]: 22), Kata al-mûqinîn terambil dari kata yaqîn, yaitu pengetahuan
yang mantap tentang sesuatu dibarengi dengan tersingkirnya apa yang mengeruhkan
pengetahuan itu, baik berupa keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan lawan. Itu
sebabnya pengetahuan Allah tidak dinamai mencapai tingkat yakin karena pengetahuan
Yang Maha Mengetahui itu sedemikian jelas, sehingga tidak pernah sesaat atau sedikit
pun disentuh oleh keraguan. Berbeda dengan manusia yang yakin. Sebelum tiba
keyakinanyya, ia terlebih dahulu disentuh oleh keraguan, namun ketika sampai pada
tahap yakin, maka keraguan yang tadinya ada itu hilang sirna. Sementara, ulama
memahami ayat di atas (ayat 20) dalam arti, di bumi ini terdapat banyak bukti jelas yang
dapat mengantarkan kepada keyakinan bagi orang yang mau yakin dengan menempuh
cara untuk meraihnya, yaitu menggunakan akal dan kalbunya.” Dapat diduga bahwa
ayat sesudahnya yang berbunyi, wa fi anfusikum afalâ tubshirûn, dan pada diri-diri kamu
sendiri, maka apakah kamu tidak melihatnya.
2

Miliaran bongkahan batuan yang disebut asteroid atau planet minor, bergerak mengelilingi
matahari di antara orbit planet Mars dan Yupiter. Asteroid menempati sabuk besar
berukuran 180 juta km, yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Massa totalnya hanya
sekitar 1% dari massa Merkurius, planet kebumian yang terkecil.
Pada malam yang cerah, kita mungkin melihat berkas cahaya kecil yang melaju di langit,
yang umum disebut bintang jatuh. Cahaya tersebut lebih tepat disebut meteor. Setiap
hari batuan kecil ruang angkasa tersebut menghujani bumi dan mencapai permukaannya
sebagai meteorit. Meteor muncul akibat batuan kecil di angkasa memasuki atmosfer
bumi. Gesekan meteor dengan atmosfer menyebabkan meteor menjadi sangat panas
dan terbakar menjadi debu. Kadang ada juga yang tersisa mencapai permukaan Bumi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua batuan meteorit yang jatuh kebumi berasal
dari pecahan asteroid tersebut. Sebagian besar meteorit tersusun dari batuan yang
disebut mateorit batuan. Meteorit lainnya merupakan campuran batuan dan besi.
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Diperkirakan sebanyak 200 ton meteor jatuh ke bumi setiap harinya. Sebagian besar
meteorit berukuran kecil, tetapi terkadang meteorit besar berukuran puluhan bahkan
ratusan meter menabrak bumi.
Menurut perkiraan, sekitar 50.000 tahun lalu, sebuah meteorit besi berdiameter 46m
menghantam bumi dan membentuk kawah besar di gunung Arizona AS. Kawah ini dinamai
kawah Meteor Arizona, berdiameter 1.265m dengan kedalaman 175m. Tentu saja, jika
meteor seukuran ini menabrak sebuah kota masa kini, akan timbul kehancuran yang
sangat dahsyat. Di Siberia, ditemukan pecahan meteorit besi yang jatuh pada tahun
1947. Pecahan meteorit tersebut (meteor Sikhote-Alin) merupakan bagian dari meteorit
besi seberat 300 ton, yang hancur di atmosfer bumi sebelum mencapai permukaan.
Khususnya, ketika Bumi melintasi orbit Komet, lusinan meteor bisa terlihat setiap jamnya.

3

Ayat ini terkait dengan kisah yang terjadi pada kaum Tsamud yang sombong dan angkuh
atas kemakmuran negerinya, yang ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan besar
dan istana-istana di wilayah-wilayah dataran rendah, dan gunung dipahat untuk
kepentingan rumah-rumah mereka (Surah Al-A’râf: 74). Dan menolak ajakan Nabi Saleh
a.s. untuk beribadah dan bahkan mau membunuh Saleh a.s. akibat atas kedurhakaannya
mereka disambar petir di siang bolong. Sikap sombong dan angkuh juga terjadi pada
Firaun yang sombong, yang menentang dakwah Nabi Musa, dengan membanggakan
tentang jumlah dan kekuatan tentaranya. Demikian sikap angkuh yang terjadi pula kaum
‘Ad terhadap dakwahnya dan mendustakan Nabi Hud.
Dalam kajian psikologi, orang-orang yang memiliki sifat angkuh dan sombong, menurut
pandangan Millon, termasuk pada kategori narcisitik dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Memandang diri mereka hebat (grandiose manner), mereka tenggelam dalam keasyikan
untuk menerima perhatian dari orang lain, mereka senantiasa unjuk diri (self promotion)
bahwa dirinya hebat, mereka kurang mampu memahami dan merasakan perasaan orang
lain (lack of empathy). Memandang ketergantungan terhadap orang lain sebagai suatu
kelemahan dan berbahaya bagi dirinya, dan mereka terpaku pada pikiran-pikirannya
sendiri bahwa diri mereka adalah penting (self importance), fantasi-fantasinya lebih
terarah pada kekuatan dan keberhasilan tentang diri mereka sendiri, dan memandang
diri mereka superior dari kebanyakan orang lain.
Individu narcistik ini dalam relasi interpersonalnya, menuntut orang lain untuk dapat
memenuhi permintaan-permintaannya yang tidak dapat diterima secara rasional, serta
cenderung mengabai kan kebutuhan dan keinginan-keinginan orang l ain, dan
memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan kekuatan bagi dirinya, serta suka
menunjukkan sikap arogan, dan suka merendahkan orang lain (demeaning).
Orang narcistik seperti ini biasanya akan sangat sulit untuk menerima masukan, saran,
ataupun umpan balik dari orang lain. Karena penerimaan masukan dari orang lain akan
dianggap mengancam harga diri dan eksistensi dirinya, yang senantiasa merasa diri
hebat.
Secara etiologis orang-orang yang bersikap angkuh dan sombong biasanya datang dari
lingkungan sosial yang memeroleh sesuatu yang berharga atau mendapat keuntungan
yang berarti dengan hanya usaha yang minimal. Atau dapat juga terjadi pada lingkungan
sosial yang selalu memberi sanjungan-sanjungan, serta suka merendahkan orang lain.
Perlakuan lingkungan yang demikian akan mendorong seseorang mencitrakan diri yang
hebat, serta tanpa disiplin dan pengaturan yang terarah, dan tidak menujukkan rasa
tanggung jawab.

4

Perbedaan dan persamaan antara jin dan manusia
a.
Asal mula kejadian jin
Secara bahasa atau etimologis, kata jin berasal dari kata: Janna: menutupi atau
menaungi (QS Al-An’âm [6]: 76). Jannah artinya surga, taman karena pohon-pohonnya
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menutupi tanah, janan artinya hati, karena tersembunyi dari indera, junnah artinya
perisai, karena dapat melindungi manusia. Janin artinya janin yang ada di rahim seorang
perempuan. Jin berarti gelap karena tidak dapat dilihat pancaindera, lihat Munawwir,
(1997: 215-256).
Jin tidak berbentuk materi kasar seperti manusia, luput dari jangkauan indera, mempunyai
kemampuan untuk tampil dalam berbagai bentuk, seperti dijelakan oleh Sayyid Sabiq,
jenis manusia yang belum berperadaban, manusia-manusia liar yang hidup di hutanhutan atau terpencil di gunung-gunung, lihat Tafsir Al-Quran Unisba Juz XXIX (2008:
227, 257).
Jin diciptakan dari api yang sangat panas (QS Al-A’râf [7]: 12; QS Al-Hijr [15] 27),
b.
Asal mula kejadian manusia
Tentang penciptaan Adam, semua ahli tafsir sepakat berasal dari tanah (tanpa proses
hubungan seksual/biologis), berbeda dengan keturunannya melalui proses beberapa
tahap, mulai dengan bertemunya sel sperma dan sel telur (nuthfah), kemudian berubah
menjadi segumpal darah yang menempel/bergantung di dinding rahim kemudian berubah
menjadi segumpal daging kemudian menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging,
lalu ditetapkan di dalam rahim, hingga saat kelahirannya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 5; AlMu’minûn [23]: 14, Al-’Alaq [96]: 2).
Dalam hadis yang disampaikan Abdullah Ibnu Mas’ud dan diriwayatkan Imam Muslim,
bahwa Rasulullah Saw. bercerita tentang proses kejadian manusia yang diawali dengan
nuthfah (campuran sel sperma dan sel telur) selama 40 hari, kemudian berubah menjadi
‘alaqah (segumpal darah) selama 40 hari, lalu berubah menjadi mudhghah (segumpal
daging yang membungkus tulang belulang) selama 40 hari. Barulah ditiupkan ruh ke
dalam janin tersebut dan ditentukan dengan 4 perkara: rizki, ajal, amal, bahagia atau
sengsara. Al-Nawawi (t.t.: 31) melalui ruh inilah manusia dapat berhubungan/
berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, bukan dengan jasad kasarnya.
Asumsi-asumsi yang keliru tentang embriologi telah banyak beredar di kalangan orang
awam dan para ilmuwan lebih dari 1300 tahun setelah masa Rasulullah Saw. dengan dua
teori. Pertama, teori janin sebelum memiliki bentuk (preformation theory), janin mengalami
perubahan bentuk di dalam rahim ibunya, mulai kecil hingga tumbuh sempurna. Kedua,
janin memiliki bentuk tersendiri, tumbuh dengan kemiripan salah satu dari kedua orang
tuanya, tidak kedua-duanya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua aliran. Aliran I
menyatakan bahwa janin yang tumbuh akan mirip ibunya, bukan bapaknya. Aliran I ini
terbagi menjadi tiga sub-aliran: (1) pertumbuhan janin berasal dari darah menstruasi,
seperti dikatakan Ibnu Hajar bahwa banyak kalangan ahli berpendapat sperma pria tidak
memiliki pengaruh apa pun terhadap pertumbuhan janin, kecuali hanya pada bagian awal
saja, padahal hal ini telah dibantah oleh hadis-hadis. Hisahm Thalbah 2 (2008: 4); (2) janin
yang terbentuk terpisah dari rahim William Harvey (1651), ia menliti rahim seekor rusa yang
tengah hamil, ia menemukan janinnya menggantung pada rahim; (3) janin berkembang
sesuai bentuknya di dalam sel telur wanita Nicholas Malebranche (1675).
Aliran II yang berasal dari kalangan ilmuwan barat bahwa prialah satu-satunya sumber
pembentukan janin, kemudian janin itu berkembang dan besar dalam rahim wanita.
Pendapat ini diadopsi oleh dua orang ilmuwan, yakni Herman dan Leeuenchoh. Hisham
Tholbah 2 (2008: 5-6).
Sangat berbeda dengan pandangan Islam, awalnya ibu dan ayah kita merupakan janin
yang tumbuh di dalam rahim sang nenek. Pada tahapan janin, sebagian sel-sel tersebut
bergerak sejenak dari kantong berisi cairan agar dapat menetap di salah satu bagian
tulang belakang janin. Hal ini berlangsung di tempat bertemunya tulang belakang dengan
tulang rusuk, sebuah tempat yang disibukkan oleh semua sel saat itu. Kemudian sel

:: repository.unisba.ac.id ::

58

Tafsir Juz XXVII
tersebut bergerak hingga menetap di dua bagian, yaitu panggul (pelvis) pada wanita dan
kantung buah pelir pada pria. Pada tahapan akhir ini, sel tersebut membawa tempattempatnya untuk darah, getah bening, dan nutrisi saraf. Setiap indung telur (ovarium)
dan biji pelir (testis) memeroleh darah dari cabang pembuluh darah aorta. Darah ini
keluar berlawanan dari tulang belakang lumbar yang kedua. Setiap ovarium dan terstis
juga memeroleh nutrisi darah dari tali panggul yang berlawanan arah dengan tulang
belakang dada yang kesepuluh. Jaraknya dekat dengan tempat ini, oleh karena itu,
setiap ovarium dan testis selalu berhubungan dengan tempat yang pertama. Sumber
yang paling akurat mengatakan bahwa masing-masing dari ovarium dan testis ini keluar
dari antara tulang belakang dan tulang rusuk. Maka tepat sekali apa yang difirmankan
Allah dalam QS Al-Thâriq (86): 6-7.
Pertama, terciptanya makhluk pada mulanya adalah hasil dari bersatunya dua unsur
yaitu pria dan wanita secara bersamaan, hal ini sangat berbeda dengan hasil penemuan/
pendapat dari pengetahuan para ilmuwan Barat. Kedua, tidak semua sel telur (ovum)
atau sperma pria yang keluar menuju rahim wanita dapat mendorong terjadinya janin,
karena ovum yang keluar dari indung telur (ovarium) wanita dikelilingi oleh selaput.
ketiga, janin tidak ditemukan dalam bentuknya, kemudian ia membesar. Namun, ia
diciptakan secara bertahap (QS Nûh [71]: 13-14).
Ketika “benih” manusia tertanam di dinding rahim pada minggu kedua, lapisan janin
bagian dalam terbagi menjadi dua lapisan (bilaminar), pada saat yang sama, lapisan janin
bagian luar menempel pada dinding rahim dengan perantara tangkai penghubung (connecting stolk). Tujuannya agar dapat memeroleh makanan dari darah ibunya. Pada
minggu ketiga, lapisan ketiga berada di antara dua lapisan. Janin dalam bentuk lintah
berenang dalam cairan yang banyak, ia menerima makanan di sana dengan posisi menempel
pada dinding rahim.
Mulai hari ke-24 pada minggu ke-4 hingga minggu ke-6, salah satu bagian tulang belakang
janin akan tampak tonjolan-tonjolan. Pada kondisi ini, janin berbentuk segumpal daging
sesuai dengan bentuk tubuh yang bengkok dan berbeda, juga disesuaikan dengan
adanya tonjolan-tonjolan yang menyerupai tempat tumbuhnya gigi pada bagian kecil
daging yang dikunyah. Pada tahapan segumpal daging, kelengkapan anggota janin
meliputi cikal bakal semua anggota tubuh (alat sirkulasi, alat pernafasan, dan alat
pembuangan). Cikal bakal semua anggota tubuh bentuknya telah sempurna, tetapi
detailnya secara jelas akan sempurna pada tahapan kemudian. Hisham Thalbah 2
(2008: 15).
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Surah Al-Thûr

Nama Surah
Surah Al-Thûr, yang terdiri atas 49 ayat, diambil dari kata “Al-Thûr”
pada ayat pertama surah ini. Surah dibuka dengan sumpah Allah Swt. yang
menyebut Gunung Al-Thûr, yang populer disebut Gunung Thursina – di
Semenanjung Sinai, yang penuh pepohonan. Di tempat ini pula Nabi Musa
menerima wahyu dan Nabi Isa diangkat Rasul Allah. Dengan demikian, Gunung
Al-Thûr menduduki posisi mulia di sisi Allah Swt., dibanding gunung lainnya.
Latar dan Konteks
Bagi orang yang suka menelaah, dari beberapa segi terlihat jelas
hubungan Surah Al-Thûr ini dengan surah sebelumnya, Surah Al-Dzâriyât,
yaitu:
(1)
Kesamaan materi bahasan; kedua surah merupakan surah Makkiyyah,
yang sama membahas ketauhidan, hari kebangkitan, situasi akhirat,
risalah kenabian, serta mencela keyakinan orang musyrik.
(2)
Keserupaan alur timbal-balik, bagian awal dan akhir.
Pada bagian pertama, kedua surah menerangkan orang-orang takwa
di akhirat:
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-
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taman (surga) dan di mata air-mata air. (Surah Al-Dzâriyât [51]: 15)
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan
kenikmatan. (Surah Al-Thûr [52]: 17)
Pada bagian akhir kedua surah diterangkan tentang keadaan orangorang kafir:
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang
diancamkan kepada mereka. (Surah Al-Dzâriyât [51] 60)
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang
kafir itu merekalah yang kena tipu daya. (Surah Al-Thûr [52]: 42)

(3)

(4)

Pada kedua surah, Allah Swt. bersumpah melalui ciptaan-Nya. Di Surah
Al-Dzâriyât, sumpah-Nya menyebut angin. Di Surah Al-Thûr, Allah Swt.
menyebut gunung. Di Al-Thûr, Allah Swt. berbicara langsung kepada
Nabi Musa a.s., menurunkan kitab Taurat bagi hidup manusia, dan bekal
menghadap Allah di akhirat.
Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. agar menentang sepak
terjang orang-orang kafir dan selalu mengingatkan orang-orang
beriman, sebagaimana dijelaskan Surah Al-Dzâriyât (51): 54-55: “Maka
berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan
tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”
Dalam Surah Al-Thûr, Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu
disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan
bukan pula seorang gila.
Dan firman-Nya, Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui
hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka
dibinasakan. (QS Al-Thûr [52]: 45)

Substansi
Allah Swt. menutup surah sebelumnya, Surah Al-Dzâriyât, dengan
tibanya hari yang dijanjikan. Selanjutnya, Allah bersumpah, menyebut ciptaanNya, Gunung Thursina (gunung yang berulang-ulang disebut dalam kisah Nabi
Musa a.s.), kitab Taurat, Lauh Mahfudz, Bait Al-Ma’mur (Al-Ka’bah AlMusyarrafah, Kabah yang dimuliakan), atap yang ditinggikan (langit), Al-Bahr
Al-Masjur (laut yang penuh atau dipanaskan dengan api yang ada di bawah
tanahnya).
Semua itu merupakan sumpah Allah dengan ayat-ayat kauniyah (tanda-
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tanda alam atas kebesaran Allah) yang tampak, di angkasa pun di bumi,
bahwa siksa itu akan datang dan pasti terjadi.
Abdullah Yusuf Ali (III: 1354) menerangkan sumpah ini meliputi:
(1) imbauan di lima peringatan (ayat 1-6); (2) kepastian peristiwaperistiwa besar, pada hari kemudian, dalam bahasa sangat tegas;
(3) hari kiamat terjadi, dan dunia hilang (ayat 7-10); (4) akibat perbuatan
buruk pada hari kemudian (ayat 11-16); (5) kebahagian di hari kemudian,
serta rida dan rahmat Allah yang terlaksana (ayat 17-28).
Allah Swt. lalu menjelaskan tentang siksaan orang-orang yang
mendustakan hari kiamat: dilemparkan ke api neraka, juga siksa cemoohan
dan hinaan. Dijelaskan juga berbagai pahala yang diterima orang-orang
bertakwa berupa berbagai kenikmatan di surga dan bersenang-senang: mulai
dari pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, dan para bidadari yang
menjadi pasangan hidup.
Penjelasan tentang neraka dan surga, disusul perintah agar Nabi
Muhammad Saw. selalu mengingatkan orang-orang beriman: tentang
kebenaran, terus menyampaikan risalahnya, dan ancaman kepada orang-orang
kafir, serta menolak kedunguan dan kebodohan mereka. Juga, menentang mereka
mengatakan Nabi Muhammad Saw. adalah penyair, dukun, atau orang gila,
dan mengolok-olok Allah dengan membuat kebohongan atas nama-Nya.
Allah Swt. menolak perkataan serta tuduhan yang batil itu, menguatkan
risalah Nabi Muhammad Saw. dengan dalil-dalil kuat dan tak terbantahkan,
memaparkan bukti dan dalil “hak dan keesaan” keberadaan Allah Swt. Allah
Swt. mengolok-olok ungkapan orang musyrik bahwa para malaikat adalah
anak-anak perempuan Allah, mencela kesombongan dan keingkaran mereka
pada hal-hal yang nyata dilihat dan disaksikan.
Surah ini ditutup dengan perintah Allah Swt. kepada Rasulullah
Muhammad Saw. agar meninggalkan orang-orang kafir, yang tetap dalam
kesesatannya. Mereka celaka oleh ulahnya sendiri. Dan, memerintahkan
Rasulullah bersabar dalam menyampaikan risalah.
Allah Swt. memerintahkan beliau selalu bertasbih dan bertahmid siang
dan malam. Juga, mengabarkan Allah pemelihara makhluk-Nya, penjaga dan
pelindungnya. Orang-orang zalim sesungguhnya akan dihukum siksa yang
sangat pedih di dunia dan akhirat.
Terkait dengan keutamaan Surah Al-Thûr ini, Al-Bukhari dan lainnya
meriwayatkan dari Ummi Salamah. Ia mengadu kepada Rasulullah Saw.,
beliau menjawab, “Thawaflah kamu di belakang orang-orang sambil naik
tunggangan.”
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Ia pun thawaf.

Dan Rasulullah Saw. salat di samping kabah. Beliau membaca Surah Al-Thûr
wa kitâbin masthûr, demi bukit dan kitab yang ditulis. (HR. Bukhari, Shahih AlBukhari, II, 305, Al-Maktabah Al-Syâmilah V.3.28)
Keutamaan Surah Al-Thûr, di dalam riwayat lain dijelaskan,
Hadis yang diriwayatkan Jubair Ibnu Muth’im: Saya datang kepada
Rasulullah Saw., untuk membicarakan tentang tawanan perang, maka saya
berkumpul dengannya pada waktu salat subuh, dan beliau membaca pada
salat itu Surah Al-Thûr. Ketika sampai pada ayat,

         
(7) Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi; (8) Tidak seorang pun
yang dapat menolaknya (QS Al-Thûr [52]: 7-8), kemudian saya masuk
Islam karena takut Allah menurunkan siksa. Rasa takut saya muncul ketika
sampai ke bagian akhir ayat ini, yaitu:

           
     
(35) Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang
menciptakan (diri mereka sendiri)? (36) Ataukah mereka telah menciptakan
langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka
katakan). (QS Al-Thûr [52]: 35-36)
***
Terjadinya Kiamat dan Penetapan Azab di Hari yang Dijanjikan
(Ayat 1-16)
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(1) Demi bukit; (2) Dan Kitab yang ditulis; (3) Pada lembaran yang terbuka;
(4) Dan demi Baitulmakmur; (5) Dan atap yang ditinggikan (langit);
(6) Dan laut yang di dalam tanahnya ada api; (7) Sesungguhnya azab
Tuhanmu pasti terjadi; (8) Tidak seorang pun yang dapat menolaknya;
(9) Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang; (10) Dan gunung
benar-benar berjalan; (11) Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu
bagi orang-orang yang mendustakan; (12) (Yaitu) orang-orang yang
bermain-main dalam kebatilan; (13) Pada hari mereka didorong ke neraka
Jahanam dengan sekuat-kuatnya; (14) (Dikatakan kepada mereka): Inilah
neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya; (15) Maka apakah ini
sihir? Ataukah kamu tidak melihat? (16) Masuklah kamu ke dalamnya
(rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama
saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
(QS Al-Thûr [52]: 1-16)
Penjelasan Ayat
Melalui “nama-nama” makhluk-Nya, sumpah Allah ini menunjukkan
kekuasaan menimpakan siksa, tanpa perlawanan dari musuh-musuh-Nya. Allah
berfirman,

        
(1) Demi bukit; (2) Dan Kitab yang ditulis; (3) Pada lembaran yang terbuka.
(QS Al-Thûr [52]: 1-3)
Allah Swt. menyebut Gunung Thursina yang ditumbuhi pepohonan. Ini
penghargaan dan penghormatan yang sangat tinggi. Di sana, terjadi peristiwa
besar: Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s., dan menurunkan
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Taurat yang bertulisan indah, bagus, dan teratur, di kulit yang lembut – ketika
itu, kulit merupakan alas menulis, sebelum kertas ditemukan.
Menurut Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII, 1410 H, 184), Allah
Swt. menyebut ciptaan-Nya yang agung, mencakup hukum-hukum-Nya, dan
hari kebangkitan, serta balasan bagi orang bertakwa dan mendustakan-Nya.
Firman Allah, wa kitâbin masthûrin (Dan kitab yang ditulis), mencakup
semua kitab Samawi: yang diturunkan, ditulis, dan dibacakan pada manusia
dengan nyaring (seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran). Kata Al-Kitab
dengan Al-Thûr dirangkaikan, karena Taurat diturunkan ketika Nabi Musa berada
di Gunung Thursina. Adapun kata Mansyûr, adalah penjelas kata sebelumnya.
Berbeda dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, menurut Abdurrahman
Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII, 1410 H, 184), yang dimaksud, wa kitâbin masthûrin
(Dan kitab yang ditulis) adalah Lauh Mahfudz, tempat Allah Swt. menulis
segala sesuatu. Mungkin juga, maksudnya Kitab Al-Quran Al-Karim, kitab
Allah paling utama dari berbagai kitab Allah, yang menginformasikan generasi
manusia pertama sampai terakhir, serta berbagai ilmu pengetahuan mereka.
Selanjutnya Allah Swt. berfirman,

      
(3) Pada lembaran yang terbuka,(4) Dan demi Baitul Ma’mur. (QS Al-Thûr
[52]: 3-4)
Dalam ayat ini, Allah Swt. menyebut Baitul Makmur, Baitullah atau Kabah
di langit ketujuh. Hal ini sesuai kutipan Ibnu Katsir (IV, 1998, 281-282) yang
diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya:
Bahwa Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis “Isra”, setelah beliau melewati
beberapa langit hingga langit ketujuh, kemudian Dia (Allah) mengangkatku ke
Bait Al-Ma’mur, dan ternyata yang memasukinya setiap hari tujuh puluh ribu
(malaikat), mereka tidak akan kembali lagi setelah itu sampai yang terakhir
dari mereka.
Para malaikat datang ke Bait Al-Ma’mur untuk beribadah dan thawaf
mengelilinginya, sebagaimana penduduk bumi di Kabah. Di sanalah, Nabi
Muhammad Saw. bertemu Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau tengah duduk
bersandar di Baitul Makmur, setelah membangun kabah di bumi, dan Allah
memberi pahala dari pekerjaannya itu. Pada tiap langit, juga terdapat Baitullah
tempatnya beribadah penduduknya. Mereka melakukan salat dengan
menghadap kepadanya, menghadap Baitullah bernama Bait Al-Izzah, Allah
Zat yang Maha Mengetahui.
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Selanjutnya, Ibnu Katsir (IV, 1998: 282) mengutip riwayat Al-Bait AlMa’mur, dari Ibnu Jarir (Dari Abu Kuraib dari Thalq Ibnu Ghannam dari Zaidah
dari ‘Ashim dari Ali Ibnu Rubai’ah).
Ibnu Al-Kawa telah bertanya kepada Ali (Ibnu Abi Thalib), tentang AlBait Al-Ma’mur itu. Beliau menjawab sebuah masjid di langit, yang diberi
nama dengan “Al-Dlurrah”. Setiap hari, tujuh puluh ribu malaikat memasukinya,
mereka tidak akan kembali lagi selamanya.
Menurut Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII, 1410 H, 185), Bait AlMa’mur itu adalah Masjid Al-Haram, di Mekah, yang selalu diramaikan para
peziarah untuk melakukan salat, thawaf, berzikir, serta ibadah haji ataupun
umrah. Sebagaimana Allah menyebutnya, dan demi kota (Mekah) ini yang
aman (QS. Al-Tîn [95]: 3)

        
(4) Dan demi Baitul Ma’mur; (5) Dan atap yang ditinggikan (langit); (6) Dan
laut yang di dalam tanahnya ada api. 1 (QS Al-Thûr [52]: 4-6)
“Al-Bait Al-Ma’mur” adalah Kabah, yang diagungkan dan selalu
diramaikan pengunjung yang hendak umrah, haji, thawaf, salat, berdoa, dan
lain sebagainya. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia, beribadah dan
memohon ampunan dan barakah-Nya, serta dikabulkan doanya.
Kemudian, Allah Swt. bersumpah, menyebut ciptaan-Nya, langit.
Keberadaan langit yang ditinggikan itu bagaikan atap bagi bumi, dan di
sekitarnya, seperti matahari, berbagai planet, bintang dan orbitnya, serta
benda-benda angkasa lain yang tak terhitung: hanya Allah Swt. Zat Yang
Maha Mengetahui.
Menurut Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII, 1410 H, 185), maksud
“wa al-saqfi al-marfûi”, adalah langit yang oleh Allah Swt. dijadikan atap bagi
makhluk-makhluk lainnya. Dari langit, memancar cahaya, dan turun hujan,
rezeki, serta rahmat-Nya.
Selanjutnya, Allah Swt. bersumpah lagi dengan menyebut “laut” yang
di dalamnya ada api. Laut yang dipenuhi air, di bawahnya ditahan tanah keras,
kulit bumi yang menahan desakan panas magma dari perut bumi. Jika desakan
sangat kuat, magma akan keluar sehingga, terjadilah gempa dengan ledakan
yang amat dahsyat, bagai tungku api panas tertahan akhirnya meledak. Lautan,
pada hari kiamat, akan panas dan meledak juga, menyemburkan api menyalanyala, sebagaimana dijelaskan Allah, dalam QS Al-Takwîr (81): 6: “Dan apabila
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lautan dipanaskan.” Juga, dalam Surah Al-Infithâr (82): 3, “Dan apabila
lautan dijadikan meluap.”
Allah menyandingkan wa al-saqfi al-marfûi (dan atap yang ditinggikan
[langit] ) dengan wa al-baiti al-ma’mûr (dan demi Baitul Ma’mur): agar
manusia mengetahui kedudukan kabah, dan tempat-tempat ibadah lain,
sebagai syiar dan keagungan kedudukan Nabi Saw. yang bersabda, Segala
keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh, tiada
terhitung segala puji atas-Mu, sebagaimana Engkau telah memuji atas diriMu sendiri. Sebagaimana Nabi Yunus a.s mengadu kepada Tuhannya ketika
berada di dalam perut ikan,
Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha
Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.
(QS Al-Anbiyâ‘ [21]: 87)
Kemudian Allah Swt. menjelaskan isi sumpah-sumpah-Nya,

         
(7) Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi; (8) Tidak seorang pun yang
dapat menolaknya. (QS Al-Thûr [52]: 7-8)
Kedua ayat (7-8) Surah Al-Thûr ini menjawab sumpah-sumpah-Nya.
Siksa-Nya akan terjadi, tak bisa dipungkiri lagi, kepada orang-orang yang
berhak menerimanya: orang-orang kafir, ahli maksiat, yang membohongkan
para Rasul. Mereka tidak akan mampu menghindar. Allah tidak akan menyalahi
janji-Nya.
Adapun maksud firman Allah Swt. Lawâqi’: memberikan pengertian
bahwa siksa-Nya itu sangat keras dan dahsyat. Sedangkan, pengertian
penggunaan redaksi ‘Adzâba Rabbika, adalah untuk menggambarkan
selamatnya para Nabi dan orang-orang yang beriman dari siksa api neraka.
Kata Al-Rabb, sesungguhnya menunjukkan sumber atau tempat keagungan
dan kewibawaan Allah, dan tumbuh dari sifat sayang-Nya.
Kemudian, Allah Swt. menjelaskan hal-hal yang menyertai pada hari
kiamat,

        
(9) Pada hari ketika langit benar-benar berguncang; (10) Dan gunung
benar-benar berjalan. 2 (QS Al-Thûr [52]: 9-10)

2
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Siksa sangat hebat itu terjadi tatkala langit berguncang sangat hebat,
bertabrakan. Gunung-gunung meletus dengan dahsyatnya, beterbangan ke
udara bagaikan awan lalu jatuh ke bumi berkeping-keping, hilang dan pindah
ke tempat lain. Lainnya hancur menjadi abu bagaikan bulu diterbangkan angin.
Adapun hikmahnya itu memberitahukan tak mungkinnya kembali ke
dunia. Dunia sudah hancur, sudah masuk ke negeri akhirat. Bumi, gunung,
langit, bintang, merupakan perlengkapan dunia yang diperlukan manusia.
Keberadaannya kini sudah hilang.
Kemudian, Allah Swt. menerangkan orang-orang yang akan
mendapatkan siksa pada hari kiamat,

         
(11) Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang
mendustakan; (12) (Yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam
kebatilan. (QS Al-Thûr [52]: 11-12)
Allah Swt. mengawali ayat 11 ini dengan kata “wailun”, yang berarti
celaka. Kata ini dilontarkan kepada mereka yang mendapatkan kecelakaan,
yang dalam hal ini ialah siksa sangat pedih dan kekal dari Allah di neraka
Jahanam. Sebagai hukuman: membohongkan para Rasul, selalu bergelimang
kebatilan, mengingkari kebenaran dan hari perhitungan, tidak pernah takut
kepada Allah dan siksa-Nya, agama hanya menjadi permainan dan guyonan.
Hukuman itu ditimpakan setelah guncangan langit dan beterbangannya
gunung-gunung.
Menurut Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII, 1410 H, 187), yang
dimaksud ayat 11 dan 12 itu adalah siksa Allah karena membohongkan para
Rasul Allah dan bermain-main dalam kebatilan. Ilmu pengetahuan mereka,
serta penelitian-penelitian mereka, menghasilkan ilmu pengetahuan yang
membahayakan dan mencelakakan: yang intinya, membohongkan yang hak
dan membenarkan yang batil.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1355), hari itu akan menjadi hari
malapetaka bagi mereka yang bersalah, karena pendurhakaan terhadap Allah dan agama Allah. Begitu juga akan menjadi hari bahagia dan rasa syukur
bagi mereka yang beriman dan bertakwa (yang dilukiskan dalam ayat 17
sampai 28). Para pendurhaka di sini ialah mereka yang terang-terangan
menentang kebenaran agama, hanyut dalam perbuatan mungkar, atau
mempermainkan kebenaran. Mereka mengolok-olok hal-hal serius, tidak
terang-terangan melakukan kejahatan, tetapi sembunyi-sembunyi meneguk
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keuntungan dari kejahatan. Mereka membuang masa hidupnya dalam
keraguan dan percakapan kosong. Sulit dikatakan, sikap mana yang lebih
berbahaya: untuk mereka sendiri, atau untuk orang lain. Keduanya merupakan
bagian dosa berat dan pendurhakaan. Tetapi, karunia Allah selalu terbuka
untuk semua orang, selama ia mau bertaubat dan memperbaiki hidupnya.
Huruf “fa” pada kalimat “fawailun,” menghubungkan arti: selamatnya
orang yang beriman dari siksa. Orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa
besar tidak mendapatkan siksaan yang kekal, karena mereka tidak
membohongkan Rasul-Rasul Allah.
Teknis dilemparkannya orang-orang yang membohongkan para Rasul
Allah ke dalam neraka, dijelaskan dalam firman Allah,

      
Pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat- kuatnya.
(QS Al-Thûr [52]: 13)
Orang-orang yang membohongkan Rasul-Rasul Allah itu digiring
dan didorong sekeras-kerasnya ke dalam neraka Jahanam. Dilontarkanlah
kepada mereka, kata-kata ejekan dan hinaan, sebagaimana dijelaskan
dalam firman-Nya,

      
(Dikatakan kepada mereka): Inilah neraka yang dahulu kamu selalu
mendustakannya. (QS Al-Thûr [52]: 14)
Malaikat Zabaniyah mengejek dan menghina mereka. Ketika mereka
mendekat, dan menatap neraka Jahanam, disampaikan kepada mereka: “Inilah
neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.” Pendustaan terhadap
neraka ketika di dunia, berarti pendustaan terhadap Rasul Allah yang membawa
wahyu-Nya.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1356), dalam berhadapan dengan
hakikat, mereka akan menyadari betapa salahnya mereka itu di dunia. Mereka
mendustakan, atau sengaja, melupakan balasan bagi pikiran atau perbuatan
jahat.

      
Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? (QS Al-Thûr [52]: 15)
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Allah Swt. berkata kepada mereka yang membohongkan Rasul-Rasul
Allah itu dengan kata-kata ejekan dan hinaan. Inilah realita yang dapat dilihat
dan saksikan, neraka yang mereka dustakan. Di dunia, mereka menyebut
sihir pada kitab-kitab Allah. Mata mereka buta, sebagaimana buta kepada
yang hak ketika di dunia.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1356), barangkali mereka berkata
bahwa hari kiamat itu suatu kebohongan, hanya cerita kuno. Kalau benarbenar mereka memikirkan tanda-tanda peringatan Allah itu, mereka akan
tertolong dari kebutaan rohani. Dan, kemudian mereka akan melihat, kesalahan
itu terletak pada mereka sendiri. Para Rasul tak lain adalah kebenaran yang
hakiki.

           
 
Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu
bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa
yang telah kamu kerjakan. (QS Al-Thûr [52]: 16)
Allah seakan-akan berfirman kepada orang-orang yang mendustakan
para Rasul, “Apabila kalian tidak mungkin mengingkari apa yang sedang dilihat
di depan mata kepala sendiri, yaitu neraka Jahanam dan kalian yakin bahwa
yang dilihat itu bukan merupakan sihir, karena matamu juga tidak buta, maka
sekarang masuklah kalian ke dalam api neraka dari arah mana saja yang
kalian suka. Rasakanlah panasnya api neraka. Bandingkan apakah sama antara
bersabar atas siksa atau tidak bersabar.”
Kedua keadaan tadi sama saja, yaitu sabar atau tidak sabar atas derita
api neraka, yaitu kegelisahan dan kesedihan. Tiada yang dapat memberi
kalian manfaat sedikit pun untuk meringankan derita neraka. Kerjakanlah
sekehendak kalian. Ketika manusia sudah masuk ke alam akhirat, maka apapun
yang dilakukannya, baik maupun buruk, itu sama saja, tidak akan mengubah
apapun. Sebab, ketika manusia masih hidup di dunia dan melakukan suatu
perbuatan, maka perbuatan itu akan menentukan bentuk balasannya. Apabila
mengerjakan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan mengharap rida-Nya,
maka ia akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu surga-Nya. Sebaliknya,
apabila ia mengerjakan kemaksiatan kepada-Nya, tentu ia akan mendapatkan
siksa dan neraka sebagai tempatnya.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1356), pada tingkat ini mereka tidak
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punya alasan untuk marah atau tidak bersabar. Keadaan mereka sudah sejalan
dengan perilaku mereka sendiri, dan penolakan mereka terhadap karunia
Allah. Juga, sudah tidak ada waktu lagi untuk bersabar atau bertaubat, sebab
waktu percobaan buat mereka sudah habis.
Allah Swt. Zat yang Maha Adil kepada setiap makhluk-Nya. Yang harus
diingat manusia ketika hidup di dunia, apapun yang mereka kerjakan akan
menentukan masa depannya di akhirat nanti. Allah tidak akan menzalimi siapa
pun makhluk-Nya. Bahkan, Dia akan membalas setiap orang berdasarkan
pekerjaannya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
Allah Swt. bersumpah menyebutkan ciptaan-Nya yang lima hal: yaitu,
Gunung Thur di semenanjung Sinai, kitab-kitab-Nya (Kitab Taurat, Zabur,
Injil, dan Al-Quran), Bait Al-Makmur (atap yang ditinggikan), dan laut
(yang di dalam tanahnya terdapat api). Itu semua merupakan suatu
kehormatan padanya. Adapun hikmah dipilihnya tiga tempat itu (Gunung
Thur, Baitul Makmur, dan laut):
(a) Gunung Thur sebagai tempat Nabi Musa a.s. mendapat perintah
Allah (QS Al-A‘râf [7]:155)
(b) Al-Bait Al-Ma’mur, tempat Nabi Muhammad Saw. bermunajat kepada
Tuhannya.
(c) Laut, tempat Nabi Yunus a.s. memohon keselamatannya saat berada
di perut ikan (QS Al-Anbiyâ‘ [21]: 67)
Dengan sebab-sebab ini, dijadikanlah tempat-tempat itu sebagai tempattempat yang dimuliakan. Allah bersumpah dengannya. Kemudian Allah menyandingkan Al-Kitab dengan sumpah-sumpah lainnya, karena
Allah “berbicara” langsung dengan Nabi Musa di gunung ini dan
menurunkan Taurat kepadanya di samping kitab sejenisnya sebagai
petunjuk.
Isi sumpah Allah berupa azab pada hari yang dijanjikan-Nya pasti terjadi
dan mustahil menolaknya, akibat membohongkan para Rasul utusan
Allah itu.
Siksa orang-orang yang membohongkan para Rasul, akan diberikan
pada hari Kiamat. Pada hari langit berguncang sangat hebat dan
bertabrakan satu sama lainnya, gunung-gunung meletus dengan
dahsyatnya dan beterbangan ke udara bagaikan awan. Itu petanda
bahwa manusia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia.
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Kata “al-wail” mempunyai arti “siksaan”, atau nama jurang di neraka
Jahanam, atau juga berarti orang yang mendapat kecelakaan. Kata
“al-wail” juga diberikan kepada orang-orang yang mendapat kecelakaan
karena membohongkan para Rasul dan meragukan di dalam kebatilan,
serta membohongkan kepada Nabi Muhammad Saw.
Para penghuni neraka dimasukkan secara paksa ke dalam api neraka.
Menurut para ulama ahli tafsir, para malaikat penjaga neraka memborgol
kedua tangan ahli neraka ke pundak/leher mereka, lalu mengikat kepala
ke kaki mereka, dan menyeret mereka ke neraka dengan wajah di
bawah. Kemudian, dipegang dan diangkat kepala sampai kakinya,
dilemparkan ke dalam neraka Jahanam, dengan muka menghadap ke
depan.
Dan apabila mereka sudah mendekati neraka, neraka berkata kepada
mereka (sebagai olok-olok dan hinaan):
(a) Inilah neraka yang kamu bohongkan itu ketika di dunia.
(b) Apakah yang kamu lihat sekarang dengan matamu ini merupakan
sihir atau tipuan belaka, sebagaimana kamu katakan tentang wahyu
bahwa itu adalah sihir atau tipuan ketika kamu masih hidup di dunia?
Ataukah kamu ketika di dunia dahulu tidak dapat melihat dan tidak
berakal?
(c) Sekarang rasakanlah panasnya api neraka yang telah kamu masuki
itu. Apakah kamu bersabar ataupun tidak, maka sedikitpun
kesabaran itu tidak akan bermanfaat. Itu merupakan balasan dari
amal perbuatan kamu sewaktu di dunia. Allah mengabarkan
ungkapan mereka itu,
Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul
menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang
lemah kepada orang-orang yang sombong, “Sesungguhnya kami
dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu
menghindarkan dari kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka
menjawab, “Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami,
niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi
kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak
mempunyai tempat untuk melarikan diri.” (QS Ibrahim [14]: 21)
***
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Balasan bagi Orang-Orang yang Bertakwa dan Nikmat Allah di Hari
Kiamat (Ayat 17-28)

           
          
          
            
          
            
           
           
 
            
(17) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan
kenikmatan; (18) Mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada
mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari
azab neraka; (19) Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan
enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan;” (20) Mereka
bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan
bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli; (21) Dan orang-orang yang
beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan,
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada
mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat
dengan apa yang dikerjakannya; (22) Dan Kami beri mereka tambahan dengan
buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan; (23) Di
dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak
(menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa;
(24) Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka,
seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan; (25) Dan sebagian mereka
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menghadap kepada sebagian yang lain, tanya-menanya; (26) Mereka berkata,
“Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami
merasa takut (akan diazab); (27)Maka Allah memberikan karunia kepada kami
dan memelihara kami dari azab neraka; (28) Sesungguhnya kami dahulu
menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi
Maha Penyayang.” (QS Al-Thûr [52]: 17-28)
Subtansi
Allah menuturkan keadaan orang-orang beriman yang mendapatkan
pahala sangat istimewa dan luar biasa, serta menjelaskan yang akan ditemui
orang-orang yang beriman di akhirat. Kebiasaan Al-Quran dalam menyajikan
suatu berita atau penjelasannya, selalu berimbang antara berita yang
menakutkan dan menyenangkan. Setelah Allah menjelaskan siksa orangorang kafir di akhirat, disusul penjelasan ganjaran kepada orang-orang beriman
dengan surga-Nya yang penuh kenikmatan. Orang yang merenungkannya
akan senang terhadap kasih sayang-Nya dan takut terhadap siksa dan
penderitaannya.
Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang berhak
mendapatkannya. Itu tidak terbatas kepada pribadinya saja, akan tetapi
berimbas juga kepada anak dan cucunya, bahkan keturunannya. Kenikmatan
surga tidak terbatas pada kenikmatan jasmaniah atau nyata, seperti makanan,
minuman, pakaian, tempat tinggal, istri, atau suami. Selain itu, adalah
kenikmatan yang berhubungan dengan kedudukan, kehormatan, dan
kemulian. Mereka akan menempati tempat-tempat yang tinggi derajatnya di
surga. Mereka akan selalu merasakan kenikmatan dan kebahagian yang tiada
taranya. Mereka tidak akan merasakan bosan, atau tidak bergairah, capek,
murung, kesepian, dan lain sebagainya.
Mereka saling bercengkerama dengan bertukar gelas minuman; mereka
bertutur dengan kata-kata yang baik; mereka bernostalgia dengan masamasa di dunia, dan membandingkannya dengan kehidupan di akhirat.
Penjelasan Ayat

           
  
(17) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan
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kenikmatan; (18) Mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada
mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari
azab neraka. (QS Al-Thûr [52]: 17-18)
Allah Swt. menjelaskan, orang-orang yang bertakwa ialah orangorang yang takut terhadap murka Tuhannya. Di dunia senantiasa mengerjakan
yang diperintahkan-Nya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya; selalu
merasakan berbagai macam kenikmatan yang dianugrahkannya; dibuktikan
dalam bentuk ucapan dan perilakunya yang selalu positif, sebagaimana
dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw. Mengerjakan yang diperintahkan
dan menjauhi larang-Nya, bukanlah hal mudah. Banyak sekali halangan dan
rintangannya. Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan balasan dengan surgaNya. Mereka benar-benar menikmati hasil usahanya ketika di dunia itu.
Menurut Abdurrahman Ibnu Nashir Al-Sa’di (VII: 1410 H, 189), yang
dimaksud dengan kalimat “na’îm” pada ayat ini adalah kenikmatan yang
menyeluruh dari mulai kenikmatan hati, ruh, dan badan.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1356), orang-orang yang bertakwa
akan berada dalam kenikmatan sebagai balasan yang jauh melebihi amal
mereka. Segala dosa dan kesalahan mereka akan diampuni dengan karunia
Allah. Karunia-Nya itu akan menyelamatkan mereka dari hukuman yang dapat
berlaku karena kelemahan manusia. Itulah hasil usaha atau perjuangan mereka
yang akan mendapat rida Allah.
Ketika di surga, mereka di antaranya menikmati buah-buahan surga
yang sangat lezat rasanya, sangat bagus bentuknya, sehingga sangat sulit
untuk mengatakannya. Berbagai macam kenikmatan itu tak pernah mereka
temukan dan rasakan sebelumnya, seperti minuman, makanan, pakaian,
tempat tinggal, kendaraan, mebeler, bidadari, dan lain sebagainya. Berbagai
macam kenikmatan tadi tidak pernah dilihat sebelumnya, terdengar dan tidak
pula terbersit di hati sedikit pun sebelumnya. Mereka pun akan selamat dari
berbagai permasalahan hidup dan ancaman api neraka Jahanam.
Sangat berbeda sekali dan bertolak belakang kehidupan orang-orang
yang mengingkari Allah ketika di dunia. Mereka akan mendapatkan apa yang
belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, dan belum pernah
mereka rasakan dan tidak pernah terbersit sedikit pun di hati, berbagai macam
jenis dan bentuk siksa Allah. Semuanya itu sebagai balasan atas perbuatan
mereka sendiri yang telah membohongkan Rasul-Rasul Allah, dan perbuatan
jahat dan jelek yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia.
Firman Allah, fî jannâtin wa na’îm, artinya, berada dalam surga dan
kenikmatan. Maksudnya, penghuni surga benar-benar merasakan dan bukan
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khayalan. Firman Allah “Fâkihîn”, kalimat tersebut mempunyai arti, penghuni
surga akan menikmati berbagai macam kenikmatan secara jiwa dan raganya,
tidak sebagaimana menikmati kenikmatan ketika di dunia. Ketika seseorang
menikmati sesuatu di dunia, menikmatinya itu kadang-kadang hatinya saja
sedangkan raganya tidak, atau kebalikannya, sebagaimana yang dirasakan
oleh orang-orang kaya di dunia sekarang ini.
Selanjutnya Allah Swt. mengungkapkan sambutan malaikat Ridlwan
kepada para penghuni surga, pada ayat berikut:

      
(Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan enak sebagai
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Al-Thûr [52]: 19)
Ayat ini menjelaskan para malaikat menyambut para penghuni surga
dengan mengatakan, “Makanlah makanan-makanan yang paling baik yang
telah diberikan, dan minumlah minuman yang paling lezat dan menyegarkan.
Kalian tidak akan mendapatkan makanan atau minuman yang menyusahkan
dan membahayakan. Itu balasan atas amal salehmu yang telah dilakukan
ketika di dunia, dan penghormatan dan penghargaan dari Allah Swt.”
Dijelaskan pula pada ayat lain, QS Al-Hâqqah (69): 24: (kepada
mereka dikatakan), “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal
yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.”
Selanjutnya, Allah Swt. menerangkan para penghuni surga dudukduduk di atas permadani empuk bersama istri-istri mereka dari bidadaribidadari,

        
Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka
dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. (QS Al-Thûr [52]: 20)
Mereka duduk di atas sofa-sofa berjajar dalam barisan, sambungmenyambung satu sama lainnya. Mereka duduk santai dengan tenangnya,
tidak ada suatu apa pun yang membebani hati mereka dari berbagai macam
kesibukan. Setiap orang didampingi para pendamping yang cantik-cantik, dan
istri-istri yang baik-baik, yang cantik-cantik serta lentik pula bulu matanya.
Mereka itu adalah wanita-wanita surga dan para bidadari yang cantik-cantik,
dan lincah bola matanya.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Haitsam Ibnu Malik Al-
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Tha’i. Ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang laki-laki bisa duduk
santai selama 40 tahun tidak berpindah tempat, dan tidak pernah merasa
bosan, datang kepadanya apa-apa yang diingini oleh dirinya dan disenangi
oleh hati/jiwanya.”
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1357), setiap orang akan mempunyai
singgasana kehormatan, tetapi tidak akan berakibat bahwa kehormatan itu
akan sama. Setiap pribadi bersih, suci, akan tetapi tidak akan melebur ke
dalam kesamaan secara umum.
Memerhatikan firman Allah Swt. pada ayat-ayat yang lalu, ada empat
kenikmatan secara berurut. Pertama, tempat tinggal, surga. Kedua, makanan
dan minuman. Ketiga, permadani yang terhampar. Keempat, pasangan hidup,
istri-istri (untuk laki-laki) dan laki-laki (untuk wanita). Dan disebutkan juga
pada setiap kenikmatan yang diberikan itu semuanya menunjukkan kepada
kesempurnaan nikmat yang diberikan. Sebagaimana diungkapkan dalam firman
Allah, fâkihin, artinya mereka bersuka ria menikmati berbagai macam
kenikmatan yang sempurna, tidak diselingi oleh berbagai macam permasalahan
seperti rasa capek, susah, bosan, dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi di
dalam surga, karena di dunia bersenang-senang dan bersukaria suka
terganggu aneka ragam kesusahan, kesulitan, muak, capek, bosan, dan lain
sebagainya.
Firman Allah hanî‘an, artinya dengan enaknya. Ini menunjukkan
makanan dan minuman di surga itu telah steril atau bersih dari hal-hal yang
membahayakan. Tidak sebagaimana di dunia, makanan dan minuman itu
kadang mengakibatkan sakit akibat pencernaan tidak baik, darah tinggi, darah
rendah, mabuk, atau sakit-sakit yang lainnya.
Firman Allah muttak‘îna ‘ala sururin, artinya mereka bertelekan di
atas dipan-dipan. Ini menunjukkan para penghuni surga itu duduk di atas
dipan, atau sofa, atau singgasana dengan penuh kepuasan dan
ketentraman, tidak mempunyai kesusahan dan beban masalah. Keadaan
itu menggambarkan mereka dianugerahi berbagai macam kebaikan dan
kenikmatan yang sempurna.
Firman Allah bimâ kuntum ta’malûn, artinya sebagai balasan dari apa
yang telah kamu kerjakan. Ini merupakan balasan yang telah dijanjikan Allah
ketika di dunia. Ketika di akhirat, janji Allah Swt. tidak usah diminta lagi,
tetapi datang sendiri. Adapun karunia dan anugerah-Nya di dunia adalah
hidayah-Nya, sehingga dapat beriman kepada-Nya dan mendapat taufik-Nya
dan melakukan amal saleh.
Sebagaimana dijelaskan pada QS Al-Hujurat (49): 17, yang artinya,
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Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.
Katakanlah, “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepada-Ku dengan
keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu
dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang
yang benar.”
Firman Allah mashfûfah, artinya berderetan. Kalimat ini menunjukkan
dipan-dipan, atau sofa, atau singgasana itu berderet sambung-menyambung
satu sama lainnya yang dikhususkan bagi setiap orang dari mereka penghuni
surga. Setiap dipan, atau sofa, atau singgasana itu, tidak dipakai secara
beramai-ramai. Jadi, setiap orang akan menempati bagiannya masing-masing.
Firman Allah wajawwajnâhum, artinya kami kawinkan mereka. Kalimat
ini menjadi dalil penghuni surga akan dikawinkan dengan para bidadari yang
cantik-cantik yang tiada taranya.
Perhatikan dan bandingkan juga balasan yang akan diterima oleh
orang-orang kafir yang tidak memercayai Allah dan para Rasul-Nya. Firman
Allah, innamâ tujzauna ma kuntum ta’malûn, artinya kamu diberi balasan
terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Balasan bagi orang-orang yang
bertakwa dijelaskan dalam firman-Nya, bimâ kuntum ta’malûn. Artinya, sebagai
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Dengan demikian, balasan bagi
orang-orang kafir itu dibatasi kalimat innamâ, yang artinya mereka tidak dibalas
kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan balasan
bagi orang-orang yang beriman adalah mereka akan diberi balasan yang berlipat
ganda melebihi dari apa yang telah mereka kerjakan, dan ditambah dengan
karunia-Nya yang kekal dan terus menerus.
Kemudian, Allah Swt. menginformasikan tambahan karunia dan kasih
sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya, dengan mengkaitkan keturunan
kepada orang tuanya dalam kedudukan, walaupun amalan mereka tidak
sederajat dengan orang tuanya. Akan tetapi, pastinya akan kuat kedudukan
orang tua daripada anak-anaknya, ini dijelaskan firman Allah Swt.

          
         
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka
dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan
Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia
terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS Al-Thûr [52]: 21)
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Allah Swt. menjelaskan orang-orang yang beriman yang diikuti
keimanannya oleh anak cucu mereka, atau dengan sebab keimanannya yang
tinggi seorang bapaknya, Allah akan mempertemukan mereka. Mereka dalam
satu tingkatan dan kedudukan yang sama sebagai karunia-Nya kepada mereka.
Maksudnya, Allah Swt. mengangkat anak cucu atau keturunan seorang
Mukmin, meskipun para keturunan mereka belum mencapai derajat yang sama
dengan bapaknya itu, dengan syarat mereka itu harus seiman.
Demikian juga seorang bapak akan terangkat apabila anak cucunya
lebih baik dan lebih tinggi daripada bapaknya. Oleh karena itu akan terangkat
pula kedudukan yang kurang oleh yang tinggi, sehingga akan mencapai kepada
derajat pekerjaan yang sempurna, dan tidak akan mengurangi kepada
kedudukan dan kualitasnya yang tinggi.
Ibnu Abbas berkata, “Allah pasti akan mengangkat derajat anak cucu
seorang yang beriman, walaupun mereka tidak sama dalam kualitas amalnya,
kemudian beliau membacakan ayat ini.”
Menurut Al-Zamakhsyari (Al-Kasysyaf, VI: 431, dalam Al-Maktabah AlSyâmilah, V.3.28), kata îmân, pada ayat ini berbentuk lafadz yang nakirah
(memberikan pengertian umum). Ini menunjukkan keimanan yang khusus
dan tinggi derajatnya dan kedudukannya. Bisa dikatakan, kedudukan kwalitas
keimanan anak cucu atau keturunannya lebih rendah dari kualitas keimanan
bapaknya. Akan tetapi, bisa terangkat kedudukan anak dan cucunya itu oleh
bapaknya.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1357), kata dzurriyyah, artinya secara
harfiah adalah keturunan, anak, cucu, keluarga. Dan dapat diperluas, dengan
arti semua orang yang dekat dan dicintai, baik kerabat atau bukan, nenek
moyang atau keturunan, kawan, lingkungan, kelompok, baik dalam yang
bersamaan atau tidak. Cinta ialah tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak
bekerja hanya, terutama, untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, asal
orang lain itu beriman dan menerima sesuai dengan kemampuan atau tingkat
mereka. Mereka akan ikut bersama dengan kepala kelompok itu, kendati dalam
amal pribadi tingkatnya lebih rendah. Ini berlaku terutama bagi seorang Nabi
dan suatu umat (atau pengikut).
Al-Thabrani telah meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Abbas, dari Nabi
Saw. Beliau bersabda, “Apabila ada seseorang memasuki surga, kemudian ia
menanyakan tentang kedua orang tuanya, istrinya, dan anaknya.”
Lalu dijawab, “Mereka belum sampai pada derajat amalanmu.”
Lalu ia berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah beramal
untukku dan untuk mereka.”
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Maka malaikat diperintahkan untuk mempertemukan mereka (anak,
cucu, dan lain-lain) dengan ahli surga. Selanjutnya, Ibnu Abbas
membacakan ayat ini.
Dengan demikian, ini merupakan karunia Allah Swt. terhadap anak
cucu yang beriman dengan barokah amal bapak-bapak mereka, sebaliknya
bapak pun memeroleh karunia Allah Swt. dengan barokah doa anak cucunya.
Imam Ahmad telah meriwayatkan suatu hadis dari Abi Hurairah. Ia
berkata, bersabda Rasulullah Saw., Allah pasti akan mengangkat derajat
seseorang hamba yang saleh di surga.
Lalu ia bertanya, “Wahai Tuhanku, dari mana aku memeroleh derajat
ini?”
(Allah Swt.) menjawab, “Dengan permohonan ampun anakmu bagimu.”
Hadis ini dikuatkan juga oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim di
dalam kitab Shahih-nya, yang diriwayatkan Abi Hurairah dari Rasulullah Saw.:
Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Apabila manusia itu
mati, maka akan terputus daripadanya amalnya, kecuali dari tiga hal:
amal jariah, atau ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak yang saleh yang
mendoakan baginya” (HR Muslim, Shahih Muslim, XI, 68, dalam AlMaktabah Al-Syâmilah V.3.28).
Firman Allah,

…      …
… dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka…
(QS Al-Thûr [52]: 21)
Allah berfirman, “Kami sama sekali tidak akan mengurangi amal
kebaikan seorang bapak sedikit pun, dengan mempertemukan anak cucunya
menjadi satu tingkat dalam kedudukan dengan bapaknya.”
Firman Allah,

      …
… tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS Al-Thûr
[52]: 22)
Pada hari kiamat nanti, manusia terikat dengan apa yang telah dikerjakan
oleh dirinya sendiri. Orang lain tidak akan dapat memikul tanggung jawab
yang lainnya. Apakah itu seorang bapak terhadap dosa anaknya atau
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sebaliknya, sebagaimana gadai atau jaminan tidak akan dapat membebaskan
utang-piutang selama utang-piutang itu tidak dibayarkannya. Oleh karena itu,
apabila pekerjaan seseorang itu baik, maka ia akan dapat membebaskan dan
menyelamatkannya, dan apabila pekerjaannya itu jelek maka itu akan
mencelakakannya.
Dijelaskan pula pada QS Al-Muddatstsir (74): 38-39 yang semakna
dengan QS Al-Thûr [52]: 21: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang
telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Maksudnya, setiap diri (individu)
terikat dengan amal yang telah dikerjakannya, kecuali golongan kanan, yaitu
mereka yang dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amalamal yang baik.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1357), kendatipun cinta sudah
dicurahkan oleh para Nabi, para leluhur, keturunan, kawan-kawan, atau
orang-orang yang baik, laki-laki dan perempuan, demi yang dicintai,
kesenangan masyarakatnya itu terjamin. Hal itu merupakan syarat yang sangat
diperlukan, yang dicintai itu juga harus dapat menunjukkan keimanan dan
amalnya yang baik, sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bertanggung
jawab atas perilakunya. Dalam kerajaan surga, tidak ada saling membanggakan
leluhur atau teman. Tetapi itu merupakan sebagian kepuasan orang saleh
yang dapat mencurahkan cintanya, sehingga mereka yang pantas menerima
cintanya itu, betapapun pertemuan dengan mereka tidak berlangsung
selamanya. Kepuasan itu tidak akan berkurang buat mereka.
Kemudian Allah Swt. menyebutkan macam-macam nikmat-Nya yang
diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah berfirman,

     
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala
jenis yang mereka ingini. (QS Al-Thûr [52]: 22)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan akan menambahkan berbagai
macam kenikmatan dan kesenangan bagi para penghuni surga setiap saat,
berbagai macam buah-buahan, dan beraneka macam daging yang mereka
inginkan, baik, enak, dan lezat.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1357), ayat ini untuk ditafsirkan secara
kias sebagai “pesta musim dan luapan jiwa.” Kita perhatikan bahwa ayat ini
terselip dalam pemberian kebahagian sosial; kebahagiaan pribadi yang
dilukiskan oleh daging dan minuman sudah disebutkan dalam ayat 19 di atas.
Kesenangan sosial apa pun yang mereka inginkan dan berapa pun banyaknya,
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tetapi keinginan itu akan dimurnikan, seperti kesenangan yang ada di dunia
lain.

        
Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak
(menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
(QS Al-Thûr [52]: 23)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kegembiraan para penghuni surga.
Mereka mengambil gelas yang sudah berisikan minuman khamr surga
(minuman khamr yang artinya arak, minuman tersebut di dunia ini memabukkan
oleh karena itu diharamkan, akan tetapi di surga tidak memabukkan). Mereka
duduk-duduk bersama penghuni surga lainnya, sambil bersenda gurau dengan
penuh keceriaan, saling tarik memerebutkan gelas minuman. Itu semua
menunjukkan kegembiraan yang sangat. Adapun minuman di surga itu tidak
ada yang membawa ke arah yang negatif atau mengakibatkan dosa. Mereka,
kalau berbicara, tidak ada yang keliru atau salah, atau ngawur, tidak juga
berbicara jelek, kotor, dan kasar, sebagaimana berbicaranya orang yang sedang
mabuk minuman keras di dunia.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1357), wadah minuman atau piala,
tempat minum dengan gelas besar. Ini dalam kehidupan kita di bumi ini suka
disalahgunakan dalam dua cara: (1) mungkin itu suatu kesempatan untuk
berhura-hura dan membuang-buang waktu; (2) dapat menjurus kepada pikiran
dan bisikan jahat, percakapan batil dan perbuatan durhaka. Untuk menjaga
arti kiasan itu, piala itu pada akhirnya ialah kebahagiaan yang bersih dari
segala noda apa pun. Minum-minum demikian itu dasarnya cinta tanpa disertai
segala yang sifatnya kotor.
Kemudian Allah Swt. menginformasikan bagusnya tampilan minuman
khamr surga, serta baik, enak, dan lezat rasa makanannya, sebagaimana
dijelaskan dalam firman-Nya,
(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya.
(QS Al-Shâffât [37]: 46-47)
Dan firman-Nya QS Al-Wâqi’ah (56): 19,
Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
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Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka,
seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. (QS Al-Thûr [52]: 24)
Ayat ini menjelaskan kebahagiaan para penghuni surga yang setiap
saat selalu diperhatikan, dimanjakan dengan berbagai macam kenikmatan
dan pelayanan yang luar biasa. Mereka selalu dikelilingi oleh para pelayan
yang masih muda belia, sambil membawa gelas-gelas yang berisi minumanminuman, buah-buahan, serta makanan-makanan lainnya. Dalam keindahan
dan kecantikannya itu, mereka bagaikan mutiara-mutiara yang selalu terjaga,
dan tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan, ini menunjukkan suatu
kecantikan yang luar biasa.
Ayat ini senada dengan firman Allah,
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa
gelas, cerek, dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang
mengalir. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 17-18)
Dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu
Mundzir yang diterima dari Qatadah, “Telah sampai kepadaku suatu berita
bahwa beliau telah ditanya, Wahai Rasulullah Saw. pembantu atau pelayan
ini bagaikan mutiara, bagaimana keadaan orang-orang yang dibantu atau
yang dilayani?”
Beliau menjawab, “Demi Zat yang diriku ada dalam genggaman-Nya,
bahwa kelebihan yang ada pada mereka (ahli surga yang dilayani) atas para
pelayan itu, seperti kelebihannya malam bulan purnama atas semua bintangbintang.” Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Hasan.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1358), itu merupakan kiasan atau
alegori yang masih diteruskan. Tidak ada soal seks di surga. Tetapi contoh
kasih sayang dan kelembutan perempuan tercermin dalam kata “hûr.”
Contoh laki-laki yang tampan dan sehat disebutkan di sini dengan
mengambil contoh mutiara, air yang paling murni, terjaga baik dari
kerusakan karena iklim dan tercemar karena perlakuan kasar. Pelayanan
mereka adalah pelayanan pemuda yang gairahnya masih diwarnai
semangat kepentingan diri. Sedangkan arti maknûn adalah terjaga baik,
diawasi, terlindung dari udara terbuka. Kilauan indah mutiara itu tidak
ternodakan karena terbuka kena gas, uap, atau zat asam. Kalau tidak
terpakai ia tetap terpelihara dalam tempurung tertutup, terjaga dari segala
pengaruh kemerosotan (kwalitas).
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Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling
menanya. (QS Al-Thûr [52]: 25)
Ayat ini menjelaskan para penghuni surga itu saling mengunjungi,
berbicara atau mengobrol, saling bertanya amal ibadah mereka dan keadaan
mereka ketika di dunia, dari berbagai macam pekerjaan dan permasalahan
yang melelahkan dan menakutkan, susah dan payah.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1358), suasana kebahagiaan, sesudah
kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan sosial, adalah kepuasan dalam melihat
masa lampau tanpa ada bayangan lama lagi, dan penghayatan mereka
sepenuhnya pada kebaikan dan kesempurnaan Allah. Sekali lagi ini juga samasama dalam percakapan dan saling memercayai.
Kemudian Allah menuturkan jawaban mereka yang mengisyaratkan
adanya penyebab sampainya ke surga,

           
  
Mereka berkata, “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengahtengah keluarga, kami merasa takut (akan diazab).” Maka Allah memberikan
karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. (QS Al-Thûr
[52]: 26-27)
Pada ayat ini, Allah menjelaskan para penghuni surga itu
memberikan penjelasan ketika di dunia merasa takut dan cemas akan
siksa Allah dan ancaman-Nya. Akan tetapi, di akhirat, Allah Swt.
memberikan karunia dengan ampunan dan kasih sayang-Nya, menerima
amal saleh, dan terhindar dari siksaan api neraka dan panasnya udara
Jahanam.
Dalam hal ini Abdullah Yusuf Ali (III: 1358), menafsirkan, “Mungkin
ada orang yang baik, dalam batas-batas kehidupan rohaninya sendiri
mungkin juga demikian, tapi mungkin ia masih khawatir mengenai keluarga
atau teman-teman yang dicintainya. Di surga, dengan karunia Allah semua
ketakutannya itu akan hilang, dan ia bebas tinggal di dalamnya dalam
percakapan rahasia dengan orang lain yang keadaannya sama.
Selanjutnya Abdullah Yusuf Ali mengartikan “al-samûm,” dengan
angin berapi, ialah suatu sifat yang suka membawa kepada ketergesagesaan, dan kesombongan.
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Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang
melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. (QS Al-Thûr [52]: 28)
Pada ayat ini Allah menjelaskan, para penghuni surga itu telah
memenuhi ketentuan Allah untuk memasuki surga-Nya yang penuh
kenikmatan; ketika di dunia selalu berupaya mengesakan Allah, dan tidak
menyekutukan-Nya, beribadah dan meminta hanya kepada-Nya dilakukan
dengan penuh keikhlasan, dan selalu mengharapkan rida-Nya, ampunan,
dan kasih sayang-Nya.
Allah pun mengabulkan permintaan mereka ini dengan memberikan
apa yang mereka minta. Bahwa Dia Zat yang Maha Baik dan Mulia, Maha
Kasih Sayang dan Maha Pemberi Karunia kepada hamba-hamba-Nya.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1358), pada ayat ini, sejak
dahulu kita sudah memohon kepada-Nya dengan penuh iman bahwa Dia
Pemurah; kini kita menyadari sedalam lubuk hati bahwa Dia itu benar-benar
Zat Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih dan Penyayang.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas menunjukkan,
Bahwa pahala bagi orang yang bertakwa adalah dimasukkannya ke
dalam surga dan mereka menikmati beraneka ragam kenikmatan,
berbagai macam buah-buahan, tubuh mereka harum semerbak, selalu
bersenda gurau dengan teman-temannya, aman dan selamat dari
ancaman api neraka. Dikatakan kepada mereka, “Makanlah dan
minumlah kalian dengan lahapnya.”
Mereka duduk-duduk santai di sofa berderet sambung-menyambung
yang satu dengan lainnya berbaris, mereka berpasangan dengan para
bidadari, yang cantik-cantik, yang matanya jeli.
Di dalam surga, Allah Swt. akan mengikutsertakan keturunannya ahli
surga, yaitu orang tua ahli surga akan bisa bergabung dengan anak
cucunya, yang dahulu masih kecil ataupun sudah dewasa dan
ditempatkan di tempat dan derajat yang sama pula, yang merupakan
penghormatan, penghargaan, dan kebaikan dari Allah kepada mereka.
Orang tua menjadi sangat terhomat bisa bergabung kembali dengan
anak-cucu mereka itu; tidak akan berkurang sedikit pun pahala amal
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kebaikan anak karena usianya lebih pendek. Begitu juga tidak akan
berkurang sedikit pun pahala amal kebaikan orang tua dengan sebab
digabungkan dengan keturunannya, dengan syarat akidah yang sama,
sama-sama beriman.
Mengutip pendapat Al-Zamakhsyari (Tafsir Al-Kasyaf, VI: 431, dalam
Al-Maktabah Al-Syâmilah, V, 3.28), Allah Swt. menggabungkan bagi
mereka macam-macam bentuk kegembiraan dan tampaklah kebahagian
itu pada diri mereka. Mereka pun bisa memilih pasangan hidup dengan
para bidadari, dan bisa berkumpul dengan anak-anak mereka.
Mengutip pendapat Al-Razi (Tafsir Al-Razi, XIV: 352, dalam AlMaktabah Al-Syâmilah, V.3.28) bahwa ayat 21 Surah Al-Thûr ini
menunjukkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya di akhirat
banyak sekali bentuknya sebagaimana di dunia. Karena itu, Allah Swt.
membahagiakan hati hamba-Nya, dengan mengumpulkan anakanaknya bergabung dengan mereka.
Kullu imriin bimâ kasaba rahin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa
yang dikerjakannya. Mengutip Al-Zamakhsyari (Tafsir Al-Kasyaf, VI:
431, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah, V.3.28), ayat ini memberikan
pengertian umum, yaitu, di sisi Allah setiap orang akan terikat dengan
usahanya, maka apabila seseorang yang berusaha itu menghasilkan
kebaikan, maka dia akan terbebas dari ikatan yang melilitnya, apabila
tidak, maka ia akan terikat dengan usahanya itu.
Seorang Mukmin di surga akan mendapatkan tambahan karunia dari
Allah Swt., mendapatkan beraneka macam buah-buahan, daging, sesuai
dengan seleranya, yang sebelumnya belum pernah mendapatkannya.
Selain itu, mereka pun dengan pasangannya dan para pembantunya
juga akan memeroleh gelas yang telah dipenuhi minuman khamr dan
lain sebagainya dari minuman surga.
Mereka akan dikelilingi oleh para pembantu yang khusus membawa
buah-buahan, makanan dan minuman, sebagaimana dijelaskan firman
Allah,
Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan
di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, dan
sedap (dipandang) mata, dan kamu kekal di dalamnya. (QS Al-Zukhruf
[43]: 71)
Dijelaskan pula pada ayat lainnya, Surah Al-Shâffât [37]: 45, Diedarkan
kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir.
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Mereka itu bagaikan raja-raja dalam kegantengannya, dan putihnya
seperti mutiara yang masih terpelihara di dalam kulitnya, sebagaimana
dijelaskan firman-Nya, “Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang
tetap muda.” (QS Al-Wâqi’ah [56]: 17)
Para penghuni surga itu disambut oleh para penghuni surga lain. Mereka
saling mengingat ketika bersama-sama masih di dunia dahulu berjuang
mencari rida Allah. Rasa capek dan takut selalu menyelimutinya setiap
hari. Akan tetapi sekarang, yang ditakutkan dahulu itu semua menjadi
sirna. Mereka bersama-sama memuji kepada Allah, atas sirnanya rasa
takut itu. Ini merupakan anugerah dari Allah kepada mereka dengan
surga dan ampunan-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Mereka telah aman,
selamat dari ancaman siksa api neraka Jahanam dan anginnya yang
sangat panas.
Setelah para penghuni surga merasakan nikmatnya hidup di surga
sebagai balasan dari Allah atas hasil usahanya mencari keridaan-Nya
di dunia, beribadah dengan mengesakan-Nya, dan selalu berdoa
kepada-Nya dengan mengharap ampunan-Nya, walaupun banyak sekali
kekurangan, tetapi ternyata usahanya itu dikabulkan oleh Allah, Zat
yang tidak pernah menyalahi segala janji-Nya, lagi Maha Pengasih dan
Penyayang.
***

Selalu Memberi Peringatan dan Nasihat Meskipun Mendapat
Tantangan (Ayat 29-34)

           
          
            
           


(29) Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat
Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila; (30)
Bahkan, mereka mengatakan, dia (Muhammad) adalah seorang penyair yang
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kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya; (31) Katakanlah, tunggulah,
maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama
kamu; (32) Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui
batas? (33) Ataukah mereka mengatakan, “Dia (Muhammad) membuatbuatnya.” Sebenarnya, mereka tidak beriman; (34) Maka hendaklah mereka
mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang
yang benar. (QS Al-Thûr [52]: 29-34)
Latar dan Konteks
Imam Ibnu Jarir meriwayatkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas
r.a. Orang-orang Quraisy sewaktu mengadakan pertemuan di Darun Nadwah
membahas masalah Nabi Saw. Salah seorang di antara mereka berkata,
“Tahanlah dia (Nabi Muhammad) dalam keadaan terikat, lalu biarkan dia sampai
mati dalam keadaan begitu sebagaimana para penyair sebelumnya; yaitu
seperti nasib yang dialami oleh Zuhair dan Nabighah, karena sesungguhnya
dia tidak lain hanya salah seorang dari mereka.”
Berkenaan dengan peristiwa tersebut Allah Swt. menurunkan firmanNya, “Bahkan mereka mengatakan, ‘Dia (Muhammad) adalah seorang penyair
yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” QS Al-Thûr (52): 30
(Lubab Nuqul, 201).
Subtansi
Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang mendapat siksaan dan
orang-orang yang selamat. Allah memerintahkan Nabi-Nya agar mengingatkan
sekaligus memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, serta, memberikan
kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, agar selalu berdoa meminta
kepada Allah Swt. diberikan kemudahan menyebarkan risalah-Nya, menolak
berbagai macam tuduhan dan fitnah orang-orang kafir kepada Rasulullah
Muhammad Saw., sebagai seorang dukun, dan orang gila. Dua hal ini mereka
akui, merupakan berita dari yang gaib, yaitu dari jin. Orang yang menuduh
Rasulullah Muhammad Saw. dukun adalah Syaibah Ibnu Rabi’ah. Yang
menuduh beliau orang gila adalah ‘Uqbah Ibnu Abi Mu’ith.
Kemudian, Allah Swt. menjelaskan tuduhan-tuduhan yang diarahkan
kepada Nabi-Nya ini bertolak belakang dengan kenyataan. Allah Swt.
memerintahkan Nabi-Nya agar memberikan ancaman kepada mereka. Mereka
menuduhnya Al-Quran tidak ada apa-apanya melainkan karya Muhammad
sendiri. Oleh karena itu, mereka ditantang membuat tandingan terhadap Al-
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Quran, bahkan yang lebih pendek dari itu, dari segi bahasanya, falsafahnya,
keindahannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak mampu
melakukannya. Mereka merupakan orang-orang yang sesat, berlebihan,
melewati batas, ingkar, kafir, tidak mau beriman kepada wahyu yang diturunkan
Allah kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. Mereka menuduh Al-Quran itu tidak
ada bedanya dengan perkataan-perkataan manusia.
Penjelasan Ayat

        
Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu
bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. (QS Al-Thûr
[52]: 29)
Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk
memberikan peringatan kepada kaumnya, apabila mereka takut kepada
Allah, dan sayang terhadap keluarganya agar terhindar dari ancaman api
neraka, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat-ayat lalu. Dengan demikian,
Allah memerintahkan kepada umat manusia secara umum, mulai dari orang
yang beriman sampai kepada orang kafir. Dan menasihatinya, jangan menuduh
sebagai dukun atau orang gila.
Adapun yang dimaksud dengan kâhin, adalah seseorang yang diduga
mengetahui hal-hal yang gaib tanpa diberitahu oleh wahyu, dan mampu
memberitahukan kejadian-kejadian yang telah lalu melalui berita dari yang
gaib.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1358), pada ayat 29 ini
yang dibuka dengan kata kerja perintah, yaitu “fadzakkir.” Seorang Nabi
ditugaskan untuk terus mengingatkan ajaran Allah, jangan pedulikan apa pun
yang dikatakan orang pandir, bodoh, atau orang jahat itu, seperti tukang
tenung, orang yang suka membaca nasib dengan meramal, atau orang gila
yang kemasukan ruh jahat, atau seorang penyair yang mendendangkan
sindiran-sindiran karena dengki. Mungkin jauh lebih banyak orang yang
menjuluki Rasul dengan sebutan demikian karena dia menyerukan kebenaran.
Mereka (para Rasul) harus maju terus, apa pun yang terjadi.
Adapun dukun yang dituduhkan kepada Rasulullah Saw., tidaklah
terbukti. Yang disampaikan beliau merupakan berita dari Allah berupa wahyu
yang telah Allah perintahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada
manusia. Sedangkan arti majnûn, adalah orang yang kemasukan setan lantaran
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berpenyakit gila, menurut adat kebiasaan orang Arab. Adapun orang yang
menuduh bahwa Rasulullah itu seorang dukun adalah Syaibah Ibnu Rabi’ah,
dan yang menuduh Rasulullah sebagai orang yang gila adalah Uqbah Ibnu Abi
Mu’ith. Dan hendaknya tuduhan mereka seperti itu janganlah dihiraukan, karena
itu merupakan perkataan yang tidak mengandung kebenaran dan bertentangan
dengan kenyataan, karena seorang dukun dalam mempraktikkan
perdukunannya membutuhkan kecerdikan dan ketajaman dalam penglihatan.
Sedangkan orang gila adalah orang yang sudah tertutup akalnya, dan Rasulullah
sama sekali tidak termasuk kepada kedua tipe tadi.
Kemudian Allah mengingkari lagi tuduhan lain dari mereka tentang
Rasulullah Saw., sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya,

       
Bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggutunggu kecelakaan menimpanya.” (QS Al-Thûr [52]: 30)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan orang-orang kafir Quraisy semakin
ingkar saja kepada Rasulullah Muhammad Saw., sehingga mereka berani
menuduhnya sebagai seorang penyair. Dan mereka mengatakan menunggu
ia celaka, kemudian mati, atau celaka sebagaimana celakanya orang-orang
yang sebelumnya.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1359), jika seorang penyair
yang didengki meramalkan bencana akan menimpa manusia, orang boleh
memperoloknya, dengan harapan waktulah kelak yang akan mengadakan
pembalasan, dan kesudahannya akan celaka. Beberapa mufassir mengatakan,
kematian itu sebagai malapetaka yang sudah direncanakan oleh waktu.
Kemudian Allah Swt. mengancam mereka dan memperolok-olok mereka
dengan suatu perkataan kepada Rasulullah Saw.,

      
Katakanlah, “Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang
menunggu (pula) bersama kamu.” (QS Al-Thûr [52]: 31)
Pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan kepada Rasulullah Muhammad
Saw., “Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tunggulah kematian
dan kehancuranmu, sesungguhnya aku bersamamu termasuk orang-orang
yang menunggu hari kehancuran dan ketentuan Allah padamu, dan kamu
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akan mengetahui bagi siapa kehancuran dan kemenangan di dunia dan akhirat
itu, dan aku yakin kemenangan dari Allah itu akan berpihak padaku.”
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1359), orang jahat
menunggu-nunggu datangnya malapetaka yang akan menimpa pembawa
kebenaran. Pembawa kebenaran dengan lebih adil lagi menunggu hasil
keputusan itu antara dia dengan lawannya, sebab dia berpegang pada
kebenaran, dan Allah akan mendukung kebenaran.

         
Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan
tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? (QS AlThûr [52]: 32)
Pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan sikap orang-orang kafir Quraisy,
apakah Allah Swt. menurunkan atas mereka peringatan, ataukah menyatakan
perkataan yang bertentangan? Itu merupakan suatu propaganda kebohongan
bahwa Al-Quran itu adalah sihir atau jampi-jampi atau syair. Tuduhan mereka
kepada Rasulullah Saw., ia seorang dukun dan penyair, begitu juga sebagai
orang gila. Padahal penyair bukanlah dukun dan bukan pula seorang gila.
Yang pertama, bicara dengan hikmah atau kebijakan; yang kedua, berbicara
dengan khurafat atau kebohongan dan yang ketiga, hilang akalnya, dan keadaan
para pembesar Quraisy mereka disifati sebagai pemimpi, banyak melanggar,
dan segala sesuatu selalu diakali. Dengan sebab itu, Allah mencemoohkan
mereka dengan akal mereka pula yang tidak mampu membedakan mana
yang hak dan mana yang batal.
Ataukah mereka itu orang-orang sesat, berlebihan, melewati batas
dalam menghina orang, tukang melakukan kemaksiatan, jauh dari yang hak.
Mereka apabila berbicara tanpa alasan dan tidak masuk akal.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III: 1359), boleh jadi, pemerkosa kebenaran
itu orang-orang bodoh. Pikiran mereka yang picik menyesatkan mereka sendiri.
Tetapi kejadian yang lebih sering, mereka adalah penentang-penentang hukum
Allah, dengan mempertahankan kepentingan mereka yang sempit, dan
merintangi serta menindas orang untuk memeroleh keadilan.
Menurut Al-Razi, huruf “am” pada ayat ini adalah kata sambung,
sedangkan menurut yang lainnya terputus dan terdapat pada dua tempat,
yaitu apakah mereka diperintahkan akal-akal mereka, bahkan apakah mereka
sesat dan melewati batas? Akan tetapi, akal-akal merekalah memerintahkan
mereka mencetuskan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Diri mereka pun
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mengetahuinya bahwa itu adalah kebohongan dan tipuan. Mereka itu termasuk
orang-orang sesat dan hina.

       
Ataukah mereka mengatakan, “Dia (Muhammad) membuat-buatnya.”
Sebenarnya mereka tidak beriman. (QS Al-Thûr [52]: 33)
Pada ayat ini Allah Swt. menjelaskan sikap orang-orang kafir Quraisy
yang suka berbuat onar dengan menyebarkan isu negatif, yang menuduh
Rasulullah Muhammad Saw., sebagai dukun, atau menuduhnya sebagai
seorang penyair, atau pengarang Al-Quran atau pencipta Al-Quran yang
dibuatnya oleh tangannya sendiri. Tuduhan itu adalah untuk memperolok-olok
saja. Dengan sebab itu Allah Swt. menjawabnya kepada mereka, perbuatan
mereka karena kekafiran mereka, tidak mengimani Allah, tidak membenarkan
yang diberikan kepada rasul-Nya.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1359), sebagai pilihan lain
atas tuduhan sebagai tukang ramal atau penyair karena mereka tidak puas
dengan julukan-julukan di atas, ada lagi tuduhan sebagai pemalsu wahyu
yang mengaku-aku berasal dari Allah. Ini berarti wahyu dari Allah itu tidak
ada. Sikap demikian sekaligus menafikan iman. Tetapi kalau memang begitu,
dapatkah mereka memperlihatkan karya manusia yang dapat dibandingkan
dengan wahyu Allah? Pasti mereka tidak akan mampu.
Kemudian Allah menjawabnya kepada mereka dengan jawaban lain:

      
Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu
jika mereka orang-orang yang benar. (QS Al-Thûr [52]: 34)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjawab tuduhan-tuduhan kaum musyrikin
Quraisy, dengan suatu tantangan, yaitu apabila memang benar apa yang
dituduhkan mereka, Muhammad itu merupakan pengarang Al-Quran,
datangkanlah atau buatkanlah yang semisal dengan Al-Quran ini: dari segi
susunan ayatnya, uraiannya yang bagus, gaya bahasanya yang indah. Mereka
itu bangsa Arab dan berbahasa Arab, ahlinya di bidang kesusasteraan Arab
(balaghah, bayan) dan kefasihan berbicara, dan mereka sangat terkenal dan
ahli di bidang kebahasaan Arab, di antaranya di bidang puisi dan prosanya.
Pada kenyataannya, seandainya para ahli bahasa Arab dari penduduk

:: repository.unisba.ac.id ::

94

Tafsir Juz XXVII

bumi ini berkumpul untuk membuat Al-Quran, mereka sama sekali tidak akan
mampu membuatnya sekalipun satu persepuluhnya, bahkan satu surah pun
mereka tidak akan mampu.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Hikmah dan pesan yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas adalah:
Allah Swt. telah memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad Saw., agar tetap
memberikan peringatan dan nasihat kepada para pengikutnya dan
kaumnya dengan mengajarkan Al-Quran, tanpa mempedulikan fitnahfitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena beliau
bukanlah seorang dukun, bukanlah seorang penyair, dan bukanlah
seorang yang gila. Akan tetapi, beliau seorang Nabi yang jujur, yang
telah dikenal oleh kaumnya sendiri, seorang yang cerdik dan luas
pandangannya.
Orang-orang kafir Quraisy yang menentang dan membenci Rasulullah
Muhammad Saw., mereka selalu menunggu musibah dan kehancuran
yang menimpa kepada beliau dan agamanya. Akan tetapi sebaliknya
Allah Swt. mempercepat kehancuran, kecelakaan, dan kekalahan
mereka pada peristiwa perang Badar. Banyak di antara mereka yang
terbunuh, begitu juga pada peristiwa-peristiwa lainnya.
Menurut Dlahhak, orang-orang yang menuduh Rasulullah seorang
penyair adalah dari Bani Abd Al-Dar. Mereka selalu mengharap Rasulullah
secepatnya mendapat musibah, bahkan sampai kematian. Sebagaimana
binasanya orang-orang yang sebelumnya dari para penyair, bahkan
bapaknya juga meninggal dalam usia yang masih muda, barangkali
Rasulullah Muhammad juga meninggal seperti bapaknya dalam usia
muda.
Dan ketika mereka orang-orang kafir itu masih hidup, Al-Quran
menceritakan keadaan mereka berulang kali, dengan menghinakan
mereka, dengan bentuk olok-olok,
(a)
Bahwa mereka itu dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal.
Akan tetapi berpenampilan sempurna dan bagus. Seandainya
mereka itu berakal, pasti akan dapat membedakan mana yang
hak (yang benar) dan mana yang batil (salah), mana yang lemah
dan mana yang kuat. Ketika mereka masuk ke dalam
permasalahan yang dipertentangkan, yaitu menyifati Rasulullah
Muhammad Saw. dengan sifat-sifat yang dipertentangkan,
mereka mengatakan, dia (Muhammad Saw.) itu seorang dukun,
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penyair, orang gila. Akan tetapi dia tidak sama dengan dukun,
tidak sama dengan penyair, sebab seorang penyair dia harus
cerdik, pandai, perkataannya pun indah dan daya khayalnya kuat.
Mereka itu merupakan orang yang sesat, berlebihan, tanpa
menggunakan akal pikiran yang sehat.
Mereka menyangka bahwa Muhammad itu telah membuat AlQuran.
Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan
mengingkarinya dan berbuat sombong, meremehkan Al-Quran.
Akan tetapi, ketika ditantang untuk membuatnya sebagaimana
Al-Quran, mereka tidak mampu membuktikannya.
***

Penetapan Allah sebagai Tuhan dan Mengesakan-Nya melalui Jiwa
dan Alam Semesta (Ayat 35-43)

           
           
          
            
            
             
 
(35) Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang
menciptakan (diri mereka sendiri)? (36) Ataukah mereka telah menciptakan
langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka
katakan); (37) Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau
merekakah yang berkuasa? (38) Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit)
untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah
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orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan
yang nyata; (39) Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu
anak-anak laki-laki? (40) Ataukah kamu meminta upah kepada mereka
sehingga mereka dibebani dengan utang? (41) Apakah ada pada sisi mereka
pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? (42) Ataukah
mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu,
merekalah yang kena tipu daya; (43) Ataukah mereka mempunyai Tuhan
selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS AlThûr [52]: 35-43)
Subtansi
Setelah Allah Swt. menjawab yang dipersangkakan orang-orang kafir
Quraisy terhadap Nabi Muhammad Saw. Disebutkan juga tentang dalil
kekuasaan Allah dengan diciptakannya manusia dan alam semesta. Menolak
pendapat mereka yang telah membohongkan risalah yang telah dibawa
Rasulullah Muhammad Saw. dan keingkarannya terhadap Zat Pencipta, Allah
Swt., menetapkan dan menguatkan ketauhidan kepada Allah Swt. dengan
telah diciptakannya manusia dan mereka serta langit dan bumi. Ingatlah
dengan penetapan adanya penciptaan yang pertama, merupakan suatu dalil
atas boleh adanya penciptaan yang kedua, dan ini menjadi kemungkinan adanya
pengumpulan itu, yaitu di alam mahsyar kelak.
Kemudian Allah Swt. menenangkan Nabi-Nya, Muhammad Saw. bahwa
tipu daya mereka kepadanya tidak akan membahayakan sedikit pun. Allah
akan selalu menolongnya, dan akan mengangkat serta menampakkan agamaNya, walaupun orang-orang kafir membencinya.
Penjelasan Ayat
Ayat-ayat ini untuk menetapkan tauhid rubbubiyyah dan uluhiyyah,
sebagaimana Allah jelaskan didalam firman-Nya,

        
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang
menciptakan (diri mereka sendiri)? (QS Al-Thûr [52]: 35)
Pada ayat ini, Allah memberikan jawaban kepada orang-orang kafir
Quraisy dengan olok-olok, atas keingkaran mereka mengimani kepada Allah
Swt. yang Maha Esa bahwa Dia, Allah sebagai Zat Pencipta semua makhluk
yang ada di dunia ini. Apakah mereka mengira adanya sekarang ini, atau
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telah terciptanya sekarang ini dengan adanya yang menciptakan, ataukah
mereka tercipta dengan dirinya sendiri? Dan bilamana kedua hal tadi tertolak
dengan adanya kesaksian akal panca indera, kenyataan yang ada yang terjadi
serta pengakuan dari yang lainnya bahwa yang ada itu berasal dari tidak ada,
dan yang mengadakannya atau yang menciptakannya itu tidak lain adalah
Allah Yang Maha Esa.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1359), “Ataukah mereka
yang diciptakan dari yang tiada?” Ada tiga pilihan arti yang disarankan oleh
para mufassir, sesuai dengan arti bahasa Arab yang kami berikan untuk kata
depan min = dari, dengan, untuk.
(1)
Ataukah mereka yang diciptakan dari yang tiada? Dapatkah mereka
muncul dengan sendirinya ke dalam wujud? Ataukah hanya karena
kebetulan mereka muncul jadi makhluk tanpa ada yang menciptakan?
(2)
Ataukah mereka diciptakan sebagai manusia dari yang tiada? Tidakkah
memang ada bibit yang ajaib, yang bahan mentahnya dapat dilacak,
seperti hasil kerajinan tangan oleh Pencipta bijak dan ajaib? Tidakkah
seharusnya mereka mencari rida-Nya?
(3)
Adakah mereka diciptakan tanpa suatu tujuan, tanpa maksud apa-apa?
Jika mereka memang diciptakan untuk suatu tujuan, tidakkah seharusnya
mereka coba mempelajari maksud itu dengan memahami wahyu?

        
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka
tidak meyakini (apa yang mereka katakan). (QS Al-Thûr [52]: 36)
Pada ayat ini, Allah mengolok-olok orang-orang kafir Quraisy dengan
mengatakan apakah mereka mampu menciptakan langit dan bumi dan
seisinya, yang sangat mengagumkan dan unik, dan sebab-sebab hidup dan
kehidupan? Sesungguhnya, mereka pada kenyataanya tidak mampu berbuat
apa-apa. Sebenarnya yang menjadi penyebab mereka membohongkan dan
mengingkari Rasulullah Muhammad Saw. dan mengingkari bahwa Zat
Pencipta langit dan bumi serta seisinya adalah Allah Swt., karena mereka
tidak beriman kepada Allah. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, pasti mereka akan meyakini-Nya dengan sebenarnya, Allah itu
adalah Zat Pencipta langit dan bumi serta seisinya, maka tidak akan terjadi
penolakan beribadah kepada-Nya.
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Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang
berkuasa? (QS Al-Thûr [52]: 37)
Pada ayat ini, Allah Swt. melanjutkan olok-oloknya kepada orangorang kafir Quraisy dengan mengatakan, apakah mereka memiliki
perbendaharaan Allah, jabatan kenabian dan rezeki, dan selainnya, lalu
mereka mengaturnya sekehendaknya. Ataukah mereka itu yang berkuasa
terhadap semua makhluknya, dan mengatur segala urusan sekehendaknya?
Kenyataannya sebenarnya tidak demikian, akan tetapi Allah-lah Zat Yang
menguasai, mengatur, Yang Mengerjakan semua urusan yang Dia
kehendaki.

          
Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada
tangga i tu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang
mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang
nyata. (QS Al-Thûr [52]: 38)
Pada ayat ini, Allah Swt. melanjutkan olok-oloknya dalam bentuk lain
kepada mereka dengan menanyakan, apakah mereka mengatakan, seandainya
mempunyai tangga yang disandarkan ke langit, mereka akan naik ke sana
dan mendengarkan perkataan para malaikat, dan apa-apa yang diwahyukan
Allah untuk mereka, dan mendengarkan perkataan para malaikat tentang
masalah-masalah gaib yang diwahyukan? Maka buktikanlah seandainya
mereka mampu melakukan seperti itu dapat mendengarkan apa-apa yang
dikatakan para malaikat ketika mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan
kepada mereka. Mana buktinya dan faktanya, sebagaimana benarnya Nabi
Muhammad Saw. telah mendapatkan wahyu dari Allah Swt. dan beliau mampu
membuktikannya. Pada kenyataannya, mereka tidak mampu membuktikannya
atas apa yang telah mereka katakan itu.
Setelah Allah Swt. menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin yang
menolak tentang tauhid uluhiyyah-nya, juga menolak pendapat mereka
yang mengatakan bahwa para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan
Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

     
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak
laki-laki? (QS Al-Thûr [52]: 39)
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Pada ayat ini, Allah Swt. kembali melanjutkan olok-olok-Nya kepada
mereka, kaum musyrikin Quraisy, yaitu bahwa mereka menjadikan para
malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah, dan dikhususkan bagi dirimu
mempunyai anak laki-laki? Ini adalah merupakan suatu ancaman yang sangat
keras sekali. Barang siapa yang mempunyai keyakinan seperti itu, mereka
tidak termasuk sebagai orang yang berakal. Oleh karena itu, pantaslah mereka
tidak memercayai akan adanya hari kebangkitan dan mengingkari tentang
keesaan Allah Swt.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1360), dalam ajaran tauhid
sungguh menjijikan untuk mengaitkan anak-anak perempuan atau anak lakilaki sebagai anak Allah. Tetapi, dalam kepercayaan takhayul orang-orang
Arab tentang para malaikat sebagai putri-putri Allah, lebih-lebih lagi
merupakan penghinaan kepada Tuhan. Orang-orang Arab jahiliah sendiri
sangat membenci anak-anak perempuan dan menganggapnya suatu tanda
penghinaan.

       
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani
dengan utang? (QS Al-Thûr [52]: 40)
Pada ayat ini, Allah Swt. melanjutkan olok-olok-Nya kepada mereka,
kaum musyrikin Quraisy, perlukah Nabi Muhammad Saw. meminta upah kepada
orang-orang musyrikin Quraisy, karena sudah menyampaikan risalah
kenabiannya yang mengesakan Allah Swt., ataukah upah yang diminta itu
memberatkan mereka sehingga mereka masih tetap pada kekafirannya dan
tidak memenuhi panggilannya, yaitu masuk ke dalam agama tauhid, agama
Islam?
Nyatanya bukan demikian. Kamu Muhammad sedikit pun tidak
membebani mereka, orang-orang musyrik Quraisy. Untuk menyampaikan
ajaran Allah dan membimbing manusia ke jalan yang benar, para Nabi tidak
pernah meminta upah. Apalagi dengan meminta upah yang banyak yang bisa
memberatkan mereka. Dengan demikian mengapa mereka merintangi dan
menindas orang yang hendak membawakan rahmat buat mereka? Ini
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak membebani kaum
musyrikin.
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Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka
menuliskannya? (QS Al-Thûr [52]: 41)
Pada ayat ini juga Allah Swt. masih tetap mengolok-olok mereka, kaum
musyrikin Quraisy, dengan menyatakan apakah mereka mempunyai ilmu gaib,
yaitu yang terdapat di Lauh Mahfudz, sehingga orang-orang dapat menulis
sekehendak hatinya daripada ilmu gaib itu? Permasalahannya tidak semudah
itu. Sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu yang
gaib kecuali Allah Swt. Zat Yang Maha Mengetahui.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1360), yang gaib dalam
dunia ruhani menjadi urusan wahyu, meskipun itu terjadinya melalui kehidupan
biasa manusia sehari-hari. Orang yang menolak wahyu hanya karena wahyu
itu berada di luar pengalaman mereka sendiri, yang justru kebalikannya harus
dicoba untuk mempelajari dan berusaha untuk memahaminya.
Menurut Qatadah, ketika mereka berkata “Kami sedang menunggu hari
kematian, kemudian Allah Swt. berfirman: am ‘indahum al-ghaib,” Apakah
ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, sehingga mereka
mengetahui kapan Muhammad Saw. itu dia mati, atau sampai mereka itu
mampu menafsirkan urusan gaib itu.

        
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir
itu merekalah yang kena tipu daya. (QS Al-Thûr [52]: 42)
Pada ayat ini juga Allah Swt. masih tetap mengolok-olok kaum musyrikin
Quraisy, dengan menyatakan “Apabila kamu mengetahui tentang hal-hal yang
gaib mengapa kamu sendiri membohongkannya. Apabila kamu menyangka
kamu mempunyai kemampuan, tetapi mengapa kamu sendiri melakukan
kesalahan. Sesungguhnya, Allah akan melindunginya dan menolongnya dari
ancamanmu. Apabila kamu ingin berbuat jahat kepada Muhammad Saw.
dengan membinasakannya, maka sesungguhnya orang kafirlah yang binasa
itu karena ulah tipu dayanya sendiri.” Manusia yang picik dan bodoh yang
melawan kebenaran mereka sendiri maka akan menjadi korban tipu daya
dirinya sendiri.

          
Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa
yang mereka persekutukan. (QS Al-Thûr [52]: 43)
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Pada ayat ini juga Allah Swt. masih tetap mengolok-olok kaum musyrikin
Quraisy, yaitu dengan pernyataan ataukah mereka mempunyai tuhan selain
Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya adalah
apakah tuhan-tuhan selain Allah itu mengilhami mereka agar menjaga mereka
dari ancaman api neraka? Tentunya, Allah Swt. Maha Suci dari apa yang
mereka persekutukan dan dari yang mereka sembah dari selain Allah. Dan ini
kecaman yang sangat keras kepada orang-orang musyrik, yang telah
menyekutukan Allah dengan selain Allah.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1360), inilah pertanyaan
terakhir dan menentukan. Benarkah ada tuhan selain Allah Yang Maha Tunggal?
Setiap dalil menunjuk kepada yang negatif. Serangkaian pertanyaan di atas
sudah diajukan, yang menunjuk pada negatifnya takhayul yang tidak bertuhan
itu. Ajaran tauhid, wahyu dan akhirat, sudah disampaikan dengan suatu
penyelidikan mendalam mengenai posisi orang-orang kafir itu. Dan surah ini
diakhiri dengan sebuah nasihat supaya meninggalkan mereka yang tidak
beriman, sebab mereka memang tidak mau beriman. Biarlah waktu yang
akan menyelesaikan segala seluk beluk rencana Tuhan ini.
Hikmah dan Pesan
(1)

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami dan disimpulkan:
Ketetapan Allah itu ada, Maha Esa dan Berkuasa atas hari
dikumpulkannya manusia di alam mahsyar nanti. Diciptakan-Nya diri
dan jiwa manusia serta alam semesta, yaitu diciptakannya manusia,
binatang, dan tumbuh-tumbuhan tanpa adanya contoh sebelumnya.
Begitu juga diciptakan-Nya langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada.
Dengan demikian, adanya penciptaan itu merupakan dalil adanya Allah
sebagai Zat pencipta. Ini merupakan bukti atau dalil yang sangat agung
yang telah diterangkan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana dijelaskan
dalam firman Allah,
Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak
dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapa kamu tidak mengambil
pelajaran. (QS Al-Nahl [16]: 17)
Sendirian dalam penciptaan itu menunjukkan atas keesaannya Zat
pencipta. Pada segala sesuatu terdapat padanya tanda yang
menunjukkan bahwa penciptanya itu adalah satu. Dengan demikian,
adanya penciptaan yang pertama, menunjukkan adanya kebolehan
penciptaan yang kedua dan kemungkinannya juga akan adanya suatu
hari hasil ciptaan itu dikumpulkannya.
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Apabila orang-orang kafir itu mengakui pencipta itu memang ada, apa
yang menghalangi mereka untuk mengakuinya dan menyembah
kepadanya tanpa menyekutukan dengan berhala dan dari adanya
pengakuan itu bahwa ia mempunyai kemampuan juga bangkit pada
hari kebangkitan.
Dan orang-orang kafir mengakui bahwasannya tidak masuk akal adanya
mereka itu karena tidak adanya yang memelihara dan tidak mempunyai
kemampuan, sebagaimana pengakuan mereka bilamana ditanya
tentang siapa pencipta langit dan bumi itu? Pasti mereka akan menjawab,
Dia itu adalah Allah. Tetapi, mengapa mereka tidak menyakini-Nya
dengan benar, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang
menciptakan langit dan bumi?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah.”
Katakanlah, “Segala puji bagi Allah;” tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui. (QS Lukman [31]: 25)

(2)

(3)

(4)

Orang-orang kafir menentang atas kenabiannya Nabi Muhammad Saw.
Dalam hal ini, Allah memperolok-olok mereka dengan menanyakan
kepada mereka, apakah mereka itu mempunyai gudang-gudang rahmat,
alam gaib dan rezeki, sehingga dapat memilih seorang nabi yang
mereka kehendaki? Apakah mereka mempunyai kemampuan menguasai
alam semesta sehingga dapat mengurusi urusan alam semesta sesuai
dengan kehendak sendiri?
Al-Quran mengingkari sikap orang-orang kafir tentang kemampuan
mereka atas segala sesuatu lewat ilmu gaibnya, yang isinya sebagai
berikut: “Apakah mereka mengaku bahwa mereka mempunyai jalan
untuk naik ke langit, sehingga dapat mendengarkan berita-berita dan
sampai kepada ilmu gaib, sebagaimana sampainya Nabi Muhammad
Saw. lewat perantaraan wahyu. Apabila mereka itu benar yang demikian
itu, datangkanlah hasil pendengaran mereka itu, keabsahan
pengakuannya itu, dengan alasan atau dalil yang kuat dan jelas.”
Al-Quran Al-Karim mengolok-olok angan-angan dan impian orangorang kafir Quraisy dan yang sejenisnya karena mereka telah menghina
dengan mengatakan “Para malaikat itu anak-anak perempuan Allah.”
Ini adalah merupakan penolakan adanya sekutu. Apakah masuk akal
Allah itu mempunyai anak perempuan, sedangkan manusia mempunyai
anak laki-laki? Barang siapa akal dan pikirannya seperti ini, maka tidak
salah lagi mereka itu mengingkari adanya kebangkitan.

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Thûr
(5)

(6)

(7)

103

Allah mengukuhkan kebenaran-Nya dan kebenaran kenabian Nabi
Muhammad Saw., dengan dalil ia tidak meminta upah atas
penyampaian risalahnya. Mereka termasuk sebagian orang yang
merugi karena sudah meminta upah atas kesungguhannya
menunaikan pada apa yang telah dibebankan pada dirinya. Kemudian
ditambahkan lagi dalil yang lainnya, yaitu bahwa mereka tidak
mempunyai ilmu gaib, yang diajarkan kepada orang-orang apaapa yang mereka inginkan dari ilmu gaib itu.
Allah Swt. telah mengabarkan bahwa Dia telah menjaga Nabi-Nya,
Muhammad Saw., dari kejelekan, kejahatan, serta tipuan musuhmusuhnya. Apabila mereka ingin mencelakakannya dan menipunya
dengan suatu tipuan, mereka akan mengatur sedemikian rupa
sebagaimana telah terjadi di Dar Al-Nadwah. Akan tetapi, merekalah
yang kalah dan tertipu. Tipuan mereka malahan kembali kepada diri
mereka sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, “Rencana
yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya
sendiri.” (QS Fâthir [35]: 43)
Dengan demikian, sesungguhnya mereka itu telah banyak terbunuh
dalam peristiwa Perang Badar, dalam hal ini Allah Swt. telah
membuktikan benarnya agama Islam.
Allah Swt. mengulangi lagi dengan menguatkan keesaan-Nya dan
menolak syirik atau adanya sekutu bagi-Nya. Allah Swt. mengolok-olok
mereka dengan menyatakan “Apakah mereka bertuhan selain Allah,
yang dapat menciptakan, memberi rezeki, dan memberi penolakan?”
Maha Suci Allah yang bersih dari sekutu. Apabila Dia mempunyai sekutu,
itu menunjukkan bahwa Dia itu lemah, tidak mempunyai kemampuan.
Adapun Tuhan yang hak dan benar dapat dibedakan dengan lainnya,
yaitu Dia, Allah, mempunyai kekuatan yang mutlak, yaitu mempunyai
kemampuan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Oleh karena itu
Allah berhak untuk disembah, berbeda dengan lainnya yang tidak
mempunyai kemampuan apa-apa.
Ini penjelasan yang dimaksud ayat-ayat di atas. Karena itu, Allah Swt.
menghinakan mereka karena telah menyekutukan-Nya. Dia telah
menyucikan diri-Nya dari sekutu, sebagaimana telah dijelaskan dalam
firman-Nya, Subhâna Allâhi ‘amma yusyrikûn, Maha Suci Allah dari apa
yang mereka persekutukan. Maksudnya adalah telah bersih dari sekutu,
dan dari orang-orang yang menyekutukan.
***
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Berpaling dari Orang-Orang Kafir karena Penolakannya terhadap
Hal-Hal Nyata (Ayat 44-49)

          
           
           
           
         
(44) Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan,
“Itu adalah awan yang bertindih-tindih”; (45) Maka biarkanlah mereka hingga
mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu
mereka dibinasakan; (46) (Yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit
pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong; (47) Dan sesungguhnya
untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka
tidak mengetahui; (48) Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu,
maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri; (49) Dan bertasbihlah
kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintangbintang (di waktu fajar). (QS Al-Thûr [52]: 44-49)
Subtansi
Setelah orang-orang musyrik membohongkan dan mengingkari tentang
adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia setelah mati, juga
tidak memercayai tauhid uluhiyyah dan wahdaniyah, dan tentang kenabian,
syirik, ketetapan adanya hari pembalasan, tentang pengesaan Allah, tentang
kebenaran kenabian, tentang pengingkaran terhadap kemusyrikan, Allah Swt.
menjawabnya dengan menimpakan sesuatu dari langit sebagai siksa bagi
mereka, dan menjelaskan tentang kesombongan mereka dengan mengingkari
hal-hal yang nyata dan rasional.
Kemudian Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya, agar tidak mempedulikan
lagi mereka, dan selalu bersabar atas segala tindak kejahatan dan tipu
dayanya. Allah akan selalu menolongnya dari berbagai macam tindak kejahatan
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mereka dan menjaganya. Dan mengabarkan pula siksanya bagi orang-orang
kafir benar-benar akan terjadi ketika mereka masih hidup di dunia, sebelum
masuk ke alam akhirat.
Allah pun memperkuat mental Nabi-Nya dengan selalu berpegang teguh
kepada Allah Swt., taat dan ingat kepada-Nya atau berdzikir di waktu pagi
maupun sore, siang maupun malam, ketika bangun dari tidurnya, atau ketika
bangkit dari majelisnya, atau setelah bintang-bintang kembali ke peraduannya,
dan di waktu pagi menjelang datangnya siang.
Penjelasan Ayat
Allah Swt. menjelaskan kesombongan orang-orang musyrik, dan
pengingkaran mereka terhadap hal-hal yang nyata, sebagaimana dijelaskan
dalam firman-Nya,

         
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan,
“Itu adalah awan yang bertindih-tindih.” (QS Al-Thûr [52]: 44)
Seandainya orang-orang musyrik itu melihat api jatuh dari langit
menimpa mereka sebagai suatu siksaan, mereka akan mendustakannya dan
tidak akan meyakininya, serta tidak akan mengakhiri kekafirannya. Mereka
bahkan mengatakan, ini adalah awan yang bertumpuk saling bertindih satu
sama lainnya. Tindakan ini merupakan puncak dari kesombongan mereka,
karena mereka masih tetap mengingkari apa yang mereka lihat dengan
matanya, dan disaksikan oleh dirinya sendiri.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1361), Nabi Syu’aib ditantang
penghuni hutan “untuk menjatuhkan kepingan dari langit ke atas kita, jika kau
benar.” Tantangan demikian, dan yang semacamnya, dialamatkan kepada
semua Nabi. Hanya sekadar tantangan, tidak mempunyai arti apa-apa.
Sekiranya sekeping langit jatuh ke atas mereka, hal itu tidak akan meyakinkan
mereka juga, sebab mereka akan berkata, “ Ini hanya awan yang bergumpal.”
Mereka tidak ingin beriman. Padahal, sudah cukup banyak tanda dan bukti
mengenai rancangan Tuhan dalam alam ini dan dalam hati manusia sendiri.
Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan pada ayat lain yang sama
maknanya, dalam Surah Al-Hijr [15]: 14-15:
Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintupintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka
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berkata, “Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami
adalah orang-orang yang kena sihir.”

       
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada)
mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. (QS Al-Thûr [52]: 45)
Pada ayat ini, Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Muhammad Saw.,
bila mereka tetap pada kekafiran dan keyakinannya yang salah, biarkanlah
tidak usah dikasihani lagi, hingga ajalnya tiba, atau hingga datangnya suatu
hari di mana mereka akan dibalas dengan pembalasan yang cepat, pada hari
kematiannya, atau pada saat terbunuhnya (pada Perang Badar). Pada saat
itu mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih.
Pengertian seperti itu berdasarkan lahir ayatnya, sebagaimana pendapat
Al-Biqa’i. Menurut jumhur ulama ahli tafsir sebagaimana dikutip Abu Hayyan,
“Datangnya kematian itu terjadi pada saat tiupan sangsakala yang pertama
pada hari kiamat, dan kematian datang ke semua makhluk Allah.”

         
Yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan
mereka tidak ditolong. (QS Al-Thûr [52]: 46)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan, pada hari itu tidaklah bermanfaat
tipu daya mereka dengan berpura-pura mengikuti Rasulullah Muhammad Saw.
ketika di dunia. Tindakan tersebut tidak akan menyelamatkan dari ancaman
api neraka yang menimpa mereka, dan tidak akan ada seorang pun yang
dapat menolongnya.

          
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS Al-Thûr [52]: 47)
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan, orang-orang zalim menganiaya
dirinya sendiri, dengan mempertahankan kekafirannya, berbuat maksiat,
menipu Nabi Muhammad Saw., dan menyembah berhala. Hal itu menyebabkan
mereka mendapatkan siksa ketika di dunia, yaitu terbunuhnya mereka di Perang
Badar, atau ditimpakannya bencana-bencana lain di dunia, seperti kepedihan,
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sakit, bangkrut, tidak mempunyai keturunan, kekeringan kemarau panjang,
serta kelaparan selama tujuh tahun—sebelum terjadinya peristiwa Perang
Badar, pada tahun kedua Hijriyah.
Kebanyakan mereka tidak mengetahui ditimpakannya siksa dari Allah
Swt., dan bencana-bencana lainnya. Walaupun Allah memperlihatkan siksa
itu kepada mereka, mereka tetap kembali kepada kekafiran dan maksiat atau
ke jalan yang lebih jelek daripada itu.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1361), pengadilan terakhir
berlaku untuk semua orang. Tetapi, masih ada lagi tambahan, orang-orang
yang zalim masih khawatir akan menerima pembalasan atau azab di dunia
ini: suatu hukuman terbuka karena peristiwa-peristiwa dari luar, atau setidaktidaknya karena perasaan getir dalam batin mereka sendiri.
Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan juga pada ayat lain, Dan
sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di
dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka
kembali (ke jalan yang benar). (QS Al-Sajdah [32]: 21)
Dan dijelaskan juga di dalam hadis,
Bahwa orang munafik itu bilamana ia sakit kemudian ia diberi kesembuhan,
keadaannya itu bagaikan seekor unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian ia
lepaskan, maka ia tidak akan mengetahui mengapa ia mengikatnya, dan
mengapa ia melepaskannya (HR Abu Daud, IX, 238, dalam Al-Maktabah AlSyâmilah V.3.28).

           
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya
kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. 3 (QS Al-Thûr [52]: 48)
Pada ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad
Saw. agar memberlakukan hukum-hukum Allah dan ketentuan-ketentuan-Nya.
Maksudnya, memerintahkan Rasulullah Muhammad Saw. bersabar atas segala
gangguan dan rintangan orang-orang kafir. Juga, perintah agar tidak
menghiraukan mereka lagi, sampai Allah menimpakan siksa yang sangat pedas
sesuai dengan yang dijanjikannya, karena Muhammad selalu ada dalam
pantauan, penjagaan, perlindungan, dan di bawah pengawasan-Nya. Maka
hendaknya Muhammad selalu menyucikan Tuhan dari segala sesuatu yang
tidak sesuai bagi-Nya serta disertai dengan memuji kepada-Nya, karena Allah
telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Lakukanlah yang demikian
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itu setelah selesai dari acara di majelismu, yaitu dari setiap acara yang kamu
lakukan di majelismu, maka bacakanlah “subhâna Allâhu wa bihamdihi” atau
“subhânaka Allâhumma wa bihamdika” atau ketika akan melakukan salat
sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Dhahak, “subhânaka Allâhumma wa
bihamdika wa tabâraka ismuka wa ta’alâ jadduka wa lâ Ilâha ghairuka.”
Umar Ibnu Khaththab r.a. membacakan doa ini di awal salat ketika
hendak salat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim
di dalam kitab Shahih-nya,
Umar Ibnu Khaththab r.a. suka mengeraskan bacaan kalimat ini, Maha Suci
Engkau ya Allah, ya Allah dan puji bagi-Mu Maha Suci nama-Mu dan Maha
Tinggi Keagungan-Mu dan tiada Tuhan yang wajib disembah selain-Mu. (HR.
Muslim, Shahih Muslim, III, 110, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah, V.3.28)
Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam
kitab Musnadnya, begitu juga ahlu al-Sunan, hadis tersebut diterima dari Abu
Sa’id Al-Khudri.
Menurut Abu Al-Jauza, firman Allah Surah Al-Thûr [52]: 48, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri: ialah,
ketika bangun dari tempat tidurmu. Pendapat itu dipilih Ibnu Jarir, dan dikuatkan
hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Musnadnya, Al-Bukhari
dalam kitab Jami’ Al-Shahih-nya, begitu juga Ashhab Al-Sunan yang diterima
dari Ubadah Ibnu Shamit,
Dari Ubadah Ibnu Shamit dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: Barangsiapa
yang bangun tidur di malam hari, kemudian mengucapkan “Tiada Tuhan kecuali
Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya
segala puji, dan Dia yang mempunyai kekuasaan kepada segala sesuatu, segala
puji bagi Allah, dan Maha suci Allah, dan tiada Tuhan kecuali Allah, dan Allah
Maha Besar, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan seizin
Allah,” kemudian mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah aku,” atau bilamana
berdoa niscaya dikabul doanya, dan bilamana berwudlu dan kemudian salat,
maka salatnya diterima (HR Bukhari, Shahih Bukhari, IV, 438, dalam AlMaktabah Al-Syâmilah, V.3.28)
Pendapat yang pertama tentang tasbih dan tahmid itu hendaknya dibaca
setelah selesainya acara di majelis, dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Daud, Nasa’i, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Ibnu Mardawaih,
Ibnu Abi Syaibah. Hadis tersebut di bawah ini diterima dari Abi Barzah AlAslami sebagai berikut,
Dari Abi Barzah Al-Aslami ia berkata, keadaan Rasulullah Saw. apabila
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mau mengakhiri acara di majelis, beliau mengucapkan “Maha Suci Engkau ya
Allah, dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau,
Aku memohon ampunanmu, dan aku bertaubat pada-Mu” (HR. Abu Daud,
Sunan Abi Daud, XIV, 138, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah, V.2.09).
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1361), seorang Nabi harus
berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan ajaran dan peringatan dari
Allah, sebab segala keputusannya bukan dia yang menentukan. Dia harus
menunggu dengan sabar, sebab dia tidak akan dilupakan oleh Allah. Dia akan
selalu berada dibawah pengawasan-Nya, di bawah pemeliharaan dan
perlindungan-Nya yang penuh kasih. Dan dia harus mengagungkan nama
Allah, sebab dia adalah pembawa panji agama Allah.
Selanjutnya, Abdullah Yusuf Ali menafsirkan kalimat “hîna taqûmu,”
dengan, bertasbihlah kepada Allah ketika engkau berdiri tegak dalam salat,
atau sepanjang waktu bila engkau pergi dalam urusanmu; tetapi juga untuk
sebagian dan waktu fajar saat kehidupan dunia sedang sunyi.

     
Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu
terbenam bintang-bintang (di waktu fajar). (QS Al-Thûr [52]: 49)
Pada akhir ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah
Muhammad Saw., apabila di tengah malam bangun tidur hendaknya bertasbih,
berdzikir, dan beribadah dengan menyembah pada-Nya, pada sebagian malam
dan pada akhir malam ketika bintang-bintang terbenam. Beribadah pada saat
itu sangat berat sekali, lagi pula sangat membebani diri, jauh daripada ria
atau pamer.
Mengutip penafsiran Abdullah Yusuf Ali (III: 1361), pada kalimat “wamin
al-laili fasabbihhu,” maksudnya adalah tidak harus mengartikan ini untuk salat
fardlu tertentu. Akan baik sekali bila sebagian malam untuk salat dan berdzikir.
Dan kalimat “waidbâri al-nujûm,” maksudnya, terbenamnya bintang-bintang;
saat yang begitu agung di waktu fajar, pada saat itu saatnya kita berdoa
mencari perlindungan Allah sebagai Tuhan penguasa fajar.
Menurut Muqatil, salatlah magrib dan isya, dikatakan; itu adalah dua
rakaat subuh, sedangkan menurut Al-Razi, firman Allah “waidbâri al-nujûm”
itu maksudnya adalah waktu salat subuh, sekira waktu terbenamnya bintangbintang, dan menghilang cahanya dengan sebab munculnya cahaya sinar
matahari. Oleh karena itu, yang dimaksud pada kalimat “hîna taqûmu” adalah
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datangnya siang dan kalimat “wamin al-laili” maksudnya adalah selain waktu
tidur.
Pada ayat lain yang sama maksudnya, Allah Swt. berfirman, yang artinya,
“Dan pada sebagian malam itu salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji.” (QS Al-Isrâ` [17]: 79)
Dan sesuai juga dengan sabda Rasulullah Saw. di dalam hadisnya,
Dari Abi Suhail Ibnu Malik dari bapaknya bahwa ia telah mendengar Thalhah
ibnu Ubaidillah berkata, telah datang seseorang warga Najd kepada Rasulullah
Saw. dengan rambutnya yang acak-acakan, terdengar suaranya yang bergema,
dan tidak dapat dipahami apa yang ia katakan, sehingga ia mendekat, tahutahu ia bertanya tentang Islam.
Lalu Rasulullah Saw. Menjawab, “Lima kali salat dalam sehari semalam.” Lalu
ia bertanya lagi, “Apakah diwajibkan padaku selain tu?” Beliau menjawab
lagi, “Tidak, kecuali kamu melaksanakan yang sunat-sunat.” (HR. Bukhari,
Shahih Bukhari, I, 90, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah, V. 2.09).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
Tingkah laku orang-orang kafir dan para penentang yang sombong,
mengingkari hal-hal yang nyata, seperti gumpalan awan berwarna
kelabu, petir. Mereka tetap tidak akan memercayainya dan tetap pada
kekafirannya. Mereka menyangka itu adalah awan yang bertumpuk saling
bertindih satu sama lainnya, dan itu bukanlah petir. Dan inilah jawaban
mereka yang diabadikan Allah Swt. dalam firman-Nya: Maka jatuhkanlah
atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang
benar. (QS Al-Syu’arâ‘ [26]: 187)
Dalam firman-Nya, Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas
kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah
dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. (QS AlIsrâ‘ [17]: 92)
Allah Swt. mengancam mereka dengan kehancuran yang sangat cepat.
Memerintahkan Nabi-Nya, meninggalkan dan membiarkan mereka
hingga Perang Badar, atau pada saat terbunuhnya mereka, atau pada
saat tiupan sangsakala pertama di hari kiamat, sehingga datang
kepada mereka pada saat itu siksaan yang mengakibatkan rambut
mereka memutih atau beruban, dan hilang akalnya. Kalimat “fadzarhum”
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maksudnya bukan berarti dakwah Islam itu tidak ada. Adanya pendapat
ayat tersebut telah dimansukh ayat perang, menurut Al-Razi, merupakan
pendapat yang dhaif atau lemah. Yang dimaksud di sini, adalah
ancaman.
Pada hari itu, tidaklah bermanfaat tipu daya mereka dengan berpurapura mengikuti Rasulullah Muhammad Saw. ketika di dunia. Tindakan
tersebut tidak akan dapat menyelamatkan dari ancaman api neraka.
Tidak ada seorang pun dapat menolongnya. Adapun firman Allah
“yauma layughni” di sini dibedakan saat atau hari untuk orang-orang
kafir, dan maksiat, dari orang-orang yang beriman. Allah Swt. berfirman,
dalam Surah Al-Mâ`idah (5): 119, Allah berfirman:
Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar
kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah rida
terhadap mereka dan mereka pun rida terhadap-Nya.

(4)

(5)

Bagi orang kafir itu ada dua hukuman siksaan. Pertama, siksaan di
dalam neraka Jahanam yang kekal di akhirat. Kedua, siksaan di dunia
sebelum mereka mati, yang lebih ringan, melalui bencana-bencana
dunia, seperti kepedihan, sakit, bangkrut, tidak mempunyai keturunan,
kekeringan disebabkan kemarau panjang, serta kelaparan selama tujuh
tahun. Akan tetapi, kebanyakan orang-orang kafir tidak mengetahui
bahwa siksaan itu telah diturunkan kepada mereka.
Kesabaran kuncinya kelapangan. Karena itu, Allah memerintahkan NabiNya, dan setiap orang beriman, agar bersabar pada ketentuan Tuhan
dalam mengemban risalah-Nya. Allah Zat yang Maha Mengetahui, dia
(Muhammad) selalu dalam pantauan-Nya. Dia selalu melihat,
mendengar, apa yang diucapkan dan dikerjakan. Adapun Allah adalah
Zat yang selalu menjaganya, melindunginya, dan memeliharanya.
Menerima ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh dengan
kekuatan-Nya, kekuasaan-Nya, dan menyerahkan segala urusan
kepada-Nya. Itu semua akan menguatkan jiwa manusia dan akan
terhembus ke dalamnya kemauan yang kuat dan lebih bersemangat
menunaikan risalah kehidupan. Oleh karena itu, Allah Swt.
memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Saw., dan setiap orang yang
beriman agar selalu bertasbih menyucikan Allah Swt. Memuji-Nya
setiap saat: setelah selesainya acara di majelis, setelah selesai setiap
melakukan salat, salat malam (tahajud).

:: repository.unisba.ac.id ::

112

Tafsir Juz XXVII

Catatan Akhir
1

Di dalam ayat ini Allah Swr. bersumpah, “Wahai bahril masjur (laut yang di dalam tanahnya
ada api).” Kata masjur dapat diartikan laut, tanah, dan api. Ketiganya berada di bumi
ini. Dalam arti bahwa di permukaan bumi terdapat daratan (lithosfer) dan laut (hidrosfer)
yang berada di bagian atas bumi tersebut. Namun, di dalam bumi (daratan/tanah dan
laut) terdapat api atau magma (besi cair) yang sewaktu-waktu dapat meletus ke luar
bumi melalui daratan maupun lautan dengan outlet gunung (bukit) berapi. Kata “masjur”
di antara pendapat dapat diartikan: dinyalakan api di hari kiamat seperti dalam Al Qur’an
wa idzâ albihâru fujjirat (dan apabila lautan dijadikan meluap) (QS Al Infithâr [82] : 3).
Juga apabila laut itu dibiarkan meluap, maka laut akan menenggelamkan semua yang ada
di atas bumi, sehingga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya akan habis
musnah (QS Nûh [71]). Allah Swt. Maha Bijak dan Maha Pemurah.
Perlu disadari bahwa kita berada di atas api yang besar berupa magma di dalam perut
bumi, yakni yang berada di bawah hidrosfer (laut) dan kulit bumi (lithosfer). Dari waktu ke
waktu api itu naik ke atas bumi dan laut yang tampak pada waku gempa dan pada waktu
gunung berapi meletus, antara lain Gunung berapi Krakatau di Indonesia dan Vesuvius di
Itali. Gunung Krakatau meletus terdahsyat yang diikuti gelombang laut pada tahun 1883
dengan ledakannya terdengar sampai ke Australia, Filipina, dan Jepang, di samping
abunya menutup atmosfer sehingga dunia menjadi gelap dengan korban sebanyak 36.000
orang di Jawa Barat meninggal. Gunung berapi Vesuvius yang meletus berulang-ulang di
Itali sejak tahun 79 sampai dengan 1929, kembali pada 1944 meletus dengan hebat,
sehingga kota Pompeii terkubur oleh abu gunung api.*) Pada 1913, Beno Gutenberg,
seorang ahli geofisika Jerman-Amerika, mendetek bahwa bumi yang berbentuk sferis
dengan diameter rata-rata 7.910 mil (12.740 km) terdiri dari tiga bagian penting yaitu
bagian inti bumi (inti dalam dengan diameter 808 mil (1300 km) dan inti luar sebagai besi
cair dengan diameter rata-rata 2.158 mil (3.473 km), bagian mantel bumi (jarak antara
mantel dan inti bumi sebesar 1.800 mil (2.898 km) dan kulit/kerak/crust bumi (tebal 20
mil). Bagian inti bumi berbentuk cair yang disebut magma. Bagian kulit bumi berbentuk
padat yang membungkus bagian bumi yang cair tadi dan sekaligus di bagian permukaan
kulit bumi ini tercipta kahidupan makhluk Allah Swt. yaitu manusia, hewan, dan tumbuhtumbuhan berada dan berlangsung dengan makhluk yang mati seperti batuan, mineral,
air, dan ditutupi oleh udara. Bagian inti bumi tersebut dalam fase cair pada temperatur di
atas 4000 oc dan temperatur pada mantel bumi sekitar 3000 oc. Bagian inilah seperti api,
yang pada waktu gunung berapi meletus tersembur keluar sebagai magma yang disebut
lava. Magma adalah batuan yang dalam keadaan sebagai fluida karena panas dan biasa
dikatakan mencair.

2

Gunung adalah bentuk roman muka bumi (morfologi) yang ‘positif’, menjulang ke angkasa,
kebalikan dari bentuk lembah yang mendatar atau bentuk cekungan. Ukurannya biasanya
besar. Bentuk morfologi positif yang berukuran kecil dikenal sebagai bukit. Deretan
sejumlah gunung dinamai pegunungan, sementara deretan bukit-bukit disebut perbukitan.
Berdasarkan asal-usul atau pembentukannya, gunung dapat terjadi karena kegiatan
magma yang menerobos ke luar muka bumi, atau karena kegiatan tektonika, yaitu
pengangkatan dan penurunan bagian kerak bumi. Oleh karena itu, jenis yang pertama
dikenal sebagai gunung api (gunung yang berapi) dan yang kedua gunung bukan gunung
api (disebut gunung karena bermorfologi positif).
Kerak bumi yang merupakan bagian (lapisan) terluar bumi, dalam perjalanan waktu selalu
berubah dan bergerak. Perubahan atau pergerakan kerak bumi disebabkan oleh adanya
kegiatan dari luar (gaya eksogen), atmosfer dan hidrosfer, karena energi matahari, dan
kegiatan yang berasal dari dalam (gaya endogen), karena adanya energi dari dalam
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bumi. Gaya dari luar menyebabkan terjadinya proses pelapukan batuan penyusun kerak
bumi, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan morfologi. Sementara gaya dari dalam
menyebabkan terjadinya pergerakan bagian kerak bumi, baik secara mendatar maupun
menegak.
Menurut teori tektonik lempeng, kerak bumi ¾ yang keras dan pejal ¾ terbagi menjadi
sejumlah lempeng yang seolah-olah mengambang pada lapisan bumi di bawahnya yang
lebih lembek. Energi dari dalam bumi dapat menggerakkan lempeng dengan kecepatan
antara 3-6 cm per tahun. Pergerakan lempeng kerak bumi dapat menimbulkan tabrakan
(collision) antara dua lempeng yang bergerak saling mendekat, terjadinya penghujaman
(subduction) bila salah satu lempeng yang bertabrakan menghujam ke bawah lempeng
lainnya, dan pemisahan atau perenggangan (spreading) bila dua lempeng kerak bumi
bergerak saling menjauhi.
Tabrakan lempeng kerak bumi dapat mengakibatkan terangkatnya kedua pinggiran
lempeng yang bertabrakan dan membentuk pegunungan. Contoh dari peristiwa ini yang
berlangsung jutaan tahun lalu adalah pegunungan Himalaya.
Penghujaman salah satu lempeng yang bertabrakan ke bawah lempeng lainnya akan
menyebabkan terjadinya ‘peleburan’ ujung (pinggiran) lempeng menjadi ‘magma’. Magma
yang cair pijar dan berusaha menerobos keluar, ke permukaan bmi, selain membentuk
batuan beku juga akan mengakibatkan pembentukan gunung api. Oleh karena itu,
sebagian besar deretan gunung api biasanya terdapat berdampingan dengan jalur
penghujaman. Wilayah ini dapat terlihat mulai dari deretan kepulauan Jepang, Filipina,
ke Sulawesi dan seterusnya ke Indonesia bagian timur. Bagian barat pulau Sumatra
(Pegunungan Bukit Barisan) juga merupakan deretan gunung api yang bertalian dengan
pembentukan jalur penghujaman. Di wilayah itu pula biasanya juga menjadi titik-titik
pusat atau sumber gempa bumi.
Pemisahan dua lempeng mengakibatkan terjadinya penerobosan dan peleleran magma
ke permukaan dan membentuk gunung dan pegunungan. Lempeng-lempeng bumi yang
berpisah saling menjauh ini biasanya terjadi pada lempeng kerak lautan. Oleh karena itu,
terbentuknya gunung dan pegunungan juga di bawah laut atau samudera dan dikenal
sebagai pegunungan tengah lautan (mid ocean ridge). Pegunungan bawah laut di
Samudera Atlantik dan Pasifik merupakan contoh dari pegunungan bawah samudera.
Deretan gunung api dan pegunungan, baik yang terdapat di daratan (karena terjadinya
penghujaman lempeng) maupun yang terdapat di lautan, dalam sejarah perkembangan
bumi selalu ‘berpindah’ atau bergerak sesuai dengan pergerakan lempeng kerak bumi.
Pembentukan endapan bahan galian (bahan tambang) sering dikaitkan dengan pergerakan
lempeng, terutama di jalur penunjaman.
3

Ayat ini memberi penekanan untuk bersabar, karena setiap perbuatan yang dilakukan
akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya, baik itu konsekuensi positif atau
mendatangkan reward, atau negatif yang mendatangkan punishment atau azab. Hal ini,
sebagaimana dikemukakan pada ayat sebelumnya, (ayat 47), yang artinya:
Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim ada azab. Tetapi, kebanyakan mereka tidak
mengetahuinya.
Adapun mengenai waktu datangnya azab atau pahala dalam ayat ini, merupakan
rahasia Allah, Oleh karena itu, manusia diminta untuk bersabar.
Kesadaran akan adanya azab (cost) dan pahala (outcome) dari setiap perbuatan
yang dilakukannya, dalam perspektif psikologi kognitif, akan menuntun manusia untuk
mampu mengendalikan dorongan dan atau mengatur aktivitasnya secara rasional
dan obyektif, sehingga dapat terhindar dari konsekuensi negatif yang kemungkinan
akan diterimanya.

:: repository.unisba.ac.id ::

114

Tafsir Juz XXVII

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Najm

115

Surah

53
Al-Najm



:: repository.unisba.ac.id ::

116

Tafsir Juz XXVII

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Najm

117

53


Surah Al-Najm

Nama Surah
Allah memulai surah ini dengan bersumpah melalui “bintang”. Maka
itu, surah ini dinamakan ‘Al-Najm’ (bintang).
Kata “al” dicantumkan, untuk menunjukkan jenisnya, yaitu bintang
di langit saat turun dan tenggelamnya. Di malam hari, bintang di tengah
langit tidak bisa dijadikan patokan arah oleh pejalan, tidak memberi
petunjuk arah. Baru bila condong ke ufuk, ia menunjukkan arah.
Kecenderungan ke ufuk Barat lebih utama disebut, sebab orang akan
mengambil petunjuk arah di saat tenggelamnya.
Bintang bagi Muslim bukan semata sebagai fenomena alam yang
perlu dicermati, namun mengarah kepada sesuatu petunjuk untuk waktuwaktu ibadah. Syanqithi (VII, t.t.: 462) menyatakan, bahwa maksud bintang
di sini ialah bintang pada saat dilemparkan kepada setan. Tapi, sebagian
lagi menyatakan ‘Bintang Kartika’ (al-tsurayya).
Al-Syaukani (1964, V: 103) menyatakan, menurut para ulama, Surah
Al-Najm turun di Mekah, demikian pula menurut Ibnu Zubair. Sementara,
dalam pemahaman Ibnu Abbas dan Ikrimah, hanya ayat 32 yang tidak
turun di Mekah. Surah ini sendiri berjumlah 62 ayat.
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Latar dan Konteks
Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya, dalam empat hal,
yaitu:
(1) Surah Al-Thûr ditutup dengan firman-Nya, wa Idbâr al-Nujûm. Surah
ini dibuka dengan firman-Nya, wa al-Najm’; demi bintang.
(2) Pada Surah Al-Thûr, dikisahkan mengenai pembicaraan orang yang
membual tentang Al-Quran dan mengada-adakannya. Pada surah
ini, juga dimulai dengan Al-Quran, sekaligus membantah pandangan
negatif tersebut.
(3) Pada Surah Al-Thûr, dikisahkan keturunan orang-orang Mukmin yang
mengikuti leluhur mereka. Pada surah ini, dikisahkan keturunan
Yahudi (ayat ke 32):
Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan
kamu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut
ibu kamu; maka janganlah kamu menyatakan diri kamu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
(4)

Tentang hak bapak-bapak Mukmin. Allah Swt. berfirman pada ayat
21 QS Al-Thûr, Kami hubungkan anak cucu dengan mereka. Allah
tidak mengurangi hak bapak mereka dari segala apa yang diberikan
kepada anak-anak mereka, disertai dengan manfaat amal yang
mereka lakukan terhadap perbuatan bapak-bapak mereka.
Sedangkan pada Surah Al-Najm (ayat 39) Allah berfirman tentang
hak-hak orang kafir atau anak-anak orang kafir yang takabur: Dan
bahwa seorang manusia tidak memiliki selain apa yang telah
diusahakannya.

Substansi
Tema surah ini, sebagaimana tema-tema surah-surah Makkiyyah
lainnya, menerangkan prinsip-prinsip akidah, yaitu penegasan risalah dan
kebenaran Rasulullah Saw. dalam menyampaikan Al-Quran, tauhid,
pembahasan berhala dan kesia-siaan berhala itu. Pembahasan tentang
Kekuasaan Allah Swt., serta kebangkitan dan kembalinya manusia kepada
Allah Swt. (al-nusyûr).
Surah ini dibuka dengan penegasan fenomena wahyu melalui Jibril
a.s., pembicaraan Mi’raj dan kedekatan jarak Nabi Muhammad Saw.
kepada Allah, keajaiban kekuasaan Allah Swt. yang dilihat Nabi, dan Nabi
menyaksikan Jibril dalam bentuk malaikat yang asli sebanyak dua kali.
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Kemudian, kecaman terhadap orang-orang musyrik karena menyembah
berhala dan patung-patung (arca) – sebagai ibadah batil, didorong hawa nafsu
mereka, kepada berbagai tuhan yang tidak berwujud. Juga celaan kepada
mereka yang memandang malaikat itu sebagai wanita, dan menganggapnya
sebagai anak perempuan Allah. Surah ini menjelaskan malaikat tidak mampu
memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Swt.
Selanjutnya, surah ini mengungkapkan balasan yang adil pada hari
kiamat. Orang yang berlaku ihsan akan diganjar dengan kebaikan, dan orang
yang berbuat jelek diganjar dengan kejelekan yang setimpal. Disebutkan sifatsifat orang yang muhsin (berlaku baik), dan ajakan untuk memalingkan diri
dari orang-orang kafir. Permakluman kepada manusia bahwa tanggung jawab
itu bersifat pribadi (individual), sehingga setiap orang akan diminta
pertanggungjawaban tentang amal perbuatannya. Seseorang tidak akan
memikul dosa atau kesalahan orang lain dan tidak boleh seseorang
menganggap dirinya suci.
Surah ini juga menjelaskan keluasan ilmu Allah, yang meliputi langit
dan bumi, dan kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan,
mengayakan dan memiskinkan, penciptaan manusia dari sperma dan
kebangkitan, pengumpulan dan pengembalian kepada-Nya.
Ancaman kepada orang-orang musyrik yang mengingkari keesaan-Nya,
Risalah-Nya, kebangkitan setelah mati dengan terlebih dahulu
membinasakannya sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat, seperti
‘Ad, Tsamud, Kaum Nuh, dan Luth.
Surah ini ditutup dengan nada heran terhadap tindakan orang musyrik
yang mengejek Al-Quran, dan berpalingnya mereka dari kitab suci umat Islam, serta perintah agar orang-orang Mukmin beribadah dengan tulus ikhlas.
Terkait dengan keutamaan surah ini, Ibnu Mardawaih (dari Ibnu Mas’ud)
meriwayatkan. Surah Al-Najm merupakan surah pertama yang dibaca oleh
Nabi Saw. secara terang-terangan di Masjid Haram yang didengar orangorang musyrik (Shihab, XIII, 2004: 405).
Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa‘i (dari Ibnu Mas’ud)
meriwayatkan, surah pertama yang mengandung ayat al-sajdah adalah AlNajm. Rasulullah Saw. bersujud, diikuti orang-orang. “Kecuali seorang yang
kulihat mengambil segenggam tanah, kemudian aku melihatnya bersujud di
atasnya. Belakangan, aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir, yaitu
Umayyah Ibnu Khalaf.”
Al-Syaukani (V, 1964: 104) mengemukakan riwayat dari Ibnu
Mardawaih dari Siti Aisyah, “Sesungguhnya Nabi Saw. membaca Surah Al-
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Najm, dan ketika sampai di bagian (ayat) sajadahnya dia bersujud.”
Bila dicermati, dalam Al-Quran rasm Utsmani yang diterbitkan oleh
Kerajaan Arab Saudi yang berlaku di berbagai negeri Islam kini, ayat
sajadah(nya) terdapat di bagian akhir surah tersebut. Ini berarti, dalam
praktiknya, Rasululllah Saw. bersujud kemudian bangun lagi tegak (dan tanpa
membaca ayat lagi), baru kemudian rukuk.
Al-Thayalisi, Ibnu Syaibah, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud,
Al-Tirmidzi, Al-Nasa‘i, Thabrani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid
Ibnu Tsabit. “Aku bacakan Surah Al-Najm di sisi Rasulullah Saw. dan beliau
tidak bersujud.” Sementara itu, Ibnu Mardawaih (dari Ibnu Abbas)
meriwayatkan, “Rasulullah Saw. bersujud saat membaca Surah Al-Najm,
namun ketika hijrah di Madinah beliau meninggalkannya.”
Suatu riwayat mengisahkan Nabi Saw. bersujud, diikuti orang-orang
Mukmin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia kecuali Abu Lahab. Ia
mengangkat hufnah (sepenuh kedua telapak tangan), berisi tanah, sambil
mengatakan, “Cukup (dengan) ini”. Maka itu, kemungkinan yang melakukan
itu hanya dua orang, yaitu Abu Lahab dan Umayyah Ibnu Khalaf.
Al-Suyuthi (VII, 1993: 639) juga mengemukakan riwayat yang senada.
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al-Sya’bi r.a. Diceritakan di sisi Jabir Ibnu
Abdullah tentang Surah Al-Najm ([demi] bintang). Jabir berkata, “Rasulullah
Saw. bersujud, yang diikuti oleh orang-orang musyrik, manusia, dan jin.”
Di sini tampak beberapa pihak bersujud, yaitu: (1) orang Mukmin; (2)
orang musyrik; (3) jin; dan (4) manusia lainnya, kecuali Abu Lahab dan
Umayyah Ibnu Khalaf. Kalimat Al-Suyuthi dan Al-Zuhaili mengesankan adanya
partisipasi kelompok musyrik dalam peribadatan umat Islam.
Tentang jin yang ikut bersujud, mengisyaratkan sujud itu tidak hanya
khusus untuk golongan manusia saja.
***
Penetapan Kenabian dan Kemunculan Wahyu (Ayat 1- 18)
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(1) Demi bintang ketika terbenam; (2) Kawanmu (Muhammad) tidak sesat
dan tidak pula keliru; (3) Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran)
menurut kemauan hawa nafsunya; (4) Ucapannya itu tidak lain hanyalah
wahyu yang diwahyukan (kepadanya); (5) Yang diajarkan kepadanya oleh
(Jibril) yang sangat kuat; (6) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan
(Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli; (7) Sedang dia berada
di ufuk yang tinggi; (8) Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat
lagi; (9) Maka, jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung
busur panah atau lebih dekat (lagi); (10) Lalu dia menyampaikan kepada
hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan; (11) Hatinya
tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya; (12) Maka apakah kaum
(musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
(13) Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam
rupanya yang asli) pada waktu yang lain; (14) (Yaitu) di Sidratil Muntaha;
(15) Di dekatnya ada surga tempat tinggal; (16) (Muhammad melihat
Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya;
(17) Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya
itu dan tidak (pula) melampauinya; (18) Sesungguhnya dia telah melihat
sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
(QS Al-Najm [53]: 1-18)
Penjelasan Ayat

         
(1) Demi bintang ketika terbenam; (2) Kawanmu (Muhammad) tidak sesat
dan tidak pula keliru. (QS Al-Najm [53]: 1-2)
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Allah bersumpah dengan bintang atau bintang-bintang ketika tergelincir
ke Barat, karena dengan tergelincir ke ufuk itu, berarti diketahui arahnya.
Muhammad Saw. tidaklah bergeser dari jalan petunjuk dan kebenaran dan
tidak pula menjadi alpa, sehingga berbicara secara batil. Menurut satu
pandangan, yang dimaksud dengan al-Najm (bintang) di ayat ini, adalah bintang
kejora apabila telah tergelincir bersama fajar. Ibnu Abi Hatim dari Al-Sya’bi
dan selainnya berkata, “Sang Maha Pencipta (Allah Swt.) bersumpah
sekehendak-Nya, dengan yang diciptakan-Nya. Sedangkan makhluk-Nya tidak
layak bersumpah kecuali dengan nama Maha Pencipta (Allah Swt.).”
Al-Razi menunjukkan perbandingan antara ‘al-muqsam bih (benda
yang dijadikan alat untuk bersumpah)’, dan al-muqsim ‘alaih (sasaran sumpahNya) pada surah ini dan surah-surah terdahulu. Pada surah-surah terdahulu
(Al-Shaffât, Al-Dzâriyât, dan Al-Thûr), sumpahnya menggunakan nama-nama,
bukan huruf-huruf. Pada Surah Al-Shaffât, Allah mengokohkan wahdaniyah
(Keesaan)-Nya: ‘inna ilâhakum lawâhid (sesungguhnya Tuhanmu benar-benar
Esa). Pada Surah Al-Dzâriyât, meneguhkan mahsyar dan balasan manusia
(innamâ tû’adûna lashâdiq = sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada
kalian niscaya benar). Pada Surah Al-Thûr, untuk menguatkan kekalnya siksa
akhirat (inna ‘adzâba rabbika lawâqi’ = Sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti
akan terjadi). Adapun surah ini menegaskan kenabian Muhammad Saw. Maka
lengkaplah tiga prinsip agama, Wahdâniyyah, Mahsyar, dan Nubuwwah
(keesaan Allah, pengumpulan manusia dan jin setelah mati, dan kenabian).
Dalam Al-Quran, sumpah Wahdâniyyah dan Nubuwwah lebih sedikit
dibandingkan sumpah menetapkan kebangkitan manusia setelah mati (alba’ts)—seperti pada Surah Al-Dzâriyât dan Al-Thûr, (wa al-lail idzâ yaghsyâ),
(wa al-syams wa dhuhâhâ), dan yang lainnya. Ini karena bukti-bukti
Wahdaniyyah banyak, dan semuanya bersifat akliah.
Dalil-dalil kenabian dan risalah juga banyak, semuanya merupakan
mukjizat yang terkenal dan mutawatir. Sedangkan kebangkitan manusia
kemungkinan terjadinya dapat ditetapkan dengan akal, namun kejadiannya
tidak bisa diamati kecuali dengan bukti pendengaran atau dalil nakliah, yaitu:
Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena itu, Allah Swt. memerbanyak qasam (sumpah)
atas hari kebangkitan itu agar manusia dapat memercayainya.
Ayat yang sebanding dengannya:
Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,
sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, pada kitab yang
terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang
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disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. (Al-Wâqi’ah [56]: 75-80)
Hikmah sumpah dengan bintang-bintang karena Dia Maha Mengetahui
lagi Maha Ditakuti, baik atas kecepatannya maupun besarnya, atau ragamnya.
Kecepatan cahaya planet adalah 300 km per detik. Dengan kata lain, cahaya
bergerak mengitari bumi dalam waktu tujuh detik sekali putar, sedangkan
matahari besarnya 1.300.000 (lihat juga Al-Maraghi, V, t.t.: 45) kali dari
besar bumi. Ini hanya merupakan 1 dari 30.000 juta matahari (Maha Besar
Allah).
Sistem matahari dan planet-planet ini dikenal sebagai Bimasakti
(Galaxy) merupakan bagian dari satu Bimasakti di alam raya yang sangat
besar. Satu Bimasakti memiliki 30.000 juta bintang, di antaranya ada yang
lebih besar daripada matahari. Bimasakti itu biasanya menyerupai bulatan
yang rata (datar), di mana luas Bimasakti mencapai 100 ribu tahun perjalanan
cahaya.1 Dan bila kekuatan-kekuatan penarik merapat (melekat) di antara
Bimasakti, dengan berbagai macam kimia gas yang berkekuatan sangat besar,
dengan bahan-bahan yang terdapat di dalamnya, maka berubahlah
keadaannya: yang dikenal sebagai celah hitam di tengah Bimasakti antariksa
yang menjadi meteor (yang berpijar), dan terjadi dalam waktu yang panjang
selama ratusan juta tahun. Meteor menyerupai bintang-bintang. Ia
mengeluarkan radiasi magnetik. Kekuatannya melewati daya (massa) bintangbintang yang dikenal sebagai radiasi. Jarak antara meteor ke bumi adalah
sepuluh ribu juta tahun (kecepatan) cahaya.
Matahari, selama satu tahun, beralih ke dalam 12 rasi bintang (burj:
kumpulan), dan setiap rasi bintang (burj) selama sebulan. Perjalanannya
selama satu tahun: 365 hari, 6 jam, 9 menit dan 10 detik. Istilah yang
digunakan untuk ini adalah tahun bintang, yang dimulai pada 21 Maret.
Bulan juga memiliki konstelasi (kumpulan) yang dikenal sebagai ‘zona
edar’. Setiap hari menempati posisi baru. Perubahan itu berlangsung selama
29 atau 30 hari. Zona edar terakhir disebut muhaqan (titik edar).
Allah Swt. berfirman pada QS Yunus (10): 5:
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu,
supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak
menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
Ayat ini berkaitan dengan QS Al-Mu’min (40): 57:
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan
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manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Mukjizat Qurani tentang astronomi (falak) lebih hebat daripada mukjizat
Qurani tentang kedokteran dan kemanusiaan. Allah meminta kita untuk
mendalaminya pada ayat-ayat Kauniyah, dan menyingkap fenomena-fenomena
kosmologi.2 Bintang-bintang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt.
Ini bukan berarti agar manusia, setelah menyelami berbagai fenomena alam,
lalu menyembahnya. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Pada ayat-ayat,
dari surah tertentu, memang ada perintah untuk bersujud, yang dikenal sebagai
sujud tilawah, dan salah satunya adalah pada Surah Al-Najm ini.
Al-Suyuthi (VII, 1993: 639; yang mengutip dari Ibnu Mardawaih dari
Al-Sya’bi r.a. dari Jabir Ibnu Abdullah) meriwayatkan tentang Al-Najm. Jabir
berkata, “Rasulullah Saw. bersujud, yang diikuti oleh orang-orang musyrik,
manusia, dan jin.” Teks (nash) hadis tersebut perlu dibaca ulang. Al-Zuhaili
juga menegaskan hadis yang isinya sama.
Sekurangnya ada dua hal, dari konsep yang dilansir tersebut. Pertama,
kenapa orang-orang musyrik ikut bersujud bersama Nabi Saw? Kedua, dari
mana kita mengetahui bahwa jin juga ikut bersujud?
Bukankah ia adalah makhluk gaib yang tidak diketahui kaum Muslimin
pada umumnya. Ini merupakan satu persoalan yang perlu dianalisis secara
mendalam agar kita benar-benar mehamami konteks peristiwanya. Untuk
menjawab masalah itu diperlukan satu rujukan dari para ahli tafsir yang lain.
Namun, kita percaya bahwa ajaran Islam tetap murni, dan tetap terjaga.
Begitu pentingnya bintang-bintang ini, hingga Allah bersumpah
dengannya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. tidak melenceng dari
kebenaran, dan (tidak pula) alpa. Penyebab jalan lurusnya dan tidak
menyimpangnya dari kebenaran sesuai dengan firman Allah Swt.,

          
(3) Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa
nafsunya; (4) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya). 1 (QS Al-Najm [53]: 3-4)
Dia (Muhammad Saw.) tidak berkata dengan hawa nafsu dan
menyimpang, dan tidak berkata tentang Al-Quran dengan nafsu pribadi, tetapi
berkata dengan wahyu yang telah diturunkan-Nya. Nabi Saw. menyampaikan
persis seperti apa yang diperintahkan secara lengkap dan sempurna tanpa
tambahan dan pengurangan.
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Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Abi Syaibah (dari Abdullah Ibnu
Amr) meriwayatkan, Abdullah Ibnu Amr berkata: “Aku menuliskan setiap yang
kudengar dari Rasulullah yang kukehendaki untuk menjaganya, tetapi orang
Quraisy melarangku.
“Mereka berkata, “Sesungguhnya kamu menulis setiap yang datang
dari Rasulullah Saw. padahal dia adalah manusia biasa yang berbicara dalam
amarah (ghadhab).’
“Kemudian aku menghentikan tulisanku (tentang Al-Kitab). Peristiwa
itu kuceritakan kepada Rasulullah Saw., dan beliau bersabda, ‘Tulislah! Demi
jiwaku yang ada di Tangan-Nya, tidaklah ke luar dariku kecuali kebenaran’.”
Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar (dari Abu Hurairah) meriwayatkan, Nabi
Saw. Bersabda, “Apa-apa yang kukabarkan kepada kamu sekalian itu berasal
dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalamnya.”
Ahmad (dari Abu Hurairah) juga meriwayatkan. Rasulullah Saw.
Bersabda, “Aku tidak berkata kecuali kebenaran.”
Sebagian sahabatnya berkata, “(Tetapi) engkau suka bercanda dengan
kami ya Rasulullah.” Sungguh pun sekali-waktu beliau bercanda dengan
sahabatnya, isi kandungan ucapan tersebut adalah kebenaran. Contoh, beliau
pernah bersabda tentang tidak adanya nenek-nenek di akhirat/surga nanti,
karena semua penghuni surga akan menjadi muda belia. “Dan mereka
dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat
mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.” (QS Al-Insân
[76]:19)
Allah Swt. mengabari tentang ‘guru’ Rasulullah Saw. yaitu Jibril a.s.,
dalam firman-Nya,

           
(5) Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat; (6) Yang
mempunyai akal yang cerdas; 2 (7) Dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan
rupa yang asli, sedang di berada di ufuk yang tinggi. (QS Al-Najm [53]: 5-7)
Jibril yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Saw. memiliki kekuatan
yang sangat hebat, baik keilmuan maupun amaliyah. Jibril memiliki kekuatan
dan kehebatan dalam bentuk dan rupa, kecerdikan akal, kokoh dalam pendapat
kritis. Ia berada dan mewujud dalam bentuk aslinya, tatkala Nabi Saw. ingin
melihatnya. Ia muncul di hadapan Nabi pada ufuk yang atas, yaitu pada jihat
(arah) yang tinggi di langit, yaitu ufuk matahari. Maka, malaikat itu menutupi
ufuknya pada saat pertama kali membawa wahyu kepada Nabi Saw.
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Ayat-ayat yang sebanding dengan itu:

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh)
utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai
kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy, yang ditaati di sana (di
alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekalikali orang yang gila. (QS Al-Takwîr [81]: 19-22)
Allah Swt. menerangkan proses pemberian wahyu yang dibawa Jibril
kepada Nabi Saw:

            
  
(8) Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi; (9) Maka jadilah dia
dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat
(lagi); (10) Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa
yang telah Allah wahyukan. (QS Al-Najm [53]: 8-10)
Jibril berdiri tegak lurus pertama di ufuk yang tinggi. Ia lalu mendekat
ke bumi. Turun, bertambah dekat kepada Nabi Saw., sampai jarak antara
Jibril dan Muhammad Saw. hanya dua ujung busur panah atau lebih dekat
lagi. Jibril mewahyukan kepada hamba Allah dan Rasul-Nya, Muhammad Saw.,
ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ajaran agama. Dikatakan, Allah
mewahyukan kepada Muhammad Saw. apa-apa yang diwahyukan. Di
dalamnya, digambarkan hebatnya dan besarnya urusan wahyu.
Kondisi ini terjadi pada saat Rasulullah Saw. berada di bumi, bukan
pada saat malam Isra.’ Allah Swt. berfirman, Dan sesungguhnya Muhammad
telah melihat Jibril itu (dalam rupa yang asli) pada waktu yang lain; (Yaitu) di
Sidratil Muntaha.
Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan (dari Abdullah Ibnu
Mas’ud) tentang ayat yang berbunyi: Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad
sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi): Rasulullah Saw.
bersabda, “Aku melihat Jibril memiliki enam ratus sayap.”
Allah Swt. menjelaskan bahwa Nabi Saw. melihat Jibril (ru’yat jibril)
itu secara hakiki, bukan khayalan:

          
(11) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya; (12) Maka apakah
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kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah
dilihatnya? (QS Al-Najm [53]: 11-12)
Hati Nabi Muhammad Saw. tidak dapat mengingkari bentuk Jibril yang
dilihatnya. Hatinya benar, maka benar pula penglihatan matanya. Jadi
bagaimana orang-orang Quraisy mendebatnya, dan mendustakan, atas bentuk
Jibril a.s. yang dapat dilihat kasat mata. Yang masyhur adalah bahwa ‘Lam’
(pada: al-fuad) menunjukkan hati Muhammad Saw., tidak menggunakan
redaksi ’fu-aduhu’. Hatinya membenarkan atas apa yang telah dilihatnya, dan
tidak ragu, serta tidak dikatakan: sesungguhnya yang dilihatnya itu adalah jin
atau setan.

            
(13) Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupa yang
asli) pada waktu yang lain; (14) (Yaitu) di Sidratil Muntaha; 3 (15) Di dekatnya,
ada surga tempat tinggal. (QS Al-Najm [53]: 13-15)
Muhammad Saw. telah melihat Jibril turun sekali lagi dalam bentuknya
yang asli pada malam Isra’ dan Mikraj, di sisi Sidratil Muntaha. Kata ‘Sidrat’,
menurut pendapat kebanyakan (ulama) yang masyhur, adalah pohon (sejenis
pohon bidara) di langit ketujuh. Dan dalam riwayat yang shahih, ia ada di
langit keenam, di mana merupakan puncak ilmu manusia, dan tidak ada yang
bisa menembus jarak yang lebih jauh lagi dari itu. Di sisinya, terdapat surga
yang tempat tinggal arwah Mukminin. Yang benar adalah – sebagaimana
tertuang dalam Surat Al-Isrâ`– bahwa, Mikraj itu dilakukan dengan ruh dan
jasad Nabi, bukan hanya jasad saja sebagaimana pendapat sebagian orang.
Karena jika tidak seperti itu, berarti bukan mukjizat.
Nabi Saw. melihat Jibril AS. dalam bentuk yang asli sebanyak dua kali:
sekali di bumi dan sekali di langit. Adapun di luar yang dua kali ini, Nabi
melihat Jibril dalam bentuk manusia, karena lebih mudah dan gampang
baginya, serta lebih akrab .
Muslim, Al-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Dzar
berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang Mikraj, ‘Apakah engkau
melihat Tuhanmu’?”
Beliau menjawab, ‘Cahaya sesungguhnya yang kulihat.’
Sementara itu, ’Abd Ibnu Humaid, Al-Nasa’i, dan Ibnu Mundzir serta
Ibnu Abi Hâtim berkata, “Rasulullah Saw. melihat Tuhannya dengan hatinya,
bukan dengan mata kepalanya.”
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Atas dasar ini, dlamîr (kata ganti pihak lain) pada (ra-âhu) bukan kembali
kepada Allah Swt., tetapi kepada Jibril a.s. Maka ayat ini menafikkan Nabi
Muhammad Saw. melihat Allah secara mutlak, yang dikukuhkan oleh firmanNya:
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala
penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (QS AlAn’âm [6]: 103)
Dan firman-Nya pada QS Al-Syûrâ (42): 51, artinya:
‘Dan tidak ada lagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan
dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan
mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinNya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha
Bijaksana.
Sebagian ulama berkata, kata ganti pada (danâ), dan (tadallâ), (kâna)
dan (auhâ), serta (ra-âhu) kembali kepada Allah Swt., alasannya bersandar
kepada riwayat Al-Bukhari dari Anas, sebagai berikut:
Jibril membawa Nabi Muhammad Saw. menanjak ke atas, di mana di
atasnya hanya Allah yang mengetahuinya, sehingga sampai kepada Sidratil
Muntaha. Nabi Saw. mendekati Yang Maha Perkasa, lalu bertambah dekat
lagi, sampai ia mendekat pada jarak dua busur panah atau lebih dekat lagi.
Dia kemudian mewahyukan salat 50 waktu.
Berkaitan dengan apa-apa yang diwahyukan pada malam Mikraj, AlSuyuthi (VII, 1993: 649) mengemukakan ada 3 (tiga) perkara, yaitu: perintah
salat 5 waktu, pemberian akhiran (penutup) Surah Al-Baqarah, dan
pengampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah.
Al-Suyuthi (VII, 1993: 648) mengemukakan (Ibnu Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dari Abi Al-Aliyah), Rasulullah Saw. pernah ditanya, “Apakah Anda
melihat Tuhanmu?”
Nabi menjawab, “Aku melihat sungai, di belakangnya ada hijab (tabir),
dan aku melihat hijabnya adalah cahaya yang tidak pernah kulihat kecuali di
situ.”
Yang benar adalah riwayat Muslim dari Abu Dzar. Ia bertanya Rasulullah
Saw., “Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?”
Ia menjawab, “Aku melihat cahaya” (Al-Alusi, XXVII: 52).
Beberapa riwayat yang disebutkan di atas menyatakan bahwa Nabi
hanya melihat cahaya dan tidak melihat lagi sesuatu pun di luar itu.
Jadi, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah
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melihat Allah Swt. dengan mata kepala sendiri adalah lemah, karena tidak
ada dukungan dalilnya. Hanya Al-Hasan yang menyatakan bahwa Nabi Saw.
melihat Allah Swt. Ru’yatullâh merupakan janji Allah yang akan diberikan
kepada kaum Muslimin Muttaqin di akhirat kelak, bukan ketika masa kehidupan
sekarang, walaupun Nabi Saw. telah mencapai Sidratil muntaha. Di situ
Rasulullah Saw. melihat cahaya. Ini mengandung makna yang mendalam,
yang mengisyaratkan bahwa puncak penglihatan Nabi Saw. tentang
‘penampakan’ Allah belum terjadi karena baru cahaya yang dilihatnya.
Al-Zamakhsyari (V, 2003: 407) berpendapat bahwa Nabi-Nabi
sebelumnya tidak melihat malaikat Jibril. Barulah Nabi Muhammad Saw. yang
melihatnya, sebanyak dua kali: sekali di bumi dan sekali lagi di langit.
Mengenai apa yang dilihat oleh Nabi Saw. pada Mikraj-nya, menjadi
satu topik yang menarik perhatian banyak pihak. Al-Shabuni (Al-Shabuni, III,
t.t.: 399) mengemukakan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir. Masruq,
yang datang kepada Aisyah r.a., bertanya, “Wahai Ummul Mukminin apakah
Nabi Muhammad Saw. melihat Allah Swt.?”
Ia menjawab, “Subhânallâh (Maha Suci Allah) telah berdiri bulu
kudukku atas pertanyaanmu! Di manakah kamu selama tiga hari ini?
Barang siapa menceritakannya, maka ia telah berdusta. Barang siapa yang
mengatakan bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya dengan mata
kepala sendiri, berarti ia dusta.”
Kemudian dia membacakan, ‘Lâ tudrikuhu al-abshâr …’ Dia tidak dapat
dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan
itu dan Dia-lah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (QS Al-An’âm [6]:
103); dan, ‘wa mâ kâna libasyarin …’ Dan tidak ada bagi seorang manusia
pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu
atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu
diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.
Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana (QS Al-Syûrâ [42]: 51).
Selanjutnya Aisyah berkata, “Barang siapa yang menceritakan kepadamu
bahwa dia tahu tentang yang gaib berarti telah dusta.”
Dia membacakan QS Lukman (31): 34, Sesungguhnya Allah, hanya
pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang
menurunkan hujan, dan Dia yang mengetahui apa ada dalam rahim. Dan
tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok….
Ibnu Ishak dan Al-Baihaqi dalam al-asma wa al-shifat mengisahkan
riwayat—namun dipandang lemah—dari Abdullah Ibnu Abi Salmah bahwa

:: repository.unisba.ac.id ::

130

Tafsir Juz XXVII

Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khaththab diutus kepada Abdullah Ibnu Abbas
menanyakan tentang, apakah Muhammad Saw. melihat Tuhannya?
Yang dijawab oleh Abdullah Ibnu Abbas, “Ya!”
Kemudian Abdullah Ibnu Umar membalasnya melalui utusannya itu,
dengan mengatakan, bagaimana dia melihat-Nya?
Ia menjawab bahwa dia melihat-Nya di taman yang hijau menghampar
di sekitarnya, yang didekatnya ada makhluk melata dari emas, di atas kursi
dari emas yang dipikul oleh empat malaikat.
Riwayat seperti itu karena keluarnya dari seorang Abdullah Ibnu Abbas
yang termasuk salah seorang sahabat, yang tergabung dalam ketagori salaf
al-sholihin. Kita perlu mempertimbangkan secara matang dan cermat. Dia
termasuk generasi yang disebutkan Nabi Muhammad Saw. sebagai generasi
terbaik (Khaer al-qurun qarni wa qarn al-ladzi yalih).
Menurut penerjemah, kondisi yang seperti itu bukan berarti mujassimah
(antropomorphisme). Tuhan bukan diserupakan dengan manusia, dan ia tetap
dibingkai dengan pemahaman ayat ’Dia tidak menyerupai makhluk-Nya’ (laisa
Kamitslihi syai’). Wallahu a’lam.
Abdullah Ibnu Humaed, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim (dalam Al-Sayuthi,
VII, 1993: 648) meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ka’ab Al-Qurzhi dari
sebagian sahabat Nabi Saw. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah
Anda melihat Tuhanmu?”
Nabi menjawab, Aku tidak melihat-Nya dengan mata kepalaku, tetapi
melihat-Nya dengan mata hatiku dua kali.
Kemudian beliau membacakan, tsumma danâ fa-tadallâ.
“Adapun Sidratil Muntaha, maka kami memercayainya sebagaimana
yang tertuang dalam Al-Quran, tanpa menentukan tempat dan sifat-sifatnya
kecuali apa-apa yang terdapat pada hadis yang sahih.”
Imam Ahmad, Muslim, dan Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud,
“Ketika Rasulullah Saw. bermikraj, ia mencapai puncaknya di Sidratil
Muntaha, di langit ketujuh. Di sana, puncak pendakian dari bumi berhenti,
maka tertahanlah sampai di situ; di sana pulalah segala yang turun dari atasnya
berhenti. Dia tertahan di sana…”
Muslim, dalam kitab Shahih-nya, meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud: ia
berada di langit keenam.
Pada riwayat yang lain, Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: “Ketika aku diangkat ke Sidratil Muntaha, di langit
ketujuh, buah pohon bidara seperti tiang penopang (anjang-anjang pohon)
yang bagus serta elok, daunnya seperti telinga gajah.”
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Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Asma Binti Abu Bakar r.a., “Aku
mendengar Rasulullah Saw.—dan telah dijelaskan padanya, itu Sidratil
Muntaha—bersabda, “Penumpang (orang yang bersungguh-sungguh) berjalan
di bawah naungan dahan selama seratus tahun, atau bernaung di bawahnya
100 tahun, di dalamnya ada binatang melata bersayap dua, dan relatif
tercahayai oleh sinar lampu, seakan-akan buahnya beranjang-anjang
(bertumpun-tumpun).”
Hadis yang diriwayatkan oleh Ma’mar dari Qatadah dari Anas. Nabi
Saw. bersabda, “Aku diangkat ke Sidratil Muntaha di langit ketujuh, buahnya
seperti beranjang-anjang manis, dan daunnya seperti telinga gajah, yang ke
luar dari ruasnya dua sungai yang tampak dan dua sungai yang tersembunyi.”
Aku bertanya, “Wahai Jibril apa ini?”
Ia menjawab, “Dua sungai yang tersembunyi ada di surga, sedangkan
dua sungai yang tampak yaitu sungai Nil dan Eufrat.”

     
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya. (QS Al-Najm [53]: 16)
Sidratil Muntaha itu ditutupi dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk
yang menunjukkan betapa keagungan Allah Swt., yang tidak terbatasi
sifat dan jumlahnya. Keadaan ini diikuti oleh pendapat jumhur (mayoritas
ulama) yang menimbulkan rasa keagungan dan banyaknya makhluk di
sana.
Sementara itu, Al-Bashri (V: 396) menyatakan, Sidrat memiliki tiga
sifat, yaitu: naungan yang rindang sekali (sehingga sangat sejuk), (rasa)
makanan yang sangat lezat, dan aroma yang sangat manis, sehingga
menyerupai iman yang meliputi perpaduan antara niat, ucapan, dan
perbuatan. Kerindangannya menyerupai amal yang tampak dalam kehidupan.
Rasa makanannya menyerupai niat yang terbersit di dalam hati. Aromanya
menyerupai perkataan yang diucapkan.



            

(17) Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu
dan tidak (pula) melampauinya; (18) Sesungguhnya Dia telah melihat
sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. (QS
Al-Najm [53]: 1-18)
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Tidaklah penglihatan Nabi Saw. menyimpang dari apa yang dilihatnya,
dan tidak pula melampaui batas, maka ia melihat Jibril dan yang lainnya
merupakan bagian dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. sebagai
pandangan secara kasat mata, bukan tipuan penglihatan. Ini menguatkan
pandangan bahwa Mikraj itu ruh dan jasad beliau.
Ia telah melihat pada malam Mikraj berbagai tanda kekuasaan Tuhan
yang tidak dapat disifati gambaran duniawi, yaitu Jibril tampak pada bentuknya
yang asli dan berbagai keajaiban kekuasaan (Allah), sesuai dengan firman
Allah QS Al-Isrâ` (17): 1, “Agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari
tanda-tanda (kebesaran) Kami….” Tanpa melihat batasan penglihatan, yang
menunjukkan kepada keagungan dan Kebesaran-Nya serta kegunaannya.
Tentang ayat itu, Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:
Dia (Nabi) melihat susunan rak-rak yang hijau di surga telah memenuhi ufuk
(sadda al-ufuq). Ibnu Zaid berkata, bahwa Nabi Saw. melihat Jibril pada
bentuk aslinya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada berbagai hal berikut:
Allah Swt. berhak untuk bersumpah menggunakan (nama makhluk)
apa saja, dan dengan cara yang Dia kehendaki, kapan pun Dia mau.
Dia telah bersumpah dengan bintang-bintang. Orang Arab menamakan
pleiades (bintang Kartika) dengan bintang, meskipun secara jumlah ia
dikelompokkan ke dalam bintang-bintang. Dia bersumpah dengannya
pada waktu tergelincirnya, dan dia merupakan waktu yang berguna
untuk mengetahui arah. Adapun apabila itu di tengah langit, maka ia
menjauh dari bumi, dan tidak dapat menunjuki pejalan di malam hari.
Barulah ketika tergelincir ke barat jelaslah mana timur dan barat, utara
dan selatan.
Al-muqsamu ‘alaih (sesuatu [sifat] yang dijadikan sasaran/objek
sumpahnya) adalah kesaksian bagi Nabi Saw. Dia memeroleh petunjuk
jalan kebenaran, tidak sesat, sebab yang sesat adalah mereka berjalan
tanpa petunjuk dan ilmu. Sedangkan, al-ghâwi (orang yang sesat/alpa)
adalah mereka yang mengetahui kebenaran, namun melenceng darinya.
Lawan dari sesat adalah petunjuk, sedangkan bengkok lawannya adalah
jalan lurus. Allah Swt. membersihkan Rasul-Nya dan syariat-Nya dari
(penyerupaan) orang-orang yang tersesat seperti Yahudi dan Nasrani.
Al-Quran yang mulia bukanlah omongan Rasulullah Saw. tetapi semata
wahyu yang datang dari Allah Swt.
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Orang-orang yang berdalih (ayat: Ucapannya itu tidak lain hanyalah
wahyu yang diwahyukan [kepadanya]), Rasulullah Saw. tidak pernah
berijtihad pada urusan-urusan duniawi, adalah salah. Ayat ini
menegaskan kesejatian Al-Quran sebagai wahyu dari sisi Allah.
Sementara Al-Quran sendiri memerintahkannya untuk berijtihad.
Rasulullah Saw. telah melakukan ijtihad di berbagai peperangan,
selama tidak diharamkan oleh Allah. Nabi Saw. pernah mengizinkan
sebagian orang-orang munafik untuk tidak ikut berperang pada
waktu Perang Tabuk, kemudian Allah menegurnya dengan firmanNya QS Al-Taubah (9): 43,
Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada
mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orangorang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui
orang-orang yang berdusta.
Wahyu berasal dari Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Saw.
melalui Jibril, bersandarkan kepada firman-Nya: Yang diajarkan
kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Itulah Jibril, menurut perkataan
seluruh mufassirin, kecuali Al-Hasan yang mengatakan, Dia adalah
Allah Swt. Allah menyifati Jibril sebagai (makhluk) yang memiliki
kekuatan yang perkasa, baik secara ilmu maupun secara amal, dan
kecerdikan akal serta keteguhan pendapat.
Nabi Saw. melihat Jibril a.s. dalam wujud aslinya sebanyak dua kali.
Pertama, dimulai pada ufuk langit, ketika tegak lurus sebagaimana
diciptakan oleh Allah Swt. di ufuk timur yang tinggi, sehingga menutupi
(semua) arah timur karena kebesarannya.
Jibril setelah itu mendekat di ufuk yang tinggi dari bumi, kemudian
turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Saw. dengan memasukkan
wahyu ke dalam hati Muhammad Saw. Ini merupakan kali pertama
Nabi melihat Jibril, ketika berada di bumi. Kedua, Jibril mendekat
kepada Nabi Saw. sejarak dua busur panah, atau lebih dekat dari itu di
Sidratil Muntaha.
Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai hamba
dan Rasul-Nya apa-apa yang diwahyukan, sementara tidak dijelaskan
apa yang diwahyukannya itu karena besarnya keadaan wahyu itu. Atau,
Allah mewahyukan kepada hamba-Nya, Jibril, untuk kemudian
disampaikan kepada Muhammad Saw. Bisa pula Allah mewahyukan
kepada Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., persis
apa-apa yang diwahyukan Allah kepadanya, dan diucapkan kepadanya.
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Pada prinsipnya, sumber wahyu adalah Allah Swt. Jibril sebagai
perantara. Muhammad Saw. adalah penerima wahyunya. Wahyu
diartikan sebagai penyampaian sesuatu secara cepat.
Hati Muhammad Saw. tidaklah dusta pada malam Mikraj atas apa yang
dilihatnya, melihat dengan pandangan kasat mata, Jibril dalam wujud
aslinya, dan tanda-tanda Kebesaran Ilahi yang penuh dengan keajaiban.
Ada pula yang berpendapat lain, yakni sesungguhnya Nabi Saw. melihat
apa yang dilihatnya dengan mata hatinya.
Allah menolak keras pernyataan orang kafir Quraisy yang membantah
yang disampaikan Nabi Saw., pada malam Mikraj, “Bagaimana kamu
sekalian mendebatnya dan mengungkapkan keragu-raguan atas apaapa yang kalian keluhkan kepadanya, padahal dia melihatnya secara
kasat maka (‘ain al-yaqîn).”
Nabi Saw. telah melihat Jibril a.s. untuk kali yang kedua, ketika di Sidratil
Muntaha (di langit keenam, atau langit ketujuh, yang tidak bisa disifati
oleh gambaran duniawi) di sisi surga Al-Ma’wa. Di sana berdiam di
dalamnya roh para malaikat, syuhada, dan orang-orang yang bertakwa.
Di situ pula puncak ilmu para Nabi, dan tidak ada ilmu mereka yang
dapat menjangkau lebih dari itu. Demikian pendapat Ibnu Abbas.
Al-Mahdawi mengisahkan dari Ibnu Mas’ud. Nabi Saw. bersabda, “Aku
melihat Jibril di ufuk yang tinggi, bersayap enam ratus, berjatuhan
(dari) sayapnya mutiara dan jenis batu mulia (permata).”
Yang menutupi Al-Sidrat itu disamarkan untuk melukiskan kebesarannya
dan keagungannya, seperti cahaya-cahaya Allah, malaikat, dan makhlukmakhluk yang menunjukkan pada keagungan Allah Swt.
Pandangan Nabi Saw. tidak melenceng ke arah kanan dan kiri, dari
yang dilihatnya secara kasat mata, dan tidak pula melampaui batas
penglihatannya.
Nabi Saw. telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang merupakan
tanda-tanda terbesarnya. Al-Razi mengomentari pendapat orang lain,
yang mengatakan, Nabi Saw. melihat Jibril a.s. dalam bentuk aslinya.
Menurut Al-Razi, yang jelas bahwa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah
yang terbesarlah yang terpenting, bukan melihat Jibril dalam bentuk
aslinya saja.
***
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Larangan Syirik dan Penjelasan bahwa Berhala Tidak Berguna
(Ayat 19-26)

          
           
             
           
            
            
(19) Maka apakah kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Latta
dan Al-Uzza; (20) Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian
(sebagai anak perempuan Allah)? (21) Apakah (patut) untuk kamu (anak)
laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? (22) Yang demikian itu tentulah
suatu pembagian yang tidak adil; (23) Itu tidak lain hanyalah nama-nama
yang kamu dan bapak-bapak kamu ada-adakan; Allah tidak menurunkan
suatu keterangan untuk (menyembah)-nya. Mereka tidak lain hanyalah
mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu
mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari
Tuhan mereka; (24) Atau apakah manusia akan mendapat segala yang
dicita-citakannya? (25) (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat
dan kehidupan dunia; (26) Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat
mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkannya
bagi orang yang dikehendaki dan diridai(Nya). (QS Al-Najm [53]: 19-26)
Latar dan Konteks
Setelah menegaskan risalah dan kebenaran nubuwwah, Allah Swt.
menegaskan apa yang seharusnya dimulai oleh Rasul, yaitu tauhid, larangan
syirik, dan penjelasan bahwa berhala-berhala tidak mampu memberi syafaat
di sisi Allah Swt., dengan uslub (struktur kalimat) pengingkaran, penistaan,
dan ancaman.
Allah pun mengecam orang-orang yang mengotori dan merusak
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kemuliaan akal dengan bentuk penyembahan kepada (yang dipertuhan) yang
bukan sebagai pencipta dan pemberi rezeki, dan bentuk peribadatan kepada
batu, pohon, atau benda-benda lainnya yang sama sekali tidak dapat memberi
manfaat dan mendatangkan bahaya,
Penjelasan Ayat
Allah Swt. mengecam orang-orang musyrik yang menyembah berhala,
sekutu-sekutu, dan arca-arca, serta membuatkan rumah bagi mereka, sebagai
tandingan Kabah yang telah dibangun Khalil al-rahmân Ibrahim a.s.:

       
(19) Maka apakah kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Latta dan
Al-Uzza; (20) Dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak
perempuan Allah)? 4 (QS Al-Najm [53]: 19-20)
Seolah Allah berfirman, apakah kamu telah melihat kepada al-Latta
(berhala [bani] Tsaqif yang sangat besar), al-‘Uzza (pohon milik suku Ghatafan
berada antara Mekah dan Thaif, yang diagung-agungkan oleh orang Quraisy),
serta manat (batu milik suku Hudzail, Khaza’ah, Aus dan Khazraj, selaku empu
berhala itu, yang terletak antara Mekah dan Madinah). Ketiga empu berhala
itu dan empu-empu kecil yang mengikutinya.
Ini ejekan dan celaan untuk mereka. Berhala itu adalah batu-batu yang
bisu, atau pohon-pohon yang tumbuh. Bagaimana mereka menyekutukannya
dengan Allah, dengan yang dibuat oleh mereka, atau bukan Sang Penciptanya
itu sendiri. Bukankah Allah Swt., yang mereka kenal keagungan-Nya di alam
raya, itu yang lebih layak untuk disembah?
Ini merupakan suatu teguran yang sangat keras, celaan, dan penistaan
yang sangat tegas, sebab mereka menempatkan sesuatu bukan pada
tempatnya. Tsaqif dan orang yang mengikutinya berbangga-bangga dengan
al-Latta, batu gurun putih terpahat yang di atasnya dibuatkan rumah di Thaif,
yang bertabir dan dijaga tempat peribadatannya. Di sekelilingnya, pekarangan
warga Thaif. Asalnya, merupakan gambar seorang laki-laki pembuat tepung
gandum, yang digunakan jemaah haji masa Jahiliyyah. Ketika ia mati, mereka
berdiam diri di atas kuburnya, lalu menyembahnya.
Al-‘Uzza merupakan suatu pohon, yang di atasnya ada bangunan dan
tabir dari kurma antara Mekah dan Thaif, milik suku Ghathafan, yang diagungagungkan suku Quraisy. Sebagaimana Abu Sufyan mengatakannya pada hari
Uhud, “Kami memiliki al-‘Uzza, sedangkan kalian tidak.”
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Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda, “Katakanlah olehmu sekalian, Allah
adalah pemimpin kami, sedangkan kalian tidak memiliki pemimpin.”
Manat merupakan tempat air terjun di jalan antara Mekah dan Madinah,
yang diagung-agungkan Bani Khaza’ah, Aus, dan Khazraj di masa Jahiliyahnya.
Mereka memanggil-manggilnya saat berhaji di Kabah, serta menyembelih
kurban untuknya.
Selain dari tiga berhala tersebut, di Jazirah Arab dan sekitarnya terdapat
banyak thâghut (berhala) lain. Mereka mengagung-agungkannya,
sebagaimana mereka mengagungkan Kabah. Karena ketiganya merupakan
berhala yang paling masyhur, maka dia disebut secara khusus.5
Setelah menjelaskan kebebalan mereka karena menyembah berhala,
Allah Swt. mengecam perbuatan syirik jenis lain, yaitu menjadikan malaikat
sebagai anak perempuan Tuhan. Allah berfirman,

         
(21) Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak)
perempuan? (22) Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak
adil. (QS Al-Najm [53]: 21-22)
Maksudnya, apakah manusia menjadikan anak untuk Tuhan, kemudian
menjadikan anaknya berkelamin wanita, sedangkan untuk dirinya sendiri anak
laki-laki? Sekiranya itu terjadi, maka pembagian tersebut merupakan
pembagian yang keliru dan menyimpang dari kebenaran. Mengapa untuk
Tuhan pembagian itu terjadi, sedangkan bila terjadi di sesama makhluk saja,
itu tidak adil dan merupakan kebebalan!
Ayat yang senada dengan ini QS Al-Thûr (52): 39:
Apakah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak lakilaki?
Allah Swt. mengingkari apa-apa yang mereka ada-adakan, membuatbuat dusta, dan kekufuran lantaran menyembah berhala, serta menamakannya
sebagai Tuhan. Allah berfirman,

              
            
Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu
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mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk
(menyembah)-nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaansangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan
sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
(QS Al-Najm [53]: 23)
Penamaan berhala-berhala yang tidak dapat melihat, mendengar,
memahami, dan memberi manfaat atau mudarat itu, hanya sekadar nama
yang diberikan kepada yang dianggap Tuhan. Nama-nama itu lahir dari inisiatif
gagasan sendiri, bukan nama-nama yang sebenarnya. Mereka mengangkatnya
begitu rupa (sebagai Tuhan) secara turun temurun. Padahal Allah tidak
menurunkan sedikit pun hujjah (alasan), dan keterangan, yang bisa dijadikan
sandaran bahwa ia adalah Tuhan.
Allah berfirman pada QS. Yûsuf (12): 40:
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) namanama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya.
Allah Swt. menjelaskan sumber peribadatannya,

           …
 
... mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang
diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk
kepada mereka dari Tuhan mereka. (QS Al-Najm [53]: 23)
Segala apa yang mereka ikuti, dengan pemberian nama berhala-berhala
sebagai Tuhan, hanya merupakan sangkaan dan dugaan yang tidak berguna
sedikit pun. Mereka tidak mengikuti apa-apa, selain yang diinginkan hawa
nafsu, dan kecenderungan serta syahwat mereka, tanpa menoleh kepada
kebenaran yang semestinya diikuti.
Padahal, mereka telah diberi keterangan yang jelas bahwa
sesungguhnya semua itu bukanlah Tuhan. Al-Quran inilah yang merupakan
hujjah (argumen). Penjelasan Allah, melalui lisan Rasul-Nya yang diutus kepada
mereka. Namun, mereka berpaling darinya. Tidak mengikuti isi kandungannya.
Tidak tunduk kepadanya.
Allah Swt. menjelaskan masalah Ketuhanan ini bukan lamunan dan
hayalan. Berhala-berhala ini tidak berguna, tidak memberikan syafaat kepada
mereka di sisi Allah, dan tidak pula kepada yang selainnya.
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Allah berfirman,

        
(24) Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
(25) (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
(QS Al-Najm [53]: 24-25)
Mungkinkah manusia mencapai apa yang dicita-citakan? Apakah setiap
orang yang mencita-citakan kebaikan bisa meraihnya? Apakah berhala-berhala
yang menurut angan-angan mereka dapat memberi syafaat itu menjadi
kenyataan? Kekuasaan dunia dan akhirat adalah kerajaan-Nya, dan pengaturanNya hanyalah milik Allah Swt. Berhala sama sekali tidak dapat mengurus
persoalan dunia dan akhirat.
(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan
tidak pula menurut angan-angan Ahli Kitab. (QS Al-Nisâ‘ [4]: 123)
Ahmad meriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw.
bersabda,
Apabila seseorang berangan-angan maka hendaklah ia melihat apa yang
diangan-angankannya itu, karena dia tidak tahu apa yang telah ditetapkan
(digariskan) dari angan-angannya itu.
Berkaitan dengan penerimaan syafaat, Allah berfirman,

             


    

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak
berguna kecuali sesudah Allah mengizinkannya bagi orang yang dikehendaki
dan diridai(-Nya). 5 (QS Al-Najm [53]: 26)
Meskipun malaikat yang mulia, ahli ibadah, dan menghormat kepada
Allah di langit luar biasa banyaknya, mereka tidak dapat memberikan syafaat
untuk seseorang, kecuali bagi siapa yang telah diizinkan oleh-Nya. Apalagi
benda-benda padat yang tidak berakal ini, seperti berhala-berhala ini.
Malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali seizin-Nya dan hanya
diberikan kepada ahli tauhid saja. Ibnu Katsir berkata, “Apabila hak ini hanya
milik para malaikat yang terdekat saja, bagaimana orang-orang Jahiliyah
mengharapkan syafaat dari berhala-berhala, dan sekutu bagi-Nya. Allah Swt.
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tidak mensyariatkan untuk menyembahnya. Dia melarangnya melalui lisan
para Rasul, yang diturunkan melalui kitab-kitab yang dibawanya. Ini merupakan
celaan atas keburukan penyembahan malaikat dan berhala.”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan beberapa hal berikut:
Allah menyalahkan orang musyrik ketika mereka menyembah apa-apa
yang tidak berakal. Berhala-berhala yang mereka sembah (seperti Latta,
Uzza, dan Manat) itu tidak mendengar, melihat, mendatangkan manfaat,
dan memadaratkan (membahayakan). Bagaimana ia disembah? Ibadah
dalam pandangan orang-orang musyrik adalah untuk mendatangkan
manfaat, sedangkan berhala tersebut justru tidak memberi manfaat.
Jadi, apakah mereka memandang berhala-berhala ini yang sebenarbenarnya? Jika mereka telah melihatnya, niscaya tahu bahwa berhala
itu tidak cocok menjadi sekutu bagi-Nya. Mereka akan melihat
Keagungan Allah dan Kebesaran-Nya. Dia-lah yang berhak untuk
disembah.
Allah mengecam orang musyrik, menistakan dan menolak ucapan
mereka bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Berhala juga
anak perempuan Tuhan. Allah Swt. menjelaskan kepada mereka bahwa
sesungguhnya tidak masuk akal menjadikan anak perempuan sebagai
anak Tuhan, sedangkan anak laki-laki sebagai anak mereka. Ini
pembagian yang jelas tidak adil, keluar dari kebenaran.
Berhala-berhala ini semata merupakan nama-nama yang diciptakan,
dengan sebutan berbagai tuhan. Mereka meniru nenek moyang mereka
dulu. Padahal Allah tidak menurunkan alasan dan keterangan tentangnya.
Apa yang mereka ikuti hanyalah angan-angan (igauan), hawa nafsu,
yang mereka minati. Sementara itu, Allah telah memberikan penjelasan
yang cukup, melalui lisan Rasul bahwa itu semua bukanlah Tuhan.
Mereka memilih menggunakan perkiraan, bukan keyakinan pada wahyu
yang diturunkan.
Orang musyrik sesungguhnya hanya menyembah berhala yang
diangankan dan diharapkan. Dugaan yang tidak terbukti menjadi
kenyataan. Berhala-berhala itu tidak memberi syafaat yang mereka
mimpikan. Mereka berangan agar mendapatkan syafaat kepada pihak
yang tidak memilikinya. Kekuasaan, pengaturan, dan kekuasaan di dunia
dan akhirat hanya milik Allah Swt. Dia memberi kepada siapa yang
dikehendaki-Nya dan melarang/mencegah orang yang dikehendaki-Nya,
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tidak seperti apa yang diangan-angankan seseorang.
Allah Swt. menista orang yang menyembah malaikat dan berhala.
Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu dapat mendekatkan
dirinya kepada Allah Swt. Maka perlu diketahui bahwa malaikat, meski
banyak beribadah dan memuliakan Allah, tidak dapat memberi syafaat
kecuali atas izin Allah.
***

Penistaan Orang Musyrik yang Menamakan Malaikat sebagai Anak
Perempuan Tuhan (Ayat 27-30)

           
                
            
             
  
(27) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat,
mereka benar-benar menamakan Malaikat itu dengan nama perempuan;
(28) Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedangkan sesungguhnya
persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran; (29) Maka
berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami,
dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi; (30) Itulah sejauh-jauh
pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui
siapa yang mendapat petunjuk. (QS Al-Najm [53]: 27-30)
Latar dan Konteks
Allah Swt. sekali lagi menista dan mengecam perkataan, malaikat adalah
anak perempuan Tuhan. Dijelaskan, pengakuan tersebut tidak bersandar kepada
dalil yang benar, tapi hanya bersandar pada akal yang dangkal. Mereka
terpedaya pada dunia dengan segala pernik kemewahannya, dengan
kepercayaan dan akidah mereka yang rusak.
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Penjelasan Ayat
Allah Swt. mengingkari orang-orang musyrik saat mereka menamakan
malaikat itu sebagai (nama) perempuan, dan perkataan mereka bahwa
malaikat itu merupakan anak perempuan Allah. Dia berfirman,

         
Sesungguhnya orang-orang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka
benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. (QS Al-Najm
[53]: 27)
Orang-orang musyrik kafir yang tidak membenarkan adanya akhirat,
hisab, dan siksa beranggapan bahwa malaikat itu wanita, dan merupakan
anak perempuan Allah. Mereka menamakan tiap-tiap malaikat dengan nama
wanita. Karena mereka menjadikan semua wanita, sehingga satuannya pun
juga wanita. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, artinya:
Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hambahamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah
mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan
persaksian mereka itu dan mereka akan diminta pertanggungjawaban. (QS
Al-Zukhruf [43]: 19)
Kemudian Allah menambahkan dalil kebodohan mereka dengan FirmanNya:

                
 
Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka
tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya
persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. (QS AlNajm [53]: 28)
Mereka tidak memiliki ilmu yang benar tentang yang mereka katakan.
Tidak ada pengetahuan dan bukti, karena mereka tidak melihatnya dan
menyaksikannya. Tidak ada pula pemberitahu yang mengabari mereka dengan
pengetahuan yang benar. Mereka mengatakan sesuatu yang bodoh, sesat,
dan culas, dusta, bohong, mengada-ada, serta kekufuran yang sangat jelas.
Mereka hanya mengikuti persangkaan yang tidak berfaedah sedikit pun
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terhadap kebenaran.
Pandangan mereka itu hanyalah dugaan atau sangkaan yang tidak
memiliki landasan kebenaran. Sangkaan seperti ini tidak memiliki kegunaan
sedikit pun, dan selamanya tidak akan mencapai tingkat kebenaran. Dalam
hadis sahih dikemukakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Hindarilah
olehmu persangkaan, karena persangkaan merupakan pembicaraan yang
paling dusta.”
Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya berpaling dari mereka:

           
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari
peringatan Kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. (QS
Al-Najm [53]: 29)
Maksudnya, Allah seolah berfirman, berpalinglah wahai Rasul dari
orang-orang menolak Al-Quran atau peringatan Allah. Kepentingan mereka
hanya duniawi, dan meninggalkan urusan ukhrawi-nya. Rasul diminta
meninggalkan perdebatan dengan mereka, dan tidak menaruh perhatian
kepada mereka. Rasul telah menyampaikan yang telah diperintahkan kepada.
Tugas Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan.
Firman Allah Swt., “Dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi,”
menunjukkan bahwa mereka mengingkari hasyr (alam makhsyar) Ini
sebagaimana pernyataan mereka, “Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia
saja.” (QS Al-An’âm [6]: 29).
Firman Allah yang lain, artinya, “Apakah kamu puas dengan kehidupan
di dunia....” (QS Al-Taubah [9]: 38).
Allah Swt. Menegaskan:

…     
Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka ... (QS Al-Najm [53]: 30)
Urusan dunia merupakan puncak sesuatu yang telah diraih atau dicapai
mereka. Mereka tidak berpaling kepada sisi yang lainnya: agama. Imam Ahmad
(dari Ummul Mukminin) meriwayatkan Aisyah r.a. berkata,
Dunia adalah tempat persinggahan bagi orang yang tidak memiliki rumah,
harta bagi orang yang tidak memiliki kekayaan, dan karena dunia, orangorang yang tidak memiliki akal (mendalam) menumpuknya.
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Dalam doa al-ma’tsur (berdasar riwayat) diungkapkan, “Ya Allah janganlah
Engkau jadikan dunia sebagai pusat perhatian kami, dan puncak keilmuan
kami.”
Alasan berpaling dari mereka, adalah:

            …
... sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat
dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
(QS Al-Najm [53]: 30)
Allah meminta berpaling dari mereka, karena Allah adalah Pencipta
semua makhluk-Nya. Dia mengetahui orang-orang yang menyimpang dari
jalan-Nya, jalan kebenaran dan petunjuk: Mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk jalan kebenaran. Dia akan memberi pahala kepada setiap
kelompok atau pribadi sesuai dengan amalannya.
Ini menghibur Nabi Saw. agar tidak kelelahan memperjuangkan sesuatu
yang tidak mungkin diraih, yaitu keimanan para penentang yang hendak
memuaskan diri dengan menggunakan prasangka sebagai ganti ilmu. Mereka
membiasakan yang batil.
Hal ini dapat dimaklumi karena Rasulullah memiliki keinginan keras
agar mereka itu beriman. Ini juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi
orang-orang kafir dan berita gembira bagi orang-orang Mukmin.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat tersebut menjelaskan berbagai hal berikut:
Allah menyifati orang-orang kafir yang mengatakan malaikat merupakan
anak perempuan Tuhan, demikian pula berhala mereka, karena mereka
kafir terhadap ba’ats (hari kebangkitan), mahsyar (berkumpulnya
manusia setelah kebangkitan dari kubur), atau dengan akhirat
sebagaimana telah dinyatakan melalui lisan para Nabi.
Allah mencela orang-orang musyrik yang berkeyakinan bahwa malaikat
itu wanita, dan mereka adalah anak-anak perempuan Allah Swt. Padahal
malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Tuhan tidak beranak dan tidak
pula diperanakkan.
Mereka menyifati malaikat seperti itu tanpa didasari oleh ilmu yang
benar. Mereka tidak menyaksikan bagaimana Allah menciptakan
malaikat; tidak mendengar apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah
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Saw.; dan tidak dilihatnya dari kitab suci. Mereka hanya mengikuti
angan-angan bahwa malaikat itu wanita, dugaan dan sangkaan yang
tidak dilandaskan oleh ilmu yang benar, hingga tidak berguna sedikit
pun dalam medan pengetahuan yang hakiki.
Bila keadaan ini dialamatkan kepada orang-orang kafir yang menentang,
sedangkan kepentingan mereka hanyalah dunia saja, maka Rasul diminta
meninggalkan celoteh mereka. Rasul telah menyampaikan risalah, dan
telah memberikan semua kepada mereka.
Benar kata Al-Razi—dan juga para penafsir yang sehaluan dengannya,
ketika menyatakan “Setiap ayat Al-Quran yang memuat kata fa-a’ridh,
maka berpalinglah telah dihapus/ mansukh oleh ayat qital (peperangan)
adalah salah.” Yang benar, perintah untuk berpaling sejalan dengan
ayat perang (qital). Jadi, bagaimana mungkin hal itu dihapus? Tegasnya,
tidak mungkin. Alasannya, Nabi Muhammad Saw. diperintah untuk
berdakwah secara bijaksana dan contoh/pelajaran yang baik (almaw’izhah al-hasanah). Ketika mereka telah berpaling kepada
kesalahan-kesalahannya, dikatakan, “Dan bantahlah mereka dengan
cara yang terbaik.”
Setelah usaha itu juga tidak bermanfaat, Allah berfirman, “Maka
berpalinglah kamu dari sisi mereka, dan janganlah engkau hadapi
mereka dengan dalil dan argumen, sebab mereka hanya mengikuti
dugaan, bukan kebenaran. Sikapilah mereka dengan cara berpaling
dari majelis perdebatan (analisis) mereka, kecuali kalau mereka
berkeinginan untuk menerima kebenaran.” Jadi, jelas tidak dihapus
ayat yang di dalamnya ada kata fa-a’ridh itu.
Keadaan orang kafir pada umumnya hanya memerhatikan urusan dunia
dan mengabaikan perkara ukhrawi. Mereka adalah golongan
materialistik. Sejarah menunjukkan bahwa paham materialistik menjadi
embrio bagi sekularisme, sebagaimana tampak di depan kita sekarang.
Karena itu, Allah Swt. mengabari kita tentang mereka bahwa urusan
dunia merupakan fokus pikirannya, dan puncak ilmunya. Mereka lebih
mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Allah berfirman dalam QS.
Al-Insân (76): 27,
Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan
mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat
(hari akhirat).
Ayat-ayat tersebut ditutup dengan janji dan ancaman, karena Allah
Swt mengetahui siapa yang tersesat, dan siapa yang memeroleh
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petunjuk. Orang yang sesat itu tidak perlu diperhatikan, masing-masing
akan diganjar sesuai dengan amal mereka.
***

Balasan Orang yang Baik dan Orang yang Jahat (Ayat 31-32)

           
        
             
             
   
(31) Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat
terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga); (32)
(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang
selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas
ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia
menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu;
maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui
tentang orang yang bertakwa. 6 (QS Al-Najm [53]: 31-32)
Latar dan Konteks
Dalam ayat-ayat terdahulu, Allah menyuruh Rasul-Nya, Muhammad
Saw., supaya berpaling dari orang-orang musyrikin. Nabi Saw. sangat
menginginkan mereka beriman, mendapatkan petunjuk, dan mendapat
kebaikan dan keselamatan, karena mereka adalah kaum Nabi dan ahli
kerabatnya. Allah menyatakan bahwa mereka telah berpaling jauh dari
kebenaran dan yang menjadi perhatian mereka hanyalah dunia semata-mata.
Ilmu pengetahuan mereka hanya berhubungan dengan soal-soal duniawiyah
dan yang menjadi kiblat mereka. Itulah yang menjadi tujuan hidup mereka.
Allah menyatakan pula bahwa Dia Maha Mengetahui terhadap watak
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mereka. Mereka adalah orang-orang sesat, kebenaran tidak akan menghampiri
lubuk hati mereka, mata mereka tidak mau melihat.
Dalam ayat-ayat berikut ini Allah Swt. menegaskan bahwa Dia akan
membalas keburukan usaha mereka. Dia Maha Mengatahui apa yang terjadi
di langit dan di bumi. Semua akan mendapat balasan berdasarkan keadilanNya orang-orang yang berbuat baik akan dibalas-Nya dengan surga, dan
orang-orang yang jahat akan disiksa sesuai dengan perbuatannya.
Kemudian, Allah menyebutkan si fat-sifat orang baik dan
memberitahukan bahwa Dia adalah Maha Pemurah, Maha Mulia, dan Maha
Pengampun terhadap hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.
Penjelasan Ayat

           
  
   
Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat
jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan
kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik
(surga). (QS Al-Najm [53]: 31)
Allah menceritakan bahwa Dia-lah Yang mempunyai langit dan bumi.
Dia Mahakaya daripada selain-Nya. Dia Yang Menghakimi makhluk-Nya dengan
adil dan menciptakan makhluk-Nya dengan benar.
Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan
amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Jika amalnya
buruk, balasannya buruk.
Sifat-sifat orang-orang yang berbuat baik itu dijelaskan ayat berikutnya.
Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatanperbuatan keji. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak
melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan melakukan dosa-dosa
besar. Jika di antara mereka melakukan dosa-dosa kecil, Allah akan memberikan
ampunan dan menghapus kesalahan mereka, seperti yang disebutkan dalam
firman-Nya, Surah Al-Nisâ‘(4): 31:
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang
kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosadosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).
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Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang baik dalam firman-Nya:

…        
(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang
selain dari kesalahan-kesalahan kecil... (QS Al-Najm [53]: 32)
Dalam ayat ini terdapat istisnâ (pengecualian) yang bersifat munqati
(terpisah dari pengertian yang sebelumnya), yaitu lamam, artinya dosa-dosa
kecil dan kekeliruan yang dapat dimaafkan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis
yang bersandar kepada Abdur Razzaq dan Ma’mar Ibnu Artah (dari Ibnu
Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas). Ibnu Abbas berpendapat bahwa
menurutnya tiada sesuatu pun yang lebih mirip untuk dikatakan lamam, selain
dari apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw sebagai berikut:
Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan pada anak Adam bagian dari
perbuatan zinanya. Dia menyadari hal demikian, tapi sulit menghindarinya,
yaitu zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berucap, dan zina jiwa
ialah berharap dan berselera, sedangkan yang membenarkan (yang
mewujudkan) dan yang mendustakannya (yang menghindarinya) adalah farji
(kemaluannya) (HR. Muslim).
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini melalui
Abdur Razzak dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir meriwayatkan (dari
beberapa sumber yang berujung pada Ibnu Mas’ud). Dia mengatakan bahwa
zina kedua mata ialah memandang (yang diharamkan). Zina kedua bibir ialah
mencium (yang diharamkan). Zina kedua tangan ialah memukul. Zina kedua
kaki ialah berjalan (menuju kepada hal yang diharamkan). Sedangkan
kemaluannya: apakah ia membenarkan atau mendustakannya. Jika ia
melakukan dengan kemaluan, maka ia dinamakan pezina; dan jika tidak, maka
ia hanya dinamakan lamam (dosa kecil).
Hal yang sama dikatakan pula oleh Masruq dan Al-Syu’bi.
Abdurrahman Ibnu Nafi’ yang diberi gelar Abu Lubabah Al-Taifi telah
mengatakan, ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah tentang makna firmanNya, “illa al-lamam” (kecuali kesalahan-kesalahan kecil) dalam Surah Al-Najm
(53): 32.
Abu Hurairah menjawab, “(Maksud) lamam di sini seperti ciuman,
kerdipan mata, memandang dengan nafsu, dan kontak tubuh. Apabila kedua
khitan (laki-laki dan perempuan) telah bertemu yang mengharuskan mandi
besar, maka itulah perbuatan zina yang sebenarnya.”
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Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan
makna firman-Nya, “illa al-lamam” (kecuali kesalahan-kesalahan kecil) dalam
Surah Al-Najm (53): 32 adalah kecuali dosa-dosa yang telah lalu. Pendapat
ini didukung oleh Zaid Ibnu Aslam.
Orang-orang baik (muhsin) itu apabila telah menyadari bahwa dirinya
melakukan dosa kecil, segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa yang sama.
Ayat Al-Quran yang sejalan dengan makna ayat 32 ini terdapat pada Surah
Al-Nisâ‘ (4):31, “Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa
yang dilarang melakukannya, niscaya Kami akan menghapus kesalahankesalahan (dosa-dosa) kecil dari kalian dan Kami akan memasukkan kalian ke
dalam (surga) yang penuh dengan kemuliaan.”
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ali r.a. yang
menerangkan tentang dosa besar, “Jauhilah 7 (tujuh) macam dosa besar
yang akibatnya buruk – khususnya di akhirat; menyekutukan Allah, sihir,
membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar,
memakan harta anak yatim, makan riba, melarikan diri dari medan perang
di jalan Allah, dan menuduh zina perempuan Mukmin yang lalai.” Imam
Al-Dzahabi bahkan menuturkan ada 70 macam dosa besar dalam kitab
Al-Kabâ`ir.
Al-Thabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang menceritakan
bahwa seorang laki-laki berkata kepada dirinya, “Apakah dosa besar itu hanya
tujuh macam?” Ibnu Abbas menjawab, “Dosa besar itu tujuh sampai tujuh
ratus macam. Hanya saja, dosa besar itu dapat diampuni dengan adanya
permohonan ampun, dan tidak bisa dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terusmenerus.”
Kemudian Allah Swt. membuka pintu harapan dan menutup pintu
keputusasaan bagi orang yang berdosa melalui firman-Nya:

…      ...
Sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. (QS Al-Najm [53]: 32)
Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ampunan-Nya menghapus dosadosa dari orang yang bertobat darinya. Semakna dengan apa yang disebutkan
ini:
Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka
sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Zumar [30]: 53)
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Allah Swt. menegaskan tentang ilmu-Nya yang menjangkau segala
sesuatu:

            ...
…  
...dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan
kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu...
(QS An-Najm: 32)
Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui keadaan, perbuatan dan ucapan
manusia yang akan keluar dan dikerjakan sejak menciptakan Adam dari tanah.
Dia mengeluarkan semua keturunannya dari sulbinya. Allah juga Maha Melihat
dan Maha Mengetahui ketika manusia masih berupa janin dalam rahim ibunya
berikut tahap-tahap perkembangannya.
Firman Allah ‘fî buthûni ummahâtikum, sebagai peringatan tentang
Kesempurnaan Ilmu dan Kekuasaan Allah, karena perut ibu itu tertutup oleh
tulang dan kulit (gelap). Allah yang Maha Mengetahui janin yang tersembunyi
di rahim ibu, tentu saja Maha Mengetahui yang tampak oleh mata.
Setelah itu malaikat ditugaskan untuk mencatat rezeki, ajal, dan amal
perbuatannya, dan apakah mereka termasuk orang celaka ataukah berbahagia.
Semuanya dicatat malaikat dengan teliti dan rapi.
Makhul mengatakan, “Pada mulanya kita berupa janin dalam perut
ibu. Ada di antara kita yang gugur (sebelum lahir), sedangkan kita ini termasuk
di antara orang-orang yang dihidupkan. Lalu, kita menjadi bayi yang
menyusu. Maka, di antara kita ada yang mati. Adapun kita termasuk yang
dipanjangkan usia. Kemudian kita menjadi anak-anak, maka di antara kita
ada yang mati, sedangkan kita termasuk yang diberi usia panjang. Kemudian
kita tumbuh menjadi pemuda, ada pula di antara kita yang mati, sedangkan
kita termasuk yang masih hidup. Kemudian kita menjadi manusia berusia
lanjut, maka celakalah Anda, lalu apa lagi yang kita tunggu sesudah
semuanya itu?”
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hal yang sama dari Makhul.

         …
... maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang paling
mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS Al-Najm [53]: 32)
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Allah seolah berfirman, janganlah kamu memuji dirimu sendiri dan
mengaku-aku bersih dari dosa. Jangan pula menyanjung diri sendiri dengan
sombong atau riya. Jangan pula mengaku-aku bersih dari maksiat (atau sok
suci). Akan tetapi, pujilah Allah, dan jauhi maksiat. Allah Swt. Maha Mengetahui
orang yang menjauhi maksiat.
Semakna dengan yang disebutkan ini:
Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?
(Yahudi dan Nasrani). sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakiNya dan mereka tidak aniaya sedikit pun (QS Al-Nisâ‘ [4]: 49)
Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya (dari Amr AlNaqid, Hasyim Ibnu Al-Qasim, Al-Laits dari Yazid dari Abu Habib dari Muhammad
Ibnu Amr Ibnu Atha). Ia mengatakan bahwa ia pernah memberi nama anak
perempuannya, Barrah. Zainab Binti Abu Salamah berkata, Rasulullah Saw.
melarang menggunakan nama ini. Dia sendiri pada mulanya diberi nama
Barrah.
Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu menganggap dirimu suci,
sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang orang yang
suci.”
Mereka (para sahabat) bertanya, “Lalu, nama apakah yang harus kami
berikan kepadanya?”
Rasulullah Saw. menjawab, “Namailah dia Zainab!”
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad (dari Affan,
Wuhaib, Khalid Al-Azza dari Abdurrahman Ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya),
seseorang pernah memuji seorang lelaki di hadapan Nabi Saw.. Rasulullah
Saw. bersabda:
Celakalah engkau, engkau telah memenggal leher temanmu (ini diucapkan
berkali-kali). Apabila seseorang di antara kalian mesti memuji temannya, maka
hendaklah ia mengatakan, “Aku mengira si Fulan—padahal hanya Allah-lah
yang mengetahui sebenarnya, dan aku tidak memandang suci seseorang pun
atas Allah—bahwa dia adalah seorang yang begini dan begitu” (HR Ahmad).
Imam Muslim meriwayatkan (melalui Gundar, dari Syu’bah, dari Khalid
Al-Hazza) dengan sanad yang sama.
Imam Ahmad mengungkapkan (riwayat yang bersumber dari Waki’
dan Abdurrahman, dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Hammam Ibnu
Al-Haris) bahwa seorang lelaki datang kepada Khalifah Utsman, lalu memujimuji beliau di hadapannya. Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad (yang hadir di majelis
itu) menaburkan pasir ke wajah lelaki itu seraya berkata, “Rasulullah Saw.
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telah memerintahkan kepada kami apabila kami jumpai orang-orang yang
suka memuji-muji, hendaknya kami taburkan debu di wajah mereka” (HR.
Ahmad).
Imam Muslim dan Imam Abu Daud telah meriwayatkannya melalui hadis
Al-Sauri, dari Mansur dengan sanad yang sama.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
Kepunyaan Allah Swt. semua yang ada di langit dan di bumi, baik
kekuasaan maupun makhluk-Nya. Hal ini menunjukkan kekuasaan
Allah dan luasnya kerajaan-Nya.
Sesungguhnya, Allah Swt. Maha Mengetahui siapa yang tersesat dari
jalan-Nya, dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, termasuk siapa
yang berhak mendapatkan pembalasan baik atau buruk. Allah yang
memiliki langit dan bumi, keduanya sebagai anugerah bagi manusia.
Manusia terbagi dua golongan, ada yang berbuat kebaikan dan ada
yang berbuat kemaksiatan. Orang yang berbuat kebaikan akan
mendapatkan balasan dari kebaikannya, berupa surga. Sedangkan bagi
yang berbuat kejelekan atau keburukan adalah neraka Jahanam.
Sifat manusia yang baik adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti
syirik, atau dosa sejenisnya yang diancam Allah dengan neraka. Juga
termasuk orang yang menjauhkan diri dari perbuatan keji, seperti
perbuatan zina.
Allah Maha Pengampun atas segala dosa, baik yang kecil maupun yang
besar, bagi siapa pun yang bertaubat dan benar-benar memohon
ampunan-Nya. Adapun mereka yang tidak mendapatkan ampunan-Nya,
adalah mereka itu termasuk orang-orang yang terus berbuat keji dan
mereka mati tanpa mendapatkan ampunan-Nya (QS Al-Nisa [4]:48 dan
QS Al-Taubah [9]: 84).
Allah Swt. melarang manusia merasa dirinya suci (sok suci) dengan
cara memuji dan menyanjung dirinya sendiri. Sebab, cara yang seperti
itu akan mengantarkan dirinya pada perbuatan riya dan hina. Padahal,
Allah Maha Mengetahui siapa yang paling ikhlas beramal dan paling
takut siksaan-Nya. “Tidak ada seorang pun dari umat ini yang paling
suci selain Rasulullah Saw.” Demikian penegasan Ibnu Abbas.
***
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Cercaan terhadap Sebagian Musyrikin (Ayat 33-54)

          
             
             
            
           
           
           
           
            
   
(33) Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
(34) Serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? (35) Apakah
Dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, sehingga Dia mengetahui
(apa yang dikatakan)? (36) Ataukah belum diberitakan kepadanya apa
yang ada dalam lembaran- lembaran Musa? (37) Dan lembaran-lembaran
Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (38) (Yaitu) bahwa seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain; (39) Dan bahwa seorang
manusia tidak memeroleh selain apa yang telah diusahakannya; (40) Dan
bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya); (41) Kemudian
akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna;
(42) Dan bahwa kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu);
(43) Dan bahwa Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis;
(44) Dan bahwa Dia-lah yang mematikan dan menghidupkan; (45) Dan
bahwa Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita;
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(46) Dari air mani, apabila dipancarkan; (47) Dan bahwa Dia-lah yang
menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati); (48) Dan
bahwa Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan;
(49) Dan bahwa Dia yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi’ra; (50) Dan
bahwa Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama; (51) Dan kaum
Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya (hidup); (52) Dan
kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang
paling zalim dan paling durhaka; (53) Dan negeri-negeri kaum Luth yang
telah dihancurkan Allah; (54) Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab
besar yang menimpanya. (QS Al-Najm [53]: 33-54)
Latar dan Konteks
Dalam ayat ini, Allah menerangkan seseorang itu tidak akan memikul
beban orang lain. Ia akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya.
Sebagaimana berlaku pada syari’at-syari’at Ibrahim, Musa, dan syari’at-syari’at
Nabi yang lain.
Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Nabi Saw. bersiap-siap
berangkat ke medan jihad, datanglah seorang yang meminta kendaraan untuk
dinaikinya. Akan tetapi, Rasul tidak mempunyai lagi kendaraan yang dapat
diberikan. Bertemulah orang tersebut dengan seorang temannya, dan
menyatakan maksudnya. Temannya menjawab, “Baiklah aku berikan anak
untaku yang masih muda kepadamu dengan syarat, engkau menanggung
segala dosaku” Orang itu menyetujuinya.
Ayat ini (QS Al-Najm [53]: 33-35) menegur orang yang ingin mendapat
rida Allah, dengan memberikan sesuatu dalam jumlah yang sangat sedikit
karena kikirnya (riwayat Ibnu Abi Hatim, dari Ikrimah).
Dalam riwayat lain, dikemukakan bahwa ketika suatu pasukan bersiapsiap berangkat ke medan jihad, datanglah seorang miskin meminta kendaraan
kepada Nabi Saw untuk turut berperang. Bersabda Rasulullah Saw., “Telah
habis kendaraan yang yang dapat aku berikan untuk tungganganmu.”
Pulanglah ia dengan sedih. Di jalan ia bertemu dengan seorang yang
sedang bersiap-siap menaiki untanya. Orang miskin itu pun berkata kepadanya,
“Dapatkah engkau membawa aku dengan unta itu mengejar balatentara, dan
engkau akan memeroleh ganjaran kebaikan.”
Orang itu menyetujuinya. Ia pun naiklah ke atas unta.
Ayat ini (QS Al-Najm [53]: 33-35) menjelaskan bahwa setiap orang
akan mendapat ganjaran sesuai dengan amalnya (riwayat Ibnu Abi Hatim
dari Daraj Ibnu Samah).
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Dalam riwayat lain, dikemukakan seorang laki-laki masuk Islam. Ia
bertemu dengan seseorang yang mengejeknya dengan berkata, “Apakah
engkau tinggalkan agama nenek moyangmu dan menganggap mereka sesat
serta engkau menganggap mereka akan masuk neraka?”
Ia menjawab, “Aku takut akan siksa Allah.”
Pengejek itu berkata, “Berikanlah kepadaku sesuatu. Aku akan memikul
seluruh dosa-dosamu.”
Orang itu pun memberikan sesuatu, akan tetapi ditolaknya. Ia meminta
tambahan. Setelah tawar menawar, mereka bersepakat menambah dan
membuat suatu naskah perjanjian dengan saksi.
Ayat ini (QS Al-Najm [53]: 33-34), berkenaan dengan peristiwa itu,
menjadi teguran kepada orang yang berpaling dari Allah, dengan memberi
sebagian kecil kekayaannya. Ini diriwayatkan Ibnu Jarir yang bersumber dari
Ibnu Zaid.
Al-Wahidi meriwayatkan (mengutip riwayat) dari Aisyah yang
menceritakan, Rasulullah Saw. melewati sekelompok orang yang sedang
tertawa-tawa. Rasul Saw. lalu bersabda, “Andaikan kalian mengetahui apa
yang aku ketahui, niscaya akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa.
Lalu Jibril mewahyukan ayat 43, wa innahu huwa `adhhaka wa `abkâ (dan
bahwa Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis). Setelah lebihkurang empat puluh langkah meninggalkan orang-orang itu, Jibril datang lagi
dan memerintah; Kembalilah kepada mereka dan bacakan ayat tadi di hadapan
mereka!”
Penjelasan Ayat

          
  
(33) Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
(34) Serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? (35) Apakah dia
mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, sehingga dia mengetahui (apa
yang dikatakan)? (QS Al-Najm [53]: 33-35)
Allah seolah berfirman, “Apakah kamu mengenali keadaan orangorang yang berpaling dari kebaikan, meninggalkan yang hak, memberi sedikit
harta, dan tak mau memberi barang sedikit pun,” sebagaimana dikatakan
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Ibnu Abbas, perihal orang yang memberi sedikit lalu memutuskannya. Apakah
orang kafir yang memilih kekufuran daripada iman itu, mengetahui hakikat
azab yang bersifat gaib itu, dan seolah-olah mengetahui bahwa rekan/
saudaranya akan menanggung beban siksanya di hari kiamat? Yang benar
adalah bukan seperti anggapan tersebut.
Ikrimah dan Sa’id mengatakan, perumpamaannya sama dengan kaum
yang menggali sebuah sumur. Di tengah pekerjaannya, mereka menjumpai
batu besar. Lalu mereka berkata, “Kami telah lelah.” Mereka kemudian
meninggalkan penggalian yang belum selesai itu.
Firman Allah ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Qiyamah
(75): 31-32 yang artinya:
(31) Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Quran) dan tidak mau
mengerjakan salat, (32) tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari
kebenaran).
Kemudian Allah mengingatkan bahwa seluruh syariat Allah itu menjadi
tanggung jawab perseorangan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain,
sebagaimana firman-Nya:

           
(36) Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaranlembaran Musa? (37) Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu
menyempurnakan janji? (QS Al-Najm [53]: 36-37)
Sa’d Ibnu Jubair dan As-Sauri mengatakan, makna ayat ini
menunjukkan, Nabi Ibrahim sebagai orang yang selalu menyampaikan apa
yang diperintahkanNya. Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi Ibrahim a.s. selalu
menyampaikan apa yang diperintahkan Allah.” Sa’id Ibnu Jubair mengatakan,
“Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu menunaikan apa yang diperintahkan
kepadanya.” Qatadah mengatakan, “Nabi Ibrahim a.s. adalah orang yang selalu
menunaikan ketaatannya kepada Allah, dan menyampaikan risalah-Nya kepada
makhluk-Nya.” Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Pengertiannya mencakup semua
yang telah disebutkan di atas. Pengertian ini diperkuat pula dengan firman
Allah Swt., yang artinya:
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman,
“Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.”
(QS Al-Baqarah [2]: 124)
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Ibrahim mengerjakan semua perintah itu dan meninggalkan larangan
serta menyampaikan risalah dengan lengkap dan sempurna. Maka, ia berhak
menjadi pemimpin seluruh manusia. Patut dijadikan panutan dalam semua
keadaan, perbuatan, dan ucapannya.
Allah Swt. telah berfirman pula:
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-Kitab yang dahulu,
(yaitu) Kitab-Kitab Ibrahim dan Musa. (QS Al-A’lâ : 18-19)
Ayat ini menjawab sangkalan orang musyrik. Mereka mengikuti agama
Ibrahim, dan mengaku sebagai ahli kitab (mengamalkan kitab) yang dibawa
Ibrahim dan Musa (Kitab Taurat). Padahal, rentang waktu lembaran-lembaran
Ibrahim sangat jauh dan tidak tergolong masyhur, tidak seperti lembaranlembaran Musa yang rentang waktunya dekat, terkenal, dan banyak.
Allah kemudian menjelaskan salah satu inti ajaran yang terkandung
dalam suhuf Nabi Musa dan Ibrahim.
Pertama, firman Allah,

     
(Yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
(QS. An-Najm [53]: 38)
Seseorang itu tidak akan disiksa karena dosa orang lain. Setiap orang
akan menanggung akibat perbuatannya sendiri, baik kejahatan maupun
kekufuran. Ini adalah prinsip dasar ajaran agama Allah – perbuatan seseorang
akan dipertanggungjawabkan secara individual karena taklif (kewajiban
mengamalkan agama Allah) itu bersifat personal (perseorangan).
Semakna dengan ayat di atas, firman-Nya dalam QS Fâhtir [35]: 18,
yang artinya:
Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul
dosanya itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
Kedua, firman Allah,

     
Dan bahwa seorang manusia tiada memeroleh selain apa yang telah
diusahakannya, (QS An-Najm [53]: 39)
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Sebagaimana tidak dibebankannya dosa orang lain, demikian pula
pahala, merupakan hasil dari apa yang diupayakan dirinya sendiri. Berdasarkan
ayat ini, Imam Syafi’i dan para pengikutnya menyimpulkan, bacaan Al-Quran
yang dihadiahkan kepada mayat, tidak akan sampai; karena bukan amal
perbuatannya, dan bukan hasil upayanya.
Karena itulah Rasulullah Saw. tidak menganjurkan melakukan hal ini.
Tidak memerintahkan mereka mengerjakannya, tidak pula memberi petunjuk,
baik melalui nas hadis maupun makna yang tersirat. Hal ini tidak pernah pula
dinukil dari para sahabatnya. Seandainya hal ini (bacaan Al-Quran untuk mayat)
merupakan hal yang baik, tentulah kita pun menggalakkannya dan berlomba
melakukannya.
Menurut pendapat empat mazhab yang dapat dipertanggungjawabkan,
bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayat, karena bacaan Al-Quran itu
sebagai hibah dan doa, dengan Al-Quran yang dibacakan dapat menurunkan
rahmat ketika dibacakan.
Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di dalam kitab shahih-nya (dari
Abu Hurairah r.a), menyebutkan, Rasulullah Saw. telah bersabda,
Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu
sedekah jariah sesudah kepergiannya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang
saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)
Ketiga amal ini pada hakikatnya merupakan hasil jerih payah yang
bersangkutan dan buah kerjanya. Sedekah jariah, seperti wakaf dan
sejenisnya, juga merupakan amal dan wakafnya.
Allah Swt berfirman,
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan
apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
(QS Yâsîn [36]: 12)
Ilmu yang mereka sebarkan di kalangan manusia, lalu diikuti, hal ini
pun termasuk jerih payah dan amalnya.
Di dalam kitab sahih disebutkan:
Barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, maka baginya pahala
yang semisal dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi
pahala mereka barang sedikit pun. (HR Muslim)
Ketiga, firman Allah,
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Dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (QS AlNajm [53]: 40)
Usaha seseorang akan diperlihatkan di hari kiamat. Ini semakna dengan
firman-Nya dalam QS Al-Taubah (9): 105, yang artinya:
Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orangorang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Allah akan memberitahukan amal perbuatan manusia dan
membalaskannya dengan balasan yang sempurna. Jika baik, balasannya baik.
Jika buruk, balasannya buruk.
Keempat, firman-Nya,

    
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
(QS Al-Najm [53]: 41)
Manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna sesuai dengan
amalnya. Balasan kebaikan akan dilipatgandakan mulai sepuluh sampai tujuh
ratus kali lipat.
Kelima, firman-Nya,

    
Dan bahwa kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu), (QS Al-Najm
[53]: 42)
Ibnu Abi Hatim mengatakan, “Telah menceritakan kepada kami ayahku,
telah menceritakan kepada kami Suwaid Ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada
kami Muslim Ibnu Khalid, dari Abdurrahman Ibnu Sabit, dari Amr Ibnu Maimun
Al-Audi yang menceritakan bahwa Mu’ad Ibnu Jabal berdiri di antara kami. Ia
berkata, ‘Hai Bani Aud, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah Saw.
kepada kalian, kalian harus mengetahui bahwa kita semua akan dikembalikan
kepada Allah; adakalanya ke surga atau neraka’.”
Tempat kembali setiap orang pada hari kiamat adalah Allah Swt., bukan
lain-Nya. Tiap makhluk akan diberi balasan sesuai amalnya—kecil/remeh
maupun besar. Ini merupakan ancaman bagi orang yang beramal buruk dan
berita gembira bagi orang yang beramal baik, dan sekaligus sebagai seruan
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agar setiap orang menyadari bahwa pada hari kiamat akan kembali kepada
Allah, lalu akan menerima pahala atau siksa sesuai dengan amalnya. Firman
Allah QS Yâsîn (36):83, menyatakan yang artinya:
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu
dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
Keenam, firman-Nya,

    
Dan bahwa Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. (QS
Al-Najm [53]: 43)
Dia menciptakan hamba-hamba-Nya dapat tertawa dan menangis, juga
menciptakan penyebab keduanya. Keduanya (tertawa dan menangis) itu
merupakan sikap yang bertentangan.
Maksudnya, Allah menciptakan amal saleh yang dapat menyenangkan
hamba-Nya dan sebaliknya menciptakan amal thalih (buruk) yang dapat
menyengsarakan mereka. Hal ini merupakan bukti kemahakuasaan Allah,
keduanya (tertawa dan menangis) adalah anugerah yang hanya diberikan
kepada manusia.
Ketujuh, firman Allah,

    
Dan bahwa Dia-lah yang mematikan dan menghidupkan. (QS Al-Najm [53]: 44)
Ini semakna dengan firman-Nya dalam QS. Al-Mulk (67): 2, artinya:
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara
kamu yang lebih baik amalnya.
Kedelapan, firman-Nya,

          
Dan bahwa Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
Dari air mani, apabila dipancarkan. (QS Al-Najm [53]: 45-46)
Semakna dengan firman-Nya:
(36) Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
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pertanggungjawaban)? (37) Bukankah dia dahulu setetes mani yang
ditumpahkan (ke dalam rahim); (38) Kemudian mani itu menjadi segumpal
darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya; (39) Lalu Allah
menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan; (40) Bukankah
(Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
(QS Al-Qiyâmah [75]: 36-40)
Kesembilan, firman Allah,

    
Dan bahwa Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah
mati), (QS Al-Najm [53]: 47)
Ini menunjukkan, Allah yang menciptakan makhluk pertama kali, mampu
pula mengembalikannya menjadi hidup kembali, sesudah matinya, dalam
ciptaan baru di hari kiamat nanti.
Kesepuluh, firman-Nya,

    
Dan bahwa Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.
(QS Al-Najm [53]: 48)
Hanya Allah yang memberikan kekayaan kepada orang-orang yang
dikehendaki dan menjadikan fakir orang yang dikehendaki sesuai dengan
hikmah dan maslahat bagi makhluk-Nya. Kekayaan atau kemiskinan itu di
tangan Allah dan kekuasaan-Nya,
Banyak ulama tafsir yang mengartikan makna ayat ini, antara lain Abu
Saleh, Ibnu Jarir, dan selain keduanya. Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa
aghnâ ialah memberikan harta, sedangkan aqnâ ialah memberikan pelayan.
Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Abbas dan juga Mujahid
mengatakan bahwa aghnâ artinya memberi, sedangkan aqnâ artinya
memuaskan.
Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah Mahakaya diriNya dan menjadikan semua makhluk berhajat kepada-Nya. Demikianlah
menurut pendapat Al-Hadrami Ibnu Lahiq. Menurut pendapat lain, Allah
memperkaya siapa yang dikehendaki-Nya dari kalangan makhluk-Nya dan
menjadikan miskin siapa yang dikehendaki-Nya. Demikianlah menurut Ibnu
Zaid yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tetapi kedua pendapat terakhir jauh
dari kebenaran bila ditinjau dari segi pengertian lafaznya.
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Kesebelas, firman Allah,

    
Dan bahwa Dia-lah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi’ra . (QS AlNajm [53]: 49)
Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan lain-lainnya mengatakan
bahwa bintang yang dimaksud adalah bintang yang cahayanya cemerlang.
Dikenal dengan nama Mirzamul Jauza (Venus), yang oleh segolongan orang
Arab disembah-sembah (di masa jahiliyahnya).
Menurut Al-Maraghi (IX, 1985: 68), yang menyembah bintang itu adalah
Bani Himyar dan Bani Khuza’ah. Sedang orang yang pertama menyembahnya
adalah Abu Kabisyah – salah seorang tokoh Quraisy yang dimuliakan. Orangorang Quraisy juga menyebutnya Rasul Saw. Abu Kabisyah karena kemiripannya
dalam mengajarkan ajaran baru (Islam) yang belum dikenal oleh orang Quraisy
sebelumnya. Dia termasuk salah seorang kakek Rasul Saw. dari ibunya
(Aminah). Oleh karena itu, Abu Sufyan ketika diutus menghadap Herocle
berkomentar, mengemban anak Abu Kabisyah (Muhammad Saw.).
Keduabelas, firman Allah,

    
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum Ad 7 yang pertama. (QS AlNajm [53]: 50)
Mereka adalah kaum Nabi Hud, yang juga dikenal dengan nama Ad
Ibnu Iram Ibnu Sam Ibnu Nuh, seperti disebutkan dalam ayat lain:
Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum Ad? (Yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang
tinggi (Iram; ibu kota kaum Ad) (QS Al-Fajr [89]: 6-7)
Mereka termasuk manusia yang keras dan kuat serta paling menentang
Allah dan Rasul-Nya. Allah membinasakan mereka:
Dengan angin yang sangat dingin dan amat kencang, yang Allah timpakan
angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus.
(QS Al-Hâqqah [69]: 6-7)
Ketigabelas, firman Allah,
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Dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya (hidup).
(QS Al-Najm [53]: 51)
Kaum Tsamud, menurut Al-Maraghi (IX, 1985: 68), adalah umat Nabi
Shalih yang disebut juga kaum ‘Ad generasi akhir.
Allah membinasakan mereka semua, tanpa ada seorang pun yang
tersisa. Dalam Surah Al-Hâqqâh (69): 8 ditegaskan, “Maka kamu tidak melihat
seorang pun yang tinggal di antara mereka.” Mereka habis dihancurkan sama
sekali dan tidak punya keturunan.
Keempatbelas, firman-Nya,

          
Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang
paling zalim dan paling durhaka. (QS Al-Najm [53]: 52)
Orang-orang pada waktu itu sangat pendurhaka, lebih keras daripada
orang-orang yang sesudah mereka. Dikatakan lebih durhaka, karena mereka
orang pertama yang melakukan kezaliman. Makna ini sejalan dengan hadis
Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, “Barangsiapa yang
membuat (melakukan) keburukan, dia akan menanggung dosa dirinya dan
orang yang mengikutinya.” Mereka selalu menentang sepanjang dakwah Nabi
Nuh a.s. Oleh karena itu, Nabi Nuh berdoa, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau
biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.”
(QS Nûh [71]: 26)
Kelimabelas, firman Allah,

      
(53) Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah; (54) Lalu
Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. (QS AlNajm [53]: 53-54)
Ini adalah kota-kota yang dihuni kaum Luth. Allah membalikkan kotakota itu di atas mereka, dan menjadikan bagian bawahnya berada di atas
mereka. Allah menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar.
Batu-batuan itu ditimpukkan kepada mereka.
Qatadah mengatakan, penduduk kota-kota negeri kaum Luth berjumlah
empat juta orang. Saat azab itu, lembah-lembah mereka menyemburkan api,
dan mengalirkan minyak mentah dan aspal (ter), membakar mereka seperti
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memanggang bakaran roti.
Pada Surah Al-Syu’arâ (26): 173 dikatakan, “Dan Kami hujani mereka
dengan hujan (batu). Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang
yang telah diberi peringatan itu.”
Mereka disebut al-mu’tafikah karena tanah tempat tinggal mereka
dibalikkan (dengan azab) atau tanahnya amblas ke bawah.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan, sebagai berikut:
Allah Swt. menunjuk seorang musyrikin, secara khusus, sebagai contoh
dan pelajaran. Alangkah buruknya pendapat dan anggapannya,
memberikan sedikit harta dengan maksud mendapat imbalan
“menanggung azab di neraka”. Pada dasarnya, dia bakhil dan
meterialistik, dan di akhirat akan menanggung sendiri akibat dosa itu.
Allah menyatakan akan membalas amal perbuatan seseorang dengan
balasan yang lebih sempurna, melipatgandakan suatu perbuatan baik
sampai sampai tujuh ratus kali, dan membalas suatu kejahatan dengan
yang serupa, atau dimaafkan-Nya.
Allah Swt. telah menyebutkan dalam lembaran-lembaran Ibrahim a.s.
dan Musa a.s. tentang sepuluh hal:
(a) Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban atas segala
perbuatannya, termasuk menanggung akibat perbuatan dosadosanya.
(b) Setiap manusia tergantung pada perbuatannya. Tidak ada balasan
terkecuali dari perbuatan dan niat yang baik.
(c) Setiap perbuatan dicatat dan tersimpan di dalam catatan amal
baik maupun jelek. Sedikit pun tidak ada yang terbuang.
(d) Setiap manusia diberi pahala sesuai dengan amal dan usahanya.
Balasan kejelekan sesuai dengan perbuatannya, sedangkan
balasan kebaikan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.
(e) Tempat kembali seluruh makhluk kepada Allah, yang berdosa akan
disiksa sedangkan bagi yang berbuat baik akan diberi pahala.
(f) Allah telah menjadikan manusia dapat tertawa dan menangis,
gembira dan sedih. Allah juga telah membedakan manusia, yang
dapat tertawa dan menangis, dengan binatang. Binatang tidak bisa
menangis atau tertawa.
(g) Allah Ta’ala telah menciptakan hidup dan mati serta sebabsebabnya.
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(h) Allah Ta’ala telah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan,
seperti laki-laki dan perempuan, dari asal yang satu, yaitu nutfah.
Nutfah adalah air yang sedikit (setetes mani) yang dipancarkan ke
dalam rahim.
(i) Allah Swt. Mahakuasa dalam mengembalikan ruh pada jasad untuk
dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di mahsyar.
(j) Allah membeda-bedakan rezeki bagi manusia. Dijadikan-Nya kaya
atau miskin sesuai kehendak-Nya.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Lima prinsip yang terakhir menunjukkan kemahakuasaan Allah.
Disampaikan sebagai pelajaran bagi hamba-Nya:
Allah Swt. yang menciptakan bintang al-syi’ra. Dia bukan Tuhan seperti
anggapan sebagian orang Quraisy (Himyar dan Khuza’ah).
Orang-orang yang kuat seperti Kaum Tsamud pun dapat dihancurkan
kalau mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kaum Tsamud, umat Nabi Shalih, pun dihancurkan karena
kedurhakaannya.
Kaum Nabi Nuh, generasi yang pertama berbuat zalim, juga dihancurkan
Allah Swt. Selama Nabi Nuh mendakwahkan agama Allah, mereka
menentangnya.
Allah juga menghancurkan kaum Mu’tafikah, umat Nabi Luth, dengan
gempa tektonik yang mengakibatkan daerah itu amblas. Di samping
itu, Allah menghujani mereka dengan batu-batu dan kerikil-kerikil panas.
***

Mengambil Pelajaran dari Al-Quran dan Risalah Rasul (Ayat 55-62)

          
           
         
   
(55) Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragu-ragu?
(56) Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara
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pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu; (57) Telah dekat terjadinya
hari kiamat; (58) Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain
Allah; (59) Maka Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
(60) Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? (61) Sedang kamu
melengahkan(nya)? (62) Maka, bersujudlah kepada Allah dan sembahlah
(Dia). (QS Al-Najm [53]: 55-62)
Latar dan Konteks
Setelah menuturkan nikmat-nikmat-Nya kepada manusia – yang berupa
penciptaan dirinya dan kekayaan, kemudian mengambil contoh yang
menunjukkan kemahakuasaan-Nya – Allah mengecam makhluk-Nya yang
mengufuri nikmat-Nya. Dia akan mendapat azab seperti para pendusta yang
menentang ajaran-Nya. Allah kemudian mengingatkan agar mengikuti dan
memerhatikan peringatan Al-Quran dan Rasul Saw.
Setelah selesai menjelaskan tauhid dan risalah, surah ini diakhiri dengan
penjelasan tentang dekatnya Mahsyar, peringatan terhadap orang yang
mengingkari Al-Quran, dan menyerukan agar manusia patuh kepada Allah
dan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya.
Penjelasan Ayat

    
Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragukan? (QS AlNajm [53]: 55)
Nikmat Allah mana lagi yang dapat diragukan oleh manusia-manusia
pendusta? Demikianlah menurut Qatadah
Ibnu Jarir mengatakan bahwa firman-Nya:
Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 13)
Ini merupakan ungkapan pertama, secara umum, yang disampaikan
kepada setiap manusia. Mengingatkan berbagai nikmat terdahulu, seperti
penciptaan langit dan bumi, berikut kekayaannya, sebagai nikmat bagi
manusia.

     
Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberipemberi peringatan yang terdahulu. (QS Al-Najm [53]: 56)
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Nabi Muhammad Saw. merupakan salah seorang dari yang diutus-Nya.
Muhammad Saw. adalah seorang pemberi peringatan, seperti Rasul-Rasul
sebelumnya. Al-Quran, antara lain, berisi peringatan, seperti kitab-kitab
sebelumnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:
Katakanlah, “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul.
(QS Al-Ahqâf [46]: 9)
Al-Nadzîr artinya pemberi peringatan yang telah menyaksikan keburukan
yang dikhawatirkan akan menimpa manusia. Seperti firman Allah Swt., di
ayat lain:
Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi)
azab yang keras (QS Saba‘ [34]: 46)
Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda, “Aku
adalah pemberi peringatan yang tak sempat berpakaian”.
Dia tergesa-gesa, melihat azab yang keras, sehingga tidak sempat
mengenakan sesuatu dari pakaiannya. Walaupun belum sempat berpakaian
secara sempurna dan rapi. Akhirnya, saking terburu-buru, dia datang dalam
keadaan telanjang.
Pengertian ini senada dengan firman-Nya:

         
Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan
terjadinya hari itu selain Allah. (QS Al-Najm [53]: 57-58)
Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang bisa menolaknya,
dan tidak ada yang dapat mengetahui saatnya kecuali hanya Dia. Sebagaimana
disebutkan hadis yang diriwayatkan Ahmad (yang diterima dari Sahl Ibnu
Sa’d):
Perumpamaan antara aku dan hari kiamat adalah seperti kedua jari ini.
(HR Ahmad)
Beliau Saw. bersabda demikian seraya memisahkan di antara kedua
jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuknya. Kemudian Rasulullah Saw.
bersabda pula:
Perumpamaan antara aku dan hari kiamat sama dengan (jarak) di antara
dua kuda (yang sama-sama kencang) dalam perlombaan balapan. (HR.
Ahmad)
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Rasulullah Saw. bersabda lagi:

Perumpamaanku dengan hari kiamat seperti seorang lelaki yang dikirim oleh
kaumnya untuk mengintai. Ketika lelaki itu merasa takut akan kedahuluan,
maka ia mengibarkan bajunya sambil mengatakan aku sudah sampai, aku
sudah sampai lebih dulu! Lalu beliau Saw. bersabda, “Akulah lelaki itu.”
Datangnya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, tidak ada satu
makhluk pun yang diberitahu. Oleh karena itu, hari kiamat termasuk almughayyabat (masalah gaib). Karena kegaiban itu, umat manusia
hendaknya selalu siap untuk menghadapi datangnya yang tiba-tiba dan
tidak bisa diprediksi. Surah Luqmân (31): 43 menyatakan, “Sesungguhnya
pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu hanya di sisi Allah.” Dan
firman-Nya pada Surah Al-’A`raf (7): 187: “Tidak ada yang mengetahui
waktu datangnya hari kiamat kecuali Dia (Allah).”
Allah Swt. mengecam orang-orang musyrik dan yang sejenisnya karena
mereka mengingkari dan mendustakan Al-Quran:

         
 
(59) Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? (60) Dan
kamu menertawakan dan tidak menangi s? (61) Sedang kamu
melengahkan(nya)? (QS Al-Najm [53]: 59-61)
Allah mempertanyakan orang yang merasa heran bila pemberitaan
(Al-Quran) ini benar, lantas dia mendustakannya, menertawakanya,
mengejeknya, dan tidak menangis karena mendengar peringatan dan berita
kengerian hari kiamat itu. Lain halnya dengan orang-orang yang meyakini
kebenaran Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmanNya:
Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka
bertambah khusyu’. (QS Al-Isrâ‘[17]: 109)
Adapun firman Allah Swt.:

  
Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS Al-Najm [53] : 61)
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Karena, kalian bersikap sombong dan melalaikan Al-Quran. Pertanyaan
pada ayat di atas dimaksudkan untuk mencela.
Sufyan As-Sauri meriwayatkan (dari ayahnya, dari Ibnu Abbas), makna
yang dimaksud ialah menyanyi. Ini menurut dialek orang-orang Yaman.
Dikatakan ismid lana, artinya menyanyilah untuk kami. Hal yang sama dikatakan
oleh Ikrimah.
Tetapi, menurut riwayat lain, yang juga dari Ibnu Abbas, disebutkan
sehubungan dengan makna firman-Nya, Sedang kamu melengahkan(nya)?
Yakni, berpaling darinya. Hal sama dikatakan Mujahid dan Ikrimah. Menurut
Al-Hasan, makna yang dimaksud ialah melengahkannya, berdasarkan riwayat
yang bersumber dari Amirul Mu’minin Ali Ibnu Abu Thalib.
Menurut riwayat yang lainnya lagi, dari Ibnu Abbas, makna yang
dimaksud ialah menyombongkan diri. Hal yang sama dikatakan As-Saddi.
Allah Swt. lalu memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk
bersujud kepada-Nya, dan beribadah kepada-Nya, serta mengikuti Rasul-Nya,
dan mengesakan-Nya dengan penuh keikhlasan.

   
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (QS Al-Najm [53]: 62)
Tunduklah kepada-Nya, ikhlaslah dalam beribadah kepada-Nya, dan
Esakanlah Dia. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada
kami Abu Ma’mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah
menceritakan kepada kami Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Nabi
Saw. melakukan sujud (tilawah) karena membaca surat An-Najm. Ikut
bersujud: kaum Muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia. Hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim
Ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Rabah, dari Ma’mar, dari Ibnu
Tawus, dari Ikrimah Ibnu Khalid, dari Ja’far Ibnu Mutallib Ibnu Abu Wada’ah,
dari ayahnya, di Mekah Rasulullah Saw. membaca surat An-Najm. Beliau
bersujud dan bersujud pula orang-orang didekatnya. Tetapi, Al-Mutallib
mengangkat kepalanya dan tidak mau bersujud. Saat itu ia masih belum masuk
Islam. Setelah masuk Islam, Al-Mutallib setiap mendengar orang membaca
ayat sajdah, surat An-Najm, ikut bersujud bersama pembacanya.
Imam Nasa’i telah meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabus Salat,
dari Abdul Malik Ibnu Abdul Hamid, dari Ahmad Ibnu Hambal dengan sanad
yang sama.
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Hikmah dan Pesan
(1)

Hikmah dan pesan yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas adalah:
Allah Swt. telah menetapkan azabnya bagi manusia yang selalu
mendustakan dan meragukan kebenaran serta mengingkari nikmat
yang Allah berikan. Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran,
(seperti) nikmat kehidupan, rezeki, kekayaan, kesehatan, serta
pemanfaatan alam. Semuanya untuk kemaslahatan manusia.
Sebagaimana dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 29,
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit,
dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

(2)

(3)

(4)

Sesungguhnya, Al-Quran yang agung itu sebagai peringatan seperti
peringatan-peringatan dalam kitab yang terdahulu. Begitu juga Nabi
Muhammad Saw: sebagai seorang pemberi peringatan seperti
pemberi peringatan sebelumnya. Barang siapa di antara manusia
yang menaatinya akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan.
Hal demikian sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam shuhuf
(lembaran-lembaran) Ibrahim a.s. dan Musa a.s.
Sungguh telah dekat hari kiamat itu, yakni terjadinya hari kiamat bagi
manusia. Kedekatannya itu mengharuskan manusia senantiasa bersiap
menghadapinya, karena sesungguhnya setiap yang akan datang itu pasti
dekat. Tidak ada yang dapat mengundurkannya atau mempercepatnya
kecuali Allah Swt.
Allah Swt mengecam orang-orang musyrik karena mereka mendengar
Al-Quran, tetapi berpaling darinya dengan menyepelekannya dan
memperolok-olokannya. Mereka tidak menangis sebagai tanda takut,
malah sebaliknya, mereka mempermainkannya dan berpaling dari kitab
Allah Swt.
Diceritakan dalam suatu riwayat, “Sesungguhnya Nabi Saw., setelah
turun wahyu ayat ini, tidak pernah tertawa, beliau hanya tersenyum”.
Sebagaimana dikatakan Abu Hurairah dalam tafsir Al-Qurtubi, Ketika
turun, ayat 59 dari surah Al-Najm, berkatalah Ahli-ahli Suffah,
“Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya.” Mereka
mencucurkan air mata di atas pipinya. Ketika Nabi mendengar isak
tangis mereka, Nabi pun sama-sama ikut menangis dan orang-orang
di sekitar beliau ikut menangis.
Lalu Nabi Saw bersabda, “Neraka itu tertutup bagi orang yang menangis
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karena takut kepada Allah, dan tidak akan masuk surga bagi orang
yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Sekiranya mereka tidak
berbuat dosa, tentu Allah akan selalu menyertai mereka. Dan sekiranya
kaum yang berbuat dosa memohon ampunan, Allah akan mengampuni
dan mengasihi mereka. Sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”
Sebagaimana dikatakan Abu Hazm, “Tatkala Jibril mendatangi Nabi
saw. di sampingnya ada seorang laki-laki yang sedang menangis.”
Malaikat bertanya, “Siapa dia?”
Nabi menjawab, “Dia si Fulan.”
Jibril berkata lagi, “Sesungguhnya kami akan menimbang amal anak
Adam seluruhnya kecuali tangisan, karena sesungguhnya Allah Ta’ala
akan melenyapkan dengan satu tetesan air mata itu api dari neraka
Jahanam.”
Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk sujud dan tunduk
terhadap keesaan dan kebesaran-Nya, bersyukur atas petunjuk yang
telah diberikan-Nya dengan cara menyembah kepada-Nya.
Abu Hanifah dan Syafi’i mengharuskan melaksanakan sujud tilawah
apabila membaca ayat-ayat sajdah, seperti pada QS Al-Najm (53): 62.
***
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Catatan Akhir
1

Makna wahyu secara bahasa ialah “sesuatu yang tersembunyi dan cepat. Maksudnya
ialah pemberitahuan kepada seseorang tentang sesuatu secara tersembunyi dan cepat
serta bersifat khusus bagi dia sendiri dan tersembunyi bagi yang lainnya” (Syaltut, AlIslam Aqidah wal-Syari’ah, 1966, hal 486-487).
Lafaz wahyu dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai makna, antara lain, sebagai
berikut:
- Ilham yang bersifat alami (fitri, nature) yang diberikan kepada manusia, seperti
ilham yang diterima Ibunda Musa a.s., “Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa;
“Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah Dia ke
sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati,
karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya
(salah seorang) dari para Rasul.” (Al-Qashash [28]:7).
- Ilham yang tabiat (gharizi, instingtive) yang diberikan kepada hewan-hewan, seperti
kepada lebah-lebah, “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin
manusia”, Al-Nahl (16): 68.
- Petunjuk yang cepat dengan cara memberi tanda dan isyarat, seperti isyarat Nabi
Zakaria kepada kaumnya: Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia
memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan
petang. (Maryam [19]: 11)
- Bisikan, seperti bisikan setan kepada manusia, merayunya supaya berbuat
kejahatan, “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu
setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan
kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu
( manusi a) [ 499]. Ji ka Tuhanmu menghendaki , ni scaya mereka tidak
mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
(Al-An’âm [6]: 112).
Makna Wahyu secara terminologi
- Kalam Allah Ta’ala yang dirurunkan kepada salah seorang daripada Nabi-Nya.
- Wahyu ialah pengetahuan yang didapat oleh seseorang di dalam dirinya, yang ia
yakini bahwa demikian itu dari sisi Allah, baik pakai perantara maupun tidak. Yang
dimaksud dengan pakai perantara, antara lain, dengan memergunakan suara yang
dapat didengar oleh yang bersangkutan. (Qaththan, Mabahits fi Ulumil Quran,
1973 hal. 33)
Ijtihad
· Makna ijtihad secara bahasa adalah berusaha dengan sungguh-sungguh.
· Ijtihad secara istilah ialah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk
mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara’, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah.
· “Mencurahkan pikiran untuk mendapatkan hukum syara’ yang diamalkan dengan
jalan istinbath.”
· Istibath artinya menetapkan hukum berdasarkan “dalil.”
Orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini
disebut mujtahid.
Proses dan usaha-usaha ijtihad tel ah di laksanakan sejak zaman Rasulull ah
Muhammad Saw., para sahabat, tabiin, sampai sekarang. Agama Islam sangat
menganjurkan para mujtahid, ulama, dan cendekiawan Muslim untuk berijtihad.
Mujtahid dalam melakukan ijtihad-nya diberikan jaminan ganjaran oleh Allah Swt.
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karena jika ijtihad-nya tepat dan mendekati dari apa yang di maksud oleh ayat AlQuran atau Al-Hadis, dia akan mendapatkan dua ganjaran, tetapi jika ternyata
ijtihad-nya kurang tepat terhadap apa-apa yang dimaksud, maka hanya dapat satu
ganjaran.
Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan ijtihad, kemudian benar, maka
ia mendapat dua pahala dan apabila ia memutuskan dengan ijtihad, kemudian ia
keliru, maka ia hanya mendapat satu pahala. (HR Bukhari Muslim)
Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua, dan
bila salah maka ia mendapat satu pahala. (HR Umar)
Meskipun terdapat jaminan dalam ijtihad, sebagaimana dijelaskan pada kedua hadits
di atas, seorang mujtahi d tetap berkew aji ban memerhati kan persyaratanpersyaratan yang telah dijelaskan di atas demi kemaslahatan manusia di muka bumi
ini.
Kedudukan dan Fungsi Ijtihad
Keputusan hukum atau pendapat hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum
Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, ijtihad dapat juga
disebut sumber atau dasar hukum Islam tambahan, karena sumber hukum Islam
yang pokok adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Hukum atau pendapat hasil ijtihad, nilai kebenarannya relatif atau nisbi, yaitu
berubah-ubah, bergantung kepada si tuasi, kondi si , dan kemungkinan hanya
berlaku bagi seseorang, suatu kelompok, atau hanya berlaku pada masa tertentu.
B e r b e d a d e n g a n h u k u m - h u k u m y a n g t e r c a n t u m p a d a Al - Q u r a n , n i l a i
kebenarannya mutlak dan berlakunya menyeluruh serta sepanjang masa.
Kual itas hukum atau pendapat hasil ijti had bergantung kepada kemampuan
mujtahid dalam ber-ijtihad. Sejauhmana ia memi liki persyaratan-persyaratan
sebagai mujtahid? Sejauhmana kemampuan berpi kirnya? Dan sejauhmana
dedikasi dan pengabdiannya terha dap perkembangan ilmu Islam yang
berkembang?
Pendapat atau sumber hukum hasi l ijtihad dapat di gunakan sebagai sumber
hukum Isl am yang keti ga. Landasannya dapat ki ta li hat dari dial og antara
Rasulullah Muhammad Saw. dengan Muaz Ibnu Jabal ketika ia akan berangkat
sebagai wali.
Rasulullah Muhammad Saw., “Dengan apa engkau menentukan hukum?”
Muaz Ibnu Jabal, “Dengan Kitabullah.”
Rasulullah Muhammad Saw., “Jika engkau tidak memerolehnya?”
Muaz IbnuJabal, “Dengan sunnah Rasulullah Saw.”
Rasulullah Muhammad Saw., “Jika engkau tidak memerolehnya?”
Muaz Ibnu Jabal, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku.”
Rasulul lah Muhammad Saw., “Segal a puji bagi Al lah yang telah menyesuai kan
( pendi ri an) utusan Ras ul ul l ah dengan satu si kap yan g di ri d ai Rasul -Nya.”
(HR Abu Daud dan Al-Tirmidzi)
Perbedaan Wahyu dan Ijtihad dalam konteks yang dipergunakan Rasulullah Saw.:
(1) Wahyu merupakan informasi yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi
Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tidak ikut serta atau berkontribusi lahirnya
wahyu. Maksudnya, akal dan pikiran Nabi Muhammad tidak dipergunakan untuk
merumuskan wahyu, karena ini merupakan limpahan dari Allah Swt.
(2) Ijtihad merupakan pernyataan atau rumusan yang dikeluarkan oleh Rasulullah dengan
perantaraan akal dan pikirannya untuk menyelesaikan di luar konteks hukum atau ketetapan.
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3. Wahyu turun untuk menjawab persoalan/masalah atau pertanyaan yang muncul
baik dari diri Rasulullah sendiri atau dari umatnya, sehingga adanya ketetapan yang
pasti.
4. Ijtihad yang dilakukan Rasulullah kalau ada masalah yang tidak diturunkan wahyu
kepada Rasulullah, hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sendiri sebagaimana disampaikan
oleh Ummu Salamah,
Bahwa Rasulullah Saw., bersabda, “Aku memutuskan perkara di antara kamu dengan
pendapatku dalam peristiwa yang tidak diturunkan wahyu padanya” (Yahya, DasarDasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 1997: 375).
2

Ayat-ayat Al Quran (4, 5, dan 6) dalam surah ini menjelaskan kepada kita yang
tentunya mengimani dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bahwa salah satu
jenis makhluk Allah Swt. yang berupa malaikat dengan fungsi dan tugas tersendiri
yang diembannya, yakni berupa menyampaikan dan mengajarkan wahyu kepada
Nabi Muhammad Saw. Jibril dinyatakan sebagai sosok yang sering disebut sebagai
Syadiidul-quwwa. Ia merupakan sesosok malaikat yang paling istimewa di sisi Allah
Swt. dan manusia-manusia beriman.
Agar dapat memberikan penjelasan mengenai keesaan Allah Swt. ini, diperlukan
sejumlah metode, kemampuan, dan pembuktian, terlebih dikarenakan Allah Swt.
yang digambarkan Maha Gaib dan angka satu sering difahami sebagai lambang
kelemahan. Maka, jika sosok yang memberikan tidak kuat dan cerdas, isi wahyu
yang menekankan keesaan Allah Swt. tersebut, tidak akan dapat dipahami secara
baik dan diterima sebagaimana yang diharapkan, terutama oleh para Nabi dan
Rasul yang pada giliran selanjutnya disampaikan kepada umat manusia. Maka,
umat manusia pun tak akan menemui banyak kesulitan dalam menerima konsep
keesaan Allah Swt. ini.

3

Maksud pengertian Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi, di atas
langit ke-7, yang telah dikunjungi Nabi ketika mi’raj (HR. Ahmad, Muslim dan AlTirmidzi) lihat Mustafa Al-Maroghi, Tafsir Al-Maroghi, jilid 9, tt, hlm. 49 dan Jamaluddin
Al-Qosimi, Mahasinut Ta’wil, jilid IX, 1914, hal., 231)
· Waktu Peristiwa Mikraj, pada saat itu Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang
sebenarnya sebagaimana diciptakan oleh Allah Swt.
· Di Si dratul Muntaha i tu Rasul ul lah mendapatkan i l mu ol eh Al l ah Swt.,
maka pengetahuan Rasulul lah akan sesuatu seperti dapat meli hat mal aikat
Ji br i l hanya karen a i z i n-N ya ( l i h at Abba s, Tanw i rul M i qbas mi n Ta f si r
Abbas , t.t.: 332)
· Peri stiw a Sidratul Muntaha i ni bagi Rasul ul l ah adalah pengal aman yang
mengaki batkan yakinnya terhadap datangnya hari ki amat, sebagai mana
diungkapkan oleh Hasan Al-Basyri (Tafsir Al-Maraghi, jilid 9, t.t.: hlm. 480).

4

Allata, uzza, dan manat semuanya adalah tuhan berbentuk wanita masyarakat
Arab jahiliyah. Allata adalah dewi aphriodit Yunani versi Arab (P. Hitti, hlm.72). Aluzza dan al-manat adalah dewi nasib tinggal di Qusayd antara Mekah dan Madinah.
Sedangkan dewa hubal merupakan dewa utama di Ka’bah dan berbentuk manusia.
Semua patung berhala di Mekah jahiliyah ada lebih dari 300 buah.

5

Secara terminologis, (a) sya’faat berarti pertolongan Rasulullah Muhammad Saw.
yang diberikan kepada umat manusia di hari kiamat (b) pertolongan yang diberikan
oleh orang-orang yang saleh selain Nabi.
Para Mufassirin berpendapat bahwa ayat tersebut di atas bermakna syafa’at Rasulullah
Saw. bagi seluruh umat manusia (baik orang yang dahulu sebelum Nabi Saw. maupun
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umatnya). Lihat Al-Baidhawi, Jilid I (2002: 579 – 580); Al-Zamakhsyari, Juz II (t.t.: 462
-463). Pandangan tersebut diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:
1. Hadis yang disampaikan Abu Hurairah ra. Mengungkapkan bahwa Rasulullah
menjelaskan ketika ditanya tentang ayat

       ...

2.

3.

4.

5.

6.

Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah syafa’at (HR Ahmad Ibnu Hambal,
Juz 40 [t.t.: 109])
Hadis yang disampaikan Abu Hurairah mengungkapkan Rasulullah Saw. bercerita
bahwa setiap Nabi memiliki doa, jika ia berdoa dengannya (pasti dikabulkan), maka
Rasulullah Saw. menginginkan untuk menyimpan doa tersebut sebagai syafa’at bagi
umatnya pada hari kiamat. H.R. Malik bin Anas Juz II (t.t.: 144).
Hadis yang disampaikan Jabir bin Abdullah ra. menyatakan bahwa Nabi Saw. telah
diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi yang lain: (a) mendapat
pertolongan dari rasa takut selama satu bulan; (b) bumi (tempat tinggal manusia)
dijadikan sebagai tempat sujud (salat) dan (tanahnya) sebagai alat untuk bersuci
(tayamum); (c) halal memakan daging binatang ternak; (d) pemberi syafa’at; (5)
menjadi Rasul bagi semua umat manusia. HR Bukhari, Juz II (t.t.: 58).
Hadis yang disampaikan Ibnu Umar ra. Dia bercerita bahwa pada hari kiamat,
manusia seperti belalang atau lebah, setiap umat mengikuti Nabinya sambil meminta
syafa’at hingga mereka sampai kepada Nabi Saw. itulah yang dimaksud Allah
membangunkan tempat yang mulia “Fadzâlika yauma yab’atsuhu Allâhu al-Maqâma
al-Mahmuda.” HR Bukhari, Juz XIV (t.t.: 334)
Hadis yang disampaikan Anas bin Malik tentang “Syafaat”, Rasulullah Saw,
menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia saling mengumpat, bingung sebagian
mereka atas lainnya, mereka mendatangi Nabi Adam a.s. memohon syafa’at kepada
Allah, Adam a.s. Menjawab tidak memiliki hak dan menyarankan agar (meminta)
kepada Nabi Ibrahim a.s. Sebagai kekasih Allah, Ibrahim a.s. tidak dapat memberikan
syafaat, beliau menyarankan agar (meminta) syafa’at kepada Musa a.s. yang
Allah ajak bicara, Nabi Musa pun tidak dapat memberi syafaat, beliau menyarankan
agar (meminta) syafaat kepada Nabi Isa a.s., Isa a.s. menyarankan agar (meminta)
syafa’at kepada Nabi Muhammad Saw., maka Nabi Muhammad Saw., menyatakan
bisa memberi syafa’at. Beliau meminta izin kepada Tuhan-nya dan Allah
mengizinkannya. Allah mewahyukan kepada Muhammad Saw. untuk memuji-Nya
dengan segala pujian sebelum bertemu dengan Allah, Muhammad Saw. terus memuji
Allah, hingga akhirnya Allah mengabulkan permohonan syafa’at untuk umatnya
dan umat yang lain. Allah memperkenankan Nabi untuk mengeluarkan orang dari
dalam neraka yang memiliki iman di dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji
gandum, orang yang di dalam hatinya memiliki iman meskipun hanya sebesar atom,
atau bahkan yang yang lebih kecil dari atom. Dan Allah pun akan (mengampuni)
orang yang (akhir hayatnya) mengucapkan La ilaha illa Allah HR Bukhari, Juz XXIII
(t.t.: 30).
Hadis yang disampaikan Amr bin Al-Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bercerita,
siapa yang mendengar muadzin (orang yang menyeru untuk salat) dan mengikuti
bacaan adzan, kemudian ia membaca shalawat untuk Nabi sebanyak sepuluh kali,
kemudian meminta wasilah (perantara) ku kepada Allah, maka sesungguhnya ia akan
memeroleh surga. Maka barangsiapa yang berdoa setelah adzan, halal baginya
(berhak) untuk memeroleh syafa’at (pertolongan) Nabi. HR Abu Daud, Juz II (t.t.:
119) Hadis yang senada juga disampaikan Jabir bin Abdullah, H.R. Sunan Abu Daud,
Juz II (TT: 127)
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7. Hadis yang disampaikan Auf bin Malik al-Asyja’I mengungkapkan bahwa Rasulullah
Saw. telah diberi beberapa ayat dari Allah (hadis Qudsi) untuk memilih antara
memasukkan ke surga setengah dari umatnya atau memilih syafa’at, maka Nabi
memilih syafa’at, yakni bagi orang yang meninggal dal am keadaan tidak
menyekutukan Allah sedikitpun (bertauhidullah). HR al-Turmudzi Juz VIII (t.t.:
478). Hadits yang sama juga disampaikan Abu Musa dan Mu’adz bin Jabal. HR. AlNasa’i Juz III (t.t.: 69)
8. Hadis yang disampaikan Abu Sa’id Al-Khudri mengungkapkan, Rasulullah Saw.
menggambarkan suasana Shiratal Mustaqim pada hari kiamat bahwa manusia akan
melalui jembatan neraka jahanam di atas nya ada duri, besi yang bengkok ujungnya,
besi yang berkeluk (pengait) yang dapat mengait manusia ke kanan dan ke kiri, di
sampingnya ada para malaikat yang berdo’a:” Ya Allah selamatkanlah, ya Allah
selamatkanlah”. Di antara manusia ada yang melalui shiratal mustaqim seperti
buraq (cepat sekali), ada yang melaluinya seperti angin, ada yang seperti kuda
berlari, ada yang berusaha dengan cepat, ada yang sambil jalan, ada yang
merayap, sedangkan penghuni neraka mereka tidak hidup dan tidak mati, sedangkan
yang lain disiksa karena salah dan dosa mereka, maka mereka dibakar hingga sperti
arang, kemudian diizinkan untuk memeroleh syafa’at . Dalam Al-Ghazali Jilid IV (t.t.:
558).
Dari ayat dan hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa syafa’at uhammad Saw.
atas izin Allah diberikan kepada umat manusia yang sedang menunggu keputusan
Allah di padang mahsyar, ketika mereka melalui Shiratal Mustaqim, mengeluarkan
manusia dari dalam neraka yang masih memiliki iman, meski amat kecil, selama mereka
tidak menyekutukan Allah, mereka yang memperbanyak membaca shalawat untuk
Nabi, dan mereka yang suka menjawab adzan dan berdoa setelah azan.
Penjelasan tentang syafa’at dengan bahasan yang agak berbeda telah diungkapkan
oleh Ibnu Taimiyah, ahli tafsir lainnya, lihat Tafsir Al-Quran Unisba, Juz XXIX, hal
327-328.
6

Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang yang baik itu: ialah mereka yang menjauhkan
dirinya dari dosa-dosa besar seperti syirik, membunuh, berzina, dan lain-lain,
meskipun mereka melakukan dosa-dosa kecil yang kemudian ingat segera, serta
dengan segera mereka bertobat sambil menyesali perbuatan-perbuatan dosa kecil
yang mereka lakukan, namun mereka imbangi banyak perbuatan yang baik karena
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa-dosa) perbuatan yang buruk (AlRazi, XV, 1990: 7).
At-Thabary meriwayatkan dari Said ibnu Jubir dari Ibnu ‘Abbas bahwa ada orang
berkata kepadanya, dosa-dosa besar itu tujuh: Ibnu `Abbas berkata, “Malah kepada
tujuh ratus, ia lebih dekat dari pada tujuh, tetapi lenyap kebesarannya bersama
istigfar dan tidak ada kecilnya dosa bila terus menerus dikerjakan”. Ada pula yang
menyatakan: “Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam oleh Allah dengan
neraka atau dengan amarah-Nya atau dengan laknat, azab, atau mewajibkan had
di dunia atau karena yang melakukannya tidak merasa khawatir dan tidak menyesal
atas tindakannya itu, atau tindakannya itu menyebabkan kerusakan besar, walaupun
menurut pandangan manusia, kecil. Maka, barang siapa memegang seseorang
u n tu k m e mb e r i ke s e m p at a n k ep a d a p e n g a ni a y a me m b u n uh n y a at a u
memberitahukan musuh kelemahan-kelemahan pemerintahan negaranya maka
orang ini telah melakukan kesalahan besar.
Artinya, ia lebih mengetahui dengan keadaanmu, mengetahui perbuatan dan
ucapanmu di kala Ia menjadikan kamu dari tanah dan di kala Ia membentuk rupamu
dalam rahim ibumu yang beraneka ragam, dari satu tahap ke tahap lainnya. Maka
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janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang
orang yang bertakwa, bila kamu insafi yang demikian itu, maka janganlah kamu
memuji dirimu dengan suci dari dosa atau suci dari perbuatan maksiat atau banyak
melakukan kebaikan, tetapi hendaklah kamu banyak bersyukur kepada Allah atas
limpah karunia dan ampunan-Nya. Ia Maha Mengetahui siapa-siapa dari kamu
yang bersih dirinya dari kejahatan dan siapa-siapa pula yang menjerumuskan
dirinya dalam kejahatan dan melumurkan dirinya dengan dosa (Al-Razi, XV, 1990:
7) .
Kemudian ayat ini menegaskan larangan memuji amal dan menyatakan diri suci.
Sikap yang dilarang itu adalah bila ia diungkap dengan rasa bangga dan keyakinan
diterimanya amal itu. Tetapi, bila tujuannya adalah mensyukuri nikmat Allah sambil
menyadari bahwa hal tersebut diperoleh karena anugerah-Nya, maka ia tidak
terlarang (Shihab, XIII, 2002: 430). Larangan itu tertuju pada setiap orang, baik
dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun kolektif, dan dengan demikian tidaklah
wajar satu suku atau bangsa memuji diri mereka (Al-Razi, XV, 1990: 11).
Sesungguhnya, larangan menyucikan diri hanya terjadi bila yang mendorong
seseorang untuk itu adalah riya’, takabur, atau bangga. Tetapi kalau bukan itu
sebabnya, maka menyucikan diri tidak terlarang. Dari itu dikatakan, “senang
dengan perbuatan taat adalah taat dan mengingat-ingat taat adalah syukur.”
Dalam ayat lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman:
Apakah kamu tidak memerhati kan orang yang menganggap di ri nya bersih.
Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak
dianiaya sedikit pun. (Q.S. An Nisa’: 49)
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54

 

Surah Al-Qamar

Nama Surah
Berita tentang terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Saw. membuka
Surah yang ke-54, yang diberi nama Surah Al-Qamar (bulan) ini. Surah AlQamar, yang terdiri atas 55 ayat ini, termasuk golongan surah-surah
Makkiyyah. Diturunkan setelah Surah Al-Thâriq (Al-Zuhaili, XXVIII, 1991:142;
Depag RI, 1983/1984: 878).
Latar dan Konteks
Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Hakim (bersumber dari Ibnu Mas’ud)
meriwayatkan latar belakang turunnya ayat 1-2 dari surah Al-Qamar.
Ia berkata, “Aku melihat bulan terbelah menjadi dua pada saat di Mekah,
sebelum Nabi Saw. ke luar (rumah).”
Orang-orang yang melihat kemudian berkomentar, “Bulan itu terkena
sihir.”
Atas kejadian itu, ayat ini diturunkan, “Telah dekat (datangnya) saat itu
(hari kiamat) dan telah terbelah bulan.”
Al-Tirmidzi (bersumber dari Anas) meriwayatkan latar belakang ayat
1-2 surah ini, sebagai berikut. Anas berkata, “Penduduk Mekah meminta bukti
kenabian kepada Nabi Saw. Kemudian, bulan terbelah di Mekah sebanyak
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dua kali. Maka, turunlah ayat 1 sampai dengan ayat 2 ini,” yakni:
(1) Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan; (2) Dan jika
mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka
berpaling dan berkata, “(Ini adalah) sihir yang terus menerus.” (QS AlQamar [54]:1-2)
Dalam versi lain, Abdullah Ibnu Mas’ud menuturkan latar belakang
ayat di atas (1-2).
“Pada masa Rasulullah di Mekah, bulan pernah terbelah. Orang-orang
Quraisy berkomentar dengan maksud menebak-nebak: ‘Ini adalah sihir Ibnu
Kabsyah. Ia telah menyihir kamu sekalian. Coba kalian tanya kepada para
pedagang yang baru kembali ke Mekah.’
Mereka pun bertanya kepada pedagang yang baru kembali ke Mekah
tentang penglihatan mereka kepada bulan yang terbelah tersebut. Para
pedagang itu menjawab, ‘Ya, kami telah melihat bulan itu terbelah.’ Atas
peristiwa tersebut, Allah Swt., menurunkan ayat 1-2 surah ini.”
Demikian riwayat Muhammad Ibnu Jarir, Abu Daud Al-Thayalisi dan
Baihaqi.
Dilihat dari konteks surah ini dengan surah sebelumnya, ada tiga hal
yang bersinggungan secara jelas:
(1)
Terdapat kesesuaian antara akhir surah yang terdahulu dengan
pembukaan Surah Al-Qamar, yaitu seputar pemberitahuan tentang
dekatnya hari kiamat. Jika dalam QS Al-Najm (53): 57, Allah Swt.,
berfirman “Telah dekat terjadinya hari kiamat”, maka pada awal surah
ini Allah berfirman, “Telah dekat datangnya saat itu.” Namun, dalam
ayat yang disebut terakhir ini, Allah menunjukkan bukti dekatnya hari
kiamat tersebut, yaitu dengan terbelahnya bulan.
Diterangkan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim (dari Anas r.a.):
“Orang-orang kafir meminta Rasulullah Saw., menunjukkan mukjizat
sebagai bukti kenabiannya, lalu bulan terbelah sebanyak dua kali.”
(2)
Terdapat kesesuaian nama dengan susunan surah, karena antara
bintang dan bulan itu berdekatan, sebagaimana berurutannya antara
Surah Al-Syams, Al-Lail, dan Al-Duhâ, sedangkan sebelumnya adalah
Surah Al-Fajr.
(3)
Surah Al-Qamar ini menjelaskan secara lebih terinci tentang umatumat terdahulu yang dihancurkan Allah lantaran mendustakan RasulRasul mereka. Isyarat tentang umat-umat terdahulu tersebut telah
disinggung Allah pada surah yang telah lalu, yaitu firman-Nya dalam
QS Al-Najm (53) :50-53, yang artinya:
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(50) Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum ‘Ad yang pertama;
(51) Dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya
(hidup); (52) Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya, mereka adalah
orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka; (53) Dan negerinegeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
Ini serupa dengan Surah Al-A’râf yang terletak sesudah Surah AlAn’âm, Surah Al-Syu’arâ’ setelah Surah Al-Furqân, dan Surah Al-Shâffât
setelah Surah Yâsîn.
Substansi
Tema surah ini, sebagaimana surah-surah Makkiyyah lainnya,
menekankan aspek akidah. Ini diawali dengan diturunkannya Al-Quran melalui
wahyu, ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah,
dan diakhiri dengan balasan pada hari kiamat, bukti-bukti azab orang-orang
kafir, dan bermacam-macam pahala, serta pemuliaan bagi orang-orang yang
bertakwa.
Pertama-tama surah ini mengabarkan tentang telah dekatnya waktu
hari kiamat. Ini ditandai dengan terbelahnya bulan yang menjadi salah satu
mukjizat terbesar dari Nabi Saw., sikap kaum musyrikin terhadap mukjizat
tersebut, dan menuding mukjizat tersebut sebagai sihir buatan, serta kelalaian
mereka terhadap peringatan-peringatan Al-Quran.
Penjelasan di atas disusul dengan perintah Allah Swt., kepada Nabi
Saw., agar berpaling dari orang-orang kafir dan musyrikin, mengingatkan
bahwa mereka akan dikumpulkan secara hina, seperti belalang yang
beterbangan dan berhamburan, dicela dengan ungkapan-ungkapan yang
menggetarkan dan menohok hati dan perasaan, serta membangkitkan rasa
takut, dan hati mereka diisi dengan rasa takut atas kengerian hari kiamat.
Allah lalu memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy dengan azab
yang serupa dengan (azab) yang pernah ditimpakan kepada umat-umat
terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh a.s., kaum ’Ad, Tsamud, kaum Nabi Luth
a.s., dan kaum Firaun sebagai balasan atas pendustaan mereka kepada para
Rasul yang diutus kepada mereka. Surah ini memilah dan memerinci kisahkisah tersebut dari yang lain, serta mengakhiri kisahnya dengan ungkapan
yang menimbulkan rasa takut, yaitu: “Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku
dan ancaman-ancaman-Ku.” (QS Al-Qamar [54]:16), lalu disambung dengan
ayat berikutnya, “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS Al-Qamar
[54]:17)
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Selanjutnya, surah ini mencela kaum musyrikin Quraisy atas kelalaian
mereka dari peringatan ini, mengingatkan pula kepada mereka dengan suatu
ancaman seperti pada umat-umat pendahulunya, yaitu pembunuhan dan
kehancuran di dunia, dan azab di akhirat yang jauh lebih dahsyat dan lebih
pahit. Ditambahkan pula kehinaan dan pelecehan itu dengan cara pembenaman
wajah mereka ke dalam neraka.
Surah ini mengakhiri uraiannya dengan penjelasan tentang: (1) bukti
prinsip keseimbangan dalam menciptakan segala sesuatu; (2) kecepatan
berlakunya perintah Allah seperti kedipan mata; (3) pentingnya nasihat dan
pengambilan pelajaran atas pembinasaan orang-orang yang durhaka;
(4) pengawasan seluruh amal perbuatan manusia di dalam kitab catatan
amal yang terjaga dan terpelihara; dan (5) penyampaian kabar gembira
kepada orang-orang yang bertakwa dengan balasan surga, kemuliaan di sisi
Allah Swt., yang Maha Merajai dan Maha Kuasa.
Ringkasnya, surah ini meliputi janji dan ancaman, juga nasihat serta
pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ancaman kepada orang-orang kafir
Quraisy dan orang-orang seperti mereka, dengan azab serupa yang ditimpakan
kepada umat pendahulunya, di samping berisi penghargaan kepada orangorang yang bertakwa di surga yang penuh kenikmatan.
Mukjizat Terbelahnya Bulan dan Sikap Kaum Musyrikin (Ayat 1-8)
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(1) Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan; (2) Dan jika
mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka
berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus;” (3) Dan mereka
mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan
telah ada ketetapannya; (4) Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka
beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran); (5) Itulah
suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna
(bagi mereka); (6) Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika)
seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak
menyenangkan (hari pembalasan); (7) Sambil menundukkan pandanganpandangan mereka ke luar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang
beterbangan; (8) Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orangorang kafir berkata, “Ini adalah hari yang berat.” (QS Al-Qamar [54]:1-8)
Penjelasan Ayat
Allah Swt. memberitakan tentang telah dekatnya hari kiamat dan hampir
berakhirnya kehidupan dunia ini:

     
 
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. 1 (QS Al-Qamar [54]: 1)
Maksud kalimat “iqtarabat al-sâ’at” pada penggalan ayat di atas bahwa
waktu terjadinya kiamat itu telah dekat dan dekat pula masa musnahnya
kehidupan dunia ini. Dengan kata lain, waktu datang hari kiamat telah dekat
dikaitkan dengan masa kenabian Muhammad Saw, sebagai Rasul yang terakhir.
Ini sebagaimana tersirat dalam firman Allah Swt. QS Al-Nahl [16]: 1), “Telah
pasti datangnya ketetapan Allah. Maka janganlah kamu meminta agar
disegerakan (datang)nya.” Dan firman-Nya dalam QS Al-Anbiyâ` (21): 1, “Telah
dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka
berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).”
Abu Bakar Al-Bazzar (dari Anas r.a.) meriwayatkan, Rasulullah Saw.
pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Matahari, saat itu, hampir
tenggelam di arah barat, dan tampak hanya sebagian kecil yang tersisa.
Beliau bersabda, “Demi jiwaku yang berada di dalam genggaman-Nya.
Tidak ada masa dari dunia ini yang masih tersisa kecuali waktu yang sudah
dilampaui, sebagaimana tersisanya waktu pada hari ini dari waktu yang telah
dilalui. Dan kita tidak melihat matahari itu melainkan sebagian kecil saja yang
masih tersisa.”
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Ada hadis yang lain sebagai kebalikan dari hadis tersebut. Riwayatnya
disampaikan oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim dari Sahal Ibnu Sa’d. Ia
berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda, Aku diutus Allah Swt.,
sebagai Rasul, sementara jangka waktu datang hari kiamat seperti ini.”
Beliau lalu mengisyaratkan dengan dua jari tangannya, yaitu telunjuk
dan jari tengah. Dari hadis itu, ada yang berpendapat bahwa maksud isyarat
Nabi Saw. itu adalah proses kiamat telah terjadi.
Allah Swt. memberitahukan pula tentang terbelahnya bulan sebagai
mukjizat Nabi Saw.: … dan telah terbelah bulan (QS Al-Qamar [54]: 1).
Artinya, bulan telah terbelah sebagai bentuk mukjizat Nabi Saw. Ini tanda
bukti nyata dekatnya hari kiamat dan kemungkinan terjadinya dalam waktu
yang tidak lama. Maksud dekatnya waktu kiamat, meski telah berlangsung
dalam jangka waktu 15 abad hingga saat ini, adalah segala sesuatu yang
datangnya itu tentu “dekat”, karena akan dijumpai.
Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan lai nnya (dari Anas r. a.)
meriwayatkan saat penduduk Mekah meminta kepada Nabi Saw., untuk
memerlihatkan mukjizatnya. Nabi Saw. memerlihatkan kepada mereka
rembulan yang terbelah menjadi dua, sehingga mereka dapat melihat
Gunung Hira‘ di sebelah Gunung Nur yang terkenal di Mekah, berada di
tengah-tengah dua belahan rembulan itu.
Riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas’ud, mengisahkan tentang
bulan yang terbelah di masa Rasulullah Saw., menjadi dua bagian. Sebagian
berada di atas gunung, sebagian lagi berada di bawahnya. Lalu Rasulullah
Saw., bersabda, “Saksikanlah (bulan itu).”
Terhadap hadis tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa
maksud hadis itu adalah pemberitahuan bahwa bulan akan terbelah.
Pada ayat berikutnya Allah Swt. menjelaskan sikap orang-orang kafir
dan penentangan mereka terhadap mukjizat tersebut dengan firman-Nya,

       
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat),
mereka berpaling dan berkata “(Ini adalah) sihir yang terus menerus.” (QS
Al-Qamar [54]: 2)
Maksudnya, apabila orang-orang musyrik melihat tanda-tanda kenabian
dan bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw., maka mereka berpaling dan
enggan memberi pembenaran dan mengimani bukti tersebut. Mereka berdalih,
dengan maksud mendustakan “ini semua adalah sihir yang sangat kuat dan
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tidak terungguli.”
Ayat di atas merupakan bantahan atas orang-orang musyrik yang
menuntut bukti atau mukjizat. Para ahli tafsir berkata, ketika bulan itu terbelah,
orang-orang musyrik berkomentar, “Muhammad telah menyihir kita.”
Maka, Allah Swt., berfirman, “Jika mereka melihat bukti/mukjizat itu…”,
yaitu terbelahnya bulan.
Allah Swt. menegaskan pendirian mereka ini dengan firman-Nya:

       
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang
tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. (QS Al-Qamar [54]: 3)
Artinya, apabila kebenaran datang kepada mereka, mereka
mendustakannya. Mereka mengikuti pandangan yang telah disimpangkan
oleh hawa nafsu. Pemikiran mereka, Muhammad adalah tukang sihir atau
tukang tenung. Pendapat mereka yang menyimpang itu disebabkan kebodohan
dan kepicikan akal pikiran mereka. Allah mengancam dan mengabarkan kepada
mereka bahwa segala sesuatu yang mencapai puncaknya akan diberi balasan
yang setimpal. Kebajikan akan ditetapkan bagi ahli kebajikan, dan sebaliknya
kejahatan akan dipastikan bagi ahli kejahatan.
Firman Allah Swt., wa kullu amr mustaqarr (sedang tiap-tiap urusan
telah ada ketetapannya), merupakan tambahan penolakan, atau bantahan
lanjutan, atas orang-orang musyrik yang mendustakan. Pendustaan mereka
itu tidak ada gunanya, sebab segala sesuatu itu pasti ada ujungnya.
Persoalan Nabi Muhammad Saw., akan berujung kepada suatu kenyataan
bahwa beliau berada di atas kebenaran, sedang mereka berada di dalam
kebatilan.
Di dalam ayat ini, terdapat pelipur lara bagi Nabi Saw., dan kabar
gembira bagi beliau bahwa kemenangan akan menyertainya di dunia. Di
samping itu, beliau dan para pengikutnya akan mendapatkan kedudukan yang
tinggi dan surga di akhirat nanti.
Allah Swt., selanjutnya, mencela orang-orang kafir atas kekafiran dan
kesesatan mereka yang terus menerus:

       
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di
dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran). (QS Al-Qamar [54]: 4)
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Orang-orang kafir Mekah telah mengetahui umat terdahulu yang
mendustakan Rasul-Rasul mereka. Penderitaan, atau azab, yang akan
ditimpakan telah termaktub di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya cukup untuk
menghentikan kejahatan mereka – di samping Al-Quran berisi larangan,
peringatan, dan nasihat dari tindak kemusyrikan, penyembahan berhala,
kemaksiatan, dan terombang-ambing dalam kedustaan.
Allah Swt. menerangkan berita-berita tentang umat terdahulu:

       
Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak
berguna (bagi mereka). (QS Al-Qamar [54]:5)
Berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran beserta kandungan
pelajaran, nasihat, dan petunjuknya, merupakan hikmah yang sempurna; tiada
kekurangan dan kesalahan. Tetapi, peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat
bagi orang-orang yang menentangnya. Penolakan mereka telah memalingkan
mereka dari kebenaran. Penggunaan kata “mâ” yang menunjukkan negasi
itu, boleh dimaknai sebagai kata tanya untuk maksud penolakan. Dengan kata
lain, peringatan apa lagi yang dapat berguna bagi orang-orang yang
melampaui batas?
Ayat lain yang setara dengan penjelasan di atas, adalah
… tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi
peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS Yûnus [10]: 101)
Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya agar berpaling dan tidak melayani
ajakan berdebat yang biasa mereka lakukan:

         
Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru
(malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari
pembalasan). (QS Al-Qamar [54]: 6)
Allah Swt., melalui wahyu di atas seolah berfirman, “Wahai Muhammad,
berpalinglah dari mereka. Jangan mempersulit dirimu dengan berdakwah
kepada mereka. Peringatan kamu tidak akan memengaruhi sikap dan tindakan
mereka. Suruhlah mereka menunggu, dan jelaskan kepada mereka, saat
Malaikat Israfil menyeru kepada sesuatu yang mengerikan, yang akan
membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka tidak memiliki pengetahuan
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seperti itu sebelumnya, tempat hisab (perhitungan amal manusia di dunia)
yang menakutkan, dan mengandung ujian dan kengerian-kengerian saat itu
berlangsung.”
Kondisi hisab itu dijelaskan secara rinci:

    
      
 
Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan
seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. (QS Al-Qamar [54]: 7)
Pada hari hisab tersebut, orang-orang kafir yang ke luar dari kuburan
mereka sambil menundukkan pandangan lantaran merasa terhina. Saking
banyak jumlahnya, mereka berhamburan ke luar dari kuburan, berlarian tanpa
aturan menuju tempat hisab. Keadaan mereka seperti belalang yang
beterbangan.
Allah Swt. menjelaskan keadaan mereka dengan menerangkan
komentar orang-orang kafir pada saat yang mengerikan itu:

         
Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata,
“Ini adalah hari yang berat.” (QS Al-Najm [54]:8)
Orang-orang kafir datang tergopoh-gopoh menuju sang Penyeru
(Malaikat Israfil) tepat pada waktunya. Mereka berkata, “Ini adalah hari yang
menyulitkan dan mengerikan bagi orang-orang kafir, namun tidak demikian
bagi orang-orang yang beriman.”
Sesuai dengan ayat di atas, Allah Swt. berfirman dalam QS AlMuddatstsir (74): 9-10:
(9) Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit; (10) Bagi
orang-orang kafir lagi tidak mudah.
Dari ayat ini, secara tersirat, dapat dipahami bahwa hari hisab itu bagi
orang yang beriman adalah hari yang mudah dan ringan.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik beberapa hikmah dan nasihat
sebagai berikut:
(1)
Hari kiamat sudah dekat, karena setiap yang akan datang adalah dekat.
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
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Waktu terjadinya kiamat lebih dekat dibanding umur dunia yang telah
dilaluinya. Dan berlangsungnya waktu puluhan abad setelah turunnya
ayat ini dan lainnya, bilangannya tidak bisa dihitung dibanding dengan
umur dunia yang telah melewati sekira lima miliar tahun lalu.
Terbelahnya bulan di Mekah pada masa hidup Rasulullah Saw.,
merupakan mukjizat beliau.
Firman Allah Swt., “Dan jika mereka (orang-orang musyrik) melihat
suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling…” (QS Al-Qamar [54]: 2):
menunjukkan kaum musyrikin benar-benar telah melihat terbelahnya
bulan.
Ibnu Abbas r.a. menjelaskan, kaum musyrikin berkumpul dan
mengelilingi Rasulullah Saw. Mereka menantang, “Jika engkau benar
(seorang Nabi dan Rasul), maka coba engkau belah bulan itu menjadi
dua bagian; separo bulan berada di atas Abu Qubais dan separonya
lagi di atas Qu’aiqa’an.”
Rasulullah bertanya untuk meyakinkan mereka, “Apakah kalian akan
beriman, jika saya dapat melakukan permintaan kalian?”
Mereka menjawab, “Ya, kami akan beriman.”
Saat itu tengah malam bulan purnama. Rasulullah Saw. lalu memohon
kepada Allah Swt. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bagian.
Rasulullah Saw. pun berseru, “Hai Fulan dan Fulan, saksikanlah apa
yang kalian minta.”
Hadis ini dipertegas dengan hadis dari Ibnu Mas’ud yang telah disajikan
pada latar belakang turun surah ini.
Kaum musyrikin tidak memiliki cara lain untuk mendustakan mukjizat
terbelahnya bulan kecuali menyebutnya sebagai sihir yang sangat rapih
dan kuat.
Kaum musyrikin mendustakan Nabi mereka, mengikuti kesesatan dan
pemikiran batil bahwa terbelahnya bulan sebagai gerhana yang biasa
dialami.
Allah Swt. mengancam mereka: “Segala sesuatu itu telah ditetapkan.”
Segala amal ditetapkan kepada pelakunya. Orang yang berbuat baik
ditetapkan bagi ahli surga. Pelaku kejahatan ditetapkan sebagai ahli
neraka. Segala sesuatu akan sampai kepada tujuan. Urusan Muhammad
Saw. akan sampai pada batas “kebenarannya”. Urusan mereka akan
sampai pada kebatilan dan kesesatan mereka.
***
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Mengulang Kembali Kisah-Kisah Umat Terdahulu yang Mendustakan
Rasul
Kisah Kaum Nabi Nuh a.s. (Ayat 9-17)

          
          
           
           
            
     
(9) Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh, maka mereka
mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, “Dia seorang gila dan dia
sudah pernah diberi ancaman); (10) Maka dia mengadu kepada Tuhannya:
Bahwa dirinya ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah
(ia); (11) Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air
yang tercurah; (12) Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air,
maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan;
(13) Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan
paku; (14) Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi
orang-orang yang diingkari (Nuh); (15) Dan sesungguhnya telah Kami jadikan
kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil
pelajaran? (16) Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancamanKu; (17) Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran,
maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 9-17)
Latar dan Konteks
Setelah secara umum menjelaskan peringatan keras melalui
pemberitaan tentang umat-umat terdahulu yang telah mendustakan RasulRasul yang diutus kepada mereka, Allah Swt., menceritakan ulang kisah
sebagian Nabi-Nabi-Nya dengan terperinci, melalui empat kisah: kisah kaum
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Nabi Nuh a.s., kaum ‘Ad, kaum Tsamud, dan kisah kaum Nabi Luth a.s.
Tujuan pengulangan kisah itu untuk menjelaskan keadaan Rasulullah
Saw. yang sama dengan Rasul-Rasul terdahulu: berhadapan dengan kaum
mereka masing-masing. Selain itu, berisi ancaman terhadap kaum musyrikin
penduduk Mekah dan lainnya yang mendustakan Rasul-Rasul yang diutus
kepada mereka.
Agak berbeda dengan Wahbah Al-Zuhaili, Al-Maraghi menambahkan,
kisah itu disampaikan kepada Rasulullah Saw. untuk menjelaskan, tindakantindakan umat beliau bukanlah persoalan yang baru. Tindakan dan penolakan
umat sebelumnya kepada Nabi mereka jauh lebih besar dan lebih dahsyat.
Di samping itu, para Nabi terdahulu pun menerima perlakuan dan ujian
penderitaan, dari umatnya, seperti yang dialami beliau. Oleh karena itu, beliau
tidak perlu berputus asa, tidak bertindak konyol dan sia-sia. Sebagaimana
firman Allah Swt., Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu
karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman
kepada keterangan ini (Al-Quran) (QS Al-Kahfi [18]: 6).
Kisah ini mengandung ancaman kepada musyrikin Mekah, lanjut AlMaraghi. Sekiranya tidak segera bertaubat, mereka akan ditimpa azab seperti
yang dialami orang-orang yang mendustakan Rasul mereka. Sedangkan, Nabi
dan pengikutnya yang beriman akan diselamatkan Allah Swt., dari siksa yang
ditimpakan kepada umat yang durhaka (Al-Maraghi, X, t.t.: 82).
Penjelasan Ayat

         
 
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka
mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, “Dia seorang gila dan dia
sudah pernah diberi ancaman.” (QS Al-Qamar [54]: 9)
Dalam ayat ini, Allah Swt. seolah berfirman kepada Nabi Saw., “Hai
Muhammad! Kaum sebelummu, kaum Nabi Nuh a.s., telah mendustakan RasulRasul yang diutus kepada mereka. Mereka telah mendustakan hamba-Ku,
Nuh a.s. Mereka menuduhnya sebagai orang gila, melarang, dan menghalanghalangi pelaksanaan dakwahnya dengan berbagai gangguan, cacian, dan teror.”
Mereka mengancam beliau dengan mengatakan “Sungguh jika kamu tidak
(mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orangorang yang dirajam.” (QS Al-Syu’arâ’ [26]: 116)
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Al-Nasafi (XXVIII, t.t.: 378 dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah versi 328),
memaknai pengulangan kata “kadzdzaba”, baik dengan imbuhan ta’ terbuka
maupun waw jamak. Di setiap kurun waktu ada pendustanya masing-masing.
Dengan makna lain, kaum Nabi Nuh a.s. telah mendustakan para Rasul
sebelumnya, dan mendustakan Nabi Nuh a.s. – karena termasuk salah seorang
Rasul.
Atas tindakan kaumnya, Nabi Nuh a.s. hilang kesabarannya. Ia mengadu
kepada Tuhannya:

     
Maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwa aku ini adalah orang yang
dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku). (QS Al-Qamar [54]: 10)
Nabi Nuh a.s. mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah
Swt., “Aku berada di dalam posisi lemah untuk menghadapi umat yang
menentang dakwahku. Maka tolonglah aku untuk memenangkan agama-Mu
dan balaslah rasa dendam mereka kepadaku dengan siksa dari sisi-Mu.”
Dengan redaksi yang sedikit berbeda, Al-Maraghi (X, t.t.: 82)
menjelaskan. Nabi Nuh a.s. mengadu kepada Allah Swt, “Sesungguhnya
kaumku telah mengalahkan aku karena kedurhakaan mereka yang terus
menerus. Aku juga tidak sanggup menghadapi mereka. Maka, kalahkan mereka
dengan azab dari-Mu atas kekufuran mereka kepada-Mu.”
Nabi Nuh a.s. mengajukan permohonan kepada Allah Swt. untuk
mengalahkan mereka, setelah mengetahui kedurhakaan mereka dan
kesesatannya terus berlanjut. Allah Swt. mengabulkan permohonan Nabi Nuh
a.s.:

      
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
(QS Al-Qamar [54]: 11) 2
Allah mencurahkan air hujan yang deras dan banyak kepada mereka.
Ungkapan ini merupakan bentuk majazi (bukan ungkapan yang sebenarnya),
untuk melukiskan derasnya hujan yang diturunkan dari langit. Allah Swt.,
menerangkan keadaan air yang memancar dari bumi dan pertemuannya
dengan air yang turun dari langit, sebagai berikut:
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Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, maka bertemulah air-air
itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. 3 (QS Al-Qamar [54]: 12)
Menurut Al-Maraghi (X, t.t.: 83), Allah Swt. menjadikan bumi itu
semuanya seakan berbagai mata air yang terus memancar. Air yang turun
dari langit itu bertemu dengan air yang memancar dari bumi, atas perintah
Allah yang telah ditetapkan-Nya, untuk membinasakan mereka dengan air
bah atau banjir besar.
Ringkasnya, kata Al-Maraghi, Allah Swt., mengirimkan hujan dari awan
(langit) dengan deras, dan mengeluarkan air dari bumi melalui mata-mata
airnya. Akibatnya, air hujan dan air dari tanah itu bersatu, dan berubah,
menjadi air bah atau banjir besar di muka bumi. Dengan banjir itu, Allah
menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Pengikutnya yang setia selamat dari banjir
tersebut, dengan perahu yang dirancang dan dibuat Nabi Nuh sebelum itu.
Kisah ini diisyaratkan pula pada Surah Hud secara terinci. Di dalam ayat ini
diisyaratkan sebagai berikut:

     
Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat papan dan paku. (QS
Al-Qamar [54]: 13)
Allah Swt., menyelamatkan Nuh dari bahaya banjir itu dengan
mengangkutnya ke atas perahu yang terbuat dari papan kayu dan paku.
Ayat yang senada dengan penjelasan ini adalah firman Allah dalam QS
Al-Ankabût (29): 15:
“…maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang berada di dalam
bahtera…”
Selanjutnya, Allah Swt., mengungkapkan perlindungan-Nya kepada Nuh
dan pengikutnya:

      

Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi siapa yang
diingkari (Nuh). (QS Al-Qamar [54]: 14)
Perahu yang berlayar dengan membawa Nuh a.s. dan pengikutnya di
bawah penglihatan dan pengawasan Allah Swt. Ini balasan hukuman pada
kekufuran kaumnya. Pembelaan Allah kepada Nuh a.s., sebagai nikmat dari
Allah. Sedangkan mendustakannya, merupakan kekufuran atau penolakan
terhadapnya (nikmat itu).
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Ini menunjukkan bahwa menempuh sabab musabab untuk memeroleh
hasil adalah hal yang penting. Namun, itu pun memerlukan pemeliharaan
Allah, pengawasan, dan penjagaan-Nya.
Allah Swt. menyebutkan bahwa Dia mengabadikan perahu itu sebagai
ibrah, pelajaran bagi generasi sesudah mereka. Allah Swt., berfirman:

      
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah
yang mau mengambil pelajaran. (QS Al-Qamar [54]: 15)
Allah Swt. menjadikan kapal yang mengangkut Nuh a.s., dan
pengikutnya, sebagai pelajaran bagi umat sesudah mereka, agar merenungkan
dan mengambil pelajaran. Umat yang akan datang diingatkan agar tidak
menempuh jalan yang mereka tempuh, jalan kekufuran kepada Allah, dan
mendustakan Rasul-Rasul-Nya. Mereka akan ditimpakan hukuman seperti yang
dialami dan diderita generasi pendahulunya. Orang seharusnya mengambil
pelajaran dari ayat ini, merenungkan dan memikirkan dengan mendalam akibat
dari perbuatan mendustakan Rasul-Rasul Allah dan menolak keesaan-Nya?
(Al-Maraghi, X: 84)
Menurut Qatadah, sebagaimana dikutip Al-Zuhaili, Allah mengabadikan
kapal Nabi Nuh a.s. itu agar diketahui generasi umat ini. Adapun Ibnu Katsir
berpendapat, secara lahirnya bahwa yang dimaksud dengan kapal/perahu
dalam ayat ini, adalah jenis perahu atau kapal itu sendiri. Sebagaimana firmanNya:
Dan suatu tanda (kebesaran) Allah bagi mereka sesungguhnya Kami angkut
anak-anak mereka dalam bahtera yang mereka kendarai. Dan Kami ciptakan
untuk mereka seperti itu (pula) apa-apa yang mereka kendarai. (QS Yâsin
[36]: 41-42)
Sesungguhnya, tatkala air naik, Kami naikkan kamu dalam bahtera, agar Kami
jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan diterima oleh telinga-telinga
yang suka menerima. (QS Al-Hâqqah [69]: 11-12)
Allah Swt., menerangkan tentang kerasnya hukuman dan azab-Nya:

 
    
Maka alangkah hebatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS AlQamar [54]: 16)
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Ayat di atas ditafsirkan Al-Zuhaili bahwa Allah berfirman, “Hai orang
yang mendengarkan, perhatikanlah bagaimana dahsyatnya azab-Ku kepada
orang yang mengingkari-Ku, mendustakan Rasul-Rasul-Ku, dan tidak
mengambil pelajaran dari peringatan yang dibawa oleh para rasul. Coba
kalian perhatikan bagaimana Aku mengalahkan mereka, membalas dendam
atas mereka, dan bagaimana pula dengan peringatan-peringatan-Ku?”
Kalimat tanya di dalam ayat ini digunakan untuk maksud mencela
dan menakut-nakuti. Kata azab di dalam ayat ini berbentuk mufrad/tunggal,
sehingga tidak berbunyi anwa’u azabi (macam-macam azab-Ku). Kata
nuzur atau peringatan diungkapkan dalam bentuk jamak, sebagai isyarat
bahwa rahmat Allah melebihi murka-Nya, karena banyaknya peringatan
yang diungkapkan seseorang kepada yang diberi peringatan. Itu
menunjukkan kasih sayangnya kepada yang diberi peringatan.
Pada ayat berikut, Allah Swt. menyebutkan kisah-kisah dan
perumpamaan dengan tujuan untuk menjadi ibrah atau pelajaran, dan
bukan sekadar membaca kisah sejarah (Al-Maraghi, X, t.t.: 85). Allah
Swt. berfirman,

       
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka
adakah yang mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 17)
Allah Swt. memudahkan redaksi Al-Quran, menyederhanakan maknamaknanya, dan memuat berbagai pelajaran dan nasihat, agar menjadi
pelajaran bagi orang yang hendak mengambil dan merenungkan pelajaran
yang dikandungnya.
Al-Zuhaili menambahkan bahwa di dalam ayat di atas mengandung
perintah untuk mempelajari Al-Quran, memperbanyak membacanya, dan
bergegas untuk mengkajinya dengan sungguh-sungguh. Ini ditegaskan dalam
beberapa ayat lain di bawah ini:
Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supaya mereka memerhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS Shâd [38]: 29)
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu,
agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada
orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya
kepada kaum yang membangkang. (QS Maryam [19]: 97)
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Ibnu Abbas r.a. berkata, “Kalaulah Allah tidak memudahkan Al-Quran
bagi lidah manusia, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu berbicara
dengan kalamullah (wahyu: Al-Quran).”
Menurut Al-Naisaburi di dalam kitab “Gharaib Al-Quran” yang dikutip
Al-Zuhaili, pengulangan firman-Nya, wa laqad yassarna al-Quran… (Dan
sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran…), di beberapa tempat di dalam
surah ini, merupakan peringatan yang terus diperbarui. Para pembaca AlQuran hendaknya mengambil pelajaran dan nasihatnya. Di samping itu,
memberitahukan umat-umat yang telah dibinasakan, sebagai ibrah (pelajaran)
atas nasib mereka.
Demikian pula halnya dengan pengulangan dalam Surah Al-Rahmân
ketika menyebut nikmat-nikmat Allah Swt. Dan dalam Surah Al-Mursalât ketika
menyebut ayat-ayat Allah. Ini dapat menggambarkan secara kuat di dalam
benak, dan terpelihara di dalam hati, dan dapat diungkapkan di setiap
kesempatan yang diinginkan.
Sementara itu, kisah-kisah Al-Quran itu sendiri berapa kali diulang dalam
berbagai redaksi dan ungkapan yang beragam, baik secara singkat maupun
secara panjang lebar. Semua itu ditujukan untuk memantapkan nasihat kisah
tersebut di dalam hati. Selain itu, peringatan mengingatkan orang yang lupa.
Dengan catatan, di tempat tertentu diberi tambahan yang perlu, dan yang
belum disebutkan pada bagian sebelumnya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas membawa hikmah dan pesan:
Nabi Nuh a.s., pada zaman dan awal kenabiannya, adalah satu-satunya
hamba Allah Swt. yang mengesakan-Nya, sedangkan kaumnya adalah
yang pertama-tama mendustakan Rasul-Rasul. Oleh karena itu, Allah
Swt. memuliakan Nabi Nuh a.s. dengan sebutan “hamba”, dengan
menyandarkan kata “Kami” di belakangnya.
Orang-orang musyrik menyifati Nabi Nuh a.s. sebagai orang gila, sebagai
isyarat bahwa beliau telah membawa bukti dan mukjizat atas kebenaran
kenabiannya. Namun, mereka sendiri merasa lemah dan tidak berdaya
untuk mengalahkannya. Artinya, kalau hati orang telah menolak seorang
Nabi/Rasul, maka orang itu akan mencari-cari alasan dan tuduhan
kepadanya guna menutupi kelemahannya.
Ketika kaumnya menghalang-halangi dakwahnya, Nabi Nuh mengadu
kepada Rabb-nya dan meminta bantuan untuk mengalahkan mereka.
Permohonan tersebut dikabulkan Allah Swt. dengan segera
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(5)

(6)
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memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu. Menenggelamkan mereka
yang durhaka dengan air bah yang datang dari langit, dan pancaran
mata air-mata air dari bumi, yang kemudian menyatu sehingga menjadi
banjir sesuai iradat-Nya. Ini lantaran Allah mengetahui pendustaan
mereka kepada Rasul-Nya.
Allah Swt. menyelamatkan Nabi Nuh a.s. dan pengikutnya yang beriman,
dengan cara mengangkutnya ke dalam perahu yang terbuat dari kayu
yang diperkuat dengan paku, di bawah pengawasan dan pemeliharaan
Allah Swt. Tindakan tersebut merupakan balasan atas kesabaran Nabi
Nuh a.s. ketika menghadapi ulah kaumnya yang menentang risalah
kenabiannya, juga sebagai azab bagi orang-orang kafir atas kekufuran
mereka.
Allah Swt. menjadikan peristiwa ini atau perahu Nabi Nuh a.s., sebagai
ibrah atau pelajaran bagi generasi berikutnya. Menurut Qatadah, Allah
Swt. mengabadikan perahu tersebut di Baqirda, sebuah tempat di
Jazirah Arab, sebagai pelajaran dan bukti kebenaran Al-Quran, sehingga
dapat disaksikan oleh generasi awal umat yang terakhir ini.
Setelah menuturkan kisah ini, Allah Swt. mengakhiri surat ini dengan
menjelaskan dua hal;
Pertama, penjelasan dahsyatnya azab Allah. Dan berulang-ulangnya
peringatan Allah Swt., sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada
manusia.
Kedua, penegasan bahwa Al-Quran itu dimudahkan redaksi dan
ungkapannya agar dapat dipahami dan diambil pelajaran atau
nasihat yang dikandungnya. Al-Quran dimudahkan untuk dihafalkan
bagi orang yang mau.
Sa’id Ibnu Jubair berkata, “Tidak ada suatu kitab pun dari kitab-kitab
Allah yang mudah dibaca (atau dihapal di luar kepala) melainkan AlQuran.”
Ini menunjukkan Allah Swt. memberi kemudahan kepada umat ini
untuk menghafal kitab-Nya dan merenungkan kandungannya. Maka
adakah orang yang mau membacanya? Adakah orang yang mau
mengambil pelajaran dari isinya? Pertanyaan ini diulang Allah Swt.
berkali-kali dalam Surah Al-Qamar, untuk peringatan dan
memahamkannya di dalam hati.
***
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Kisah Kaum ‘Ad, Umat Nabi Hud (Ayat 18-22)

            
            
          
(18) Kaum ‘Ad telah mendustakan, maka betapa hebatnya azab-Ku dan
ancaman-ancaman-Ku (kepada mereka); (19) Sesungguhnya Kami telah
mengirim angin yang kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus
menerus; (20) Yang menumbangkan manusia seolah-olah mereka pohon
kurma yang tumbang; (21) Maka betapa hebatnya siksaan-Ku dan ancamanancaman-Ku; (22) Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran ini untuk
peringatan, maka adalah seorang yang mau mengambil pelajaran? (QS AlQamar [54]: 18-22)
Substansi
Allah Swt. pada ayat-ayat yang lalu menjelaskan pendustaan kaum
Nabi Nuh a.s. Kisahnya mengawali surah ini. Faktor pendustaan ini memang
lebih mengena dan tepat bagi mereka, karena Nabi Nuh a.s. telah menyeru
mereka selama hampir 1000 tahun. Tapi, mereka terus menerus mendustakan
beliau. Maka pada ayat-ayat yang sedang dibahas, Allah Swt., melanjutkan
penjelasan-Nya tentang kisah kaum ‘Ad, yaitu kaum Nabi Hud a.s. sebagai
penegasan atas nasihat dan pelajaran yang dikandungnya.
Kisah ini juga berfungsi sebagai penjelasan bagi orang-orang musyrik
yang mendustakan Rasul di kota Mekah, dan yang sejenis mereka, bahwa
nasib akhir dari orang-orang yang mendustakan Rasul adalah kehancuran
dan kebinasaan tanpa membeda-bedakan suku, kaum, atau bangsa.
Ditambahkan oleh Al-Maraghi (X, t.t.: 86), kehancuran dan kebinasaan
kaum yang mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka adalah sunatullah
meski penyebabnya berbeda-beda. Ahli tafsir tersebut di atas menuturkan
peribahasa Arab yang artinya “Barang siapa tidak mati terbunuh dengan
pedang, maka ia akan mati dengan penyebab lain. Penyebab kematian itu
bermacam-macam, tetapi (yang pasti) kematian hanya itu satu.” Ini berarti
bahwa kehancuran suatu kaum sudah pasti, meskipun faktor penyebabnya
dan jenis azabnya bisa berbeda-beda.
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Penjelasan Ayat

      
 
Kaum ‘Ad telah mendustakan, maka betapa hebatnya azab-Ku dan ancamanancaman-Ku (QS Al-Qamar [54]: 18)
Kaum ‘Ad mendustakan Nabi mereka, Nabi Hud a.s., dan ajaran yang
dibawanya dari Allah Swt. – sebagaimana kaum Nabi Nuh a.s. telah
mendustakan Nabi mereka sebelum ini. Allah Swt., seakan-akan berfirman,
“Perhatikanlah, hai kaum Quraisy, bagaimana hebatnya azab-Ku dan hukumanKu kepada mereka semua atas kekufuran mereka kepada Allah Swt. dan atas
pendustaan mereka kepada Nabi mereka, Hud a.s. Dan perhatikan pula
acaman-ancaman Ku kepada orang yang menempuh jalan seperti mereka
dengan hukuman sejenis yang akan menimpa mereka.”
Di dalam ayat ini, demikian Al-Maraghi (X, t.t.: 86) berkomentar,
terdapat bimbingan kepada hati orang-orang yang mendengarnya: untuk
menyimak informasi yang akan disampaikan (sebelum disampaikan
kisahnya), dan memberi kesan yang mendalam dari peristiwa mereka
(setelah kisah itu disampaikan). Ayat 18 ini seakan-akan berbunyi: “Kaum
’Ad telah mendustakan (Rasul), maka perhatikanlah betapa hebatnya azabKu dan ancaman-Ku kepada mereka dengan azab itu sebelum datang dan
ditimpakan kepada mereka.”
Allah Swt. memerinci kisah yang panjang itu:

         
Sesungguhnya Kami telah mengirim angin yang kencang kepada mereka pada
hari nahas yang terus menerus. 4 (QS Al-Qamar [54]: 19)
Allah Swt. telah mengirim kepada kaum ‘Ad (yang terus menerus dalam
kesesatan dan kufur), angin yang sangat kencang lagi sangat dingin di hari
nahas. Angin itu terus menerus menerpa mereka, sehingga membinasakan
mereka.
Senada dengan ayat di atas, Allah Swt. berfirman:
Lalu Kami kirim atas mereka angin kencang yang sangat dingin pada hari-hari
nahas, supaya Kami merasakan kepada mereka azab yang hina dalam
kehidupan dunia… (QS Fushshilat [41]:16)
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Yang Dia timpakan kepada mereka tujuh malam dan delapan hari berturutturut… (QS Al-Hâqqah [69]: 7)
Konon, ada pandangan bahwa dari hari-hari itu ada yang dianggap
hari sial. Pernyataan itu tidak dapat dibenarkan sedikitpun, karena hari-hari
itu milik Allah Swt. Tidak ada hari yang bahaya. Tidak ada hari yang harus
dihindari. Tidak ada hari keberuntungan atau hari nahas. Tiada hari berlalu
melainkan ada orang yang untung dan ada orang yang nahas. Keduanya terjadi
sesuai dengan apa yang Allah Swt. takdirkan, baik kejadian yang baik maupun
peristiwa yang buruk.

      
Yang menumbangkan manusia seolah-olah mereka pohon kurma yang
tumbang. (QS Al-Qamar [54]: 20)
Angin yang sangat kencang lagi dingin itu telah menumbangkan mereka
seperti pohon-pohon kurma yang tumbang dan telah tercerabut dari tanah.
Menurut Al-Maraghi (X, t.t.: 87), ayat di atas mengandung isyarat bahwa
angin yang sangat kencang dan sangat dingin itu telah mematahkan kepala
mereka, sehingga kepala terpisah dari badannya. Ini mengandung isyarat
bahwa kaum ’Ad itu badannya tinggi dan besar seperti pohon kurma. Mereka
telah menginjakkan dan membenamkan kakinya ke dalam tanah untuk
menahan kencangnya angin, meski akhirnya tumbang juga. Angin yang dingin
itu menjadikan mereka seperti kayu yang kering dan rapuh lantaran saking
dinginnya.
Allah Swt. menerangkan kengerian azab dan ancaman-Nya setelah
menjelaskan keduanya melalui firman-Nya:

    
Maka betapa hebatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS Al-Qamar
[54]: 21)
Allah seakan-akan berfirman, “Lihatlah dan perhatikan bagaimana
dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.” Allah Swt. mengulang-ulang
firman-Nya ini untuk memantapkan keseriusannya. Ini merupakan hal yang
lazim dalam pembicaraan, baik dalam hal nasihat dan bimbingan, maupun
ancaman dan tantangan. Bagian yang pertama mengisyaratkan akan azab di
dunia, sedangkan bagian yang kedua mengisyaratkan azab akhirat (Al-Maraghi,
X, t.t.: 87-88).
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Allah Swt. mengulang kembali penjelasan akan mudahnya mengenal
dan mengetahui hal itu (peringatan dan nasihat, serta ancaman) melalui AlQuran:

        
Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan, maka
adakah seorang yang mau mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 22)
Allah memudahkan Al-Quran agar manusia dapat mengambil peringatan
dan nasihat di dalamnya. Di samping itu, dijelaskan pula janji baik dan janji
buruk yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, apakah ada orang yang mau
mengambil pelajaran?
Ada pemahaman lain dari ayat ini: Allah telah memudahkan Al-Quran
untuk dihapal, dan akan membantu siapa yang mau menghapalnya. Tetapi,
apakah ada orang yang berminat untuk menghapalnya?
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas memberi bimbingan kepada kita berupa hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1)
Kabilah ‘Ad dari kaum Nabi Hud a.s. telah mendustakan Rasul mereka,
Nabi Hud a.s. sendiri. Mereka berhak mendapat hukuman. Allah Swt.
segera mengancam mereka dengan firman-Nya, “Betapa hebatnya
azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.”
(2)
Jenis azab yang diturunkan Allah Swt. kepada kaum ‘Ad adalah angin
taufan yang sangat dingin dan keras bunyinya, terjadi di hari yang
nahas bagi mereka yang kafir. Yang perlu ditegaskan di sini, bagi
orang-orang yang beriman tidak ada hari nahas. Hari yang nahas hanya
berlaku untuk kaum ‘Ad yang kafir, atau umat generasi berikutnya
(yang ingkar seperti mereka).
(3)
Dahsyatnya angin yang menjadi azab tersebut menyebabkan mereka
terjungkal. Ini diibaratkan seperti pohon kurma yang tumbang dan
tercerabut dari akarnya. Mereka mati bergelimpangan sebagaimana
layaknya pohon kurma yang sudah lapuk, bertumbangan. Perumpamaan
(matsal, mitsl, atau tasybîh = mengidentikkan sesuatu dengan sesuatu
yang lain karena terdapat sisi persamaan) digunakan untuk
menggambarkan sesuatu dan memberi pemahaman yang mendalam
bagi pendengarnya – terutama bagi orang yang tidak hidup dan hadir
di zaman itu. Sesuatu yang abstrak dapat menjadi konkret dengan
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menggunakan perumpamaan ini.
Nasib akhir yang buruk menimpa kaum ‘Ad ini, seyogianya menjadi
bahan tafakur dan perenungan bagaimana dahsyat dan hebatnya azab
Allah Swt. Cara untuk memeroleh pemahaman seperti itu mudah,
karena Al-Quran berisi nasihat dan pelajaran yang dapat dicerna dengan
mudah. Kendati demikian, adakah orang yang mau berfikir dan
mengambil pelajaran?
Kisah Rasul-Rasul terdahulu disampaikan Allah Swt. kepada Rasul yang
terakhir, Nabi Muhammad Saw., bertujuan:
(a) mengokohkan jiwa beliau dan umatnya ketika menghadapi
gangguan atau ulah kaumnya dalam menyampaikan risalah. Dalam
arti, setiap Rasul yang diutus selalu menghadapi tantangan dari
umatnya, terutama tokoh-tokoh berpengaruh dari kaumnya;
(b) memberi nasihat dan pelajaran bagi orang yang mau mendengar
dan merenungkannya, dan
(c) menjadi peringatan pula bagi orang-orang yang beriman dari satu
generasi ke generasi berikutnya (QS Hud [11]: 120).

Kisah Tsamud, Kaum Nabi Shalih (Ayat 23-32)

           
            
          
            
          
         
          
(23) Kaum Tsamud telah mendustakan akan ancaman-ancaman itu;
(24) Maka mereka berkata,”Adakah kita akan mengikuti seorang manusia
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di antara kita?” Sesungguhnya kalau begitu niscaya kita termasuk orang
yang sesat dan gila; (25) Apakah peringatan itu diturunkan kepadanya di
antara kita? Bahkan dia adalah seorang pendusta lagi sombong; (26) Kelak
mereka akan mengetahui siapakah yang pendusta lagi sombong;
(27) Sesungguhnya Kami mengirimkan unta betina sebagai ujian bagi
mereka, maka tungguhlah mereka dan sabarlah; (28) Dan beritahukanlah
kepada mereka sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta
itu), tiap-tiap (giliran) minum dihadiri; (29) Maka, mereka memanggil
kawan-kawannya, lalu menangkap (unta itu) lalu membunuhnya; (30) Maka
betapa hebat azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku; (31) Sesungguhnya
Kami kirimkan kepada mereka suara keras, maka jadilah mereka seperti
rumput-rumput kering (dikumpulkan) oleh orang yang punya kandang;
(32) Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan,
maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. (QS Al-Qamar [54]:
23-32)
Substansi
Kisah ini merupakan contoh ketiga dari pendustaan umat-umat terdahulu
kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Karakter dan pendirian orang-orang kafir adalah mengingkari dan mendustakan Rasul mereka. Mereka
telah mendustakan Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Shalih alaihimussalam atas
wahyu yang dibawa mereka dari Tuhan. Setiap orang yang mendustakan
seorang Rasul, sebenarnya mendustakan seluruh Rasul Allah Swt., karena
ajaran pokok agama dan misi yang diembannya sama.
Mukjizat Nabi Shalih a.s. adalah unta betina yang minum air sungai,
memroduksi air susu yang mencukupi kebutuhan seluruh kabilah, bahkan
melebihinya. Akan tetapi, umat Nabi Nuh a.s. membunuhnya. Atas tindakan
mereka tersebut, Allah Swt., menghukum mereka dengan azab berupa suara
keras yang mengguntur, yaitu suara teriakan Jibril a.s. sehingga membinasakan
mereka.
Ditambahkan Al-Maraghi (X, t.t.: 89) atas penafsiran Al-Zuhaili, alasan
penolakan dan pendustaan yang dilakukan kaum Tsamud kepada Rasul mereka,
Nabi Shalih a.s., adalah:
(1)
Mereka merasa berjumlah banyak dan kelompok terhormat, sehingga
tidak layak mengikuti satu orang, padahal tidak memiliki keunggulan
dan keistimewaan apa-apa. Akibatnya, mereka merasa keliru kalau
harus mengikutinya; dan
(2)
Nabi Shalih a.s. dianggap mengaku-aku menerima wahyu dari
Tuhannya, padahal dia hanyalah manusia biasa seperti mereka, dan
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bukan seorang raja. Adapun unta betina merupakan ujian bagi mereka
dan sekaligus mukjizat atas kebenaran kenabian Shalih a.s.
Penjelasan Ayat

   
 
Kaum Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman itu. (QS Al-Qamar
[54]: 23)
Kabilah Tsamud, kaum Nabi Shalih a.s., mendustakan Rasul-Rasul
mereka yang mulia, dengan mendustakan Rasul yang diutus kepada
mereka, Nabi Shalih a.s.. Mendustakan salah seorang Rasul sama dengan
mendustakan Rasul yang lainnya. Ini disebabkan misi yang mereka bawa
adalah sama, yaitu mendakwahkan ajaran–ajaran syariat dan fondasifondasinya, seperti mengesakan Allah Swt., beribadah hanya kepada-Nya,
dan beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-Rasul , serta hari
akhir.
Tersirat dalam kisah Nuh a.s. dan kisah ‘Ad (kaum Nabi Hud a.s.),
“Mereka mendustakan ancaman-ancaman-Ku”(nudzuri). Sedang, tentang
kisah kaum Luth dan kaum Tsamud, ialah: “Mereka mendustakan ancamanancaman itu (al-nudzur).” Ini dapat dipahami, karena keadaan dan karakter
kedua kaum para Rasul tersebut sama saja, yaitu (tradisi mereka) selalu
mendustakan Rasul yang diutus.
Allah Swt., menjelaskan bukti-bukti pendustaan mereka, dengan
firman-Nya:
Pertama,

            
Maka mereka berkata, Adakah kita akan mengikuti seorang manusia di antara
kita? Sesungguhnya kalau begitu niscaya kita termasuk orang yang sesat dan
gila. (QS Al-Qamar [54]: 24)
Kaum Nabi Shalih a.s. ini saling bertanya di antara mereka, bagaimana
mungkin kita mengikuti seorang manusia sejenis kita, tidak memiliki pengikut,
dan tidak ada yang mengikuti seruannya. Bila mengikutinya, mereka merasa
benar-benar telah dirugikan dan jelas-jelas salah, jauh dari kebenaran. Atau
akan termasuk orang yang gila.

:: repository.unisba.ac.id ::

206

Tafsir Juz XXVII
Kedua,

          
Apakah peringatan itu diturunkan kepadanya di antara kita, bahkan dia adalah
seorang pendusta lagi sombong. (QS Al-Qamar [54]: 25)
Bagaimana mungkin Shalih itu diberi kekhususan dan keistimewaan di
antara mereka dengan wahyu dan kenabian. Mereka menilai ada orang yang
lebih berhak untuk mendapatkannya. Mereka menganggap Shalih termasuk
orang melampau batas kedustaan atau pembohong besar dengan mangakuaku sebagai penerima wahyu Tuhan, juga bersikap sombong, sehingga
kesombongannya tersebut membawa dirinya merasa lebih tinggi dan mulia
daripada kita (dengan wahyu yang konon diturunkan kepadanya).
Dalam tafsiran lain, Al-Maraghi (X, t.t.: 90) menyatakan, “Apakah wahyu
itu diturunkan kepada Shalih di antara kita, dan diberi kenabian padahal ia
salah seorang dari kita? Mengapa Shalih diberi keistimewaan oleh Tuhan
dengan menurunkan syariat kepadanya, padahal dia bukanlah seorang raja
yang mulia? Yang pasti, dia adalah pembohong besar dan sombong. Dia ingin
menguasai dan mengungguli kita, serta ingin menjadi pemimpin yang ditaati.
Pengakuan Shalih itu didasari oleh ambisi pribadinya, didorong godaan setan,
dan bukan didasarkan pada wahyu dari langit atau perintah Tuhan.”
Allah Swt. menceritakan ucapan kaum Tsamud kepada Shalih a.s.
sebagai janji baik bagi sang Rasul, dan sekaligus ancaman kepada kaumnya:

     
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang pendusta lagi sombong. (QS
Al-Qamar [54]: 26)
Sebentar lagi kaum Tsamud akan mengetahui siksaan duniawi yang
akan menimpa mereka, siapakah yang sebenarnya pendusta dan sombong
yang kesombongannya membawa mereka melakukan tindakan tertentu?
Apakah Shalih yang mengaku membawa risalah dari Tuhannya, dan diperintahNya untuk menyampaikan petunjuk bagi kaumnya kepada kebenaran dan jalan
yang lurus adalah benar? Atau kaum Tsamud yang pendusta itu dengan terus
menerus mendustakan Shalih dan menuduhnya sebagai pembohong dan
sombong? Ringkasnya, akan tampak jelas kelak siapakah yang sebenarnya
pendusta besar dan sombong itu (Al-Maraghi, X, t.t.: 90)
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Allah Swt., menerangkan dosa mereka dengan mengajak bicara kepada
Nabi Shalih a.s.:

       
Sesungguhnya Kami mengirimkan unta betina sebagai ujian bagi mereka,
maka tunggulah mereka dan sabarlah. (QS Al-Qamar [54]: 27)
Allah Swt., berfirman kepada Nabi Shalih a.s.,
“Kami telah mengirim unta betina yang besar seperti yang mereka minta
sebagai mukjizat untuk membuktikan kepada mereka atas kebenaran
kenabian kamu, dan sekaligus ujian dan cobaan bagi (keimanan) mereka.
Karena itu, tunggulah apa yang akan terjadi kepada mereka dan apa yang
akan mereka lakukan, kemudian bersabarlah atas penderitaan yang akan
menimpa mereka. Kemenangan dan pertolongan pasti akan kembali
kepadamu, baik di dunia maupun di akhirat kelak.” (Al-Zuhaili, XXX, 1991:
167; Al-Maraghi, Juz X, t.t.: 91)

         
Dan beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya air itu terbagi antara mereka
(dengan unta itu), tiap-tiap (giliran) minum. (QS Al-Qamar [54]: 28)
Allah melanjutkan perintah-Nya kepada Shalih a.s., untuk
memberitahukan agar membagi air (atau sungai) dan unta betina itu secara
bergiliran: sehari buat unta itu dan sehari berikutnya buat kalian. Setiap giliran
itu dihadiri pemiliknya masing-masing untuk mengambil gilirannya. Satu hari
unta betina itu yang minum, dan di hari lain mereka yang minum.
Senada dengan ayat ini:
Shalih berkata, “Inilah seekor unta betina, baginya ada minuman dan bagi
kamu ada minuman pada hari yang ditentukan.” (QS Al-Syu’arâ [26]: 155)
Allah Swt. kemudian melanjutkan kisah kaum Tsmaud dengan firmanNya:

    
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu)
dan membunuhnya. (QS Al-Qamar [54]: 29)
Atas pembagian giliran tersebut, kaum Tsamud merasa bosan. Mereka
lalu melanggar aturan penggiliran yang telah disepakati. Ini karena mereka
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semata-mata kufur dan menentang aturan itu. Mereka menyeru, dengan nada
meminta bantuan, kepada Qudar Ibnu Salif – anggota mereka yang dikenal
paling jahat, pemberani, dan pengacau itu, untuk membunuh unta betina
tersebut. Qudar Ibnu Salif benar-benar berani berhadapan dengan persoalan
yang besar ini (unta mukjizat). Ia mempersiapkan segala sesuatu untuk
menyembelihnya. Ia menghunus pedangnya dan menebas leher unta betina
tersebut, menyembelihnya, hingga unta itu mati secara mengenaskan.
Allah Swt. menerangkan akibat perbuatan mereka, yaitu azab yang
mengerikan.

    
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS Al-Qamar
[54]: 30)
“Maka, akibat perbuatan mereka,” Allah seolah mengingatkan dengan ancaman,
“Lihatlah, betapa dahsyatnya azab-Ku yang ditimpakan kepada mereka atas
kekufuran mereka kepada-Ku dan pendustaan mereka terhadap Rasul-Ku yang
telah mengingatkan dan menakut-nakuti mereka dengan azab Allah.”
Dari sisi redaksi, ayat ini menyebutkan azab dalam kisah Tsamud
sebelum menjelaskan bentuk dan jenis azabnya. Di dalam kisah Nabi Nuh a.s.
disebutkan dan dijelaskan azabnya untuk menggambarkan kedahsyatannya,
sedangkan dalam kisah ‘Ad dijelaskan azabnya, baik sebelum maupun
sesudahnya, ditujukan untuk menggabung makna keduanya.

         
Sesungguhnya, Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras
mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan
oleh) yang punya kandang binatang. 5 (QS Al-Qamar [54]: 31)
Allah Swt., mengutus Jibril a.s. untuk menimpakan kepada mereka suara
keras yang mengguntur, sehingga menjadi hancur seperti rumput kering tanpa
menyisakan seorang manusia pun yang hidup. Mereka laksana rumput kering
yang dikumpulkan pemilik kandang untuk dimakan binatang peliharaannya.
Mereka ini seolah-olah telah lama binasa. Mereka mati bergelimpangan seperti
kayu bakar yang hancur terinjak-injak di tengah jalan.

        
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka
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adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 32)
Sungguh Allah Swt. telah memudahkan Al-Quran untuk direnungkan
dan diambil nasihatnya, serta mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian
tersebut. Tapi, adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Hikmah dan Pesan
Dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas, dapat diambil beberapa hikmah
dan pesan sebagai berikut:
(1)
Kabilah Tsamud dan lainnya mendustakan Rasul-Rasul dan Nabi mereka
sendiri, Nabi Shalih a.s., serta mendustakan ayat-ayat atau mukjizat
yang dibawanya. Mereka menolak seorang manusia biasa dapat
menerima wahyu, tidak memiliki pengikut. Mereka memandang, jika
mengikuti Nabi tersebut, mereka berada dalam kekeliruan dan
kesalahan, jauh dari kebenaran, dan gila.
(2)
Kaum Tsamud, dengan gaya retoris, memertanyakan: mengapa risalah
itu dikhususkan kepada seseorang dari keluarga Tsamud, padahal ada
yang lebih banyak harta dan gagah penampilannya? Shalih itu dianggap
pendusta besar dengan wahyu diterimanya. Dia adalah orang yang
mau mengagung-agungkan dirinya, dan merasa besar, secara tidak
layak.
(3)
Allah Swt. mengancam akan menimpakan azab di dunia dan di hari
kiamat nanti kepada mereka.
(4)
Allah Swt. mengeluarkan unta betina dari balik batu besar sebagaimana
yang mereka tuntut. Unta itu menjadi ujian bagi mereka. Kemudian
Allah Swt., memerintahkan Shalih agar menyampaikan kepada mereka
giliran minum dari air sungai di antara mereka: satu hari giliran mereka
dan satu hari berikutnya giliran unta betina itu. Setelah berjalan beberapa
waktu, mereka merasa bosan dengan giliran tersebut, lalu mereka
melanggar aturan tersebut.
Akhirnya, Qudar Ibnu Salif, seorang anggota kaum Tsamud yang paling
jahat, membunuh unta betina tersebut dengan melemparkan panah dan
memotongnya dengan pedang hingga mati dengan mengenaskan.
(5)
Allah Swt. menghukum mereka dengan azab sebagai balasan atas
pendustaan dan kekufuran mereka kepada Rasul yang diutus, Shaleh
a.s., dan keberaniaannya membunuh unta betina. Akibatnya, Allah Swt.
mengirimkan suara yang menggelegar, yang dikeluarkan Jibril a.s.
Ketika mendengar suara tersebut, mereka mati dan hancur tanpa
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menyisakan seorang pun yang hidup. Mereka tidak lebih bagaikan
rumput kering yang dikumpulkan oleh orang yang memiliki kandang
binatang.
Akibat yang diderita kaum Tsamud, baik kehancuran maupun azab yang
menimpanya, jika direnungkan dengan saksama, akan menjadi ibrah
dan sumbangan pelajaran bagi sejarah.
Allah Swt. telah memudahkan kepada manusia untuk mengetahui
kebenaran Al-Quran yang telah mengabarkan tentang ujian yang
menyakitkan itu: suatu kitab yang mudah dipahami, sehingga mudah
mengambil pemahaman, nasihat, dan pelajarannya. Tapi, adakah
orang yang mau mengambil pelajaran? Pengulangan kisah dalam AlQuran bertujuan untuk peringatan dan penegasan.
***

Kisah Kaum Nabi Luth (Ayat 33-40)

            
            
         
          
           
(33) Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya);
(34) Sesungguhnya, Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang
membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka
Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing; (35) Sebagai nikmat dari Kami.
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur;
(36) Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azabazab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu; (37) Dan
sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya
(kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabKu dan ancaman-ancaman-Ku; (38) Dan sesungguhnya pada esok harinya
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mereka ditimpa azab yang kekal; (39) Maka rasakanlah azab-Ku dan
ancaman-ancaman-Ku; (40) Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
(QS Al-Qamar [54]: 33-40)
Latar dan Konteks
Inilah kisah keempat, yaitu kisah kaum Nabi Luth. Allah menyebutkan
kisah ini untuk menjelaskan alasan pembinasaan mereka, yaitu pendustaan
para Rasul dan perbuatan jahatnya. Hukuman yang berat bagi mereka adalah
penghancuran. Penyebutan hukuman tersebut dimaksudkan agar dijadikan
pelajaran atau ibrah sekaligus pemahaman bahwa tidak ada penghancuran
pada suatu kaum kecuali setelah ada peringatan yang disampaikan RasulNya. Namun, kaum tersebut mendustakannya.
Penjelasan Ayat
Allah menjelaskan kisah kaum Nabi Luth yang mendustakan peringatan
Rasul-Nya dan berbuat keji:

    
Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya). (QS AlQamar [54]: 33)
Kaum Nabi Luth mendustakan dan menentang Nabi Luth sebagai
pembawa berita yang benar. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang
diturunkan sebagai peringatan. Mereka pun melakukan perbuatan keji. Allah
Swt. menjelaskan siksaan dan kehancuran karena pendustaan dan perbuatan
keji mereka.
Ibnu Katsir (t.t: 183) menegaskan bahwa perbuatan keji mereka adalah
hubungan seks sesama jenis laki-laki yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Allah menjelaskan tentang kehancuran dan kebinasaan kaum Nabi
Luth -Nya:

          
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang
membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka
Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. (QS Al-Qamar [54]: 34)
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Quraish Shihab menjelaskan makna hashiban adalah angin yang
membawa hashbâ’, yaitu batu-batuan yang terdapat di bumi. Batu-batuan
tersebut diterbangkan ke atas, lalu dijatuhkan kepada para pendurhaka.
Kaum Luth hancur dan binasa disapu angin yang membawa batu
atas perintah Allah. Semua binasa, kecuali keluarga Nabi Luth dan orang
yang beriman serta orang yang mengikuti ajakan Nabinya. Dijelaskan
Wahbah Al-Zuhaili (XXIX, 1991: 172-173) dan Ibnu Katsir (t.t.: 184)
bahwa tak seorang laki-laki pun dari kaum Nabi Luth yang beriman. Istri
Nabi Luth pun termasuk yang, ikut binasa. Sementara itu, keluarga Luth
yang beriman diselamatkan Allah dari azab kehancuran yang menimpa
kaumnya. Nabi Luth dan anak-anak perempuannya dari kalangan mereka,
ke luar dari negerinya pada akhir malam. Mereka selamat dari azab yang
menimpa kaum Nabi Luth.
Allah menjelaskan bahwa penyebab keselamatan yang diberikan
kepada Nabi Luth dan keluarganya adalah nikmat dan anugerah dari Allah
sebagai balasan dan perhargaan atas rasa syukur yang mereka tunjukkan. Ini
dijelaskan melalui firman-Nya:

        
Sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada
orang-orang yang bersyukur. (QS Al-Qamar [54]: 35)
Al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menyelamatkan
keluarga Luth dan orang-orang yang beriman sebagai pemberian nikmat
dan pemuliaan kepada mereka. Itulah balasan terbaik bagi orang yang
bersyukur atas nikmat yang diterimanya serta tidak kufur. Rasa syukur
mereka dinyatakan dengan keimanan dan ketaatan atas perintah-Nya serta
menjauhkan diri dari apa yang dilarang-Nya.
Melalui kisah kaum Nabi Luth ini, Allah Swt. memberi gambaran
tentang keadilan Allah dalam menimpakan siksa. Tidaklah ditimpakan
siksaan atas suatu kaum, kecuali setelah ada peringatan, yang tergambar
dalam firman-Nya:

     
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azabazab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. (QS AlQamar [54]: 36)
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Nabi Luth telah menyampaikan peringatan tentang azab-azab Allah yang
sangat keras kepada kaumnya, sebelum azab itu menimpa mereka. Namun,
mereka tidak mempedulikan peringatan itu dan tidak mau mendengarkanya,
bahkan mereka meragukan serta mendustakannya.
Pada ayat selanjutnya, Allah menggambarkan kesalahan dan dosa
mereka selain kekufuran dan pendustaan kaum Nabi Luth melalui firman-Nya
berikut:

         
Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya
(kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku
dan ancaman-ancaman-Ku. (QS Al-Qamar [54]: 37)
Kaum Sodom telah membujuk Nabi Luth agar menyerahkan tamutamunya kepada mereka. Wahbah Zuhaili (XXVII, 1991, 173) dan Ibnu Katsir
(t.t.:185) menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada malam kedatangan
para malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang datang dengan
rupa laki-laki yang tampan. Istri Nabi Luth, yang berkarakter buruk, mengirim
berita kadatangan tamu tersebut kepada kaumnya, sehingga berdatanganlah
kaum Nabi Luth ke rumahnya.
Mereka memaksa Nabi Luth untuk menyerahkan tamu-tamunya itu,
sehingga terjadi dorong-mendorong pintu antara Nabi Luth dan kaumnya.
Nabi Luth berupaya melindungi tamunya seraya memberi penawaran kepada
mereka untuk mengawini kaum wanita di antara mereka.
Hal ini tergambar pada QS Al-Hijr (15): 71, yang artinya:
Luth berkata, “Inilah putri-putriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak
berbuat (secara halal).”
Namun mereka menolak tawaran itu dengan menyatakan bahwa mereka
tidak punya keinginan mengawini kaum wanitanya sebagaimana tergambar
pada firman Allah QS Al-Hijr (15): 79:
Maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benarbenar terletak di jalan umum yang terang.
Ketika keadaan sangat genting dan mereka tidak dapat ditahan lagi
dan hampir dipastikan dapat memasuki rumah Nabi Luth dengan mendobrak
pintu, Allah membutakan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat sesuatu.
Al-Maraghi (X, t.t.: 163) menambahkan bahwa maksud fathamasnâ
a’yunahum adalah, Allah membuat mereka berdesak-desakan dengan
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sesamanya dan tidak melihat apa pun, sehingga mereka bertanya “Mana tamutamumu?”
Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dengan merabaraba tembok rumahnya, seraya mengancam Nabi Luth bahwa mereka akan
datang lagi saat pagi hari.
Allah menjelaskan tentang siksaan yang menimpa kaum Nabi Luth dan
waktunya, yang tergambar dalam firman-Nya:

     
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
(QS Al-Qamar [54]: 38)
Di waktu subuh, datanglah kepada mereka siksa yang dijanjikan/
ditetapkan. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri dan tak ada tempat
untuk melarikan diri dari azab itu. Inilah penjelasan Allah tentang jenis
dan waktu azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Luth hingga
membinasakannya.
Demikian penjelasan Allah sebagaimana tercantum pula pada Surat
Hud /11 ayat 81:
… sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh ….
(QS Hud [11]: 81)
Pada ayat berikutnya, Allah berfirman:

   
Maka, rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku . (QS Al-Qamar [54]: 39)
Allah memberi penjelasan tentang pelajaran yang dapat diambil
dari kisah tersebut dengan mengungkap kembali apa yang dinyatakan
kepada mereka melalui lisan malaikat-Nya. Ungkapan “Maka rasakanlah
azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku”, dimaksudkan agar menjadi
pelajaran bahwa apa yang menimpa mereka adalah balasan atas
perbuatannya dan bukti kebenaran peringatan atau ancaman Allah yang
telah disampaikan sebelumnya.
Pada bagian akhir kisah kaum Nabi Luth, Allah menegaskan bahwa
Allah telah memberi kemudahan atas Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi
yang mau mengambil pelajaran darinya.
Allah berfirman,
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Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka
adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 40)
Ungkapan ini merupakan pengulangan yang keempat kalinya pada kisah
serupa, yaitu kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum ‘Ad, kaum Tsamud, dan kisah
kaum Nabi Luth ini. Hal demikian dimaksudkan sebagai penguatan, peringatan,
pelajaran, sekaligus celaan atas perbuatan yang salah.
Hikmah dan Pesan
Dari ayat-ayat di atas dapat diambil hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1) Kaum Nabi Luth ditimpa azab yang dahsyat berupa hembusan angin
yang membawa batu dan membinasanakannya karena mendustakan
peringatan Allah yang disampaikan Rasul-Nya.
(2) Allah menyelamatkan Nabi Luth dan orang yang mengikuti ajaran
agama-Nya sebagai nikmat dan anugerah-Nya sekaligus balasan atas
amal perbuatannya.
(3) Azab Allah yang menimpa suatu kaum pasti telah didahului dengan
peringatan. Hal demikian merupakan bukti ke-Maha Adil-an Allah.
(4) Kekufuran kaum Nabi Luth disertai pula dengan perbuatan keji berupa
homoseksual telah membawa mereka kepada kehancuran dan
kebinasaan.
(5) Waktu subuh mengawali siang hari dan merupakan waktu
ditimpakannya azab kepada sebagian besar umat.
(6) Sasaran kisah dalam Al-Quran adalah agar menjadi keterangan dan
pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran darinya.
***
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Kisah Keluarga Firaun (Ayat 41-42)

           
 
(41) Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman;
(42) Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka
sebagai azab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. (QS Al-Qamar [54]:
41-42)
Penjelasan Ayat
Ayat 41 dan 42 dari QS Al-Qamar (54) merupakan kisah kelima. Kisah
ini menceritakan tentang pendustaan Firaun dan kaumnya kepada Nabi Musa
a.s. Pada kisah ini digambarkan perjalanan Firaun dan kaumnya serta
kehancuran mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa.

     
Dan sesungguhnya, telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.
(QS Al-Qamar [54]: 41)
Peringatan (ancaman) dan kabar gembira (janji) Allah telah datang
kepada Firaun dan kaumnya melalui risalah Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun
a.s.. Jika mereka kufur, maka diancam dengan siksaan. Sedangkan jika mereka
beriman, maka mereka dijanjikan untuk mendapat surga.
Allah Swt. menjelaskan apa yang dilakukan Firaun dan kroninya setelah
beruntunnya peringatan, dengan firman-Nya,

       
Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka
sebagai azab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. (QS Al-Qamar [54]: 42)
Allah menguatkan Nabi Musa dan Harun a.s. dengan mukjizat-mukjizat
yang besar dan berbagai macam bukti yang membenarkan karasulan
keduanya. Namun, Firaun dan kaumnya tetap mendustakannya. Akibat
pendustaannya, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang
membinasakan mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang tersisa dan
demikian juga jejak-jejak mereka.
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Ibnu ‘Asyur sebagaimana dikutip Quraish Shihab (XIII, 2007: 473),
berkomentar bahwa peringatan kepada rezim Firaun tidak dalam konteks
penyampaian syari’at keagamaan, melainkan agar mereka mengizinkan Bani
Isra’il keluar dari Mesir menuju Palestina. Kendati demikian, maksud semua
ayat adalah menggambarkan jatuhnya siksa Allah terhadap pembangkang
para Rasul. Jadi, apapun ajakan para Rasul dan apapun bentuk
pembangkangan, yang jelas sasaran kisah adalah peringatan dan pelajaran
atas siksa Allah atas kaum pembangkang.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
Firaun merupakan sosok pembangkang yang tidak bisa menggunakan
akal sehatnya karena menganggap dirinya sebagai tuhan, walaupun
banyak bukti (berupa mukjizat) yang diberikan Allah kepada Nabi Musa
a.s.
Kisah yang menceritakan tentang Firaun dan rezimnya memiliki
kesamaan dengan pembangkang lainnya, yaitu bahwa siksa Allah atas
suatu kaum disebabkan pendustaan dan pembangkangan atas
peringatan Allah dan para Rasul-Nya yang disertai dengan perbuatan
dosa besar/keji.
***

Balasan Orang-Orang yang Berdosa dan Pahala Orang-Orang yang
Bertaqwa (Ayat 43-55)
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(43) Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari
mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari
azab) dalam kitab-kitab yang dahulu; (44) Atau apakah mereka mengatakan
“Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.”
(45) Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke
belakang;(46) Sebenarnya, hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada
mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit; (47) Sesungguhnya
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam
neraka; (48) (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka
mereka. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka!”
(49) Sesungguhnya, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran;
(50) Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata;
(51) Dan sesungguhnya, telah Kami binasakan orang yang serupa dengan
kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (52) Dan
segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku
catatan; (53) Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah
tertulis; (54) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam
taman-taman dan sungai-sungai; (55) Di tempat yang disenangi di sisi
Tuhan yang berkuasa. (QS Al-Qamar [54]: 43-55)
Latar dan Konteks
Konteks ayat 45 pada QS Al-Qamar berkaitan dengan ucapan kafir
Quraisy yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas pada saat Perang
Badar: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.”
Atas ucapan itu, maka turunlah ayat 45 tersebut yang menyatakan,
“Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.”
Sementara, latar belakang turun ayat 47-49, diriwayatkan oleh Muslim
dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, “Telah datang musyrikin Quraisy ke hadapan
Rasulullah saw. dengan tujuan berdebat tentang masalah takdir.”
Maka Allah Swt. menurunkan ayat 47-49 yang:
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia)
dan dalam neraka”. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka
mereka. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka!”
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”
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Ditinjau dari segi isi, rangkaian ayat 47 sampai dengan 55 ini berkaitan
dengan kehancuran umat-umat yang dikisahkan sebelumnya. Contoh-contoh
tersebut dipaparkan agar dapat menggugah hati dan pikiran kaum musyrik
Mekah. Namun, sebagian besar mereka tetap bergeming untuk beriman.
Oleh karena itu, ayat-ayat ini mengandung kecaman dan ancaman bagi
musyrikin Quraisy. Dengan istifhâm inkary (pertanyaan yang berbentuk
pengingkaran), kaum musyrik Quraisy ditanya apakah dengan kekafirannya
mereka lebih baik dari kaum kafir terdahulu yang telah dikisahkan. Mereka pun
digugah hati dan pikirannya tentang apakah mereka akan terhindar dari azab
Allah. Inilah keterkaitan rangkaian ayat 43-55 dengan kisah-kisah sebelumnya.
Penjelasan Ayat
Setelah menjelaskan siksaan kaum terdahulu melalui kisah, selanjutnya
Allah menggugah hati dan pikiran kaum musyrik Quraisy:

         
Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu,
atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam
kitab-kitab yang dahulu. (QS Al-Qamar [54]: 43)
Mereka (kafir Quraisy) ditanya apakah mereka lebih baik dari kaumkaum terdahulu dan punya jaminan akan terhindar dari siksa Allah. Menurut
Wahbah Al-Zuhaili (XXVIII, 1991: 181) dan Al-Maraghi (X, t.t.: 171),
pernyataan ini mengandung makna bahwa orang kafir dari kalangan musyrik
Quraisy tidak lebih baik dari kaum kafir umat terdahulu yang telah mengalami
kehancuran dan kebinasaan.
Berdasarkan pemahaman tersebut, pernyataan itu dapat dipahami
sebagai kecaman bagi kelompok musyrik Quraisy yang bertahan dalam
kekufurannya. Mereka tidak lebih baik dari kaum kafir terdahulu. Bahkan boleh
jadi, mereka lebih buruk dibandingkan kaum kafir terdahulu.
Dengan penuh percaya diri, mereka mengatakan, “Kami adalah satu
golongan yang bersatu yang pasti menang.” Sebagaimana tergambar dalam
firman-Nya:

     
Atau apakah mereka mengatakan, “Kami adalah satu golongan yang bersatu
yang pasti menang.” (QS Al-Qamar [54]: 44)

:: repository.unisba.ac.id ::

220

Tafsir Juz XXVII

Mereka merasa bersatu dengan kuat dalam kelompoknya, merasa besar,
punya kekuatan, dan berkeyakinan bahwa kesatuan mereka bisa saling
membantu di antara mereka. Sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, Thahir
Ibnu ‘Asyur menyebutkan bahwa perubahan gaya pembicaraan yang tertuju
pada persona (kata ganti orang) kedua menjadi persona (kata ganti orang)
ketiga sebagai isyarat Al-Quran tentang isi hati kaum musyrikin Quraisy yang
angkuh.
Al-Maraghi (X, t.t.: 173) berkomentar bahwa Allah Swt. menutup segala
jalan bagi kafir musyrik Quraisy, bahkan melemahkan alasan mereka untuk
tidak membenarkan Rasul serta mempertatahankan kekafirannya.
Maka Allah menjawab sekaligus menghibur hati Rasulullah yang
tergambar pada firman-Nya sebagai berikut:

    
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
(QS Al-Qamar [54]: 45)
Persatuan mereka terpecah dan terbukti kalah pada Perang Badar, hingga
mereka terpukul mundur. Pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy Mekah
terbunuh.
Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dari sumber Ibnu Abbas, bahwa
Nabi saw. pernah berdoa dalam kemah kecilnya pada Perang Badar, “Aku
memohon kepada Engkau jaminan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau
kehendaki, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi sesudah
hari ini dan untuk selama-lamanya.”
Sahabat Abu Bakar r.a. memegang tangan Rasulullah saw. seraya
berkata, “Wahai Rasulullah, cukuplah, engkau telah memohon dengan
mendesak kepada Tuhanmu.”
Rasulullah Saw. segera ke luar dari kemah seraya melompat dan
mengenakan baju besinya (tamengnya), lalu menbaca firman Allah ayat 45-46.
Umar bertanya, “Golongan manakah yang akan dikalahkan, dan
golongan manakah yang akan memeroleh kemenangan?”
Umar mengatakan bahwa ketika Perang Badar meletus, ia melihat
Rasulullah Saw. melompat dengan menyandang tamengnya seraya berkata,

   
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
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Sejak saat itu, Umar memahami takwil ayat tersebut. Itulah riwayat
yang berkaitan dengan makna ayat ke-45 Surah Al-Qamar.
QS Al Qamar [54] ayat 46 menepis anggapan bahwa petaka terakhir
terjadi di kehidupan dunia ini. Firman-Nya,

      
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat
itu lebih dahsyat dan lebih pahit. (QS Al-Qamar [54]: 46)
Pada ayat ini, Allah menyatakan bahwa hari kiamat adalah kesulitan
bagi mereka dan siksa yang sangat dahsyat. Menurut Quraish Shihab,
penggunaan kata adhâ yang terambil dari kata dâhiyah, adalah sesuatu yang
sangat dahsyat, yang tidak akan dapat teratasi oleh apa dan siapa pun. Kata
amarru yang diterjemahkan “lebih pahit”, dimaksudkan lebih perih dan lebih
buruk, baik rasa maupun dampaknya. Kata pahit digunakan sebagai lukisan
sesuatu yang tidak akan pernah menyenangkan.
Al-Maraghi (X, t.t.: 173) menjelaskan bahwa azab yang mereka alami
di dunia berupa kekalahan, pembunuhan, dan penawanan lebih ringan
dibandingkan azab yang akan mereka alami di akhirat. Azab akhirat lebih
perih dan dahsyat serta kekal abadi.
Allah Swt. menjelaskan tentang gambaran siksa akhirat dengan
firman-Nya:

     
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia)
dan dalam neraka. (QS Al-Qamar [54]: 47)
Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah dan mendustakan
Rasul-Rasul-Nya, berada dalam kesesatan dan kebutaan dari petunjuk dan
jalan yang lurus di dunia. Adapun di akhirat, mereka akan mendapat azab
yang pedih di neraka Jahanam.
Ibnu Katsir (IV, t.t. 191) menggambarkannya sebagai orang yang berada
dalam kegelapan, tenggelam dalam keraguan dan kebimbangan, serta
kekacauan pikirannya. Selaras dengan ketersesatan mereka, maka mereka
pun diseret masuk ke dalam neraka dengan posisi muka di bawah. Mereka
tidak tahu ke mana mereka akan dibawa serta mendapat kecaman cemoohan.
Allah Swt. kemudian menjelaskan cemoohan yang akan mereka terima
di akhirat, firman-Nya,
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(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan
kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka!” (QS Al-Qamar [54]: 48)
Mereka diazab dan dihinakan pada hari mereka diseret pada wajah
mereka ke neraka. Dikatakan kepada mereka dengan nada menyakitkan dan
mengecam, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, “Rasakanlah sentuhan
api neraka!” (QS Al-Qamar [54]: 48)
Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa segala yang baru adalah makhluk,
melalui firman-Nya:

     
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 6 (QS AlQamar [54]: 49)
Setiap makhluk membawa dan punya ukuran masing-masing yang
semuanya tertulis di Lauh Mahfuzh. Hal ini memberi pemahaman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar dan fitrah penciptaanya.
Dia telah menentukan ukuran masing-masing makhluk-Nya dan memberi
petunjuk kepada semua makhluk-Nya.
Ahli Sunah memahami ayat ke-49 ini merupakan dalil kebenaran takdir
Allah atas makhluk-Nya, yaitu pengetahuan Allah akan segala sesuatu sebelum
kejadiannya dan ketetapan takdirnya sebelum diciptakan. Sebagaimana
dinyatakan firman Allah, yang artinya,
Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai
anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah
menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan
serapi-rapinya. (QS Al-Furqân (25): 2)
(1) Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi; (2) Yang menciptakan,
dan menyempurnakan (penciptaan-Nya); (3) Dan yang menentukan kadar
(masing-masing) dan memberi petunjuk. (QS Al-‘Alâ [87]: 1-3)
Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah menegaskan bahwa setiap makhluk
telah ditentukan kadar atau takdirnya dan Allah memberi petunjuk kepada
mereka untuk mengetahuinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad
dan Muslim yang diterima dari Abu Hurairah, dinyatakan,
Minta tolonglah kepada Allah, janganlah kamu lemah. Apabila tertimpa
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sesuatu, maka katakanlah, “Allah telah menakdirkan (nya), dan apa yang
Dia kehendaki maka pasti terjadi”. Dan janganlah kamu mengatakan,
“Sekiranya aku mengerjakan begini, niscaya hal ini tidak akan terjadi.
Sesungguhnya pengandaian demikian membuka pintu masuk perbuatan
setan.”
Penjelasan tentang kehendak dan takdir Allah memberi petunjuk bahwa
sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam, berada dalam pengetahuan
dan panguasaan Allah.
Pada ayat berikutnya, Allah menjelaskan manfaat penciptaan dan
ketetapan. Firman-Nya,

      
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kedipan mata. 7 (QS AlQamar [54]: 50)
Ayat ini memberi pemahaman tentang kepastian berlangsungnya
kehendak Allah terhadap makhluk-Nya. Demikian pula takdir-Nya akan tetap
berlaku pada makhluk-Nya.
Kalimat wâhidatun ka lamhi al bashari menunjukkan bahwa Allah
hanya memerlukan perintah satu kata saja, tanpa memerlukan kata ulang.
Apa yang dikehendaki Allah untuk ada, pasti ada dan terjadi seketika seperti
sekejap mata serta tidak memerlukan tenggang waktu. Hal demikian
menggambarkan betapa cepatnya penciptaan Allah. Hal senada dinyatakan
Allah dalam QS Yâsîn (36): 82,
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah
berkata kepadanya: “Jadilah!” Maka jadilah ia.
Setelah menjelaskan penciptaan dan ketetapan-Nya, Allah kembali
mengingatkan tentang kebenaran dan pelajaran dari kehancuran umat-umat
terdahulu yang tertera pada firman-Nya:

      
Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu.
Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (QS Al-Qamar [54]: 51)
Melalui ayat ini Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Allah telah
menghancurkan umat-umat yang semisal kafir Quraisy, karena mendustakan
para Rasul. Maka, apakah ada orang yang mengambil pelajaran dari kehinaan
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yang telah ditimpakan Allah Swt. terhadap mereka dan azab yang telah
ditakdirkan Allah terhadap mereka.
Hal senada dinyatakan Allah dalam QS Saba‘ (34): 54, yang artinya:
Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana
yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa
dahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan yang
mendalam.
Berita tersebut kemudian diikuti dengan penegasan tentang catatan
dan pengawasan Allah atas segala amal perbuatan yang ada di tangan para
malaikat sebagaimana dijelaskan pada firman-Nya:

          
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku
catatan; Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
(QS Al-Qamar [54]: 52-53)
Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa amal perbuatan yang dikerjakan, baik
perorangan maupun secara bersama-sama- kebaikan maupun keburukan,
tercatat di Lauh Mahfûzh. Segala ucapan dan perbuatan, baik yang besar
maupun kecil, terhimpun dalam catatan amal mereka dan telah digariskan
dalam lembaran-lembaran mereka, tanpa terlewatkan sedikit pun.
Imam Ahmad, Al-Nasa’i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari ‘Aisyah,
sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda,
Hai Aisyah, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, karena
sesungguhnya pelakunya tetap akan dituntut oleh Allah.
Akhirnya, Allah menutup Surah Al-Qamar dengan peringatan tentang
balasan kaum Mukmin yang disandingkan dengan balasan orang kafir dan
membandingkan pahala dan siksaan yang secara tegas dinyatakan dalam
firman-Nya,

            
(54) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman
dan sungai-sungai; (55) Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
(QS Al-Qamar [54]: 54-55)
Orang-orang yang bertakwa berbeda dengan orang yang celaka.
Orang celaka, karena kesesatan dan kegilaan mereka, diseret ke neraka
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dengan muka di bawah disertai cemoohan, kecaman, dan makian.
Sementara, orang yang bertakwa berada dalam kebun yang dipenuhi
kenikmatan dengan segala kelengkapan dan kenyamanannya. Itulah rumah
kemuliaan Allah yang dipenuhi dengan rida, karunia, dan anugerah-Nya yang
amat berlimpah. Demikianlah Allah yang Maha Besar, Yang Maha Pencipta,
Yangn Maha Menentukan, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu yang
dibutuhkan makhluk-Nya.
Diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, dan Al-Nasa’i dari Abdullah Ibnu
Umar, yang menyampaikannya dari Rasulullah saw. yang telah bersabda,
Orang-orang yang berlaku adil dalam pandangan Allah Swt. berada di atas
mimbar-mimbar cahaya, berada di sisi kanan Tuhan Yang Maha Pemurah
dan kedua belah tangannya adalah “kanan” (yang mulia dan tinggi derajatnya)
adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menjalankan hukum, dalam
keluarga, dan (berlaku adil) dalam jabatan (wilayah yang dibebankan pada
pundaknya).
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
Setiap perbuatan dosa diberi balasan dengan balasan yang telah
ditentukan, sebagaimana ditimpakan kepada umat-umat terdahulu.
Orang kafir Quraisy mengira bahwa mereka bisa mengalahkan kaum
Mukmin karena jumlah mereka dan kekuatan mereka yang lebih
banyak dan besar. Padahal, kekuatan Allah di atas segala-galanya
Orang kafir akan mendapat siksaan yang paling besar dan dahsyat
di akhirat.
Allah menciptakan makhluk dengan segala perbuatannya sesuai
dengan ukuran-ukuran tidak dimaksudkan untuk pemaksaan,
melainkan untuk kebebasan dalam memilih dan menentukan
perbuatannya.
Kehancuran umat-umat terdahulu karena kekafirannya hendaknya
menjadi pelajaran bagi setiap orang agar berhati-hati dalam memilih
dan menentukan perbuatannya.
***
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Catatan Akhir
1

Ada lima tafsiran tentang ayat ini
(1) Bahwa perisitiwa terbelahnya bulan terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw, dan itu
adalah mukjizat Rasul atas tantangan orang-orang musyrik Mekah. Ketika itu
Rasulullah Saw menunjuk dengan jari ke arah bulan, maka bulan terbelah dua,
masing-masing belahan jatuh di bukit dekat Mekah, lalu sesudahnya kembali bertaut.
Hampir semua kitab tafsir berisi kisah aneh seperti sulap ini. Perbedaan hanya pada
dimana tempat jatuhnya potongan bulan. (At-Thobary, Ibnu Katsir, Al-Qurthuby
sampai Wahbah Zuhaily, dll)
(2) Bahwa peristiwa ini terjadi jauh sebelum zaman Nabi, di masa awal terbentuknya
tata surya, bulan pernah terbelah oleh suatu kekuatan dari dalam bulan atau dari
luar, lantas bertaut kembali dan garis dipermukaan yang diduga bekas robekan
sepanjang ribuan km sedalam sampai 9 km ditemukan dalam misi astronot Amerika
Serikat ke bulan. Pernyataan ini disampaikan di sebuah Konferensi di Cardiff University, Inggris. (Laporan Dr. Zaghlul An-Naggar, di harian Al-Ahram, Cairo, Sept.
23, 2002. Juga bisa dibaca di Buku: Mausu’atul I’jazil ‘Ilmi fil Qur’anil Karim was
Sunnatil Muthohharoh, karangan Yusuf al-Hajji Ahmad, Maktabah Ibnu Hajar, Damascus, 2003 M, halaman 322)
(3) Bahwa peristiwa ini akan terjadi kelak menjelang hari kiamat, 3 miliar tahun lagi,
ketika lambat laun peredaran bulan semakin mendekati bumi, pada jarak 8000 km
akan menimbulkan gempa, letusan gunung berapi, lautan meluap, dan bulan akan
terbelah hancur dan pecahannya membentuk cincin melingkari bumi. Sesuai prediksi
dalam Encyclopedia of the Future. (dari Buku Mukjizat Sains dalam Al-Qur’an,
karangan Ir.H. Bambang Pranggono, MBA, penerbit Ide Islami, Bandung, 2005 ,
halaman 27.)
(4) Bahwa perisitiwa ini adalah mukjizat kekuatan supranatural Nabi berupa fenomena
halusinasi massal, yang hanya disaksikan oleh penduduk Mekah dan sekitarnya,
sebab dalam catatan astronomi di seluruh dunia tahun 600-an Masehi tidak pernah
ada peristiwa bulan terbelah. Apalagi diameter bulan 3476 km, yang kalau
potongannya jatuh di dekat Mekah sudah akan menghancurkan Jazirah Arabia.
Maka, berdasar teori Michael Talbot dalam Mysticism and the New Physics, yang
terjadi waktu itu bukan sihir, tapi realita lokal yang hanya ditangkap oleh indera
sekelompok orang. Dalam Fisika Kuantum, batas antara persepsi dan realita semakin
melebur. (Lihat Buku: Mukjizat Sains dalam Al-Quran, karangan Ir.H.Bambang
Pranggono, MBA, penerbit Ide Islami, Bandung, 2005, halaman 27)
(5) Bahwa peristiwa ini adalah ramalan akan terbelahnya suku Quraisy, yang pada
waktu itu memakai bendera yang bergambar symbol “al-qamar”, bulan purnama,
dan “as-sa’ah” maknanya bukan hari kiamat, melainkan saat kemenangan Nabi
Muhammad Saw. (dari Buku Tafsir: The Quran As It Explained Itself, karangan Dr.
Shabbir Ahmed, MD, Galaxy Publications, Lauderhill, Florida, 2003, halaman 413)

2

Ada dua macam penafsiran tentang rangkaian ayat ini.
(1) Bahwa ayat itu berkenaan dengan banjir dizaman Nabi Nuh yang berasal dari hujan
yang lama dan air yang memancar dari dalam bumi. Perbedaannya hanya dalam
berapa lama hujan itu. (At-Thobary, Ibnu Katsir, Al-Qurthuby sampai Wahbah AlZuhaily, dll)
(2) Bahwa ayat tadi (dan ayat2 lain seperti Surat Al-Baqoroh:22, Ibrahim:32, Al-Nahl:
10, Al-Nahl: 65) mengisyaratkan tentang dua jenis air, yakni yang berasal dari
angkasa luar (as-samaa’) dalam bentuk gumpalan-gumpalan es yang menghujani
bumi, dan air hujan yang berasal dari awan (as-sahab), sehingga banjir besar yang
terjadi berasal dari benturan komet-komet es raksasa yang tercurah dari langit
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bergabung dengan air hujan biasa dan meluapnya air-air dari mata air dan sungai di
bumi. (Lihat Buku: Mukjizat Sains dalam Al-Quran, karangan Ir. H. Bambang
Pranggono, MBA, Penerbit Ide Islami, Bandung, 2005, halaman 6)
3

Fungsi ‘mengawinkan’ dari angin ini terjadi sebagaimana berikut:
Di atas permukaan laut dan samudera, gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya
terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat gelembung-gelembung ini pecah, ribuan
partikel kecil, dengan diameter seperseratus milimeter, terlempar ke udara. Partikelpartikel ini, yang dikenal sebagai aerosol, bercampur dengan debu daratan yang terbawa
oleh angin, dan selanjutnya terbawa ke lapisan atas atmosfer. Partikel-partikel ini dibawa
naik lebih tinggi ke atas oleh angin, dan bertemu dengan uap air di sana. Uap air mengembun
di sekeliling partikel-partikel ini dan berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran
air ini mula-mula berkumpul dan membentuk awan, dan kemudian jatuh ke bumi dalam
bentuk hujan.
Sebagaimana terlihat, angin ‘mengawinkan’ uap air yang melayang di udara dengan
partikel-partikel yang dibawanya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan
hujan. Apabila angin tidak memiliki sifat ini, butiran-butiran air di atmosfer bagian atas
tidak akan pernah terbentuk, dan hujan pun tidak akan terjadi.
Hal terpenting di sini adalah bahwa peran utama dari angin dalam pembentukan hujan
telah dinyatakan berabad-abad yang lalu dalam sebuah ayat Alquran, pada saat orang
hanya mengetahui sedikit saja tentang fenomena alam.

4

Angin adalah atmosfer yang bergerak. Atmosfer bergerak karena matahari memanaskan
permukaan bumi yang menyebabkan suhu udara meningkat. Udara hangat akan naik
ke atas dan udara dingin datang untuk menggantikan udara hangat, dan kita merasakan
pergerakan udara ini sebagai angin. Udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke
daerah bertekanan rendah.
Angin terkencang terjadi saat ada Angin Ribut dan Tornado. Angin ribut adalah badai
besar dengan kecepatan sangat tinggi. Angin ribut berawal dari sekelompok badai
petir di dekat khatulistiwa. Badai-badai tersebut bergabung menjadi satu, membentuk
badai tropis. Jika kecepatan badai tropis lebih dari 119 km/jam, maka terjadilah angin
ribut.
Di samudera Pasifik, angin ribut disebut angin Taifun, sementara di samudera Hindia
disebut Siklon. Angin ribut terdiri atas uliran pita-pita badai petir di sekeliling pusat yang
disebut mata badai. Udara hangat di dalam pita badai mengalir mengelilingi mata badai
ke arah atas. Di atas lautan, air menggembung ke atas. Jika angin ribut menghantam
daratan, gembungan air membanjiri pesisir dalam empasan badai.
Pusat mata badai dan awan badai yang berputar dalam angin ribut dapat dilihat jelas
pada citra satelit yang diambil jauh dari atas bumi. Bagian angin terkencang dalam
angin ribut terjadi pada dinding mata badai (dinding awal yang menjulang di sekeliling
mata badai). Kecepatan angin disitu seringkali mencapai 300 km/jam. Akan tetapi, di
dalam mata badai sendiri nyaris tidak ada angin samasekali. Mata badai biasanya
berdiameter 8 sampai 25 km. Angin ribut sendiri dapat berdiameter hingga 800 km.
Tornado adalah kolom udara yang menjulang ke atas berbentuk corong yang berpilin.
Di sebelah dalamnya, angin dapat bertiup dengan kecepatan 480 km/jam, yang
merupakan angin dengan kecepatan tertinggi di dunia. Angin ganas ini berpotensi
menghancurkan bangunan yang ditemuinya. Tornado terbentuk di bawah awan badai
raksasa, dan lebarnya dapat mencapai 800 km. Kebanyakan tornado terjadi di AS,
terutama di Lorong Tornado di AS bagian Tengah.
Sebuah Tornado bisa mengisap tanah sewaktu bergerak. Angin berkekuatan amat dahsyat
tersebut mencabik apapun yang dilaluinya. Tornado dapat mengubah objek kecil, seperti
pot bunga, panci, dan genting, menjadi misil yang mematikan. Kerusakan tornado amat
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terpusat, sehingga dia bisa menghancurkan hanya sebuah rumah saja dan membiarkan
yang lainnya tak tersentuh.
5

Bunyi adalah salah satu bentuk energi yang terbentuk ketika sebuah benda bergetar.
Ketika sampai di telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Otak kita mengenali
getaran ini sebagai suara yang dihasilkan berbagai benda. Gelombang bunyi merambat
melalui udara. Ketika alarm jam berbunyi, udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran
satu buah molekul ikut menggetarkan molekul lain di sebelahnya, sehingga energi bunyi
merambat melalui udara.
Cepat rambat bunyi berbeda-beda tergantung mediumnya. Pada udara kering bersuhu
0 oC, bunyi merambat dengan kecepatan 1.190 km/jam. Bunyi merambat lebih cepat
pada udara hangat dan lebih lambat pada udara dingin. Bunyi merambat 4 x lebih cepat
pada medium air dibandingkan medium udara. Medium yang rapat molekulnya, akan
melewatkan bunyi jauh lebih cepat dibandingkan medium renggang
Ketika pesawat bergerak dengan kecepatan tepat sama dengan kecepatan bunyi,
pesawat bergerak bersama-sama dengan gelombang bunyi yang dihasilkannya sendiri.
Dalam kondisi ini, bunyi seakan tertekan di bagian depan pesawat dan menghasilkan
suara ledakan, yang disebut sebagai ledakan bunyi (Sonic boom).
Pesawat supersonik bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari suara, sehingga
pesawat berada di depan gelombang bunyi yang dihasilkannya sendiri.
Keras Bunyi
Beberapa bunyi terdengar sangat keras, sehingga menyakitkan telinga. Sebagian lainnya
sangat lemah nyaris tak terdengar. Benda-benda yang bergetar hebat menghasilkan
bunyi bising; bunyi terdengar lebih keras karena membawa energi yang lebih besar.
Besarnya energi yang dibawa oleh gelombang bunyi disebut intensitas bunyi.
Gelombang bunyi dengan intensitas lebih tinggi terdengar lebih keras. Bunyi yang
keras memiliki amplitudo gelombang yang lebih tinggi daripada bunyi yang lemah. Makin
besar amplitudo, makin keras bunyi yang kita dengar.
Tingkat kekerasan bunyi (intensitas) diukur dalam skala relatif, yaitu desibel (dB). Intensitas
bunyi paling lemah yang dapat didengar didefinisikan sebagai 0 dB. Namun, daun yang
berjatuhan memiliki intensitas bunyi 10 kali lebih kuat. Jalan raya yang dipenuhi kendaraan
memiliki tingkat kebisingan hingga 70—90 dB, atau sekitar 1 juta kali bunyi daun yang
jatuh. Bunyi di atas 190 dB, misalnya suara roket yang meluncur, cukup untuk merusak
organ pendengaran manusia secara permanen.
Nada (Pitch)
Bunyi dapat muncul dalam nada rendah seperti suara truk besar atau nada tinggi seperti
suara peluit. Tinggi rendah nada tergantung pada frekuensi gelombang suara. Telinga
kita tidak dapat mendengar suara bernada sangat rendah, yang disebut infrasonik, dan
suara bernada sangat tinggi, yang disebut ultrasonik.
Bunyi dengan frekuensi 20.000 Hz atau lebih yang disebut gelombang ultrasonik tidak
dapat didengar manusia, namun kelelawar, anjing, lumba-lumba serta binatang lainnya
dapat mendengarnya. Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh benda yang bergetar dengan
sangat cepat. Gelombang ini dapat dimanfaatkan mulai untuk menyikat gigi hingga navigasi
kapal selam. Dokter menggunakan alat UltraSonoGraphy (USG) untuk memeriksa kondisi
janin dalam kandungan ibu. Bunyi berfrekuensi tinggi dikirim ke tubuh ibu, dan sejumlah
gelombang memantul dari tubuh bayi kembali ke penerima. Komputer mengolah pantulan
gelombang bunyi untuk menghasilkan citra janin.

6

Syariat mendorong manusia untuk merenungkan alam semesta, yaitu segala sesuatu
selain þ (‘maa siwa-Alloh’). Begitu banyak ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk
menafakuri tanda-tanda dalam rangka beribadah kepadaNya, bukan untuk semata-mata
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memperoleh pengetahuan tentang alam semesta itu.
Bruno Guiderdoni, astronom Muslim Prancis mengatakan bahwa alam semesta adalah
buku terbuka bagi semua manusia yang memuat tanda-tanda (ayat-ayat). Sejarah alam
semesta bisa diketahui dengan mengamati benda-benda pada pergeseran merah (red
shift), yang berarti pengembangan alam. Ini berarti pula bahwa jarak yang jauh memberi
gambaran tentang masa yang sangat lampau, karena cahaya berjalan pada kecepatan
terbatas.
Sains bisa merekonstruksi masa lalu alam semesta, sampai pada saat-saat pertama
setelah terjadinya ledakan besar (big bang) itu. Ada sejumlah misteri yang tak
terpecahkan para ilmuwan yang sebenarnya berkaitan erat dengan struktur metafisis
dari realitas.
Misteri pertama menyangkut kecermatan tala (fine tuning) kondisi awal dan konstantakonstanta universal hukum-hukum alam. Soalnya, kondisi-kondisi awal itu tampaknya
merupakan syarat-syarat yang diperlukan bagi munculnya kompleksitas yang bernama
kehidupan di alam semesta.
Misalnya, menurut sains, andaikan parameter kerapatan terlampau besar, akan terjadilah
keruntuhan semesta yang teramat cepat, dalam skala yang jauh lebih rendah dibanding
umur bintang. Sebagai akibatnya, pengayaan kimiawi pada medium antar bintang pun
tidak akan terjadi, sehingga tak terjadilah pembentukan planet-planet yang merupakan
rumah bagi lahirnya kehidupan.
Sebaliknya, andaikan parameter kerapatan terlalu rendah, akan terbentuklah sebuah
alam semesta yang sangat renggang, di mana struktur-struktur bermassa rendah itu
tak mampu mempertahankan gas mereka dan akan tercerai berai mengisi kekosongan
semesta. Dengan demikian, planet-planet sebagai rumah kehidupan pun tidak akan
terbentuk pula.
Untuk menerangkan ketertalaan yang cermat seperti itu, justru beberapa astronom
mengajukan konsep kausalitas final. Menurut penjelasan ini, kondisi-kondisi awal jagat
raya itu justru dirancang agar manusia ada di muka bumi. Inilah yang disebut prinsip
kosmologis antropik. Dalam penjelasan ini, gagasan Tuhan sebagai pencipta yang
merancang struktur jagat raya menjadi suatu keniscayaan yang sangat logis.
Lebih jauh lagi, menurut Bruno Guiderdoni, hal ini merupakan bukti gamblang tentang
perhatian khusus Tuhan pada umat manusia. Eksplorasi ilmuwan terhadap detil fisika
kosmos, kini mengarah kepada sesuatu yang dapat dengan mudah dibaca sebagai
‘finalitas.’ Semua ‘kebetulan’ yang ‘ditafsirkan’ dengan prinsip antropik dapat dibaca
dengan mudah sebagai finalitas di dunia.
Seorang Mu’min akan merasa nyaman dan tidak perlu bersusah payah untuk membaca
hal itu. Yang mendapat masalah (kebingungan) adalah justru orang-orang tak beriman,
karena mereka memahami dunia ini sebagai sebuah bangunan raksasa yang berdiri di
atas sejumlah sangat sedikit pilar yang tertata cermat (finely tuned) : nilai-nilai konstanta
fisika. Itulah yang menjadi masalah bagi mereka….(Bruno Guiderdoni ).
7

Ada dua tafsiran tentang ayat ini
1.
Bahwa ayat ini berkenaan tentang kecepatan terlaksananya perintah Allah.
Sebagian ahli tafsir mengkaitkannya dengan firman-Nya: “Kun-Fayakun.”
2.
Bahwa ayat ini berfungsi sebagai isyarat untuk perkembangan iptek, maka mungkin
ini adalah isyarat akan kecepatan memproses perintah pada komputer. Pada
masa awalnya 35.000 tahun S.M manusia memakai potongan-potongan ranting
untuk menghitung, lalu 200 tahun S.M di Cina diciptakan sempoa. Th.1834
mesin hitung Inggris bertenaga uap sebesar kamar, cuma bisa melakukan satu
perkalian/ pembagian selambat 2-4 menit. Tahun 1941 mesin hitung Jerman bisa
mengalikan/membagi dalam 3-5 detik. Th.1950 mesin hitung Amerika bisa
melakukan 3000 hitungan perdetik. Th.1960 mesin IBM bisa melakukan 100.000
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instruksi perdetik. Tahun 1972 mesin IBM system 370 bisa melakukan 1 juta instruksi
perdetik. Tahun 2010 prosesor komputer sudah mampu melakukan 147 milyar
instruksi perdetik. Diprediksi pada th.2020 prosesor akan mampu mengolah 5x1050
instruksi perdetik. Suatu kecepatan luar biasa dalam melakukan perintah, yang
sudah diisyaratkan Allah dengan kata kata: satu perintah dalam sekejap mata.
(sumber data: Wilkipedia internet)
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55


Al-Rahmân

Nama Surah
Nama Surah Al-Rahmân ini diambil dari kata awal yang terdapat pada
ayat pertama. Surah ini diawali kata al-rahmân, salah satu asmâ al-husnâ,
dan merupakan isim mubâlaghah1 dari al-rahmah yang memiliki pengertian
“sangat/melebihi/paling” daripada kata al-rahîm. Al-rahmân artinya yang
memberi nikmat yang besar-besar bagi seluruh makhluk; sedangkan kata alrahîm artinya memberi nikmat yang halus-halus, khusus bagi orang Mukmin.
Imam Al-Qurthubi mengatakan, kata al-rahmân untuk seluruh makhluk, dan
kata al-rahîm khusus untuk orang Mukmin.
Menurut Al-Baihaqi dari Sayyidina Ali karramahu Allâh wajhah, surah
ini dinamai pula ‘arus (pengantin) Al-Quran. Rasulullah Saw. bersabda,
Setiap segala sesuatu itu memiliki pengantinnya, dan pengantin Al-Quran
adalah Surah Al-Rahmân.
Disebut pengantin Al-Quran karena indahnya isi surah ini, bagai aneka
hiasan yang dipakai pengantin (Shihab, 2004: 491).
Surah Al-Rahmân, menurut pendapat Ibnu Mas’ud dan Muqatil,
seluruhnya termasuk ayat Madaniyyah. Tertulis di beberapa mushhaf juga
Madaniyyah. Berbeda dengan pendapat Ibnu Mas’ud dan Muqatil, menurut
Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, dan mayoritas ulama, berpendapat, seluruh ayatnya
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masuk ke dalam kelompok Makkiyyah. Ini dikatakan oleh Al-Hasan, Urwah
Ibnu Al-Zubair, Ikrimah, Atha’, dan Jabir.
Menurut Ibnu Abbas, ada satu ayat yang bersifat Madaniyyah-nya,
yaitu ayat 29:
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. setiap waktu
dia dalam kesibukan.
Jumlah ayatnya adalah 78 ayat. Namun, ada pula sebagian yang
menghitung 76 ayat.
Argumen Jumhur (mayoritas) yang lebih sahih adalah diriwayatkan
Urwah Ibnu Al-Zubair, orang pertama yang berani membaca Al-Quran
dengan suara keras di Mekah setelah Nabi Muhammad Saw. adalah Ibnu
Mas’ud. Hal itu terjadi, menurut pendapat para sahabat, karena orang
Quraisy tidak pernah mendengar sama sekali Al-Quran dibaca secara jahr
(suara keras).
Maka, siapa yang berani mendengarkannya? Ibnu Mas’ud menjawab,
“Saya.”
Para sahabat mengingatkan, “Kami mengkhawatirkanmu.” Mereka
berharap ada orang kabilahnya yang melarang. Tapi, Ibnu Mas’ud menolak.
Ia malah berdiri dan berkata, “Bismillâhirrahmânirrahîm. Al-rahmân,
‘allama Al-Quran.”
Ia melanjutkan bacaannya sambil mengeraskan suara. Pada saat itu,
orang Quraisy sedang berkumpul. Mereka memerhatikannya, kemudian
bertanya, “Apa yang dikatakan oleh orang itu?
Sebagian menjawab,“ Dia membacakan apa yang diakui oleh Muhammad
sebagai wahyu yang diterimanya.”
Mereka memukuli Ibnu Mas’ud hingga wajahnya cedera.
Berdasarkan suatu riwayat yang sahih, diceritakan, saat Rasulullah
Saw. melaksanakan salat subuh di atas pelepah kurma, beliau membaca
Surah Al-Rahmân. Saat itu, lewat sekelompok jin. Mendengar itu, mereka
menyatakan beriman kepadanya.
Menurut riwayat Al-Tirmidzi (dari Jabir), Rasulullah ke luar menemui
para sahabatnya. Beliau membacakan surah Al-Rahmân dari awal sampai
akhir. Para sahabat terdiam.
Rasulullah bersabda, “Aku telah membacakannya kepada jin pada
malam ketika jin mendengarkan Al-Quran. Mereka lebih baik responsnya dari
pada kalian.
“Setiap kali aku membacakan fabiayyi âlâi rabbikumâ tukadzdzibân
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(maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan). Mereka
menjawab, “Ya Tuhan kami, tidak ada sedikit pun nikmat-Mu yang kami
dustakan. Maka bagi-Mu-lah segala puji.”
Ini menjadi dalil bahwa surah ini termasuk surah Makkiyyah.
Namun, Al-Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadis gharib (hadis yang
hanya diriwayatkan oleh satu orang saja).
Latar dan Konteks
Menurut sebagian ulama, surah ini merupakan surah ke-43 yang
diterima Rasulullah Saw., sesudah Surah Al-Furqân, sebelum Surah Fâthir
(Shihab, 2004: 492). Namun, menurut Al-Maraghi (1989: 192), surah ini
turun sesudah Surah Al-Ra’d.
Kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, tampak dari beberapa segi:
(1)
Surah ini menjelaskan dan memerinci akhir surah sebelumnya. Di Surah
Al-Qamar, dijelaskan secara global sifat-sifat dan kepedihan hari
kiamat, kengerian neraka dan siksaan bagi pembuat dosa. Kemudian,
penjelasan tentang pahala bagi orang takwa, serta sifat surga dan
penghuninya. Pada surah ini, dijelaskan secara lebih mendetail tentang
sifat hari kiamat, neraka, dan surga.
(2) Pada surah yang lalu, Allah menyebutkan berbagai macam siksaan
yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, seperti kaum Nabi
Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shalih, kaum Nabi Luth, dan
keluarga Firaun. Pada surah ini, Allah menyebutkan berbagai
kesenangan dan kenikmatan agama serta duniawi pada diri manusia
dan pada alam semesta untuk seluruh manusia. Surah terdahulu
dimulai dengan penjelasan yang menunjukkan kepada kemuliaan,
kemahakuasaan, dan kedahsyatan, yaitu pecahnya bulan. Pada surah
ini, dimulai dengan sifat yang menunjukkan kasih sayang dan maha
penyayang-Nya, yaitu dengan turunnya Al-Quran.
(3) Surah terdahulu ditutup dengan penjelasan dua sifat Allah Azza wa
Jalla, yang menunjukkan kedahsyatan, kengerian, dan keagungan
Al-Malik Al-Muqtadir, Raja diraja Yang Maha Kuasa dan Berkuasa.
Surah ini dimulai dengan sifat lain yang berdampingan dengan sifat
tersebut, sifat kasih sayang, dan menjelaskan asal rahmat dan
karunia-Nya serta nikmat-Nya bagi manusia dalam segala keadaan
di langit dan di bumi. Dia-lah Yang Maha Suci, Maha Gagah! Maha
Keras! kepada orang kafir dan orang berdosa, Maha Pengasih,
Pemberi nikmat, dan Pengampun bagi orang baik.

:: repository.unisba.ac.id ::

236

Tafsir Juz XXVII

Substansi
Surah Al-Rahmân sama seperti Surah Makkiyyah lainnya. Berayat
pendek, tetapi memiliki kesan dan pengaruh yang sangat mendalam. Isinya
berkaitan dengan pokok keyakinan, yaitu tauhid dan dalil-dalil kemahakuasaan
Allah, kenabian dengan wahyunya, hari kiamat beserta surga dan neraka,
kesenangan dan kenikmatan, serta ketakutan yang luar biasa.
Tema utama surah ini menguraikan nikmat-nikmat Allah Swt. yang
berawal dari nikmat teragung, yaitu Al-Quran (Shihab, 2004: 492). Allah
menghitung berulang kali dalam surah tersebut berbagai kesenangan dan
nikmat-Nya yang agung. Mula-mula, nikmat agama dan wahyu, nikmat turunnya
Al-Quran dan pengajaran hamba-Nya—yang merupakan nikmat yang maha
besar, keluhuran kitab-kitab samawi dan kebenarannya. Kemudian, diikuti
penjelasan tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk agama, kemanfaatan
wahyu dan kitab Allah. Kemudian, disebutkan perbedaan manusia dengan
seluruh hewan, yaitu dapat berbicara dengan fasih, dan mengungkapkan apa
yang ada di dalam hati.
Kemudian, Allah menghitung pokok kenikmatan yang tampak dan besar:
matahari, bulan, tumbuhan, pepohonan; langit yang berdiri dengan
keseimbangan yang cermat; bumi dengan berbagai buah-buahan, pepohonan,
tumbuhan, dan angin. Disertai isyarat penciptaan alam lain, yang tidak
berwujud dan tidak dapat diraba, yakni jin.
Dilanjutkan dengan menjelaskan kekuasaan-Nya yang mengagumkan:
memisahkan antara laut asin dengan laut tawar, pengeluaran mutiara dan
marjan dari laut yang asin sebagaimana mengeluarkan biji, jerami, dan
tumbuhan dari tanah, serta perjalanan perahu di atas lautan.
Kemudian, Dia menghancurkan alam yang indah ini dengan kerusakan
yang pasti, dan tidak ada yang kekal, kecuali Allah yang Maha Hidup, Berdiri
Sendiri, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sesudah itu, Dia menjelaskan
keadaan hari kiamat dan ketakutan yang luar biasa, usus yang panas bagi
orang-orang yang berdosa, dan ditikam di dalam api neraka jahim.
Bertentangan dengan penyaksian yang menyakitkan itu, adalah
penyaksian yang penuh kenikmatan di surga yang kekal bagi orang yang
beriman dan kelompok kanan, dan orang-orang yang takut dengan kedudukan
Allah. Di surga-surga tersebut, ada berbagai macam tumbuhan yang rindang,
mata air dan sungai, buah-buahan, kasur sutra dengan tilam yang lembut,
sofa yang hijau, bidadari dan pelayan, dan segala yang baik-baik.
Surah ini diakhiri dengan pemuliaan Allah yang Maha Gagah dan Maha Mulia,
dan pujian atas segala karunia dan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya.
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Nikmat Al-Quran, Alam Semesta, dan Bumi (Ayat 1-13)

   
          
        
         
         
          
    
(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah; (2) Yang telah mengajarkan Al- Quran;
(3) Dia menciptakan manusia; (4) Mengajarnya pandai berbicara; 1
(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan; (6) Dan tumbuhtumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya; 2 (7)
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan); (8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca
itu; (9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu; 3 (10) Dan Allah telah meratakan bumi untuk
makhluk-(Nya); (11) Di bumi itu, ada buah-buahan dan pohon kurma yang
mempunyai kelopak mayang; (12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bungabunga yang harum baunya; (13) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 1-13)
Penjelasan

    
(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah; (2) Yang telah mengajarkan Al Quran. (QS
Al-Rahmân [55]: 1-2)
Al-Rahmân adalah salah satu nama dari asmâ al-husnâ Allah.
Dimulainya surah ini dengan kata-kata tersebut, antara lain, untuk mengundang
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rasa ingin tahu, harapan akan menggugah untuk mengakui nikmat-nikmatNya, serta beriman kepada-Nya (Quraish Shihab, 2004: 493).
Allah yang Maha Luas kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya di dunia
dan di akhirat, telah menurunkan kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad Saw.)
Al-Quran, untuk mengajari umatnya, dan menjadikannya hujjah/argumen yang
kuat bagi seluruh manusia. Al-Quran mudah dihafal dan difahami orang yang
dikasihi-Nya. Ayat ini merupakan jawaban kepada penduduk Mekah,
sebagaimana terdapat di dalam QS Al-Nahl (16): 103,
Dan sesungguhnya K ami mengetahui bahwa mereka berkata,
“Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya
(Muhammad)”. Padahal, bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa)
Muhammad belajar kepadanya bahasa ‘ajam, sedang Al-Quran adalah
dalam bahasa Arab yang terang.
Bahasa ‘ajam ialah bahasa selain bahasa Arab, dan juga berarti bahasa
Arab yang tidak baik. Orang yang dituduh mengajar Muhammad itu bukan
orang Arab, dan hanya tahu sedikit-sedikit bahasa Arab. Melalui ayat ini,
Allah Swt. menegaskan, yang mengajari Al-Quran itu bukan seseorang
manusia yang berbahasa ‘ajam, melainkan Allah Yang Maha Pemurah.
Surah ini menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada
hamba-Nya. Dia mendahulukan menjelaskan nikmat yang ukurannya paling
agung, paling banyak manfaatnya, yaitu nikmat pengajaran Al-Quran bagi
hamba-Nya — karena Al-Quran sumber kemuliaan di dua alam, dunia, dan
akhirat.
Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat agung, pegangan hidup
bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang
memberikan inspirasi dan sumber ilmu.
Kemudian, diperkuat dengan kenikmatan penciptaan manusia sebagai
pelaku pemakmuran bumi.

     
(3) Dia menciptakan manusia; (4) Mengajarnya pandai berbicara. (QS AlRahmân [55]: 3-4)
Dia telah menciptakan jenis manusia, mengajari berbicara untuk
mengungkapkan isi hati agar dapat berkomunikasi dengan sesamanya, saling
memahami, maka terciptalah jiwa saling tolong, saling mengasihi dan saling
mengenal. Dengan hal itu, lengkaplah unsur-unsur pelajaran: alkitab dan
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pengajarnya, Al-Quran dan Nabi, — yang subyek belajarnya adalah manusia,
metode pengajaran dan caranya, al-bayân.
Kata al-bayân, pada asalnya berarti “jelas”. Al-Thabathaba’i memahami
kata tersebut sebagai “potensi mengungkap”, yaitu kemampuan
mengungkapkan apa yang terdapat dalam benak. Al-bayân bukan sekadar
mengeluarkan suara, menggunakan rongga dada, tali suara, dan
kerongkongan, tetapi mampu menghadirkan hal-hal abstrak dalam benak,
yang dapat dijangkau manusia dengan pikiran walau tidak dapat dijangkau
dengan indranya. Al-bayân juga berarti kemampuan memahami makna dari
suara yang keluar itu. Kemampuan inilah yang membedakan antara manusia
dengan binatang. Quraish Shihab (2004: 495) berpendapat, al-bayân
mencakup juga segala bentuk ekspresi, termasuk seni dan raut wajah.
Kemudian, Allah menyebutkan benda-benda yang berada di atas langit

   
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS Al-Rahmân [55]: 5)
Sesungguhnya, matahari yang terbit dan menerangi siang, dan bulan
yang bercahaya di malam hari, beredar dengan perhitungan yang tepat, akurat,
teratur, terukur, dan tetap beredar pada garis masing-masing tanpa pernah
salah. Matahari dan bulan sebagai petunjuk bagi perbedaan musim,
perhitungan bulan dan tahun, musim tanam, dan menentukan waktu yang
akan datang dalam bermuamalah. Matahari dan bulan memberikan manfaat
yang banyak bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Keduanya
beredar dengan perhitungan akurat, tidak pernah salah, dan tidak bergeser
sedikit pun, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-An’âm (6): 96,
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan
(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah
yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.
Kemudian, Allah menjelaskan alam bumi yang berada di bawah,
dengan firman-Nya:

   
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadaNya. (QS Al-Rahmân [55]: 6)
Segala tumbuhan yang tidak berbatang, atau pun memiliki batang,

:: repository.unisba.ac.id ::

240

Tafsir Juz XXVII

tunduk kepada Allah: sesuai kehendak-Nya, sebagaimana sujud manusia.
Kedua jenis tumbuhan tersebut muncul dari bumi pada waktu yang sudah
ditentukan dan berjangka waktu yang tetap. Dia menjadikan keduanya sebagai
makanan bagi manusia. Menarik dari segi bentuk, warna, ukuran, rasa, dan
baunya, tunduk sesuai kehendak-Nya.
Kemudian, Allah mengingatkan keseimbangan berbagai hal dan
keharusan berlaku adil dalam melakukan pertukaran, dengan firman-Nya:

         
(7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan); (8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
(QS Al-Rahmân [55]: 7-8)
Allah Swt. menjadikan langit di tempat dan kedudukan yang tinggi di
atas bumi. Menurut Quraish Shihab (2004: 499), ketinggian langit, selain dapat
dilihat mata kepala, juga dapat berarti ketinggian kedudukannya. Langit sering
dinilai sebagai tempat turunnya malaikat, turunnya rahmat, dan tidak jarang
manusia menunjuk ke arah langit untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan.
Allah Swt. pun telah menegakkan keseimbangan di alam yang tinggi
(angkasa) dan di dunia bawah (bumi). Dia pun menetapkan keadilan di bumi,
sebagaimana perintah-Nya, agar manusia tidak melanggar keadilan dan
bersikap pertengahan pada alat timbangan ketika melakukan berbagai
pertukaran. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Hadîd (57): 25:
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ...
Dalam QS Al-Hadîd (57): 25, Allah memerintahkan untuk menegakkan
keadilan dalam timbangan, sedangkan pada QS Al-Rahmân (55): 8, Dia
melarang dari melebihi batas dalam timbangan.
Allah Swt. memerintahkan keadilan disandingkan dengan penjelasan
mengenai langit yang tinggi. Thahir Ibnu Asyur memahaminya sebagai
isyarat betapa penting dan agungnya keadilan itu, dengan menisbahkannya
ke alam yang tinggi yang merupakan alam kebenaran dan keutamaan.
Keadilan itu turun dari langit ke bumi atas perintah Allah Swt. Itu sebabnya
Al-Quran berulang-ulang menyebut keadilan berbarengan dengan
penciptaan langit, antara lain dalam QS Yûnus (10): 5, Al-Hijr (15): 85,
dan Al-Dukhân (44): 38-39 (Shihab, 2004: 499).
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Al-Maraghi (1989: 198) menafsirkan kalimat wadha’a al-mîzân, dalam
arti, Allah telah membuat aturan-aturan yang adil, yakni: adil dalam soal
keyakinan (tauhid), adil dalam soal ibadah, keutamaan dan adab kesopanan.
Demikian pula, adil antara kekuatan ruhani dan jasmani. Maksudnya, Allah
memerintahkan manusia untuk menyucikan jiwa mereka, namun Allah pun
menghalalkan berbagai jenis makanan untuk memelihara kesehatan tubuh
mereka.
Kemudian, Allah menguatkan keharusan menepati keadilan dengan
firman-Nya:

      
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu. (QS Al-Rahmân [55]: 9)
Tegakkanlah timbangan secara adil, jangan menguranginya dan jangan
menipu sedikit pun. Timbanglah secara benar, tepat, dan adil. Ayat yang serupa
dengan ini terdapat dalam QS Al-Syu’arâ (26): 182:
Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Muthaffifîn (83): 1-3,
(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (2) (Yaitu) orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi;
(3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.
Dan firman-Nya pula dalam QS Hûd (11): 84
… dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan …
Qatadah berkata tentang ayat ini, “Wahai anak Adam! Berlaku adillah
sebagaimana kalian ingin diperlakukan dengan adil; tepatilah timbangan
sebagaimana kalian ingin timbangan ditepati untuk kalian. Karena berlaku
adil itu bermanfaat bagi manusia.”
Berkali-kali perintah menegakkan timbangan ini ditegaskan. Ini
menguatkan betapa pentingnya melakukan keadilan itu. Pertama-tama, Allah
memerintahkan keseimbangan, kemudian melarang berlebihan di dalam
menimbang, melampaui batas timbangan. Dia pun melarang berbuat curang
dalam timbangan dengan cara menguranginya.
Kemudian, Dia menyebutkan kenikmatan yang ada di bumi sebagai
bandingan bagi kenikmatan di langit:
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Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-(Nya). (QS Al-Rahmân [55]: 10)
Allah Swt., sebagaimana telah meninggikan langit, pun telah meratakan
bumi menjadi terbentang dan terhampar; dapat dimanfaatkan (dan
mengikatnya) dengan gunung-gunung yang menancap kuat, dapat dijadikan
tempat tinggal makhluk-Nya. Makhluk tersebut bermacam-ragam jenisnya,
warnanya, dan bahasanya, di seluruh penjuru.
Kata al-anâm tidak terbatas kepada manusia saja, melainkan seluruh
makhluk hidup. Ini berarti perlu ada keselarasan dan keserasian antara seluruh
makhluk tersebut. Manusia sebagai khalifah yang harus memimpin makhluk
lainnya, tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap makhluk lainnya itu.
Allah menjelaskan berbagai macam persediaan kehidupan manusia di atas
bumi,

          
(11) Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak
mayang; (12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum
baunya. (QS Al-Rahmân [55]: 11-12)
Di bumi ini, ada banyak pohon yang berbuah dengan berbagai buahbuahan berbeda-beda warna, rasa, dan aroma. Pohon kurma yang memiliki
kantung kelopak mayang yang kemudian menjadi kurma kering. Segala bijibijian yang dapat dijadikan makanan (seperti gandum, syair, zawi, dan lainnya)
yang tumbuh kulitnya awalnya seperti batang jerami, dan segala tumbuhan
yang memiliki daun yang wangi. Kata “fâkihah” tidak memakai alif dan lâm,
karena buah-buahan ini hanya dimakan pada waktu-waktu tertentu, oleh
orang tertentu — sebagai kesenangan atau makanan tambahan, bukan
makanan pokok. Sedangkan kata al-nakhl, memakai alif dan lâm: karena
kurma itu makanan yang dibutuhkan setiap saat, berganti-ganti, di setiap
tempat, bagi semua bangsa.
Al-Maraghi (1989: 200) memberikan penafsiran, ada penyebutan
kurma secara khusus dalam ayat di atas. Pada buah lainnya tidak. Ini
karena kurma, seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Buahnya dapat
dimakan, ketika masih basah maupun sudah kering. Daunnya bisa dijadikan
keranjang dan bakul. Sabutnya bisa dibuat tali, dan pelepahnya dapat
dibuat atap rumah.
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Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 13)
Allah Swt. telah mengaruniakan berbagai hasil bumi yang beraneka
ragam kepada manusia dan jin sebagai kenikmatan. Agar tersentuh hatinya
dan terbuka ruhaninya akan kenikmatan tersebut, maka Allah bertanya kepada
manusia dan jin, “Nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?” Menurut
Al-Maraghi (1989: 201), yang dimaksud mendustakan nikmat adalah tidak
beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah dalam beribadah.
Pertanyaan ini diajukan kepada manusia dan jin. Kalimat ini diulang
sebanyak tiga puluh satu kali dalam surah ini. Dipaparkan setiap kali sesudah
menjelaskan karakter/sifat nikmat dan menjadi pemisah antara dua nikmat. Hal
ini untuk menguatkan, menegaskan, dan membangkitkan perhatian atas
urgensinya. Nikmat-nikmat itu mencakup nikmat dalam perlindungan dari yang
tidak diinginkan dan nikmat berupa keberhasilan yang diinginkan. Kata rabbikumâ
menjelaskan bahwa sumber kenikmatan tadi adalah Allah Yang Maha Pemelihara,
yang menjaga hamba-Nya dengan pemeliharaan dan pertumbuhan. Oleh karena
itu, Dia sangat layak untuk dipuji dan disyukuri atas nikmat-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas memberikan petunjuk sebagai berikut:
Allah menyebut-nyebut atau menghitung nikmat-Nya yang agung berupa
nikmat agama, dunia, dan akhirat. Setiap kali menyebutkan nikmatNya, diikuti dengan kata-kata fabiayyi âlâi rabbikumâ tukadzdzibân, untuk
mengingatkan nikmat itu sebagai peringatan disertai penyebaran
suasana ketakutan dan kekhawatiran. Juga sebagai kecaman bagi yang
mengingkarinya.
Diriwayatkan, Qais Ibnu Ashim Al-Minqari berkata kepada Rasulullah
Saw., “Bacakanlah kepadaku wahyu yang diturunkan kepadamu!”
Maka Rasulullah Saw. membacakan Surah Al-Rahmân ini.
Ia minta diulangi lagi. Rasulullah pun mengulanginya sampai tiga kali.
Kemudian, Qais Ibnu Ashim Al-Minqari berkata, “Demi Allah, isi surah
itu sungguh indah, enak/manis, bawahnya menyegarkan, atasnya
berbuah. Tidak mungkin ini perkataan manusia. Dan aku bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan
Allah.”
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Nikmat pertama yang paling agung dan merupakan sumber kenikmatan
adalah nikmat diturunkannya Al-Quran, yang telah mengubah kehidupan
manusia, dan merupakan suara kebenaran yang akan terus berlanjut
sampai dengan hari kiamat.
Nikmat kedua dan ketiga adalah nikmat penciptaan manusia untuk
memakmurkan dunia, dengan kemampuan belajarnya (pendidikannya),
dengan kemampuan berbahasanya yang difahami akal. Inilah kelebihan
manusia dari makhluk-makhluk lainnya.
Nikmat keempat dan kelima adalah penciptaan matahari dan bulan,
yang beredar dengan perhitungan waktu yang tepat dan akurat —
pada garis edarnya, tidak saling menyusul dan tidak saling
mendahului. Dengan keberadaan matahari dan bulan, dapat dihitung
waktu, ajal, dan umur.
Nikmat keenam adalah penciptaan tumbuhan baik yang berbatang
maupun yang tidak berbatang dan dijadikannya tunduk kepada kehendak
Allah untuk kemanfaatan manusia.
Nikmat ketujuh dan kedelapan adalah dijadikannya langit di tempat
yang tinggi, terangkat jauh dari bumi, diletakkannya keadilan
sebagai perintah di bumi, dan ditegakkannya keseimbangan di langit
dan di bumi.
Nikmat kesembilan adalah penciptan alat timbangan untuk
menegakkan keadilan di dalam bermuamalah, mencegah terjadinya
pertengkaran/perselisihan, menjamin tempat tinggal manusia,
mengekalkan wujud kasih sayang, keikhlasan, dan kesepakatan di
antara mereka.
Oleh karena itu, Allah melarang berlebihan dalam menimbang/
menakar, melebihkan dari batas yang semestinya, setelah menyuruh
untuk berlaku lurus/benar dan adil. Dia melarang curang,
mengurangi dan menganiaya dalam timbangan dan takaran.
Nikmat kesepuluh adalah penciptaan bumi yang dibentangkan dan
diratakan untuk manusia.
Nikmat kesebelas adalah kandungan bumi bagi berbagai kesenangan
kehidupan dan berbagai makanan bagi manusia dan binatang –
yaitu, segala sesuatu yang membuat manusia bersenang-senang
dengan jenis dan warna buah-buahan. Menumbuhkan pohon kurma,
dari asal kurma kering, mengeluarkan biji-bijian (seperti gandum,
dan lainnya), kulit/jerami atau daun pohon dan tumbuhan, serta
wewangian, merupakan kenikmatan juga bagi manusia.
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Setelah menerangkan berbagai nikmat ini, Allah mengajak berbicara
kepada jin dan manusia dengan firman-Nya:

   
Kalimat ini untuk menegaskan nikmat itu dan untuk penguat
penyebutannya.
***
Penjelasan Keadaan Sebagian Nikmat (Ayat 14-25)

          
           
         
           
         
        
(14) Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
(15) Dan Dia menciptakan jin dari nyala api; (16) Maka, nikmat Tuhan
kamu yang manakah yang kamu dustakan? (17) Tuhan yang memelihara
kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat
terbenamnya; (18) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (19) Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya
kemudian bertemu; (20) Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui
masing-masing; (21) Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan; (23) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (24) Dan kepunyaanNyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gununggunung; (25) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 14-25)
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Latar dan Konteks
Setelah Allah menyebutkan berbagai sumber kenikmatan manusia dan
penciptaan langit dan bumi, Allah menjelaskan asal penciptaan manusia dan
alam kecil ini. Dia menjelaskan, tempat terbit dan terbenam matahari, disertai
kekuasaan-Nya untuk menerbitkan dan membenamkannya, tentang lautan
dan segala yang terdapat di dalamnya (seperti, mutiara dan marjan) serta
segala yang berjalan di atasnya (kapal besar). Hal ini menunjukkan keesaan
dan kemahakuasaan-Nya.
Penjelasan

     
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. 4 (QS AlRahmân [55]: 14)
Allah Swt. menciptakan manusia dari tanah kering yang dapat didengar
suaranya apabila dipukul, menyerupai tembikar (bejana dari tanah liat yang
dibakar). Perumpamaan ini menunjukkan kerasnya manusia dan kuatnya
hubungan tiap bagiannya.
Al-Maraghi (1989: 204-205) menafsirkan asal penciptaan manusia
dari tembikar ini. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat yang keras dan
kuat seperti tembikar. Dengan kekerasan dan kekuatannya itu, ia memiliki
keberanian untuk mempertahankan hidup, berjuang memenuhi kebutuhan,
dan melawan segala serangan.
Al-Quran memberi perumpamaan yang bermacam-macam, dalam
penjelasan penciptaan manusia sesuai proses penciptaannya. Ada ayat
yang menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari turâb: tanah. Dari
hamain masnûn: lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari thîn lâzib: tanah
liat, tanah yang lengket di tangan. Ini menunjukkan, Adam pertama-tama
dibuat dari tanah, kemudian menjadi lumpur, kemudian menjadi lumpur
hitam, kemudian menjadi tanah liat, kemudian menyerupai tembikar. Maka,
seolah-olah dibuat dari bermacam jenis bahan yang berbeda-beda.

      
Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. (QS Al-Rahmân [55]: 15)
Allah Swt. menciptakan jin dari ujung api: api yang bergejolak,
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menyala-nyala dan meluap-luap, serta menjulang tinggi membara, yang
murni tanpa asap. Kondisi kobarannya bercampur antara warna kuning,
merah, hijau, dan lain sebagainya. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan
dari Siti Aisyah r.a.: Rasulullah Saw. Bersabda,
Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, sedangkan
Adam diciptakan dari yang diterangkan kepadamu. (HR Muslim dan Ahmad)

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?. (QS AlRahmân [55]: 16)
Berdasarkan ayat tersebut seakan-akan Allah Swt. menanyakan kepada
manusia dan jin, “ Nikmat Allah yang mana lagi dari nikmat yang kalian
dapatkan secara nyata dan faktual yang akan kalian dustakan?” Demikian
juga penciptaan kamu (manusia) yang terbuat dari tanah yang menyerupai
tembikar dan penciptaan jin dari nyala api yang murni itu mengandung rahasia
dan merupakan kenikmatan yang tidak ada taranya.

    
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang
memelihara kedua tempat terbenamnya. (QS Al-Rahmân [55]: 17)
Maksud dua tempat terbit matahari, dan dua tempat terbenamnya,
ialah tempat terbit dan terbenam matahari di musim panas dan musim dingin.
Dengan keduanya, terjadilah empat musim dan silih bergantinya udara antara
dingin, panas, sedang, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat bagi
manusia.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 18)
Perubahan musim serta silih bergantinya udara yang merupakan
kenikmatan dari Allah Swt., dipertanyakan Allah sebagai berikut: “Nikmat
Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia dan jin?” AlMaraghi (1989: 206) mengemukakan adanya musim panas dan musim dingin
ini, menyebabkan terjadinya macam-macam angin dengan segala akibatnya
berupa hujan, berkembang-biaknya tumbuh-tumbuhan dan mengalirnya
sungai-sungai. Tumbuhan yang hidup di musim panas berbeda dengan
tumbuhan yang hidup di musim dingin. Ini merupakan kenikmatan.
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Selanjutnya tentang pengaturan terbit dan tenggelamnya matahari,
dijelaskan Allah dalam QS Al-Ma’ârij (70):
Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat,
sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
Maksudnya, Allah-lah yang mengatur perbedaan tempat terbit matahari,
dan perpindahannya setiap hari, yang tampak. Dan firman-Nya, di dalam QS
Al-Muzzammil (73): 9
(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
Terdapat perbedaan tempat terbit dan tempat terbenam matahari.
Dengan adanya perbedaan tempat terbit dan tempat terbenam, ini mengandung
manfaat bagi jin dan manusia. Matahari yang terbit di musim panas condong ke
arah setengah lingkaran utara, dan condong ke arah selatan pada musim
dingin. Seandainya matahari tetap terbit dan terbenam di tempat yang sama,
pastilah akan kacau iklim dan pertanian, antara musim panas dan musim dingin.

        
(19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian
bertemu; (20) Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masingmasing. (QS Al-Rahmân [55]: 19-20)
Setelah Allah menjelaskan nikmat-Nya di daratan, pada ayat ini, Allah
Swt. menjelaskan nikmat-Nya di lautan. Dia membiarkan dua lautan yang
asin dan tawar bertemu. Tidak ada pembatas antara keduanya dalam
pandangan mata, padahal di antara keduanya, ada pemisah yang tidak dilewati
oleh lainnya, sehingga antara keduanya tidak bercampur. Laut yang asin tidak
mengubah laut tawar menjadi asin. Demikian pula, laut tawar tidak mengubah
laut asin menjadi tawar. Kedua laut itu tetap terpisah sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Furqân (25): 53:
Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang
ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara
keduanya dinding dan batas yang menghalangi.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dus takan?
(QS Al -Rahmân [55]: 21)
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Seakan-akan Allah menegur manusia, “Nikmat yang mana dari nikmat
air tersebut yang kamu dustakan wahai manusia dan jin?” Seandainya kedua
laut itu tidak terpisah, manusia akan mengalami kesulitan. Air yang tawar
bermanfaat untuk minum manusia, menyiram tumbuhan, dan minum binatang.
Air yang asin untuk membersihkan udara dan menetralisir bibit penyakit, dan
mengeluarkan mutiara dan marjan. Sebagaimana firman-Nya:

    
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. (QS Al-Rahmân [55]: 22)
Dari salah satu air laut, yang asin itu, keluar mutiara yang berada di
dalam kulit kerang dan marjan: permata berlubang berwarna merah yang
sudah dikenal.
Quraish Shihab (2004: 509) mengatakan bahwa ulama masa lampau
menduga mutiara dan marjan hanya ditemukan di laut, karena itu mereka
berupaya mengalihkan kata keduanya dalam ayat di atas dipahami dalam arti
salah satunya. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa mutiara dan marjan
juga ditemukan di sungai-sungai walaupun berbeda jenisnya dengan yang
ditemukan di laut. Oleh kerana itu, dewasa ini banyak upaya pencarian mutiara
di sungai-sungai seperti yang dilakukan di Inggris, Skotlandia, Ceko, Slovakia,
Jepang, dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti kebenaran ayat di atas.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 23)
Allah pun telah mengaruniakan mutiara dan marjan, maka Allah
menegur manusia dengan sapaan: “Nikmat Tuhan yang mana yang kamu
dustakan wahai jin dan manusia?” Pada kejadian itu, terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah yang tidak dapat didustakan maupun dipungkiri.

      
Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana
gunung-gunung. (QS Al-Rahmân [55]: 24)
Allah menciptakan dan memberikan ilham kepada manusia cara
membuat kapal/perahu, yang sebagian kayunya lebih tinggi dari bagian lain,
dan dapat dijadikan alat transportasi. Kapal/perahu tersebut ditinggikan tiang
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layarnya dijalankan dengan angin, bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Ia
berlayar di lautan membawa manusia, barang dagangan, makanan, rezeki,
dan peralatan dari satu negeri ke negeri lain, dari ujung ke ujung. Muatan
kapal tersebut ada yang mencapai lima ratus ribu ton, seperti kapal induk
yang membawa kapal perang perusak, dan kapal selam yang cepat dan
menakutkan. Seandainya Allah Swt. menghendaki, pasti akan menjadikan
laut diam dan kapal terapung-apung di atas air.
Kata al-munsya‘ât dapat berarti tinggi, dapat pula berarti “yang baru
ada.” Ini menunjukkan betapa besarnya perahu/kapal tersebut hingga
diibaratkan gunung-gunung, walaupun kata munsya‘ât itu ditujukan baik untuk
kapal kecil maupun kapal besar.
Perkataan lahû al-jawâr (kepunyaan Allah bahtera), dikhususkan
bahtera. Padahal, langit dan segala yang ada padanya, dan bumi beserta
segala yang ada di dalam dan di atasnya, juga milik-Nya. Ini sebagai
pengkhususan, selama di atas kapal di atas lautan, harta manusia dan
nyawanya, ada dalam kekuasaan dan genggaman Allah. Tidak ada satu
orang pun yang memiliki daya dan kekuatan di atas kapal selain Allah.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 25)
Allah yang menjalankan bahtera di lautan dengan angin sebagai
kenikmatan bagi manusia. Maka Allah mengingatkan, “Nikmat Tuhanmu yang
mana lagi wahai jin dan manusia yang kalian dustakan?” Semua nikmat
yang bermacam-macam ini, kata Allah, diciptakan untuk kamu semua.
Mungkinkah kamu mengingkari pembuatan kapalnya yang besar, atau cara
menjalankannya di atas lautan, atau pelayarannya dalam mendekatkan jarak
dan menjadi penghubung antara bagian dunia yang berjauhan, dan
memindahkan barang dagangan dan hasil produksi untuk dapat dimanfaatkan
di negeri lain yang bukan sebagai penghasilnya.
Hikmah dan Pesan
(1)

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas adalah:
Manusia diciptakan dari debu, kemudian tanah, kemudian lumpur hitam,
kemudian tanah liat. Sumber makanannya berasal dari tanah dan air.
Akhir hidupnya kembali ke bumi, yang merupakan bahan penciptaanya,
lalu ke luar lagi dari dalam bumi, pada hari kiamat, hari berbangkit,
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dan hari berkumpul.
Asal penciptaan jin dari jilatan api, dari bara api yang merah memancar,
yang sangat panas berkobar. Jilatannya saling beradu satu sama lain
dengan beraneka warna: merah, kuning, dan hijau.
Allah Swt. adalah Tuhan pemelihara barat dan timur. Tuhan dua tempat
terbit dan dua tempat terbenam matahari, di musim panas dan di musim
dingin. Tuhan beberapa tempat terbit dan tempat terbenam matahari,
tempat terbit dan terbenam matahari setiap hari.
Allah melepaskan dua lautan, yang asin dan yang tawar, di lautan yang
luas dan besar. Dia menjadikan di antara keduanya terpisah; tidak
tercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah kekuasaan
yang Maha Besar dan Maha Agung.
Allah telah mengeluarkan dari laut, mutiara dan marjan, bagi manusia
agar dimanfaatkan; sebagaimana Dia telah mengeluarkan dari tanah:
biji, kulit, dan wewangian.
Tidak ada seorang pun, secara hakiki, dapat menguasai/mengendalikan
kapal di lautan, kecuali Allah Swt. Oleh karena itu, Allah teguhkan
manusia dalam menjalankan kapal itu di lautan. Di atas air, harta dan
jiwa penumpangnya berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah
Swt., sebagaimana Dia berkuasa melepaskan pesawat di ruang luas di
angkasa.
Kapal yang berada di lautan bagaikan gunung yang berada di daratan,
pesawat yang terbang di udara bagaikan burung dan bintang. Pesawat
terbang di udara sama seperti kapal di lautan: membawa muatan
beribu-ribu ton.
Allah Swt selalu mengiringi penyebutan setiap nikmat-Nya dengan
perkataan:
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
untuk menguatkan berbagai nikmat yang bermacam-macam, dan
sebagai celaan bagi orang yang mendustakannya. Garis besar dari yang
disebut di sini, dan yang sebelumnya adalah: dapatkah seseorang
mengingkari awal penciptaan manusia dan jin, kekuasaan Allah terhadap
barat dan timur, matahari dan bulan, tumbuhan dan pepohonan,
tanaman dan biji-bijian, lautan dan daratan, mutiara dan marjan,
penciptaan bahan baku kapal laut, petunjuk untuk menguasainya, dan
cara mengendarai dan menjalankannya di laut. Tidak ada seorang pun
dapat menciptakannya, mengumpulkan, dan mengaturnya, kecuali
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Allah Swt. Manusia, walaupun secara fisik membuatnya, namun
pembuatannya itu berdasarkan ilham, petunjuk, dan inspirasi dari
Allah Swt.
***

Kehancuran Seluruh Kenikmatan dan Alam Semesta (Ayat 26-30)

           
          
          
(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa; (27) Dan tetap kekal Zat Tuhanmu
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan; (28) Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (29) Semua yang ada di langit dan bumi
selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan; (30) Maka
nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]:
26-30)
Latar dan Konteks
Setelah menyebutkan nikmat agama, nikmat dunia, dan nikmat akhirat,
serta argumen atas kemahakuasaan dan kemahaesaan-Nya terhadap jiwa
dan jagat raya, Allah mengumumkan keadaan alam dan nikmat keduniaan,
semua akan hancur tidak ada yang kekal kecuali Dia, Zat Allah Swt.
Penjelasan

           
(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa; (27) Dan tetap kekal Zat
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (QS Al-Rahmân [55]:
26-27)
Semua yang ada di dunia akan hancur dan meninggal, baik manusia
maupun hewan. Demikian pula penghuni langit kecuali yang dikehendaki-Nya.
Kehidupan mereka semua akan berakhir. Quraish Shihab (2004: 511)
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menafsirkan ayat ini diletakkan setelah Allah menjelaskan berbagai ciptaanNya yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai peringatan: semua itu tidak akan
mengantarkan siapa pun menjadi kekal di bumi ini.
Tidak ada yang kekal kecuali Allah Swt. Yang Maha Mulia, Maha Besar,
Maha Terhormat dan dihormati hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Sifat Maha
Besar dan Maha Mulia (dzû al-jalâl wa al- ikrâm) termasuk sifat yang Maha
Agung, dan terdapat nikmat yang sangat besar di belakang penyebutannya.
Hadis riwayat Al-Tirmidzi dari Anas menerangkan. Rasulullah Saw.
Bersabda,
Terus meneruslah mengucapkan ya dzâ al-jalâl wa al-ikrâm, biasakanlah itu
di dalam berdoa. Rasulullah Saw. pernah lewat kepada seorang laki-laki yang
sedang salat dan membaca ya dzâ al-jalâl wa al-ikrâm, maka beliau berkata,
“Engkau sudah dikabul”.
Di antara doa yang dicontohkan adalah:

ﻳﺎﺣﻲﱡ ﻳﺎ ﻗﹶﻴﱡﻮﻡ ﻳﺎ ﺑﺪِ ﻳﻊ ﺍﻟﺴﱠﻤﻮﺍﺕِ ﻭﺍﻷَﺭﺽِ ﻳﺎ ﺫﹶﺍﺍﻟﹾﺠﻼﹶﻝِ ﻭﺍﹾﻻِﻛﹾﺮﺍﻡِ ﻟﹶﺎﺍِﻟﻪ ﺍِﻻ ﺃﹶﻧﺖ
ﺑِﺮﺣﻤﺘِﻚ ﻧﺴﺘﻐِﻴﺚﹸ ﺃﹶﺻﻠِﺢ ﻟﹶﻨﺎ ﺷﺄﹾﻧﻨﺎ ﻛﹸﻠﻪ ﻭﻻﹶ ﺗﻜِﻠﹾﻨﺎ ﺍِﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻨﺎ ﻃﹶﺮﻓﹶﺔﹶ ﻋﻴﻦٍ ﻭﻻﹶ ﺍِﻟﹶﻰ
ﺃﹶﺣﺪٍ ﻣِﻦ ﺧﻠﹾﻘِﻚ
Wahai Yang Hidup, Yang Berdiri Sendiri, wahai Pencipta langit dan bumi, wahai
yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau,
dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu, perbaikilah segala urusan
kami, janganlah Engkau biarkan kami tanpa pertolongan-Mu barang sekejap
dan siapa pun dari makhluk-Mu.
Ayat yang serupa dengan ayat 26-27 di atas terdapat di dalam Surat
Al-Qashash [28]: 88:
... tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu
pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.
Ibnu Katsir mengatakan, Allah mengumumkan keadaan diri-Nya Yang
Maha Mulia dalam ayat yang mulia ini. Dia Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan.
Artinya, Dia berhak atas kebesaran maka jangan dimaksiati. Dia lebih berhak
untuk ditaati, maka jangan ditentang. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam
QS Al-Kahfi [18]: 28:
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang
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menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena)
mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti
hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
Ibnu Abbas berkata, “Arti dzû al-jalâl wa al-ikrâm adalah yang memiliki
keagungan dan kebesaran.”
Pada ayat-ayat sebelumnya, selalu disebut Tuhan kamu berdua. Namun
dalam ayat 27, disebut Tuhan kamu sendiri, tidak berdua (Rabbika). Menurut
Quraish Shihab (2004: 513), boleh jadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad
Saw. Mungkin juga yang dimaksud adalah setiap orang, agar setiap orang
menyadari akan binasa. Penggunaan kata rabb, yang mengandung arti
pemeliharaan dan pelimpahan nikmat, mengisyaratkan (setelah Allah
mematikan makhluk dan menghancurkan seluruh kenikmatan itu) Dia masih
terus akan memberikan kenikmatan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.
Oleh karena itu, pada ayat berikutnya tetap dipertanyakan kembali, “Nikmat
manakah dari nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari?”

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân
[55]: 28)
Manusia dan makhluk lainnya, semua sama akan mati, kemudian akan
dikumpulkan di akhirat. Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan
memberi putusan dengan adil. Kehancuran merupakan jalan menuju keabadian
dan kehidupan kekal. Dalam kehancuran, ada kenikmatan yang serupa dengan
kematian, nikmat menerima ganjaran, nikmat keadilan yang mutlak, nikmat
perpindahan alam fana ke alam baka yang abadi: alam pembalasan dan
pemberian pahala yang penuh dengan kenikmatan lahir batin. Kemudian
Allah Swt. Menyapanya, “Maka bagaimana manusia mendustakan kenikmatan
yang begitu agung?”

           
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu
Dia dalam kesibukan. (QS Al-Rahmân [55]: 29)
Penghuni langit dan bumi memohon kepada-Nya segala yang dibutuhkan.
Penghuni langit memohon ampunan-Nya tidak meminta rezeki. Penghuni bumi
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memohon kepada-Nya, ampunan dan rezeki. Malaikat pun memohonkan untuk
penghuni bumi, rezeki, dan ampunan. Tidak ada penghuni langit dan bumi
yang tidak membutuhkan Allah. Setiap materi memerlukan sesuatu sesuai
kebutuhannya. Tumbuhan memerlukan sesuatu yang mengekalkannya.
Manusia memerlukan pendukung kehidupan jasmani dan ruhani. Binatang
memerlukan tempat yang menjadikan bisa hidup.
Ini pemberitahuan, Allah Swt. tidak memerlukan yang lainnya. Makhluk
memerlukan Allah dalam segala waktu. Mereka memintanya dengan perkataan
dan perbuatan. Allah Swt. setiap saat, dalam kesibukan. Di antara kesibukanNya adalah menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, membuat
seseorang menjadi kaya dan menjadi miskin, membuat seseorang mulia dan
hina, membuat seseorang sakit dan sembuh, memberi rezeki dan menahan,
memberi ampun dan menyiksa, dan lain sebagainya.
Ibnu Jarir Al-Thabari dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah
Ibnu Munib Al-Azadi. Rasulullah membaca ayat kulla yaum huwa fi sya‘nin.
Kami bertanya kepada beliau, apa saja kesibukan Allah itu?
Beliau menjawab, “Mengampuni dosa, menghilangkan kesulitan,
mengangkat suatu kaum, dan merendahkan yang lainnya.”

    
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân
[55]: 30)
Kesibukan Allah dalam mengurusi hamba-hamba-Nya merupakan
nikmat, yang tidak mungkin diingkari, dan tidak mudah bagi para pendusta
untuk mendustakannya.
Hikmah dan Pesan
Sebagaimana terungkap pada subtema bahwa seluruh kenikmatan dan
alam semesta akan hancur kecuali Allah Swt. Yang Maha Kekal, maka dapat
ditarik hikmah sebagai berikut:
(1)
Kehancuran adalah hal yang mesti terjadi bagi seluruh makhluk di langit
dan di bumi pada hari kiamat. Kekekalan sesudahnya mutlak bagi Allah
Yang Maha Perkasa dan Maha Berkuasa, Maha Agung dan Maha Besar,
serta Maha Terhormat. Dia tidak layak disekutukan dengan yang lainNya. Dan kehormatan layak bagi hamba-hamba-Nya yang saleh.
(2)
Penghuni langit dan bumi tergantung kepada Allah atas segala yang
dibutuhkan. Penduduk langit (malaikat) memohon ampunan. Penduduk
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bumi (manusia dan jin) memohon ampunan dan rezeki. Setiap saat,
Allah dalam kesibukan dan urusan yang besar. Di antara kesibukan itu
adalah menghidupkan dan mematikan, membuat seseorang menjadi
mulia dan seseorang menjadi hina, memberi dan menahan rezeki. Imam
Al-Bukhari dalam biografinya meriwayatkan, demikian pula Ibnu Majah,
Ibnu Hibban dari Abu Darda RA menceritakan bahwa Rasulullah Saw
menerangkan ayat kulla yaum huwa fi sya’nin sebagai berikut: di antara
kesibukan Allah Swt. adalah mengampuni dosa, menghilangkan
kesusahan, mengangkat suatu kaum dan merendahkan yang lainnya.
Tidak ada tempat untuk mendustakan berbagai nikmat Allah dalam hal
menyamakan seluruh makhluk di dalam kematian dan kehancuran,
perpindahan ke alam balasan dan pahala, memperkenankan
permohonan dan menetapkan secara tegas kebaikan, rezeki, dan
pengampuan bagi mereka di dunia dan akhirat.
***

Balasan dan Pahala atas Segala Amal di Akhirat (Ayat 31-36)

         
         
          
          
    
(31) Kami akan memerhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan
jin; (32) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(33) Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat
menembusnya kecuali dengan kekuatan; (34) Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (35) Kepada kamu, (jin dan manusia)
dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat
menyelamatkan diri (dari padanya); (36) Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 31-36)
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Latar dan Konteks
Allah Swt. memberitahukan tentang penghisaban (perhitungan) dan
pemberian pahala di hari kiamat. Setiap orang yang beramal akan mendapat
balasan sesuai amalnya. Orang yang melakukan amal saleh akan diberi pahala.
Tidak ada tempat lari dari siksaan dan tidak ada yang dapat menghalanginya.
Penjelasan Ayat

    
Kami akan memerhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. (QS
Al-Rahmân [55]: 31)
Kami akan sungguh-sungguh menghisab dan membalas amal-amal
kamu, wahai manusia dan jin. Manusia dan jin disebut tsaqalân (berat/malas),
menjadi beban di bumi dalam keadaan hidup dan mati. Fakhruddin Al-Razi
memberikan pemahaman, arti tsaqalân adalah kedudukan terhormat, yang
berarti manusia dan jin memiliki kedudukan yang terhormat (Shihab, 2004:
518).
Ayat 31 ini adalah peringatan Allah yang keras bagi hamba-Nya. Ini
pun pemberitahuan, Allah tidak tersibukkan oleh sesuatu. Janganlah mengira,
dikarenakan banyak yang harus dikerjakan, Dia tidak sempat memerhatikan
manusia, tidak sempat memerhatikan amalnya, dan tidak sempat mengadakan
perhitungan.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 32)
Di antara nikmat Allah Swt. adalah pelayanan-Nya terhadap manusia,
dengan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, dan memberi siksaan
kepada orang yang berbuat jahat. Tidak ada yang terlepas dari pembalasan
ini. Tidak ada seorang pun yang diperlakukan secara tidak adil. Allah Swt.
pun menyentuh hati manusia yang suka lupa kepada kenikmatan yang telah
diperolehnya, dengan ungkapan “Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu
dustakan?”
Pemberian pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, tentulah
merupakan nikmat yang tidak terhingga. Penjatuhan siksa bagi orang yang

:: repository.unisba.ac.id ::

258

Tafsir Juz XXVII

melakukan kejahatan pun merupakan nikmat bagi manusia, sebab
ditegakkannya keadilan serta pemberian perasaan tenang, dengan keyakinan
bagi orang yang berbuat baik. Sementara itu orang yang jahat tersebut tidak
akan lepas dari siksaan akhirat.

         
       
Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi)
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya
kecuali dengan kekuatan. (QS Al-Rahmân [55]: 33)
Wahai jin dan manusia, jika kamu mampu melepaskan diri dari
batas-batas penjuru langit dan bumi untuk lari dari takdir (ketentuan)
dan kekuasaan Allah, maka keluarlah dari bumi dan lepaskanlah dirimu!
Manusia tidak akan mampu melepaskan diri, atau menembusnya, kecuali
dengan kekuatan dan kedahsyatan. Manusia tidak memiliki kekuasaan dan
kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, manusia tidak akan dapat melarikan
diri. Didahulukannya penyebutan jin dari pada manusia dalam ayat ini,
karena jin memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukannya dibanding
manusia.
Thahir Ibnu Asyur menegaskan, perkataan pada ayat terebut bukan
ditujukan ketika masih di dunia, melainkan diucapkan kelak di akhirat, sesuai
konteks ayat sebelum dan sesudahnya (Shihab, 2004: 519).
Kata ma’syar berarti kelompok yang jumlahnya banyak. Yang lebih tepat,
arti kata ma’syar adalah jumlah yang lengkap, dan banyak. Tidak ada lagi
yang lebih banyak dari itu, kecuali dengan menghitungnya lagi dari awal.
Ayat yang serupa dengan ayat di atas terdapat dalam QS Yûnus [10]: 27:
Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang
setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang
pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan
kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 34)
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Ayat ini untuk membangkitkan semangat dan memberi peringatan.
Memberi harapan kepada orang yang berbuat baik, dan menakut-nakuti orang yang tidak baik. Allah Maha Kuasa membalas seluruhnya. Tidak akan ada
seorang pun yang luput. Sebagaimana Dia pun mengampuni dengan
kesempurnaan kekuasan-Nya, dan itu merupakan nikmat Allah yang lainnya.
Oleh karena itu, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan?

        
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga
maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). 5 (QS AlRahmân [55]: 35)
Jika manusia dan jin keluar untuk menembus batas-batas langit, akan
dibanjiri api atau jilatan api yang tidak berasap atau asap beserta apinya.
Atau akan dituangkan ke atas kepala mereka cairan tembaga yang
menghancurkan. Mereka tidak dapat menghindar dari siksaan Allah. Arti nuhâs,
bisa berarti asap yang tidak ada api, atau zat penghancur yang dituangkan di
atas kepala.

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 36)
Ancaman itu halus tapi dalam, membedakan antara orang taat dan
orang maksiyat. Pemberian pahala bagi orang taat, dan penjatuhan siksaan
kepada orang maksiat, adalah di antara nikmat-nikmat Allah Swt., sehingga
Allah Swt. berulang kali mengingatkan manusia dan jin: “Nikmat Tuhanmu
yang mana yang kalian dustakan wahai manusia dan jin?”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Perhitungan dan pembalasan terhadap perbuatan manusia dan jin, pada
hari kiamat, diharapkan akan menjadi bahan introspeksi untuk
memperbaiki motivasi beramal. Ini merupakan janji dan peringatan
Allah agar berhati-hati dengan hari perhitungan dan agar mendambakan
hari pembalasan.
Jin sama seperti manusia dikenai kewajiban. Mereka diperintah dan
dilarang, diberi pahala dan disiksa. Jin yang beriman sama seperti
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manusia mukmin. Jin kafir sama seperti manusia kafir. Dalam hal
ini, tidak ada perbedaan antara manusia dan jin,
Tidak ada tempat melarikan diri atau menghindar perhitungan dan
pembalasan terhadap amal yang telah dilakukan. Manusia dan jin
tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melepaskan diri dari
siksaan, kecuali atas kekuasaan Allah Swt.
Jin didahulukan dalam tantangan melarikan diri ini, karena jin
memiliki potensi yang lebih memungkinkan daripada manusia.
Sementara, dalam tantangan membuat tandingan bagi Al-Quran,
manusia didahulukan dari pada jin, karena manusia memiliki potensi
yang lebih daripada jin untuk melakukannya.
Andaikan manusia dan jin berusaha melarikan diri ke batas-batas
langit dan bumi dari siksaan, maka akan dihujani dengan panah api
yang sangat panas dan akan dituangkan cairan timah yang
menghancurkan ke atas kepala. Mereka akan disiksa karena
menghindar dan melarikan diri. Manusia dan jin tidak akan bisa
saling menolong.
Bagaimana mungkin manusia dan jin mendustakan nikmat-nikmat
tersebut? Perhitungan dan pembalasan adalah benar. Semua
golongan tersebut akan mendapatkan haknya secara sempurna dan
berdasarkan keadilan yang mutlak. Ancaman dan peringatan,
menegaskan teguran dan larangan dari kemaksiatan dan
penyimpangan, mengajak kepada kepatuhan yang sempurna, serta
pengakuan akan keagungan dan kekuasaan Allah Swt.
***

Kehancuran Langit pada Hari Kiamat dan Keadaan Orang-Orang
Berdosa (Ayat 37 – 45)
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(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti
(kilapan) minyak; (38) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (39) Pada waktu itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang
dosanya; (40) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka; (42) Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan? (43) Inilah neraka Jahanam yang didustakan
oleh orang-orang berdosa; (44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara
air mendidih yang memuncak panasnya; (45) Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 37-45)
Latar dan Konteks
Kelompok ayat-ayat ini (37 – 45) merupakan mata rantai yang bertautan
dengan keadaan akhirat dan imbalan-imbalannya. Allah Swt. menyebutkan
hari perhitungan dan kepastiannya yang mengerikan. Sangat tidak mungkin
seseorang luput dari perhitungan (hisab) atau lari dari peristiwanya. Allah
Swt. menerangkan kekacauan alam, terjadinya pergantian dan benturan hukum
alam. Alam menjadi hancur, meleleh seperti air hujan dan kucuran minyak.
Orang-orang berdosa terbedakan dengan lainnya melalui ciri-ciri yang
khusus. Pada saat itu, tidak ada keinginan untuk menanyai mereka. Mereka
dimasukkan ke dalam api neraka dengan cara digenggam ubun-ubun dan
kaki-kaki mereka. Mereka berputar-putar di antara air yang bergolak sangat
panas. Lalu, mereka dimaki dan dicaci dengan peringatan-Nya, Inilah neraka
Jahanam yang telah kalian dustakan.
Penjelasan Ayat
Peristiwa yang akan terjadi saat kiamat dan keadaan orang-orang
durhaka, ketika itu.

      
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti
(kilapan) minyak. 6 (QS Al-Rahmân [55]: 37)
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Apabila datang hari kiamat, langit bertabrakan dan bercerai-berai,
keadaannya menjadi seperti bunga mawar kemerah-merahan, dan meleleh/
mencair bagaikan minyak, atau berwarna seperti kulit yang kemerah-merahan.
Maksudnya, kondisi alam meleleh bagaikan minyak, atau berwarna warni,
bagaikan warna pelangi yang menghiasinya: terkadang merah, kuning, biru
atau hijau, karena sangat dahsyatnya urusan dan ngerinya hari kiamat. Dan,
kengerian itu akan dapat dilihat secara nyata. (Shihab...)
Ayat-ayat Al-Quran yang senada dengan pemberitaan kejadian tersebut
sangat banyak, di antaranya:
QS Al-Insyiqâq [84]: 1, Apabila langit terbelah...
QS Al-Infithâr [82]: 1, Apabila langit terbelah...
QS Al-Hâqqah [69]: 16, Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit
menjadi lemah...
QS Al-Furqân [25]: 25, Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah
mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombanggelombang.

    
Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kalian dustakan?
(QS Al-Rahmân [55]: 38)
Keadaan hari kiamat yang sangat dahsyat, menggambarkan kesulitan
dan kedudukan manusia, mestinya menyadarkan mereka tentang keadaannya
sekarang yang nyaman dan dibuai dengan berbagai kenikmatan dunia.
Sesungguhnya, kabar tersebut merupakan ancaman dan peringatan untuk
menggetarkan hati si pendengar dari perbuatan dosa. Karena itu, Allah Swt.
mempertanyakan manusia, “Terhadap nikmat-nikmat Allah yang mana yang
akan kalian dustakan setelah itu?”

        
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. (QS Al-Rahmân
[55]: 39
Pada waktu langit terbelah itu, manusia dan jin tidak akan ditanya tentang
dosanya. Mereka dapat diketahui dari tanda-tanda ketika keluar dari kuburankuburan mereka. Allah Swt. telah menghitung seluruh amal saleh hambahamba-Nya.
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Mujahid berpendapat tentang ayat ini, “Para malaikat tidak akan
menanyai orang-orang durhaka, karena mereka dapat diketahui dari tandatanda mereka.” Seperti diungkapkan dalam firman Allah Swt., Ini adalah hari
yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu), dan tidak diizinkan kepada
mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur. (QS Al-Mursalât
[77]: 35-36)
Setelah itu, mereka akan ditanya tentang hal lain dari seluruh amal
perbuatan mereka, pada peristiwa penghitungan (hisab). Sebagaimana
firman-firman-Nya:
Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa
yang telah mereka kerjakan dahulu. (QS Al-Hijr [15]: 92)
Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka
akan ditanya. (QS Al-Shâffât [37]: 24)

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 40)
Tanda-tanda kebaikan yang langsung diselamatkan Allah kepada
pelakunya dan tanda-tanda dosa yang langsung dilekatkan kepada pelakunya,
merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, Allah
mempertanyakan kepada manusia atas kenikmatan yang akan mereka terima
di akhirat nanti dengan ungkapan “Nikmat-nikmat Allah yang manakah yang
akan kalian dustakan?” Hal ini dimaksudkan untuk menjadi ancaman dan
peringatan, agar manusia menjauhi perbuatan dosa, dan bersabar dalam
memeroleh hidayah.
Dalam ayat berikutnya, Allah Swt. memberitahukan sebab-sebab
orang berdosa tidak ditanya. Firman-Nya,

      
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang
ubun-ubun dan kaki mereka. (QS Al-Rahmân [55]: 41)
Orang-orang kafir dan orang-orang durhaka ketika mereka keluar dari
kuburan-kuburan mereka, dikenal tanda-tandanya. Tanda-tanda itu, antara
lain, wajah mereka sangat hitam dan mata mereka kebiru-biruan. Mereka
terlihat sangat duka dan nestapa. Oleh malaikat, digenggamlah ubun-ubun
dan kaki mereka secara bersamaan, sehingga kaki mereka terlipat ke ubun-
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ubun, dilemparkan ke dalam neraka
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah, “Rasulullah
Saw., bersabda:
“Kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang,
dan tidak dikhitan.”
Aisyah ra, bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah laki-laki itu dan
perempuan itu saling melihat.”
Beliau menjawab, “Urusan mereka sangat mengerikan tidak lagi
memerhatikan yang demikian”

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 42)
Tanda-tanda yang melekat langsung pada diri orang-orang yang berdosa
adalah sebagai bukti dari janji Allah Swt. yang telah ditetapkan sebelumnya.
Terpenuhinya janji Allah Swt. adalah kenikmatan. Kemudian Allah
mempertanyakan, “Terhadap nikmat-nikmat Allah yang mana yang selalu
dilimpahkan-Nya untuk kalian mendustakannya?” Sungguh, Kami sebelumnya
telah mengingatkan dan mengancam kalian dengan kedahsyatan hari kiamat.
Kemudian Allah Swt. mengingatkan kepada manusia dan jin dengan
tegurannya, “Apakah kalian (manusia dan jin) tidak akan merasa ngeri dengan
ancaman siksa Allah di akhirat nanti?”

  

      
  

(43) Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa;
(44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih
yang memuncak panasnya. (QS Al-Rahmân [55]: 43-44)
Di sini, terdapat peringatan yang tersamarkan. Seakan dikatakan kepada
mereka, dengan nada hinaan dan makian “Inilah api neraka Jahanam yang
kalian saksikan dan kalian lihat, yang kalian dahulu (di dunia) mendustakan
keberadaannya, mengingkari kejadiannya. Inilah neraka berada di hadapan
kalian, kalian dapat melihat dengan mata telanjang.”
Terkadang mereka disiksa di dalam api Jahanam dengan dibakar.
Terkadang mereka diberi minum dengan air mendidih yang sangat panas,
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seperti timah yang meleleh, dan terburailah usus serta seluruh isi perut mereka.
Allah Swt. Berfirman, yang artinya:
(71) Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka
diseret; (72) Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar
dalam api. (QS Al-Mu’min [40]: 71-72)
Dan Firman-Nya:
(19) …maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari
api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka;
(20) Dengan air itu dihancur-luluhkan segala apa yang ada dalam perut
mereka dan juga kulit (mereka); (21) Dan untuk mereka cambuk-cambuk
dari besi. (QS Al-Hajj [22]: 19-21)
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah Saw.,
bersabda, “Api di dunia ini adalah sepertujuh puluh panasnya neraka Jahanam.”
Ditanyakan, “Wahai Rasulullah, tidakkah api dunia ini cukup panas?”
Beliau menjawab, “Api neraka itu dilebihkan dari api dunia dengan enam
puluh sembilan bagian, semua sebanding dengan panasnya. (Mutafaq ’Alaih)1

    
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS AlRahmân [55]: 45)
Penjatuhan siksa bagi orang-orang sesat dan berdosa serta pemberian
berbagai karunia bagi orang-orang yang baik adalah kenikmatan yang
didasarkan pada keadilan-Nya. Maka, apakah manusia tetap akan mengingkari
nikmat-nikmat-Nya. Kemudian Allah Swt. mengingatkan manusia, “Nikmatnikmat yang manakah yang kalian dustakan setelah Allah memberikan
keterangan dan ancaman.”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut, di antaranya:
Sesungguhnya, terbelahnya langit dan kehancurannya, setelah
dikirimnya cahaya panas dari neraka. Apabila langit benar-benar pecah,
jadilah seolah-olah mawar merah dan cairan minyak, seperti kulit yang
berubah menjadi warna merah. Penyerupaan dengan minyak, bukan
pada warna tapi pada cairan. Sementara itu, penyerupaan pada bunga
mawar adalah dalam hal warna, seperti bunga mawar berwarna merah.
Sesungguhnya, hari kiamat itu bagaikan tempat tinggal, disebabkan
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karena lamanya peristiwa pada hari itu. Manusia dan jin akan
ditanya saat itu. Mereka tidak akan ditanya pada waktu yang lain.
Mereka tidak akan ditanya saat keluar dari kubur, bila mereka
termasuk penghuni neraka. Akan tetapi, mereka akan ditanya pada
waktu dihisab sebelum menuju surga atau neraka.
Maksud dari pertanyaan yang akan dikemukakan ialah, mereka tidak
ditanya “Apakah kalian termasuk orang-orang yang berdosa?”
Dibedakan orang-orang kafir yang durhaka, serta berdosa, atas
orang-orang Mukmin dengan ciri-ciri yang nyata. Mereka itu
(orang kafir dan orang durhaka) wajahnya sangat hitam, matanya
kebiru-biruan, menunjukkan sangat sedih dan menyesal. Malaikat
memegang ubun-ubun serta kaki mereka (disatukan), mereka
kemudian dilemparkan ke dalam api neraka.
Orang-orang durhaka diseru dengan celaan dan ejekan, cemoohan
dan hinaan: “Inilah api neraka yang telah Aku beritahukan kepada
kalian, tapi kalian mendustakannya.” Kadang-kadang mereka disiksa
di dalam neraka Hamîm (disediakan air minum yang sangat panas),
dan kadang-kadang mereka disiksa dalam neraka Jahîm (disediakan
api yang sangat panas).
Allah Swt. telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada
hambanya, sebagaimana firman-Nya: Maka nikmat Tuhan kamu
berdua yang manakah yang kalian dustakan? Karena akan datang
siksa bagi orang yang berbuat maksiat dan durhaka. Pemberian
nikmat bagi orang yang bertakwa atas karunia dan rahmat-Nya:
keadilan dan kelembutan-Nya bagi makhluk-Nya. Ancaman-Nya bagi
mereka yang durhaka, mendapat siksaan dan bencana yang
menggetarkan mereka.
***

Sifat-Sifat Surga (Ayat 46-61)
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(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua
surga; (47) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(48) Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan; (49)
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (50) Dalam
kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir; (51) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (52) Di kedua surga itu
terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan; (53) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (54) Mereka bertelekan
di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan di
kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat; (55) Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (56) Di dalam surga itu ada bidadaribidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh
oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi
suami mereka), dan tidak pula oleh jin; (57) Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? (58) Seakan-akan bidadari itu permata
yakut dan marjan; (59) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula);
(61) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS
Al-Rahmân [55]: 46-61)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat ini, Allah Swt. menerangkan kenikmatan yang akan
dianugerahkan kepada orang-orang Mukmin, yang muttaqîn: mereka yang
senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian, atau di tengah
keramaian. Kenikmatan itu dianugerahkan sebagai imbalan atas amal saleh,
yang telah dilakukan di dunia. Anugerah itu berupa kenikmatan yang beraneka
macam, di dalam surga—baik kenikmatan ruhani maupun materi, seperti
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istana, taman-taman indah dan kehijauan, sungai-sungai yang mengalir, buahbuahan yang beraneka macam, permadani-permadani yang terhampar, dan
bidadari-bidadari yang cantik jelita bagaikan permata. Singkatnya, setelah
menerangkan kondisi ahli neraka, Allah menerangkan kenikmatan yang akan
dianugerahkan kepada al-abrâr orang-orang Mukmin yang muttaqîn.
Dilihat dari sebab turunnya, dari rangkaian ayatnya, hanya ayat 46
yang memiliki latar belakang historis turunnya ayat. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan, dari Ibnu Syaudzab, bahwa ayat 46 ini diturunkan berkenaan
dengan Abu Bakar Al-Shiddiq. Ibnu Abi Hatim, Abu Al-Syaikh, dan Ibnu Hayyan
mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-‘Uzhmah dari sumber Atha`, yang
menerangkan bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq, pada suatu hari, menerangkan
tentang hari kiamat, mizan, surga, dan neraka. Ia berkata, “Aku senang kalau
menjadi salah satu dari kehijauan dedaunan di taman, lalu ada seekor binatang
ternak memakanku sehingga aku tidak tercipta hidup seperti sekarang ini.”
Lalu, turunlah ayat 46 yang menerangkan orang yang takut terhadap Tuhannya:

     
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
(QS Al-Rahmân [55]: 46)
Penjelasan Ayat

          
(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua
surga; (47) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS Al-Rahmân [55]: 46-47)
Yang dimaksud dua surga di sini adalah untuk manusia, dan untuk jin.
Ada juga ahli tafsir, yang berpendapat, surga dunia dan surga akhirat (Depag
RI, 1985: 888).
Bagi orang yang takut, dan selalu murâqabah (mendekatkan diri) kepada
Allah, disertai dengan keyakinan Allah akan memberi balasan amal pada hari
hisab, ketika terbetik keinginan bermaksiat, dia segera ingat: Allah Maha Tahu,
yang nyata maupun tersembunyi (rahasia). Ini akan mengurungkan niatnya.
Ia takut akan azab Allah yang sangat pedih, pada waktu hisab maupun
sesudahnya. Niat buruk itu akhirnya berubah, menjadi niat baik, yang
mendorong berbuat baik dan cinta kebaikan pada sesama.
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Al-Maraghi (VII, 1985: 124-125), seperti halnya Depag, menerangkan
makna kata jannatain. Menurut pendapatnya, dua surga itu bukan dua jenis
surga yang diberikan kepada jin, dan yang lainnya diberikan kepada manusia.
Tapi, kenikmatan surgawi yang bersifat ruhaniah dan jasmaniah. Yang
pertama, seperti terungkap pada firman Allah wa ridhwânun min Allâhi akbaru,
yakni keridaan Allah Swt., sedangkan kenikmatan surgawi yang bersifat fisik,
mirip kenikmatan duniawi, baik nama maupun jenisnya, namun dengan kwalitas
jauh lebih baik. Kenikmatan itu dianugerahkan Allah sesuai kwantitas dan
kwalitas amal saleh mereka di dunia. Kenikmatan yang sangat besar itu
hendaknya tidak didustakan oleh manusia dan jin. Maka, nikmat apa lagi yang
kalian dustakan hai mahluk jin dan manusia. Orang yang berbuat baik akan
diberi balasan dengan kebaikan dan orang yang berbuat maksiat akan
mendapat balasan sesuai kadar kemaksiatannya.
Wahbah Al-Zuhaili menegaskan, yang benar, sebagaimana
diungkapkan Ibnu Abbas, ayat ini mengandung pengertian umum — meliputi
jin dan manusia. Jin dan manusia yang beriman dan bertakwa akan dimasukkan
ke dalam surga.
Al-Bukhari, Muslim, dan Ashhâb Al-Sunan — kecuali Abu Daud —
meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari: Surga firdaus itu dapat
diklasifikasikan menjadi empat. Dua bagian surga terbuat dari emas — baik
hiasan, perangkat makan dan minum, maupun isi yang terkandung di
dalamnya. Dan dua bagian yang terbuat dari perak — baik hiasan, perabot
makan dan minum, maupun isi yang terkandung di dalamnya. Jarak pandang
antara penghuni surga firdaus dan Tuhannya, di surga Adn, hanya dibatasi
tirai kebesaran.
Ibnu Jarir dan Al-Nasa‘i meriwayatkan hadis dari sumber Abu Darda.
Suatu hari, Rasulullah Saw. membaca ayat wa liman khâfa maqâma rabbihî
jannatâni.
Aku bertanya, apakah masuk surga juga orang itu walaupun ia juga
berzina atau mencuri?
Rasul mengulang bacaan ayat tersebut.
Lalu aku bertanya lagi, walaupun dia itu pernah berzina ataupun
mencuri, hai Rasul?
Beliau membacakan ayat itu kembali.
Aku pun bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama.
Lalu Rasul bersabda, jika ia itu tunduk dan patuh kepada Allah wahai
Abu Darda.
Ibnu Katsir (IV, t.t.: 276) menjelaskan, orang yang takut kepada Allah

:: repository.unisba.ac.id ::

270

Tafsir Juz XXVII

Swt. tidak akan berzina maupun mencuri.
Setelah ada penjelasan dari Ibnu Katsir, maksud hadis Ibnu Jarir di
atas menjadi lebih jelas. Orang yang pernah berzina atau mencuri tapi sudah
bertaubat, akan takut kepada Allah Swt.
Allah kemudian menerangkan sifat dua surga tersebut pada ayat 48
dan 49;

       
(48) Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan; (49) Maka
nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân
[55]: 48-49)
Dua taman surga itu memiliki dahan-dahan yang indah memesona dan
buahnya sudah matang dan siap dipetik. Dengan kata lain, dua taman surga
itu memiliki berbagai macam pepohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat
apa lagi yang kalian dustakan hai jin dan manusia? Karena keindahan dan
keindahan itu selalu menjadi idaman bagi setiap orang yang berakal dan
menggunakan daya akalnya secara cerdas.
Ayat 50 dan 51 melanjutkan sifat dua surga/taman tersebut sebagai
berikut;

        
(50) Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir; (51)
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân
[55]: 50-51)
Dua surga itu masing-masing memiliki sungai-sungai yang mengalir.
Terdapat pula mata air yang berfungsi menyiram pepohonan dan dahandahan, sehingga menghasilkan buah-buahan yang beraneka macam rasa dan
warnanya. Al-Hasan Al-Bishri mengatakan, salah satu surga itu bernama
tasnîm, dan yang satu lagi dinamakan al-salsabîl. Maka, nikmat apa lagi yang
kalian dustakan hai manusia dan jin?
Pepohonan surga itu menghasilkan kenikmatan-kenikmatan materi
lainnya. Ayat 52 – 53 menerangkan;

          
(52) Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang
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berpasangan; (53) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 52-53)
Dua taman itu menghasilkan bermacam-macam buah-buahan. Masingmasing jenis buah-buahan terdiri atas dua jenis rasa, yang berair/basah,
dan yang kering/tidak berair, namun kedua rasa itu nikmat dimakan. Kedua
rasa itu sama-sama unggul, tidak ada kelebihan yang satu atas yang lainnya.
Tidak seperti rasa buah-buahan dunia, yang memilki kelebihan dan kekurangan.
Buah-buahan surga itu memilki jenis dan nama dengan buah-buahan
di dunia. Namun, hakikatnya, belum pernah disaksikan mata, didengar telinga,
dan terbetik dalam hati manusia. Ibnu Abbas menyatakan,”Persamaan antara
yang ada di dunia dengan yang ada di akhirat hanyalah nama, namun keduanya
memiliki perbedaan yang sangat jauh.”
Ibnu Katsir (IV, t.t.: 279) mengutip riwayat dari Umar Ibnu AlKhaththab yang menceritakan bahwa seorang Yahudi bertanya kepada Rasul
Saw., “Hai Muhammad, apakah di surga ada buah-buahan?
Rasul menjawab, “Di dalam surga ada buah-buahan, kurma, dan
delima.”
Orang Yahudi bertanya lagi, “Apakah mereka makan seperti di dunia?
Rasul menjawab: “Ya, bahkan lebih banyak.”
Yahudi meneruskan, “Apakah kemudian mereka buang air.”
Rasul menjawab: “Tidak, mereka berkeringat yang dengannya Allah
menghilangkan kotoran yang ada di perutnya.”
Setelah menerangkan kenikmatan makanan, ayat 54 dan ayat 55,
menerangkan kenikmatan tempat tidur:

           
   
(54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra.
Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat; (55) Maka
nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân
[55]: 50-51)
Sesugguhnya, penghuni surga bisa berbaring, duduk-duduk, dan tidurtiduran di atas permadani — yang bagian dalamnya/bawahnya terbuat dari
sutra tebal (istabraq). Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah berkata, itulah kondisi
bagian bawah/dalamnya, lalu bagaimana indah dan nikmatnya kondisi bagian
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atas/luarnya? Itulah sebagian yang dijelaskan Allah pada Surah Al-Sajdah
(32) ayat 17, yang artinya:
Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.
Ibnu Abbas selanjutnya mengatakan, penjelasan Allah tentang kondisi
bawah/dalam permadani, dimaksudkan agar hati manusia mendapat petunjuk.
Sedangkan, bagian luarnya hanya diketahui oleh Allah Swt.
Buah-buahan sangat mudah dipetik. Kapan pun penghuni surga
menghendaki, niscaya mereka akan memeroleh dengan mudah. Firman Allah
Surah Al-Hâqqah ( 69) ayat 23 menyatakan,
Buah-buahannya dekat.
Allah juga berfirman pada Surah Al-Insân (76) ayat 14,
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya
dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
Pohon itu akan merendah dan mendekati penghuni surga yang yang
menghendakinya. Oleh karena itu, nikmat apa lagi yang bisa didustakan oleh
manusia dan jin itu.
Pada ayat 56 dan 57, Allah menerangkan sifat bidadari surga sebagai
berikut:

           
  
(56) Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan
pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghunipenghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin;
(57) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS Al-Rahmân [55]: 56-57)
Di dalam dua surga yang telah disebutkan, aneka macam kenikmatannya
itu berbentuk bidadari-bidadari yang sangat patuh dan taat kepada
pasangannya. Tidak pernah menengok atau melirik laki-laki lain. Kondisi mereka
tetap suci, belum/tidak terjamah oleh jin maupun manusia sebelumnya. Ini
karena bidadari-bidadari itu diciptakan di dalam surga. Maka, nikmat apa lagi
yang kau dustakan, hai manusia dan jin.
Sifat bidadari itu selanjutnya diterangkan pada ayat 58 dan 59:
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(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan; (59) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 50-51)
Bidadari-bidadari surga itu bagaikan al-yâqût dan al-marjân. Yang
pertama, berarti batu permata berwarna putih bening. Yang kedua, mutiara
yang berasal dari laut berwarna kemerahan. Mujahid, Al-Hasan, dan Ibnu
Zaid berpendapat, al-yâqût itu berwarna bening, sedangkan al-marjân
berwarna putih dan identik dengan al-lu‘lu‘ (mutiara).
Al-Syaikhani meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Rasul Saw.
bersabda, “Kelompok pertama yang memasuki surga bagaikan bulan purnama,
diikuti oleh kelompok berikutnya yang bagaikan bintang timur yang bercahaya
di langit. Setiap penghuni surga mempunyai dua istri, tulang betis mereka
yang tertutup daging pun tampak keputihan, apa-apa yang ada di surga tampak
asing kalau diukur dengan kondisi di dunia.”
Allah kemudian menjelaskan hal yang membuahkan atau menghasilkan
pahala yang sedemikian itu. Ayat 60 dan 61 menjelaskan;

          
(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula); (61) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 60-61)
Pahala amal baik di dunia adalah kenikmatan di akhirat. Dua surga
tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
seperti yang diterangkan pada Surah Yûnus (10) ayat 26, yang artinya:
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula)
kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Al-Baghawi, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik. Rasul Saw. membaca ayat 60 ini, dan
bersabda, “Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?”
Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul yang lebih tahu.”
Rasul kemudian menjelaskan, “Pahala bagi orang bertauhid adalah
surga.”
Berdasarkan hadis di atas, nikmat yang besar itu tidak didahului dengan
amal, tapi semata-mata sebagai anugerah. Tapi, kalau dikaitkan dengan makna
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ayat di atas, tauhid yang disebutkan oleh hadis berbentuk ihsan dalam akidah,
yang menjadi dasar amal saleh. Maka, nikmat apa lagi yang kalian dustakan
wahai manusia dan jin?
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:
Setiap orang yang takut ketika berhadapan dengan Tuhannya, pada
hari hisab, atau khawatir bahwa Tuhannya tidak akan memasukkannya
ke dalam dua surga yang telah disediakan. Perasaan takut dan
kekhawatirannya tersebut mendorong dirinya meninggalkan maksiat.
Allah akan memasukkannya ke dalam surga di akhirat kelak. AlMahdawi dan Al-Tsa’labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang
menceritakan bahwa Rasul bersabda, “Yang dimaksud dua surga itu
adalah dua taman di dalam surga. Luas setiap taman kalau ditempuh
dengan berjalan kaki memakan waktu seratus tahun. Di tengah surga
itu ada bangunan yang terbuat dari cahaya. Di dalamnya terdapat
semua keindahan. Suara maupun warna, kondisi dan situasinya tetap,
dan pepohanannya pun tetap.
Dua surga itu memilki bermacam-macam buah-buahan dan
pepohonan. Masing-masing memilki mata air yang mengalir di
dalamnya. Satu mata air yang disebut Al-Tasnîm, dan yang lain
disebut salsabîl.
Di dalam dua surga itu pun terdapat buah-buahan yang masing-masing
memiliki dua rasa yang lezat. Ibnu Abbas mengatakan, “Kalau di dunia
ini ada jenis buah-buahan yang rasanya manis dan pahit, di surga
pun ada buah handhalah yang rasanya manis — padahal di dunia
rasanya pahit. Buah-buahan surga itu mudah dipetik, tidak seperti di
dunia yang kadang-kadang berada di pohon yang tinggi dan susah
dipetik.”
Penghuni surga duduk-duduk dan tidur-tiduran di atas permadani, yang
bagian bawah/dalamnya pun terbuat dari sutra tebal. Ibnu Mas’ud
mengatakan, kalau bagian bawahnya yang langsung menyentuh tanah
saja terbuat dari sutra tebal, maka betapa mewahnya bagian atas
yang dipakai duduk-duduk dan berbaring.
Di surga-surga itu pun tersedia nikmat lain, yakni bidadari-bidadari
yang hanya mencintai pasangan-pasangan hidupnya, tidak pernah
melirik laki-laki lain. Semuanya perawan, belum pernah disentuh lakilaki lain, baik jin maupun manusia.
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Firman Allah ayat 56 Surah Al-Rahmân menunjukkan bahwa jin itu
sama dengan manusia sebagai mukallaf. Jin dan manusia yang takut
kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Jin dan manusia pun
memiliki pasangan hidup, suami/istri. Oleh karena itu, gadis-gadis yang
menjadi pasangan hidup penghuninya semuanya masih gadis — tidak/
belum pernah disentuh jin maupun manusia. Jin dan manusia di surga
masing-masing mendapat pasangan hidup dari jenis masing-masing.
Perempuan/bidadari-bidadari surga semuanya cantik menarik. Saking
cantik dan putihnya, tulang betis yang terbalut daging pun tampak
indah dari luar. Dia disifati bagaikan mutiara-mutiara putih dan merah.
Kenikmatan surgawi yang menakjubkan itu disebut secara berurutan:
dari tempat tinggal, taman-taman, makanan yang berupa buah-buahan
yang lezat, dan hamparan yang dipergunakan untuk beristirahat dan
bersenang-senang.
Kenikmatan surga itu ada dua macam: kenikmatan yang dianugerahkan
sebagai balasan amal baik, dan kenikmatan yang semata-mata
anugerah dari Allah.
Firman Allah hal jazâu al-ihsân illâ al-ihsân menunjukkan tiga hal:
(1) Di akhirat tidak ada taklif (beban dan kewajiban), pujian dan
syukur hanyalah hiasan kenikmatan tambahan di dalam surga; (2)
Setiap penghuni surga mendapat kenikmatan sesuai dengan
keinginannya; (3) Setiap penghuni surga akan merasakan kenikmatan
ruhaniah yang dianugerahkan Allah.
***

Sifat Lain Surga (Ayat 62-78)
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(62) Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi; (63) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (64) Kedua surga itu
(kelihatan) hijau tua warnanya; (65) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? (66) Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air
yang memancar; (67) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan
kurma serta delima; (69) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (70) Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi
cantik-cantik; (71) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam
rumah; (73) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghunipenghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin;
(75) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadanipermadani yang indah; (77) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (78) Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran
dan karunia. (QS Al-Rahmân [55]: 62-78)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menerangkan sebagian dari sifatsifat surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan takut kepada
Allah. Kemudian, disambung dengan sifat-sifat surga yang lain, sebagai
penjelasan tentang pahala yang akan diterima orang-orang yang bertakwa:
berupa dua surga. Pahala lainnya juga berupa dua surga yang lain lagi.
Al-Maraghi (VII, 1985: 128) menerangkan ayat-ayat di atas
menyempurnakan sifat surga yang diidamkan orang-orang yang
menginginkannya. Hal itu dimaksudkan untuk menambah motivasi mereka
untuk meraihnya, dan sekaligus mencari rida Tuhannya. Pada hari kiamat itu,
harta dan keturunan tidak bisa memberi manfaat dan pertolongan kepada
mereka. Yang dapat memberi pertolongan, hanyalah Allah. Pertolongan Allah
hanya diperoleh orang-orang yang menghadap-Nya dengan hati yang tulus.
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Penjelaan Ayat.

          
    
(62) Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi; (63) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (64) Kedua surga itu
(kelihatan) hijau tua warnanya; (65) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 62-65)
Ada dua surga yang disediakan bagi orang-orang yang takut kepada
Allah Swt. Dan di sana ada dua surga lain lagi yang kwalitasnya lebih tinggi,
dengan keutamaan lebih hebat dibanding dua surga pertama. Penghuninya
pun bukan penghuni dua surga yang pertama. Pada Hadis di atas, diterangkan
bahwa ada dua surga yang terbuat dari emas, termasuk perabotannya. Dan
ada dua surga lagi, yang terbuat dari perak, termasuk isi perabotannya. Dua
surga yang pertama diperuntukkan bagi al-muqarrabûn (orang-orang yang
mendekatkan diri kepada Allah). Dua surga lainnya diperuntukkan bagi ashhâb
al-yamîn (golongan kanan). Pada dua surga yang disebutkan terdahulu,
terdapat pepohonan, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dua surga yang
disebutkan di sini adalah surga yang kehijau-hijauan yang agak pekat,
merefleksikan taman yang penuh dengan pepohonan, hingga bening airnya
menampakan kehijauan tanam-tanaman dan pepohonan.
Ibnu Abbas, Abu Ayyub Al-Anshari, dan lainnya, menafsirkan firman
Allah mudhâmmatân. Dua surga ini tampak kehijauan berdasarkan hadis yang
diriwayatkan Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani dan Ibnu
Mardawaih (Al-Maraghi, VII, 1985: 128 ).
Maka nikmat apa lagi yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia?
Surga itu merupakan kwalitas kenikmatan yang tertinggi. Tampak
kehijauan oleh rimbunnya pepohonan dan tanam-tanaman. Kwalitas
kenikmatannya melebihi kenikmatan surga yang disebut sebelumnya.
Ayat 66 – 67 menyebutkan;

        
(66) Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar;
(67) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS
Al-Rahmân [55]: 50-51)
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Di dalam surga itu, terdapat dua mata air tawar yang sangat jernih. Di
surga yang lain, terdapat dua mata air tawar yang sangat jernih dan mengalir.
Kwalitas air jernih tentu lebih baik dibanding dua mata air jernih yang tidak
mengalir. Al-Barra‘ Ibnu Azib menerangkan, kwalitas yang mengalir lebih baik
dari pada yang tidak mengalir.
Maka nikmat apa lagi yang kalian dustakan, hai jin dan manusia?
Ayat 68 – 69;

         
(68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta
delima; (69) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS Al-Rahmân [55]: 68-69)
Di dalam dua surga ini terdapat buah-buahan yang banyak dan beraneka
ragam. Antara lain, kurma dan delima. Penyebutan dua jenis buah-buahan,
secara khusus, pada ayat ini, bukan berarti menyandarkan yang khusus kepada
yang umum, seperti diucapkan Al-Bukhari dan lainnya. Tapi menunjukkan
kelebihannya dibanding dengan lainnya. Manfaatnya lebih besar dibanding
dengan lainnya. Kedua jenis buah-buahan itu tidak mengenal musim dibanding
dengan buah-buahan lainnya. Keduanya juga berfungsi sebagai makanan dan
sekaligus obat.
Pada ayat sebelumnya, disebutkan di dalam dua surga itu, terdapat
buah-buahan yang berpasangan. Pada ayat ini, disebutkan pada dua surga
itu terdapat buah-buahan, kurma, dan delima. Dari dua ayat ini, dapat difahami:
ayat pertama menunjukkan pengertian yang lebih umum, dan menunjukkan
banyaknya macam buah-buahan itu. Sedangkan pada ayat yang kedua,
menunjukkan makna yang lebih khusus — walaupun menggunakan lafazh
nakirah (kata yang umum), tapi menunjukan penetapan/kepastian.
Maka, nikmat apa lagi yang kalian dustakan hai jin dan manusia?
Ayat 70 -71;

        
(70) Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantikcantik; (71) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS Al-Rahmân [55]: 70-71)
Di dalam dua surga itu, terdapat perempuan-perempuan rupawan
yang berakhlak mulia. Kelebihan mereka terletak pada akhlak dan kecantikan.
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Al-Khayyirât mengandung arti perempuan salehah nan cantik jelita. Pendapat
mayoritas ulama ini didasarkan pada riwayat Al-Hasan dari Ummu Salamah.
Rasul Saw. telah bersabda, “Hai Rasul, terangkan kepadaku makna firman
Allah khairât hisân.”
Rasul menjawab, dia adalah perempun yang berwajah cantik jelita
dan berakhlak mulia.
Pada hadis lain, dikatakan maksud al-hûr al-‘în identik dengan khairât
hisân, kami diciptakan untuk suami-suami yang mulia. Sedangkan Qatadah
mengatakan, mereka memiliki banyak kebaikan di dalam surga.
Ayat 72-73;

         
(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah;
(73) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS
Al-Rahmân [55]: 72-73)
Bidadari-bidadari yang cantik jelita — kulitnya putih dan matanya indah
berbinar — dipingit di kemah-kemah yang terbuat dari permata, tidak seperti
perempuan-perempuan cantik lainnya yang biasa berlalu-lalang di jalan umum.
Perempuan di surga itu disifati dengan dipingit dalam kemah-kemah,
menunjukkan kemulian dan kesucian mereka. Tidak perlu diragukan bahwa
perempuan yang cantik jelita mampu memelihara kehormatan dirinya karena
tinggal di dalam kemah dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan
kehormatannya. Orang Arab sangat menghormati perempuan-perempuan
yang tetap tinggal di rumah, karena lebih terpelihara dari bahaya yang datang
dari luar.
Maka nikmat apa lagi yang kalian dustakan wahai manusia dan jin?
Ayat 74 – 75;

           
(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka
(penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula
oleh jin; (75) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 50-51)
Mereka belum/tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin, apalagi
berhubungan seksual dengan mereka. Istri yang berakhlak demikian sebagai
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penghormatan terhadap orang-orang yang bertakwa.
Maka nikmat apa lagi yang kalian dustakan hai jin dan manusia?
Sebagai tambahan, sifat bidadari-bidadari dua surga di atas, mereka
bagaikan permata dan mutiara (lihat ayat 58 dan 59 surah ini)
(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan; (59) Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Ayat 76 – 77;

          
(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani 
permadani yang indah; (77) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakan? (QS Al-Rahmân [55]: 76-77)
Di dalam surga, mereka bertelekan dan bersandar pada bantal-bantal
yang berwarna hijau, di atas hamparan yang bercorak mengagumkan dan
sangat mewah.
Maka, nikmat apa lagi yang kalian dustakan hai jin dan manusia?
Surah ini diakhiri dengan ayat 78;

      
Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
(QS Al-Rahmân [55]: 78)
Maha suci Allah yang memiliki segala keperkasaan, keagungan, dan
kemuliaan, atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya
yang ikhlas. Mereka senantiasa berbuat mulia dan selalu berupaya menghindari
kemaksiatan. Mereka ahli ibadah, ahli bersyukur, dan ahli zikir.
Hikmah dan pesan
(1)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut;
Di sana, terdapat empat surga. Masing-masing memilki kwalitas
berbeda, yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang takut
terhadap Tuhannya dan selalu muraqabah kepada-Nya. Dua surga untuk
al-muqarrabûn, dan dua surga untuk ashhab al-yamîn. Surga untuk
kelompok pertama diterangkan pada ayat 50 dan 52. Surga untuk
kelompok kedua diterangkan pada ayat 66 dan 68. Abu Musa
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meriwayatkan dari Nabi yang menerangkan, dua surga yang terbuat
dari perak (bahan bangunan maupun isinya), dan dua surga yang terbuat
dari emas, (bahan bangunan maupun isinya).
Allah menerangkan sifat dua surga sebagai berikut:
(a)
Dua surga yang pertama, memiliki buah-buahan yang beraneka
macam. Dua surga lainnya, didominasi warna hijau/kehijauhijauan.
(b)
Dua surga yang petama, memiliki dua sungai yang mengalir.
Pada surga lainnya, ada dua mata air yang bening namun tidak
mengalir.
(c)
Dua surga yang pertama, berisi buah-buahan yang memilki dua
rasa. Pada dua surga yang kedua, disebutkan adanya buahbuahan: kurma dan delima.
Menurut sebagian ulama, delima dan kurma bukan buahbuahan karena sesuatu itu tidak diathafkan kepada dirinya
sendiri, tapi disambungkan dengan lainnya. Inilah makna
lahiriah ayat. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat,
keduanya termasuk buah-buahan. Disebutnya kurma dan
delima, karena kelebihan dua jenis buah itu. Seperti firman
Allah Surah Al-Baqarah (2) ayat 98,
Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya,
Rasul-Rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah
adalah musuh orang-orang kafir.

(d)

Pendapat pertama didukung oleh Abu Hanifah. Dia mengatakan,
“Kalau bersumpah tidak akan makan buah-buahan, maka
makanlah kurma atau delima.” Mayoritas ulama menentang
argumen ini.
Pada dua surga yang pertama disebutkan, bidadari-bidadari
cantik dan berakhlak mulia. Di dua surga yang kedua disebutkan,
perempuan-perempuan cantik dan baik. Kecantikan bidadari,
pada surga yang pertama, digambarkan bagaikan permata dan
mutiara.
Jika diperhatikan, Allah menyebutkan bidadari pada dua tempat
dengan sebutan fîhinna, sedangkan pada tempat atau ayat-ayat
lainnya dengan fîhimâ. Rahasia yang terkandung di balik sebutan
tersebut menunjukkan setiap bidadari mempunyai tempat
tertentu; satu sama lain berjauhan dan memiliki kondisi yang
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berbeda. Ini memberikan nuansa yang nyaman bagi laki-laki yang
berpoligami. Masing-masing bidadari memiliki surga yang
berbeda. Adapun buah-buahan dan mata air tidak perlu ada
pembedaan, dan cukup mengaitkan dhamir/kata ganti dengan
dua surga tersebut.
Jika kemudian muncul pertanyaan, apakah kecantikan bidadari
itu melebihi kecantikan perempuan di dunia ini? Kondisi bidadari
seperti digambarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Di samping
disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah mengajarkan doa untuk
jenazah sebagai beikut “Gantilah untuknya pasangan hidup yang
lebih baik dari pada pasangan hidupnya di dunia.”
Al-Qurthubi (XVII, t.t.: 187) menerangkan adanya pendapat
yang mengatakan, perempuan di dunia ini memilki kelebihan
tujuh puluh ribu kali lipat dibandingkan dengan bidadari, itu
berdasarkan hadis marfu’.
Menurut pendapat yang populer, bidadari itu bukan perempuan
dunia ini, tapi mahluk perempuan di surga. Allah Swt.
Menyatakan, di dalam ayat tadi, mereka belum/tidak pernah
disentuh jenis makhluk jin maupun manusia sebelumnya.
Perempuan dunia pada umumnya telah disentuh oleh laki-laki.
(e)
Pada kondisi yang pertama disebutkan, bidadari itu duduk-duduk
dan tidur-tiduran di atas permadani yang bagian bawahnya saja
terbuat dari sutra yang tebal. Sedangkan pada kondisi surga
yang kedua, bidadari-bidadari itu bertelekan pada bantal-bantal
hijau dan permadani yang indah. Jika diperhatikan, kondisi yang
pertama lebih baik dibanding kondisi yang kedua.
Pada Surah Al-Rahmân ini Allah mengulang-ulang sampai tiga puluh
satu kali ayat, fa biayyi âlâi rabbikumâ tukadzdzibân: “Maka nikmat
apa lagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia?” Diulang sampai
delapan kali setelah penuturan kehebatan makhluk-makhluk ciptaanNya, penuturan awal dan kebangkitan kembali setelah mati. Diulang
sebanyak tujuh kali setelah penuturan tentang neraka dan
kedahsyatannya serta penyebutan pintu-pintu surga. Setelah itu,
disebutkan kembali delapan kali dalam menyifati surga-surga dan
penghuninya, sesuai dengan jumlah pintu-pintu surga. Kemudian,
disebutkan delapan kali lagi setelah penyebutan surga-surga lainnya.
Maka, barang siapa yang berpendapat bahwa penyebutan delapan
yang pertama, dan mengamalkan kewajiban yang terkandung disela-
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sela penyebutan kata tersebut: dia berhak mendapatkan dua delapan
yang lainnya—surga, dan tepelihara tujuh yang tersisa—siksa neraka.
Allah mensucikan diri-Nya dari hal-hal yang tak layak bagi-Nya. Surah
ini diakhiri dengan asma Allah (ism al-jalâlah). Ini memberi pelajaran
kepada seluruh hamba Allah: seluruh kenikmatan dan anugerah itu
pada hakikatnya datang dari Allah. Itulah anugerah Allah. Keadilan
Allah terwujud dalam turunnya siksa terhadap pelaku maksiat dan
pemberian pahala kepada orang-orang yang taat.
Surah ini diawali dengan penyebutan al-rahmân, dilanjutkan dengan
penyebutan sifat penciptaan jin dan manusia, lalu penciptaan seluruh
langit dan bumi dan perbuatan-Nya: setiap saat Allah mengurus mahlukNya. Dan pada akhir surah disebutkan:

      
Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
(QS Al-Rahmân [55]: 78)
Jika dicermati, seolah-olah hamba Allah itu mengetahui semuanya terjadi
atas rahmat dan kasih sayang Allah. Di antara rahmat Allah,
diciptakannya manusia dan jin, penciptaan langit dan bumi untuk
kemaslahatan manusia. Demikian pula penciptaan surga dan neraka,
semuanya atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
***
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Catatan Akhir
1

Salah satu perbedaan penting antara manusia dan binatang adalah kenyataan bahwa
manusia mampu bicara. Burung beo bisa mengucapkan beberapa kata atau kalimat,
tetapi sangat terbatas jumlahnya, juga ia sama sekali tidak memahami maksud dan
makna yang diucapkannya. Tetapi, manusia bukan saja bisa mengucapkannya tapi juga
mampu menguasai kosa kata yang tak terbilang jumlahnya; mampu membentuk variasi
kalimat-kalimat baru tak terhingga, dan yang lebih penting lagi: ia memahami kata-kata
yang diucapkannya. Manusia mampu mengungkapkan isi hatinya dengan suara yang
dikeluarkan dari mulutnya. Dengan demikian, ketika manusia berbicara, bukan sekadar
mengeluarkan bunyi seperti burung beo meniru suara-suara disekelilingnya secara
mekanistis. Untaian kata dan kalimat yang diproduksi rongga mulut manusia melalui proses
pemaknaan yang cukup panjang dan rumit. Betapapun kompleksnya proses pengelolaan
dan pemberian makna kata-kata sebelum diungkapkan, namun rangkaian kata itu seperti
otomatis dan begitu saja mudah diucapkan, keluar mengalir menggerakkan pita suara
hingga elemen-elemen di seputar mulut kita. Hingga batas tertentu, manusa juga bisa
mengantisipasi kemungkinan konsekuensi yang bakal terjadi akibat ucapan yang
dilontarkannya.
Makna al bayan, dalam dalam Terjemah Al Quran Departemen Agama, adalah “pandai
bicara”. Sesungguhnya, arti al bayan tidak sebatas pandai bicara, tetapi lebih dari itu.
Shihab (2009:278) mengartikan kata ini lebih luas lagi, yakni “ekspresi”. Ekspresi, menurut
Shihab, adalah kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam benaknya dengan berbagai
cara, terutama mel al ui bercakap dengan bai k dan benar. Ini menunjukkan,
mengekspresikan suatu ide atau pemikiran, selain melalui bicara, bisa juga dilakukan
melalui media ekspresi lainnya, seperti melalui tulisan, seni rupa, kesenian, dan sebagainya.
Secara etimologis, al bayan berarti “menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan
menggunakan lafal yang paling baik. Asal kata bayan adalah menyingkap dan menjelaskan
sesuatu” (Nata, dkk., 1999:73). Lebih singkat lagi, al bayan berarti “jelas” (Shihab,
2009:278). Mengacu pada makna harfiahnya sendiri, al bayan juga bukan sekadar pandai
bicara atau mengekspresikan sesuatu, tetapi lebih jauh lagi untuk memberikan pemahaman
kepada pihak-pihak yang dituju. Dengan demikian, al bayan juga berarti pandai
berkomunikasi.
Pandai berkomunikasi bukan saja berurusan dengan pilihan kata dan menentukan isi
pembicaraan untuk disampaikan. Cole (2005:84) menegaskan, “Bagaimana kita mengatakan
sesuatu sering jauh lebih penting ketimbang apa yang kita katakan.” Pembicara yang
buruk tidak berpikir tentang cara ia menyampaikan pesan. Ia hanya menyampaikan
keinginan dirinya, agar orang lain sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkannya.
Pembicara yang cerdik, menyadari bahwa komunikasi yang dilakukan dengan orang lain
tidaklah linear, satu arah. Ada proses timbal balik, saling memahami. Pembicara tidak
hanya memilih kata, mengemas isi pesan, tapi juga memahami kebutuhan orang lain, dan
bagaimana ia mersepons pesan yang disampaikan. Dengan demikian, pembicara yang
pandai akan mendapat manfaat dalam komunikasinya: proses belajar.
Dalam kehidupan, kita banyak melakukan komunikasi. Littlejohn dan Foss (2009:3)
mengatakan, “Komunikasi adalah salah satu dari kegiatan sehari-hari yang benar-benar
terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga kadan-kadang kita
mengabaikan penyebaran, kepentingan, dan kerumitannya . . . komunikasi sebagai
pusat kehidupan kemanusiaan. Setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh komunikasi
kita dengan orang lain . . . .” Penelitian membuktikan bahwa 75% waktu kita berada
dalam kegiatan komunikasi (Raymond S. Ross dalam Rakhmat, 1982:2). Kemampuan
berkomunikasi merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar bagi manusia. Oleh
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karena itu, memahami komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan, dunia
komunikasi manusia berkembang dari zaman ke zaman.
Revolusi yang pertama dalam sejarah komunikasi terjadi ketika manusia menemukan alat
komunikasi yang sangat praktis dan ampuh: bahasa (Kusumo, dkk., 1984/1985). Setelah
itu, puluhan ribu tahun kemudian manusia menemukan teknik menulis. Tulisan tertua
ditemukan di Mesir kira-kira 3.000 tahun s.M. Dua ribu tahun berikutnya, orang-orang
Yunani mengembangkan alfabet. Lalu, disusul penemuan mesin cetak oleh Johann
Gutenberg pada tahun 1440. Seabad kemudian, di Italia, diterbitkanlah sebuah surat
kabar pertama, sebagai sebuah media komunikasi massa paling awal. Diawalilah era
komunikasi lewat media cetak. Sehingga, informasi bisa diperbanyak dan disebarkan
dengan daya jangkau yang sangat luas.
Dimulai pada awal abad XIX, perkembangan teknologi komunikasi jauh sangat cepat bila
dibandingkan dengan sebelumnya. Tahun 1835, Samuel Morse mengirimkan telegraf;
tahun 1876, Graham Bel menemukan telefon; tahun 1888, gelombang radio diidentifikasi;
Selanjutnya, pada 1895, Marconi menemukan radio. Dalam tahun yang sama, ditemukan
pula kamera film oleh Louis Lumiere. Pada 1920, sebuah kotak kecil bergambar – yang
disebut televisi – mulai dikenal masyarakat dunia. Dan, di pertengahan abad XX hingga
awal abad XXI, ditemukan media komunikasi yang spektakuler serta berkembang amat
pesat: internet.
2

Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tunduk pada-Nya adalah suatu karunia Ilahi yang
amat tinggi bila alam semesta ini dilihat baik yang ada di angkasa raya maupun yang
berdekatan dengan kita sebagai manusia. Di angkasa, berserakan bintang-bintang sebagai
petunjuk karena memiliki garis edar dan yang jelas yang dapat menolong upaya-upaya
manusia dalam mencari rezeki mengarungi bumi, bahkan menembusnya sekaligus. Semua
yang ada di alam ini mengikuti sunnatullah yang sudah diatur kemudian, sesuai dengan
watak, karakternya masing-masing. Mereka tunduk pada aturan tersebut dan tidak ada
yang menolaknya, bahkan ketundukannya disebut sujud, yaitu seperti suatu cara
tunduknya seseorang dalam melaksanakan salat yang biasanaya dengan merebahkan
badan dan keningnya di bawah. Tentu, sujud bintang dan pepohonan itu bukan seperti
itu, tetapi dengan cara-cara lain, sesuai dengan tabiatnya itu.
Adapun bukti bintang dan pohon itu sujud atau tunduk pada Allah Swt. disebutkan pada
Surah Al-Rahmân (55):5- 6 sebagai berikut:
“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan yang sangat sempurna. Dan tumbuhtumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada nya.
Ayat ini mengilustrasikan bahwa untuk mencapai keimanan dan tidak mendustakan
Allah mestinya melihat ke angkasa, seperti terdapatnya matahari dan bulan seperti
dua kata sebelumnya, serta bintang dan bahkan melihat pula ke bawah yang ada di
sekitar manusia, yaitu pepohonan dengan berbagai jenis itu. Menurut telaah Quraish
Shihab, al-Mushbah (vol xiii: 497 dan 498) sebagai berikut: “Matahari dan bulan beredar
pada porosnya menurut perhitungan yang sangat sempurna dan ketetapan yang tanpa
cacat. Bukan hanya kedua benda angkasa itu saja, matahari dan bulan, yang tunduk
dalam pengaturan Allah, tumbuh-tumbuhan yang tak berbatang dan pepohonan yang
berbatang dan berdiri tegakpun keduanya tunduk kepada ketentuan Allah yang berlaku
padanya. Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan
dengan suatu sistem yang sangat akurat (kosakata husbân, husbân mengandung
makna dengan ketelitian dan kesempurnaan) sejakn awal penciptaannya. Penemuan
ini baru pada tiga ratus tahun lalu yang dinyatakan pula bahwa matahari dan bulan
yang kelihatannnya menglilingi bumi berada pada garis edarnya masing-amsing mengikuti
mengikuti hukum gravitasi. Perhitungan peredaran itu terutama, pada bulan, terjadi
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demikian telitinya. Dengan peredarannya yang sangat teliti itu, manusia dapat
mengetahui, bukan saja hari dan bulan, tetapi dapat mengetahui, misalnya akan terjadi
gerhana, jauh sebelum terjadinya. Di sisi lain dalam penempatannya-oleh Allah-adalah
posisi tertentu, benda-benda angkasa itu dapat memberi dampak posistif dalam
kehidupan makhluk. Posisi matahari dari bumi kita 92. 5 juta mil. Seandainya lebih
dekat dari itu, maka bumi kita akan meleleh atau menguap akibat panasnya dan
seandainya ia lebih jauh, maka bumi akan membeku karena kekurangan panas. Allah
mengatur posisinya sedemikian rupa agar makhluk bumi dapat hidup dengan nyaman.
Bulan pun demikian, seandainya posisinya lebih dekat ke bumi dari keadaan yang
sekarang, niscaya akan terjadi pasang yang di akibatkan oleh l aut dan akan
menenggelamkan bumi bersama seluruh isinya. Semua itu menunjukkan kuasa Allah
dalam menetapkan perhitungan dan mengatur sistem alam raya, sekaligus membuktikan
pula anugerahnya yang sangat besar bagi umat manusia dan seluruh makhluk.
Selanjutnya planet, bintang dalam makna yang sering didengar suatu benda angkasa
yang dapat dilihat oleh manusia. Dalam Al-Quran ada dua istilah yang digunakan untuk
bintang itu, yaitu kaukab jamak kawakib dan najm dengan jamaknya nujum. Najm
sebagai ciptaan di atas sementara syajar sebagai ciptaan yang ada di bumi. Memang,
tidak ada salahnya antara makhluk yang besar di angkasa raya dan berserakan yang
disebut dengan tatasurya bersama-sama dengan pohon yang kecil bahkan hanya
pengisi bumi semuanya sujud tunduk atas aturan Allah yang diciptakannya, sehingga
tak ada alasan untuk tidak tunduk pada aturan itu; intinya yang besar yang kecil harus
sam-sama mengagungkan Allah.
Namun, ulama ada yang mengartikan kata najm pada ayat ini ialah, diartikan semacam
jenis tumbuhan, selain pohon, bisa jadi tak berpohon atau tumbuh-tumbuhan pendek
semacam perdu, bahkan sayuran yang tumbuh di bumi. Ungkapan yasjudan dipahami
oleh banyak ulama dalam arti tunduk dan patuh, mengikuti ketentuan Allah menyangkut
pertumbuhannya. At-Thabathabai sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, yang
menyatakan bahkan dinilai lebih teliti dan dalam, Bahwa kedua jenis tumbuhan itu
menghunjam masukm ke dalam tanah dengan akar-akarnya untuk menyerap apa yang
dibutuhkan dari bahan makanan. Keterhunjaman ke bumi adalam manifestasi dari
kebutuahannya kepada sumber yang memenuhi kebutuhannya dalam hal ini adalah Allah
yang kepadanya kedua jenis tumbuhan itu sujud.”
Az-Zuhaili dalam Al-Munir vol xxvi: 198, menafsirkan surah ar-Rahman/55: 6 adalah
sebagai berikut: “Sesungguhnya tetumbuhan yang tidak tampak (batangnya di atas
tanah) al-ladzi la yanjum atau la yazh-har min al-ardh wala saqa lau kalhinthah, “ Tanaman
yang tidak tampak tidak ada batang (besar) tegak seperti pohon buah-buahan dan
pohon kecil, ada yang tangkai berupa jerami, seperti gandum dan padi-padian dan
tanaman kecil, bahkan umbi-umbian yang tanpa batang lainnya dan pepohonan yang
ada batangnya tabiatnya (secara alamiah) taat kepada Allah sesuai dengan kehendakNya, sebagaimana tunduknya orang-orang mukallaf ketika sujud sebagai pilihannya.
Maka tampaknya pada waktu tertentu dan arena ada sebab tertentu serta dijadikannya
untuk makanan manusia, kesenangan baginya; bentu, warna, rasa, dan wanginya adalah
sebagai ketaatan atas kekuasaan Allah Swt.”
Ragam tanaman yang diciptakan Allah ini semuanya untuk kepentingan manusia; ada
tanaman untuk konsumsi atau makanan pokok, makanan, tambahan, dan juga lalaplapap, bahakan ada tanaman yang di situ mengandung obat-obatan, sehingga segala
sesuatu untuk kesehatan dan panganan manusia sudah tersedia. Entah berapa juta
jenis makanan yang dapat dikonsumsi manusia untuk penanganan, seperti untuk
pengobatan, sehingga di abad modern sedang dikembangkan kembali obat-obatan yang
disebut dengan herbal, sebagaimana ada pada awal-awal Islam yang disebut adwiyah
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mujarradah hanya satu macam bukan adwiyah murakkabah ada unsur kimiawi.
Ketundukan alam semesta dengan berbagai macam jenis dan ragamnya merupakan bukti
kekuasaan Allah yang semunya hanya mengandalkan kekuasannya, sejak peniptaan,
gerakannya, tumbuh, dan berkembangnya. Manusia sebagai makhluk yang secera eksplisit
untu beribadah kepadanya yang antara lain berbentuk sujud, seperti salat atau mendapat
nikmat untuk bersyukur adalah lebih pantas daripada makhluk-makhluk tersebut. Namun,
manusia kalah dalam hal ketundukan itu dan banyak durhaka, sementara makhluk lain
taat dalam bentuk menyerahkan dirinya kepada-Nya sesuai dengan kodratnya. Dalam
Al-Quran dan Tafsirnya, vol. ix, hlm. 594 dinyatakan, “Allah menyatakan bahwa tanamtanaman perdu dan pepohonan yang bercabang kedua-duanya tunduk kepada kehendakNya secara naluri, sebagaimana tunduknya manusia menurut fitrahnya. Perbedaaan
antara tumbuh-tumbuhan dan pepohonan dalam bentuk dan rupa, warna, dan rasa,
semua itu karena patuh dan tunduk pada kekuasaan yang menciptakan-Nya.”
Manfaat tumbuhan dan pepohonan sebagai tanda sujudnya pada Allah, yaitu dengan
kesiapannya dikonsumsi dan atau kesiapan pepohonan itu sebagai penyimpan air, sehingga
manusia dapat menikmatinya selama hidup dan air tidak langsung habis terbawa arus
karena adanya pepohonan, sebagai penahannya. Ketika hutan rusak atau tidak ada
sama sekali, maka bukan hanya “tangki air” untuk persediaan air yang tidak ada, tetapi
cuaca pun berubah dan banjir mel anda setiap daerah, termasuk terjadi nya
Global warming sekarang diakibatkan pula oleh rusaknya hutan-hutan. Sementara itu,
tidak adanya tanam-tanaman perdu, padi-padian, umbi-umbian juga amat berguna
untuk makanan pokok manusia, sehingga bisa hidup berlanjut.
3

Ada dua tafsiran tentang ayat ayat ini:
(1) Bahwa ayat-ayat ini mengandung perintah moral untuk menegakkan keadilan dan
kejujuran waktu menimbang dalam jual beli. ( At-Thobary, Ibnu Katsir, Al-Qurthuby
sampai Wahbah Al-Zuhaily, dll)
(2) Bahwa makna kata mizan dan wazna, adalah prinsip keseimbangan dan ketertalaan
(fine tuned) yang terdapat di seluruh alam semesta sejak penciptaan sampai akhir
zaman. Sesuai prinsip Antropis yakni ketepatan susunan struktur dan komposisi
yang harmonis pada segala sesuatu, sedemikian rupa sehingga tepat bagi tempat
berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam prinsip ini keseimbangan dan ketertalaan
alam semesta, antara lain, terdapat pada:
a.
Kecepatan ledakan awal alam semesta (Big-Bang). Bila kecepatannya dikurangi
seper-seratus triliun saja dari saat itu, maka alam akan runtuh sebelum berkembang.
b.
Keseimbangan dan interaksi dari 4 kekuatan alam: gravitasi, elektromagnetik, daya
nuklir kuat, dan daya nuklir lemah. Apabila perbandingan antar keempatnya tidak
setepat yang ada, maka tidak akan terbentuk bintang, supernova, planet, atom,
dan tidak akan ada kehidupan.
c.
Jarak antara benda-benda langit. Bila jarak antar bintang di galaksi Bima Sakti lebih
dari rata-rata 30 juta mil, maka planet-planet tidak terbentuk. Kalau lebih dekat
maka planet-planet akan menjadi tidak stabil, dan tidak akan ada kehidupan.
d.
Gravitasi. Bila gravitasi lebih besar dari saat ini, maka gas amoniak dan metan akan
berkumpul di atmosfir bumi, dan mematikan kehidupan. Bila gaya itu kurang, maka
air sumber kehidupan akan terlempar ke luar bumi.
e.
Jarak antara bumi dan matahari. Bila lebih jauh, maka bumi akan dingin menjadi
zaman es. Bila lebih dekat, tumbuh-tumbuhan akan terbakar, air akan menguap
semua. Maka kehidupan akan musnah.
f.
Jarak antara bumi dan bulan. Bila lebih jauh, bulan akan terlepas hilang, dan lautan
akan sangat diam sehingga membahayakan organisme laut yang menyumbang
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oksigen di atmosfir. Bila lebih dekat, bulan akan tersedot membentur bumi dan
sebelumnya lautan akan meluap menggenangi dataran rendah.
Ketebalan kerak bumi. Bila lebih tebal, maka oksigen akan tersedot lebih banyak
olehnya. Bila lebih tipis, maka aktifitas vulkanik akan sangat tinggi membuat kehidupan
jadi mustahil.
Kecepatan rotasi bumi. Bila lebih cepat, maka angin atmosfir akan sangat dahsyat
menimbulkan badai abadi yang menghalangi kehidupan. Bila lebih lambat, maka
perubahan suhu siang dan malam akan sangat ekstrem, yang juga menghalangi
kehidupan.
Medan magnit bumi. Bila lebih kuat maka akan membangkitkan badai magnetik yang
menghancurkan. Bila lebih lemah, maka bumi tidak terlindung dari partikel berbahaya
yang terhambur dari matahari berupa “solar wind”.
Ketebalan lapisan ozon. Bila lebih tebal, temperature di bumi akan turun drastis. Bila
lebih tipis, temperatur akan sangat panas, dan bumi kehilangan perlindungan
terhadap sinar ultraviolet dari matahari.
Ukuran matahari. Bila lebih besar, bumi akan terbakar. Bila lebih kecil, bumi akan
membeku.
Temperatur bumi adalah antara -20oC dan 120oC. Bila lebih dingin dari -20oC atau
lebih panas dari 120oC maka tidak akan ada atom Carbon yang menjadi dasar
molekul penyusun makhluk hidup seperti asam amino, asam nuclei dan protein.
(dari buku The Anthropic Principle, karangan F. Bertola & U. Curi, Cambridge University Press, New York, 1993, hal 30 ).

4

Proses pembentukan manusia dari saripati tanah dapat dilihat secara biokimiawi tentang
unsur dasar kehidupan atau “molecular basis of Life” yang terdiri dari atom C,H,O,N,P,
dan K. Pembentukan molekul protein rantai panjang atau polipeptida dan rantai-rantai
polisakarida dari zat pati serta rantai asam lemak panjang diawali dengan proses seperti
keramikisasi yang dalam ranah ilmiah disebut polimerisasi.
Polimerisasi amat menyerupai prinsip dasarnya dengan proses pembuatan tembikar.
Proses awal ini bermula dari adanya organisasi dan kecerdasan elementer (self organizing system). Beberapa unsur bersatu dan membangun kemampuan fungsional khusus
serta dapat berinteraksi dalam bentuk-bentuk simbiosis dan komplementatif alias saling
dukung dan saling melengkapi. Sel nutfah pria yang berjumlah 200 juta sampai
300 juta mengawali proses konsepsi dengan mengikuti mekanisme kontestasi untuk dapat
diterima oleh sel telur yang dilapisi cincin pelusida. Selanjutnya, gen homeobox akan
menjadi instruktur dalam proses diferensisasi janin sehingga terlahir lengkap sebagai
manusia.

5

Tembaga adalah salah satu jenis logam dengan rumus kimia: Cu (cuprum). Namanya
berasal dari kata cyprium, logam Cyprus, suatu wilayah di mana untuk pertama kali
tembaga ditemukan pada zaman Romawi Kuno.
Dalam Sistem Periodik Mendeleyev tembaga (Cu) mempunyai nomor atom 29, terletak
pada Grup 11 dan Periode 4. Berat atomnya 63,546 g/mol. Bangun kristal tembaga kubik.
Logam tembaga murni lunak dengan kekerasan 3,0 pada skala Mohs dan temempa (malleable) mempunyai sifat dapat teregang (ductile). Ia bersifat pula sebagai pengantar
(konduktor) panas dengan daya hantar 401 W/m.K (300K), dan penghantar listrik (daya
tahan listrik 16,78 nW.m pada suhu 20oC. Daya muai termal tembaga 16,5 mm/m.K pada
suhu 25oC. Sifat lain dari tembaga adalah berat jenis: 8,94 g/cm3, titik lebur: 1084,62 oC,
dan titik didih: 2562 oC, densitas: 8.94 g·cm”3.
Tembaga mempunyai 29 isotop yang jelas dengan berat atom antara 52-80. Dua macam
isotop di antaranya stabil dan terjadi secara alami. Isotop 63Cu yang stabil dengan 34
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neutron menyusun 69,15% tembaga alami dan 65 Cu yang stabil dengan 36 neutron
menyusun 30,85%.
27 isotop lainnya bersifat radioaktif dan terjadi tidak alami. Yang paling stabil dari mereka
adalah 67Cu dengan masa paro 61,83 jam. Yang paling tidak stabil adalah 54Cu dengan
masa paro sekitar 75 ns. Isotop tembaga yang tidak stabil dengan berat atom 63 cenderung
mengalami peluruhan â+, sementara dengan berat atom di atas 65 cenderung mengalami
peluruhan â”. Isotop 64Cu meluruh dengan kedua â+ dan â”.
Masing2 isotop 68Cu, 69Cu, 71Cu, 72Cu, and 76Cu memiliki isomer yang metastabil. 70Cu
memiliki dua isomer, sehingga totalnya memiliki 7 isomer yang jelas. Yang paling stabil di
antara mereka adalah 68mCu dengan masa paro 3.75 menit. Yang paling tidak stabil adalah
69m
Cu dengan masa paro 360 ns.
Logam tembaga dan paduannya telah digunakan orang sejak ribuan tahun lalu (tahun
9000 SM di Timur Tengah). Dalam bentuk tembaga murni digunakan sebagai perhiasan
(anting-anting) di Irak, 8700 SM dan sebagai paduan dengan timah (perunggu) atau
dengan seng (kuningan), di Mesir, 5000 SM dan Sumeria, 3000 SM. Dari situlah, ketika
orang menggunakan peralatan dari perunggu, paduan tembaga dengan timah, dikenal
sebagai Zaman Perunggu (Bronze Age).
Peleburan tembaga diketahui telah berkembang di beberapa penjuru dunia sejak ribuan
tahun yang lalu. Di Balkan pada 5500 SM, China pada 2800 SM, Andes pada 2000 SM,
Amerika Tengah pada 600 M dan Afrika Barat pada 900 M.
Produksi tembaga di Amerika pada 6000-3000 sebelum Masehi di daerah yang sekarang
dikenal sebagai Michigan dan Wisconsin.
Tembaga yang dapat memberikan warna biru banyak digunakan sebagai pigmen. Baik
sebagai tembaga murni maupun garam pigmen, ia digunakan dalam seni dekorasi. Dalam
konsentrasi yang rendah Cu2+ yang larut dalam air dapat digunakan sebagai obat anti
jamur. Tetapi dalam jumlah yang banyak garam tembaga merupakan bahan beracun bagi
organisme yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, meskipun beracun dalam konsentrasi
tinggi, ion Cu2+ dengan konsentrasi rendah merupakan bahan gizi utama bagi kehidupan
tanaman dan binatang. Pada binatang dan juga manusia, ia ditemukan dalam jaringan,
dengan konsentrasi dalam ginjal, otot, dan tulang.
Dalam kehidupan masa kini, tembaga digunakan dalam bentuk paduan (alloy).
Di alam, sebagai bahan tambang, tembaga ditemukan dalam bentuk murni atau berbagai
macam mineral. Tembaga murni berupa nekakristal dengan ukuran kristal terbesar adalah
4.4x3.2x3.2 cm3 . Mineral tembaga dapat berupa senyawa sulfida: kalkopirit (CuFeS2),
bornite (Cu5FeS4), kovelit (CuS), kalkosit (Cu2S); senyawa karbonat: azurit (Cu3(CO3)2(OH)2)
dan malakit (Cu2CO3(OH)2); dan senyawa oksida: kuprit (Cu2O).
Mineral atau biji tembaga terbentuk dengan berbagai cara (tipe) seperti hidrotermal dan
metasomatik sentuh. Selain tembaga bersama dengannya ditemukan pula bahan tambang
lain seperti emas, perak, timbal, seng, molibdenum, dan lainnya.
6

Ada tiga tafsiran tentang ayat ini:
(1) Bahwa ayat ini berkisah tentang kejadian di hari kiamat kelak. Hampir semua kitab
tafsir menjelaskan seperti ini.
(2) Bahwa ayat ini dikaitkan dengan sebuah foto yang dibuat oleh teleskop ruang
angkasa Hubble milik NASA pada tanggal 18 September 1994 . Foto itu menangkap
ledakan benda langit bernomor NGC 6543 yang dinamakan Cat’s Eye Nebulae,
yang tampak bagaikan bunga mawar merah. Ledakan itu sudah terjadi 3000 tahun
yang lalu, karena benda itu berjarak 3000 tahun cahaya dari bumi. (dari Buku:
Mausu’atul I’jazil ‘Ilmi fil Qur’anil Karim was Sunnatil Muthohharoh, karangan Yusuf
al-Hajji Ahmad, Maktabah Ibnu Hajar, Damascus, 2003 M, halaman 309.)
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Bahwa ayat tadi adalah isyarat akan terbelahnya kaum elit bangsawan Quraisy
Mekah, dan terpaksa menyesuaikan diri dengan perubahan yang mencengangkan.
(dari Buku Tafsir: The Quran As It Explained Itself, karangan Dr.Shabbir Ahmed,
MD, Galaxy Publications, Lauderhill, Florida, 2003, halaman 419)
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56


Surah Al-Wâqi‘ah

Nama Surah
Surah Al-Wâqi’ah tergolong surah Makkiyyah, kecuali ayat 81
dan 82 yang tergolong Madaniyyah (Al-Maraghi, XXVII, 1985: 130).
Sedangkan, menurut Al-Kalbi, ada empat ayat yang tergolong
Madaniyyah, yaitu ayat 39 dan 40, serta ayat 81 dan 82 (Al-Syaukani,
V, t.t.: 146).
Bila melihat dari segi urutan turunnya, surah ini merupakan
surah yang ke-46, turun setelah Surah Thâhâ dan sebelum Surah AlSyu’arâ`. Dari segi tartîb al-suwar (urutan surah), surah ini menempati
urutan ke-56, dengan jumlah ayat sebanyak 96 ayat. Namun, menurut
perhitungan pakar qira‘at, jumlahnya mencapai 99 ayat.
Ayat pertama menegaskan tentang bakal terjadinya hari kiamat.
Ayat pertama ini sekaligus menjadi nama bagi surah ini, yaitu AlWâqi’ah, yang artinya peristiwa atau kejadian – maksudnya adalah
hari kiamat.
Pada awal surah, di samping menegaskan tentang terjadinya
kiamat dan hakikat keadaannya, Allah Swt. juga menerangkan tentang
manusia yang terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu ashhâb al-yamîn,
ashhâb al-syimâl, dan al-sâbiqûn.

293
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Latar dan Konteks
Hubungan dan keserasian antara Surah Al-Wâqi’ah dengan surah
sebelumnya, Al-Ramân, antara lain, sebagai berikut:
(1)
Secara tegas, kedua surah tersebut menerangkan tentang akan
terjadinya hari kiamat, adanya surga, dan neraka.
(2)
Dalam Surah Al-Rahmân, Allah Swt. menjelaskan tentang azab bagi
orang-orang yang durhaka (mujrimîn), dan nikmat yang akan diperoleh
orang-orang yang bertakwa (muttaqîn) kepada Allah Swt. Di surah ini,
di samping Allah menegaskan kejadian hari kiamat, juga menegaskan
bahwa umat manusia nanti akan terbagi pada tiga golongan, yaitu
ashhâb al-yamîn, ashhâb al-syimâl, dan al-sâbiqûn.
(3)
Dalam Surah Al-Rahmân, disebutkan tentang terpecah belahnya langit,
sedangkan pada surah ini disebutkan tentang diguncangkannya bumi
dengan guncangan yang sangat dahsyat. Hubungan kedua surah ini
sedemikian kuatnya seolah merupakan satu surah; meskipun urutan
pada masing-masing temanya berbeda, seperti pada awal surah ini
yang menegaskan hal-hal yang disebutkan pada penghujung Surah
Al-Rahmân.
(4)
Allah Swt. membuka Surah Al-Rahmân dengan menyebut Al-Quran,
kemudian matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, kemudian diciptakannya
manusia, diciptakannya jin dari api, sifat hari kiamat, sifat neraka, dan
sifat surga. Sedangkan Surah Al-Wâqi’ah diawali dengan menyebutkan
sifat hari kiamat dan keadaannya, sifat neraka, kemudian diciptakannya
manusia, tumbuh-tumbuhan, air, neraka, lalu bintang-bintang yang
tidak disebutkan pada Surah Al-Rahmân.
Substansi
Pada awal surah, Allah Swt. menegaskan akan terjadinya hari kiamat.
Diawali dengan guncangan dahsyat pada bumi dan dihancurluluhkannya
seluruh gunung-gunung. Dalam keadaan yang mencekam itu, manusia lalu
terbagi menjadi tiga golongan: golongan kanan (ashhâb al-yamîn), golongan
kiri (ashhâb al-syimâl), dan golongan terbaik/paling utama (al-sâbiqûn). Pada
hari itu, setiap golongan akan menadapatkan imbalan yang setimpal dan
seadil-adilnya.
Pada hari kiamat, umat generasi pertama dan umat generasi paling
terakhir akan berkumpul. Allah Swt. lalu memerlihatkan eksistensi-Nya,
kesempurnaan kekuasaan-Nya, dan penetapan adanya hari kebangkitan dari
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kubur, serta hari hisab (perhitungan). Berikutnya, Allah Swt. menegaskan
tentang diciptakannya manusia, tumbuh-tumbuhan, diturunkannya air, dan
panasnya nyala api.
Kemudian, Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang
untuk membenarkan diturunkannya Al-Quran yang semula berada di Lauh
Mahfûzh: tidak dapat disentuh oleh siapa pun, kecuali hamba-hamba-Nya
yang telah disucikan.
Dan pada pengujung surah, Allah Swt. menyebut tiga golongan manusia
di hari kiamat nanti: Dua golongan akan menghuni surga, di mana derajat
tertinggi akan dihuni oleh al-sâbiqûn al-muqarrabûn, kemudian penghuni surga
berikutnya dari golongan kanan (ashhâb al-yamîn), dan golongan terhina adalah
penghuni api neraka jahim – yang dihuni oleh orang-orang sesat yang telah
mendustakan ajaran-ajaran Allah Swt. dan para Rasul-Nya. Golongan yang
disebut terakhir adalah ashhâb al-syimâl (golongan kiri).
Balasan amal tersebut pasti terjadi, tak perlu diragukan. Untuk menjadi
golongan pertama dan kedua, diperlukan pengakuan adanya Sang Pencipta.
Dan menyucikan dari sifat yang tak layak bagi-Nya, seperti syirik dan lainnya.
Sementara itu, golongan ketiga dicela dan diancam masuk neraka karena
mengingkari wujud Allah dan keesaan-Nya.
Dalam beberapa kitab tafsir ditemukan beberapa hadis yang
menunjukkan tentang keutamaan Surah Al-Wâqi’ah. Al-Zuhaili (XXVII, 1991:
239) mengutip beberapa hadis, di antaranya:
(1)
Diriwayatkan Al-Hafidh Abu Ya’la dan Ibnu ‘Asakir dari Abdullah Ibnu
Mas’ud r.a.: Rasulullah Saw. Bersabda, “Barang siapa yang membaca
Surah Al-Wâqi`ah setiap malam, ia tidak akan mengalami sengsara
selama-lamanya.”
(2)
Diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari Anas dari Rasulullah Saw., beliau
bersabda, “Surah Al-Wâqi’ah adalah surah kekayaan, maka bacalah
oleh kalian, dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian.”
(3)
Diriwayatkan Al-Dailami dengan status marfu’ (hadis yang bersumber
dari Nabi Saw. baik periwayatnya bersambung atau tidak), dari Anas
r.a., Rasulullah Saw. Bersabda, “Ajarkanlah Surah Al-Wâqi’ah pada istriistrimu, karena ia surah kekayaan” (Al-Syaukani, V, t.t.: 146).
(4)
Diriwayatkan Al-Tirmidzi bersumber dari Ibnu Abbas: Abu Bakar telah
berkata, “Ya Rasulullah, sungguh tuan telah tampak tua,” Beliau
menjawab, “Aku dijadikan tua oleh Surah Hûd, Al-Wâqi’ah, Al-Mursalât,
‘Amma Yatasâ`alûn, dan Idzâ al-Syamsu Kuwwirat”. Hadis Hasan Gharib
(Katsir, IV, t.t.: 281).
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Diriwayatkan pula oleh Al-Tsa’labi dan Ibnu Asakir dengan isi hadis
seperti pada riwayat yang pertama. Ibnu Mas’ud meriwayatkan dari
Abu Zhabiyyah yang mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud sakit –
dan membawa kematiannya.
Utsman Ibnu Affan membesuknya dan bertanya, “Apa keluhanmu?”
Abdullah menjawab, “Dosaku.”
“Apa yang engkau idamkan?” Tanya Utsman.
“Kasih sayang Tuhanku,” kata Abdullah.
“Bagaimana kalau aku panggilkan dokter?” Tanya Utsman lagi.
“Dokter membuatku sakit,” katanya.
“Bagaimana kalau kuberikan sesuatu?”
“Aku tidak membutuhkannya,” jawab Abdullah.
“Bagaimana nasib anak-anak perempuanmu sepeninggalanmu?”
Tanya Utsman.
“Apakah Anda mengkhawatirkan anak-anak perempuanku menjadi
miskin. Aku telah memerintahkan anak-anakku agar membaca Surah
Al-Wâqi’ah setiap malam, karena aku mendengar Rasul Saw. Bersabda,
‘Barang siapa membaca Surah Al-Wâqi’ah setiap malam, dia tidak akan
mengalami kefakiran selamanya.’”
Hadis yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili ini jangan diartikan bahwa Surah
Al-Wâqi’ah akan membawa kekayaan duniawi semata jika dibaca setiap
malam. Kekayaan di sini terkait pula dengan kekayaan jiwa, sebagaimana
sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Bukanlah
kekayaan itu ditandai dengan banyaknya harta benda, akan tetapi
kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. (HR Al-Bukhari dan
Muslim)
***

Terjadinya Hari Kiamat dan (Pembagian) Golongan Manusia
(Ayat 1-12)
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(1) Apabila terjadi hari kiamat; (2) Tidak seorang pun dapat mendustakan
tentang kejadiannya; (3) (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan
meninggikan (golongan yang lain); (4) Apabila bumi diguncangkan
sedahsyat-dahsyatnya; (5) Dan gunung-gunung dihancurluluhkan seluluhluluhnya; (6) Maka jadilah ia debu yang beterbangan; (7) Dan kamu
menjadi tiga golongan; (8) Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya
golongan kanan itu; (9) Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan
kiri itu; (10) Dan orang-orang yang beriman paling dahulu; (11) Mereka
itulah yang didekatkan kepada Allah; (12) Berada dalam janah kenikmatan.
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 1-12)
Penjelasan Ayat

      
  
(1) Apabila terjadi hari kiamat; (2) Tidak seorang pun dapat mendustakan
tentang kejadiannya. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 1-2)
Apabila terjadi hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dapat
memalingkannya atau pun menghalanginya, dan tidak ada pula seorang pun
yang dapat mengingkari dan mendustakannya. Al-Wâqi’ah adalah salah satu
nama dari hari kiamat seperti halnya Al-Sâ’ah, Al-Hâqqah, dan sejenisnya.
Dinamakan Al-Wâqi’ah karena peristiwa itu benar-benar bakal terjadi,
sebagaimana ditegaskan pada Surah Al-Hâqqah (69): 15, Maka pada hari itu
terjadilah hari kiamat. Namun ketika di dunia, cukup banyak orang yang
mendustakan dan mengingkarinya.

  
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan lain).
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 3)
Peristiwa itu akan merendahkan kelompok tertentu, seperti halnya
golongan orang kafir dan orang fasik, serta akan mengangkat pula derajat
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kelompok yang lainnya, golongan orang Mukmin, dengan imbalan surga. AlMaraghi (XXVII, 1985: 132) menyatakan bahwa Umar Ibnu Al-Khaththab
berkata, “Direndahkan musuh-musuh Allah dengan dicampakkan ke dalam
api neraka, sedang para kekasih-Nya diangkat ke surga”.

  
  
  
Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. 1 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 4)
Rujjat diambil dari kata rajja, artinya mengguncang dengan keras.
Maksudnya, terjadi gempa yang sangat dahsyat.
Apabila terjadi hari kiamat, maka akan timbul gempa bumi yang sangat
dahsyat dengan guncangan-guncangan yang sangat hebat di seluruh penjuru
bumi, seluruh bangunan dan gunung-gunung akan hancur berantakan, seluruh
rumah, benteng-benteng, dan segala apa yang terdapat di permukaan bumi
akan luluh lantak dan binasa, sebagaimana dijelaskan pada Surah Al-Zalzalah
(99): 1, yang artinya:
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat).
Dan Firman Allah dalam Surah Al-Hajj (22): 1 yang artinya:
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan hari
kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).

       
(5) Dan gunung-gunung dihancurluluhkan seluluh-luluhnya; (6) Maka jadilah
ia debu yang beterbangan. 2 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 5-6)
Pada hari kiamat nanti, gunung-gunung yang berdiri kokoh akan
dihancurluluhkan dengan sehancur-hancurnya, sehingga menjadi debu yang
beterbangan, atau bagaikan daun kering yang terbawa angin. Tegasnya,
gunung-gunung yang kokoh menjulang ke angkasa akan hancur, sirna dari
tempatnya, hilang tidak ada bekasnya.

   
Dan kamu menjadi tiga golongan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 7)
Manusia di hari kiamat nanti terdiri atas tiga golongan: golongan kanan
(ashhâb al-yamîn), yaitu golongan ahli surga; golongan kiri (ashhâb almasy‘amah), yaitu golongan penghuni neraka; dan golongan al-sâbiqûn wa
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al-muqarrabûn, yaitu orang-orang yang paling dahulu beriman terdiri atas
para Rasul, para Nabi, para shiddiqîn, dan para syuhadâ‘.
Golongan-golongan tersebut lebih diperjelas pada ayat-ayat berikut ini,

      
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 8)
Al-maimanah semakna dengan al-yamîn, yang artinya kanan. Ia terambil
dari kata yumnun, artinya keberkahan. Arah kanan selalu diisyaratkan kepada
kebaikan dan kebahagiaan.
Golongan kanan adalah orang-orang yang menerima buku catatan amal
mereka semasa hidupnya dengan tangan kanan – yang menunjukkan bahwa
mereka adalah golongan mulia penghuni surga yang sangat menggembirakan
dan menyenangkan.

     
Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 9)
Al-masy‘amah terambil dari kata syu‘mun, sebagai kebalikan dari kata
yumnun, artinya kiri. Arah kiri dalam kebiasaan bangsa Arab selalu diisyaratkan
kepada keburukan dan ketidakberuntungan.
Golongan kiri adalah orang-orang yang menerima buku catatan amal
mereka semasa hidupnya dengan tangan kiri – yang menunjukkan bahwa
mereka adalah golongan terhina, penghuni neraka, yang akan menerima
siksaan dan hukuman dengan penuh kesedihan dan kesengsaraan.
Berkenaan dengan kedua ayat tersebut, Al-Zuhaili (XXVII, 1991: 234)
mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bersumber dari Muadz
Ibnu Jabal,
Ketika Nabi Saw. membaca ayat ini (“Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya
golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri
itu”), beliau mengepalkan kedua belah tangannya. Sambil mengangkat kepalan
tangan kanannya, “Ini adalah ahli surga.” Lalu, beliau mengangkat kepalan
tangan kirinya, “Ini adalah ahli neraka.”
Pelajaran dari hadis di atas adalah bahwa Rasulullah Saw. sudah tidak
berdaya lagi ketika umatnya masuk surga dan pula yang masuk neraka, karena
ketetapan Allah tidak dapat diubah lagi.
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(10) Dan orang-orang yang beriman paling dahulu; (11) Mereka itulah yang
didekatkan kepada Allah; (12) Berada dalam jannah kenikmatan. (QS AlWâqi’ah [56]: 10-12)
Al-Sâbiqûn berasal dari kata al-sabaq, yang artinya bergegas, atau
sampainya seseorang pada suatu tempat sebelum orang lain. Maksudnya,
orang-orang yang selalu begegas melaksanakan kebajikan sehingga tidak
terdahului dan terlampaui oleh orang lain. Firman Allah QS Al-Mu’minûn (23):
61:
Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah
orang-orang yang segera memerolehnya.
Al-sâbiqûn adalah orang-orang yang terdahulu dari setiap umat yang
beriman. Mereka selalu taat, bertaubat, berjihad, dan selalu berbuat kebaikan,
dan mereka itulah para Nabi, para Rasul, para syuhadâ, para shiddiqûn, dan
para hakim yang adil. Mereka itulah yang lebih dahulu menerima ganjaran
dari Allah Swt., dan sebagai ahli surga yang abadi dan penuh dengan berbagai
kenikmatan. Ungkapan ulâ‘ika pada ayat ke 11 menunjukkan ketinggian derajat
mereka dan keistimewaannya.
Al-Zuhaili (XXVII, 1991: 243) mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan
Imam Ahmad, bersumber dari Aisyah r.a., yang menjelaskan maksud alsâbiqûn, Nabi Saw. menegaskan:
Apakah kalian tahu siapakah yang paling dahulu mendapat perlindungan
Allah pada hari kiamat nanti?
Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”
Rasulullah Saw. Bersabda, “Mereka itu adalah orang-orang yang apabila diberi
haknya selalu menerimanya, dan apabila diminta orang selalu memberikannya.
Dan apabila menjatuhkan hukuman terhadap orang lain sama seperti
menjatuhkan hukuman terhadap dirinya sendiri.”
M. Quraish Shihab (XIII, 2002: 345) menegaskan, Al-Imam
Fakhruddin Al-Razi menyatakan maksud al-muqarrabûn: yakni, mereka
yang telah mengabaikan sama sekali kepentingan diri mereka, sehingga
semua aktivitasnya adalah karena Allah, baik amal duniawi maupun
keagamaan; baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak
manusia; yang memang keduanya di sisi Allah adalah hak. Dunia di sisi
mereka adalah akhirat karena mereka selalu mengawasi apa yang tampak
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di hadapan mereka dari kuasa Allah, dan mereka menerimanya dengan
rida dan patuh. Seseorang yang mendekat kepada Allah dengan
melaksanakan seluruh kewajibannya, serta menyempurnakannya dengan
amalan-amalan sunah, akan dicintai oleh Allah, sehingga didekatkan ke
sisi-Nya. Dan bila Allah telah mencintainya, jadilah Allah pendengarannya
yang dia gunakan untuk mendengar, demikian juga “penglihatan, tangan,
dan kaki-Nya”. Demikian informasi Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh
Bukhari melalui Abu Hurairah.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)

(4)

Datangnya hari kiamat adalah suatu kepastian yang tidak bisa diragukan
lagi, karena siapa pun tidak akan bisa menyangkal dan mendustakannya.
Hari kiamat mengangkat dan meninggikan derajat suatu golongan
dengan memasukkan mereka ke dalam surga, dan merendahkan serta
menjatuhkan martabat dan kehormatan golongan lain, yaitu golongan
musuh-musuh Allah yang akan menjadi penghuni neraka.
Peristiwa hari kiamat diawali dengan gempa bumi yang sangat dahsyat,
dengan hancur luluhnya bangunan-bangunan dan luluh lantaknya
gedung-gedung, serta hancurnya gunung-gunung menjadi debu yang
beterbangan, sehingga hilang dari tempatnya semula.
Pada hari kiamat, manusia akan dibagi menjadi tiga golongan: Golongan
kanan, golongan kiri, dan golongan yang terdahulu beriman.
Golongan kanan adalah mereka yang menerima buku catatan amal
perbuatan mereka dengan tangan kanan: mereka inilah ahli surga.
Golongan kiri adalah mereka yang menerima buku catatan amal perbuatan
mereka dengan tangan kiri: mereka ini adalah penghuni neraka.
Golongan yang terdahulu beriman terdiri dari para Nabi, Rasul, para
pejuang di jalan Allah, dan hakim yang adil: mereka ini akan ditempatkan
dalam surga.
***

Macam-Macam Nikmat bagi Orang yang Bertakwa (Ayat 13 – 26)
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(13) Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu; (14) Dan
segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian; (15) Mereka berada
di atas dipan yang bertahta emas dan permata; (16) Seraya bertelekan
di atasnya berhadap-hadapan; (17) Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda
yang tetap muda; (18) Dengan membawa gelas, teko dan minuman yang
diambil dari air yang mengalir; (19) Mereka tidak pening karenanya dan
tidak pula mabuk; (20) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih 3;
(21) Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan; (22) Dan ada
bidadari-bidadari bermata elok; (23) Bagaikan mutiara yang tersimpan
baik; (24) Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan; (25)
Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak
pula perkataan yang menimbulkan dosa; (26) Akan tetapi mereka
mendengar ucapan salam. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 13-26)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim (dengan
sanad yang salah seorang di antaranya tidak dikenal), bersumber dari Abu
Hurairah: Ketika turun ayat tsullatun min al-awwalîn wa qalîlun min al-âkhirîn,
kaum Muslimin merasa keberatan. Turunlah ayat berikutnya, tsullatun min alawwalîn wa qalîlun min al-âkhirîn, yaitu ayat ke 13 dan 39.
Diriwayatkan Ibnu ‘Asakir, dalam Tarikh Damasqus dengan sanad yang
diperdebatkan, dari Urwah Ibnu Ruwaim dari Jabir Ibnu Abdullah: Ketika turun
idzâ waqa’at al-wâqi’ah, dan disebutkan di dalamnya tsullatun min al-awwalîn
wa qalîlun min al-âkhirîn, Umar menangis seraya berkata:
‘Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, dan kami membenarkanmu serta
semua yang telah turun kepadamu, orang yang selamat itu hanya sedikit dari
golongan kami.’
Allah Kemudian menurunkan tsullatun min al-awwalîn wa qalîlun min
al-âkhirîn.
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Rasulullah Saw. kemudian memanggil Umar, dan bersabda, “Hai Umar
Ibnu Al-Khaththab, sungguh Allah telah menurunkan sebagaimana yang engkau
katakan menjadi tsullatun min al-awwalîn wa qalîlun min al-âkhirîn.”
Umar pun menjawab, “Kami rida semua ini datang dari Tuhan kami
dan membenarkan Nabi kami.”
Namun, kedua riwayat tersebut diragukan (Al-Zuhaili, XXVII, 1991: 247).
Setelah menegaskan adanya tiga golongan manusia pada hari
kiamat, dan dua golongan sebagai penghuni surga (al-sâbiqûn dan ahlu
al-yamîn), maka pada ayat berikut ini, Allah Swt. lebih memerinci dan
memperjelas aneka ragam kenikmatan yang akan mereka peroleh, di
antaranya: tempat tidur yang sangat menyenangkan, para pelayan, aneka
ragam makanan dan minuman, adanya para bidadari, dan berbagai hal
yang menyenangkan serta tidak adanya kejahatan dan dosa, serta
tersebarnya salam di antara mereka.
Penjelasan Ayat

       
(13) Segolongan besar dari orang-orang terdahulu; (14) Dan segolongan kecil
dari orang-orang yang kemudian. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 13-14)
Tsullah artinya sekelompok orang, baik banyak maupun sedikit. Ada
juga yang berpendapat bahwa kata ini menunjukkan pada kelompok manusia
yang jumlahnya tak terhingga. Mereka menyatakan, persentase umat
terdahulu, yang termasuk pada kelompok al-sâbiqûna al-muqarrabûn, lebih
besar dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad Saw. Namun, pernyataan
ini tidak didukung oleh ayat-ayat sebelumnya yang secara tegas membagi
manusia seluruhnya menjadi tiga golongan.
Malah apabila dilihat dari segi jumlah, umat Nabi Muhammad Saw.
jauh lebih besar dibanding dengan jumlah umat-umat para Nabi dan Rasul
terdahulu. Jumlah umat terdahulu terdiri atas pengikut-pengikut para Nabi
dan para Rasul terdahulu, sedangkan jumlah umat kemudian hanya terdiri
atas pengikut Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Saw. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Nabi sendiri, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bersumber
dari Abu Hurairah: “Ketika turun ayat tsullatun min al-awwalîn wa qalîlun min
al-âkhirîn, sahabat Nabi merasa keberatan dengan pembagian tersebut. Maka,
turunlah ayat tsullatun min al-awwalîn wa tsullatun min al-âkhirîn.” Nabi
kemudian bersabda,
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Sesungguhnya saya mengharapkan (jumlah) kalian itu mencapai seperempat
atau sepertiga, bahkan setengah dari seluruh penghuni surga. Kalian adalah
setengah dari penghuni surga itu, dengan tingkat yang berbeda. (Al-Zuhaili,
XXVII, 1991: 248)
Adapun arti ashhâb al-yamîn adalah ahli surga. Mereka mayoritas
dari umat Muhammad, karena mereka beriman kepada Allah dan RasulNya serta beramal saleh. Jika dipersentasekan, kelompok umat terdahulu
(al-sabiqûn) yang banyak itu dibanding dengan kelompok umat Nabi
Muhammad yang sedikit itu, jumlahnya seimbang, yang masuk ke dalam
ashhâb al-yamîn. Artinya, penghuni surga itu setengah berasal dari umat
terdahulu dan setengah lagi dari umat Nabi Muhammad Saw.,
sebagaimana difahami dari hadis di atas.

   
     
(15) Mereka berada di atas dipan yang bertatahkan emas dan permata;
(16) Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 15-16)
Maudhûnah diambil dari kata al-wadhnu, yang artinya bertahtakan.
Maksudnya, menghiasi sesuatu dengan keindahan, baik dengan emas, permata,
dan lain-lain.
Di surga, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas,
permata, yakut, dan zabarjad (sejenis zamrud), duduk santai berhadaphadapan. Mereka dalam kehidupan yang sangat menyenangkan, rukun, damai,
dan bahagia. Mereka bergaul satu sama lain dengan sangat baik. Sedikit pun
tidak ada rasa permusuhan dan kebencian di hati mereka, yang menyebabkan
keretakan rasa persaudaraan dan rasa kasih sayang.

     
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 17)
Wildân jamaknya dari walad artinya remaja. Mukhalladûn terambil
dari kata khuld, artinya kekal abadi selamanya.
Setiap penghuni surga akan selalu dikelilingi dan dilayani para pelayan
yang terdiri atas anak-anak muda yang tetap muda selama-lamanya; dan
apabila dipandang mereka akan selalu menyenangkan. Mereka selalu siap
melayani di waktu makan, minum, dan berbagai kebutuhan lainnya.
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(18) Dengan membawa gelas, teko dan minuman yang diambil dari air yang
mengalir; (19) Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. (QS AlWâqi’ah [56]: 18-19)
Para pelayan itu berkeliling melayani para penghuni surga dengan
membawa alat minum yang sangat menyenangkan, seperti gelas, teko, dan
kendi-kendi berisikan khamr yang selalu mengalir dari sumber-sumbernya
tanpa diperas lagi. Para penghuni surga dibolehkan minum khamr yang jernih,
bersih, untuk selama-lamanya. Khamr tersebut tidak menyebabkan pening
dan tidak pula menghilangkan akal yang meminumnya. Ia sangat berbeda
dengan khamr dunia.
Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas menegaskan bahwa khamr di dunia
memiliki empat ciri khas, yaitu mabuk, pening, muntah-muntah, dan kencing.
Allah Swt. membersihkan khamr surga dari keempat hal tersebut (Al-Zuhaili,
XXVII, 1991: 249).

        
(20) Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih; (21) Dan daging burung
dari apa yang mereka inginkan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 20-21)
Para pelayan itu berkeliling dengan membawa hidangan yang terdiri
atas beraneka macam buah-buahan dengan aneka ragam rasanya. Para
penghuni surga bebas memilih untuk menyantapnya sesuai selera mereka.
Selain itu, para pelayan menghidangkan pula aneka ragam kelezatan daging
burung yang dapat mereka santap dan nikmati sesuai kehendak mereka.

      
(22) Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli; (23) Laksana mutiara yang
tersimpan baik. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 22-23)
Hûr jamak, dari haurâ‘u, artinya bidadari cantik nan putih. ‘în jamak
dari ‘ainâ‘u artinya bermata indah. Al-maknûn adalah sesuatu yang tersimpan
dan tidak tersentuh tangan. Apabila yang disimpan itu mutiara berarti mutiara
itu tetap jernih dan tidak akan pernah berubah warnanya (Al-Maraghi XXVII,
1985: 135).
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Setiap penghuni surga itu memiliki dan menikmati wanita-wanita/
bidadari yang berkulit putih bersih, sangat menarik, menyenangkan, bermata
indah bagaikan mutiara, belum tersentuh tangan-tangan lain, terpelihara
dengan baik, dan menyenangkan sepanjang masa.

    
Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 24)
Mereka mendapat aneka ragam nikmat yang luar biasa itu, sebagai
balasan dan ganjaran atas segala jerih payah yang mereka lakukan selama
hidup di dunia. Al-Maraghi (XXVII, 1985: 137) menambahkan bahwa kebajikan
yang telah mereka lakukan di dunia meliputi kewajiban-kewajiban agama
dengan cara yang sempurna, serta melaksanakan kebajikan-kebajikan lainnya,
seperti melakukan salat malam, saum di siang hari, serta menafkahkan
hartanya sesuai dengan perintah Allah Swt. Al-Dzâriyât (51): 17-19:
(17) Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; (18) Dan selalu
memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar; (19) Dan pada hartaharta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang
miskin yang tidak meminta-minta.

           
(25) Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak
pula perkataan yang menimbulkan dosa; (26) Tetapi mereka mendengar
ucapan salam. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 25-26)
Laghwan diambil dari kata lagha, yang artinya batal, atau sesuatu yang
sia-sia. Ta‘tsîman diambil dari kata itsm, yang artinya dosa. Maksudnya, di
kalangan penghuni surga tidak akan ada suatu ucapan atau sikap dan perbuatan
yang mengakibatkan dosa.
Para penghuni surga tidak akan mendengar perkataan sia-sia (tidak
mengandung kebaikan), dan perkataan kotor (tidak layak diucapkan oleh
orang baik-baik yang memiliki akhlakul karimah dan memiliki perasaan
halus nan terpuji). Apalagi perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa
seperti ejekan, pengkhianatan, kebohongan, dan sejenisnya. Tetapi, yang
mereka selalu dengar adalah ucapan-ucapan salam, perkataan yang baikbaik, dan nyaman didengar telinga, sebagaimana firman Allah, dalam QS
Ibrahim (14): 23:
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Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu
ialah “salâm.”
Dan firman Allah, QS Yunus (10): 10:
Doa mereka di dalamnya ialah “Subhanakallâhumma;” salam penghormatan
mereka ialah “Salâm”; dan penutup doa mereka ialah “Alhamdulillâhi Rabb
al-’Âlamîn.”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Persentase penghuni surga yang berasal dari kelompok umat terdahulu
(al-sâbiqûna al-muqarrabûn) lebih besar dibandingkan dengan umat
Nabi Muhammad Saw. Namun, jika dilihat dari segi bilangan secara
menyeluruh, bisa jadi penghuni surga yang berasal dari umat Nabi
Muhammad Saw. itu sebanding (sama) dengan jumlah umat para Nabi
dan Rasul terdahulu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nabi Saw. dalam
hadis tersebut di atas.
Imbalan bagi para penghuni surga adalah aneka ragam kenikmatan
yang luar biasa, seperti tempat tidur yang bertahtakan emas
permata, minuman, makanan, buah-buahan, dan aneka ragam
daging burung yang lezat. Mereka selalu dilayani oleh anak-anak
muda yang tetap muda selama-lamanya, serta menyenangkan
apabila dipandang mata. Dan setiap penghuni surga memiliki
bidadari-bidadari cantik jelita yang selalu menemaninya. Di dalam
surga, sama sekali tidak akan terdengar perkataan sis-sia, apalagi
perkataan kotor yang menimbulkan dosa, melainkan ucapan salam
di antara mereka.
Orang-orang yang mendapatkan imbalan surga itu adalah mereka
yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, dengan
menunaikan segala kewajiban-Nya dan menjauhkan diri dari
larangan-larangan-Nya. Mereka bangun tengah malam untuk
melaksakan salat malam, beristighfar, bertahmid, bertasbih, berzikir,
dan selalu merenungkan kebesaran Allah Swt., serta menahan lapar
dan dahaga, karena menunaikan puasa pada siang harinya.
***

:: repository.unisba.ac.id ::

308

Tafsir Juz XXVII

Macam Nikmat Ashhâb Al-Yamîn (Ayat 27 – 40)



         

           
   

      

          
     
(27) Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu;
(28) Berada di antara pohon bidara yang tak berduri; (29) Dan pohon
pisang yang bersusun-susun (buahnya); (30) Dan naungan yang
terbentang luas; (31) Dan air yang tercurah; (32) Dan buah-buahan yang
banyak; (33) Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang
mengambilnya; (34) Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk; (35)
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan
langsung; (36) Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan; (37) Penuh
cinta lagi sebaya umurnya; (38) (Kami ciptakan mereka) untuk golongan
kanan; (39) (Yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu;
(40) Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 27-40)
Latar dan Konteks
Menurut Al-Zuhaili (XXVII, 1991: 353) turunnya ayat 27 (ashhâb alyamîn), memiliki latar dan konteks sebagai berikut:
Suatu saat penduduk Thaif mencari tahu tentang lembah yang
indah dan bersarang madu. Kemudian mereka membuktikan keberadaan
lembah tersebut. Ternyata, lembah itu sangat menakjubkan. Mereka pun
pernah mendengar bahwa surga itu serba indah. Mereka berangan-angan
untuk memiliki lebah di surga seperti ini. Maka turunlah ayat ini (ayat
27 dan 28) Wa ashhâb al-yamîn mâ ashhâb al-yamîn fî sidrin makhdhûd.
(Riwayat ini diambil dari Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Sa’id Ibnu Manshur
di dalam Sunan-nya; dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba’ts yang bersumber
dari Atha dan Mujahid).
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Berkenaan dengan turunnya ayat 29, wa thalhin mandhûd, Al-Baihaqi
dengan sanad yang lain yang bersumber dari Mujahid meriwayatkan. Mereka
merasa kagum melihat lembah yang teduh (di Thaif) dinaungi pohon-pohon
rindang yang serba indah, maka turunlah ayat-ayat ini (ayat 27, 28, dan 29)
Wa ashhâb al-yamîn mâ ashhâb al-yamîn fî sidrin makhdhûd wa thalhin
mandhûd.
Pada ayat-ayat terdahulu, Allah Swt. menjelaskan tentang nikmat dan
kesenangan yang akan dirasakan oleh golongan yang paling terdahulu beriman
al-sâbiqûn al-awwalûn. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah Swt. menjelaskan
kesenangan dan kebahagiaan yang akan diperoleh oleh golongan kanan ashhâb
al-yamîn, yaitu para penghuni surga yang akan menerima buku catatan amal
mereka dengan tangan kanan.
Penjelasan Ayat

     
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 27)
Allah Swt. menegaskan tentang kedudukan golongan kanan, yaitu para
penghuni surga yang menerima buku catatan amal mereka selama di dunia
dengan tangan kanan. Mereka adalah suatu golongan yang mempunyai pangkat
tinggi, dan kedudukan yang mulia, dengan penegasan-Nya “Dan golongan
kanan, alangkah bahagianya golongan kanan tersebut.” Allah Swt. memerinci
aneka ragam kenikmatan dan kebahagiaan yang akan diperoleh golongan ini
melalui ayat-ayat berikutnya.

            
       
(28) Berada di antara pohon bidara yang tak berduri; (29) Dan pohon pisang
yang bersusun-susun; (30) Dan naungan yang terbentang luas; (31) Dan air
yang tercurah; (32) Dan buah-buahan yang banyak; (33) Yang tidak berhenti
dan tidak terlarang mengambilnya. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 28-33)
Makhdhûd terambil dari kata khadhada al-syauk yang artinya dipotong
durinya. Di surga, benar-benar tidak ada sesuatu yang tidak berguna atau
yang dapat mengganggu. Duri yang dapat mengganggu dicabut oleh Allah
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demi kenyamanan penghuninya. M.Quraish Shihab (XIII, 2002: 352)
menambahkan, persaingan atau kecemburuan pun dicabut oleh Allah dari
hati penghuninya, karena di sana tidak diperlukan lagi sebagaimana halnya di
dunia ini.
Mayoritas ahli tafsir mengartikan Thalh sebagai pohon pisang, demikian
Al-Qasimi (XXVII, 1978: 11). Namun, di antara mereka ada pula yang
mengartikannya dengan pohon kurma.
Mereka golongan kanan adalah penghuni taman surga yang akan
menerima imbalan berbagai kebahagiaan dan kesenangan. Taman tersebut
rimbun dengan aneka ragam pepohonan, di antaranya pohon bidara yang
tidak berduri, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Mereka
bersenang-senang di bawah naungan rindangnya pepohonan yang
terbentang luas, disertai aliran air jernih yang menyejukkan.
Pohon-pohon tersebut selalu berbuah sepanjang masa tanpa mengenal
musim. Hal ini untuk membedakan dengan buah-buahan dunia yang dibatasi
dengan musim tertentu. Di samping memiliki cita rasa yang luar bisa, buah
surga juga memiliki rasa harum yang sangat menarik untuk dinikmati di setiap
saat, dan sama sekali tidak ada larangan apabila menginginkan dan
menghendakinya.
Allah Swt. menerangkan tentang kasur-kasur yang akan mereka
nikmati, sebaimana firman-Nya;

  
Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 34)
Mereka, golongan kanan penghuni surga itu, duduk di atas kasurkasur empuk yang tersusun tinggi dan tidak melelahkan orang yang duduk
di atasnya.
Furusy bentuk jamak dari firâsy, artinya sesuatu yang dihamparkan.
Maka, firâsy diartikan dengan kasur pembaringan yang biasa digunakan sebagai
tempat duduk-duduk dan tidur. Al-Zuhaili (XXVII, 1991: 255) mengutip pendapat
ulama lain, menyatakan firâsy dalam ayat ini majazi-nya adalah perempuanperempuan pasangan hidup, sehingga makna yang terkandung adalah wanitawanita cantik yang mempesona, mempunyai kedudukan tinggi dengan budi
pekerti yang sempurna dan mengagumkan. Mereka selalu menemani dan
melayani kapan pun diinginkan.
Pada ayat-ayat berikutnya, Allah Swt. secara tekstual, menyebutkan
tentang bersenang-senang dengan para istri.

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Wâqi‘ah

311

(35) Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dengan langsung; (36) Dan
Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan; (37) Penuh cinta lagi sebaya
umurnya; (38) Untuk golongan kanan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 35-38)
‘Uruban jamak dari ‘arub, kata ini hanya digunakan untuk menunjuk
wanita. Al-Ashfahani mengartikannya dengan wanita suci, terhormat, dan
selalu mencintai suaminya. Thabathaba’i menafsirkannya dengan wanita yang
sangat sayang kepada suaminya, atau manja dan penuh asmara terhadap
suaminya.
M. Quraish Shihab (XIII, 2002: 355) menguntip sebuah hadis yang
diriwayatkan Al-Tirmidzi. Seorang wanita tua datang kepada Nabi Muhammad
Saw. memohon didoakan agar masuk ke surga.
Nabi Saw menjawabnya dengan bersabda (dengan tujuan bergurau
sambil mengajar), “Surga tidak dimasuki oleh wanita-wanita tua”.
Wanita itu meninggalkan Nabi Saw. sambil menangis.
Rasulullah Saw. Bersabda, “Beritahulah wanita itu bahwa dia tidak akan
memasukinya dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah berfirman (lalu beliau
membacakan ayat-ayat di atas)”.
Riwayat serupa disampaikan pula oleh Al-Baihaqi melalui Anas Ibnu
Malik dan Al-Thabrani melalui Aisyah dan juga Anas Ibnu Malik. Riwayatriwayat ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, untuk menyatakan wanitawanita yang dimaksud ayat ini adalah wanita-wanita Muslimah yang
mendampingi suaminya dalam kehidupan di dunia ini.
Tetapi, Ibnu Hajar (seorang pakar ilmu hadis) menilai semua hadis
yang menerangkan tentang wanita-wanita ahli surga itu lemah.
Sesungguhnya, Allah menciptakan bidadari-bidadari yang menjadi
teman dan pasangan penghuni surga. Mereka adalah perempuan-perempuan
cantik jelita dan menawan, suci (tidak pernah haid), dan tidak akan hamil
selama-lamanya. Mereka selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa.
Mereka selalu melayani pasangannya penuh dengan cinta kasih lagi sebaya
usianya. Nikmat dan kesenangan tersebut disajikan semata-mata untuk
golongan kanan.

       
(39) Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu; (40) Dan segolongan
besar pula dari orang-orang yang kemudian. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 39-40)
Golongan kanan itu sebagian besar terdiri atas umat para Nabi dan
Rasul terdahulu, dan sebagian besar lagi terdiri dari pengikut-pengikut Nabi

:: repository.unisba.ac.id ::

312

Tafsir Juz XXVII

Muhammad Saw.
Al-Maraghi (XXVII, 1985: 139) menegaskan, Allah tidak menyatakan
bagi ashhâb al-yamîn ungkapan jazâ‘an bimâ kânû ya’malûn (sebagai balasan
bagi apa yang telah mereka kerjakan), seperti halnya bagi para al-sâbiqûn.
Hal ini mengisyaratkan bahwa amal kebajikan yang dilakukan ashhâb al-yamîn
semasa hidup di dunia, tidak sepadan atau tidak ada apa-apanya jika
dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan golongan al-sâbiqûn.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Golongan kanan adalah orang-orang Mukmin yang beramal saleh,
menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dan penuh rasa syukur
serta gembira ketika ditempatkan Allah Swt. di surga yang penuh
berbagai kenikmatan.
Aneka ragam nikmat yang diperoleh golongan kanan adalah indahnya
surga yang rimbun dengan pepohonan, ranum buah-buahannya yang
ranum dan lezat rasanya, yang dapat dinikmati sepanjang masa. Mereka
bersenang-senang dengan duduk di atas kasur yang empuk ditemani
para bidadari cantik jelita dengan keadaan perawan sepanjang masa.
Golongan kanan penghuni surga itu sebagian terdiri atas umat para
Nabi dan para Rasul terdahulu, dan sebagiannya lagi terdiri atas umat
Nabi Muhammad Saw. sampai datangnya hari kiamat.
***

Macam-Macam Azab bagi Golongan Kiri di Akhirat (Ayat 41-56)
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(41) Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? (42) Dalam (siksaan) angin
yang amat panas dan air yang panas mendidih; (43) Dan dalam naungan
asap yang hitam; (44) Tidak sejuk dan tidak menyenangkan; (45)
Sesungguhnya, mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah; (46) Dan mereka
terus-menerus mengerjakan dosa yang besar; (47) Dan mereka selalu
mengatakan, “Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang
belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
(48) Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
(49) Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orangorang yang terkemudian; (50) Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu
pada hari yang dikenal; (51) Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang
yang sesat lagi mendustakan; (52) Benar-benar akan memakan pohon zaqqûm;
(53) Dan akan memenuhi perutmu dengannya; (54) Sesudah itu, kamu akan
meminum air yang sangat panas; (55) Maka kamu minum seperti unta yang
sangat haus minum; (56) Itulah hidangan untuk mereka pada hari
“pembalasan”. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 41-56)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keadaan dua kelompok dari tiga golongan di hari
kiamat, yakni kelompok al-sâbiqûn dan kelompok ashhâb al-yamîn, Allah
menjelaskan keadaan kelompok ashhâb al-syimâl dan penjelasan macammacam azab yang mereka hadapi di neraka Jahanam, disertai penjelasan
penyebab azab, kesukaan mereka mengumbar hawa nafsu, kemusyrikan, dan
penolakan terhadap hari kebangkitan dari kubur.
Penjelasan Ayat

     
Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 4 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 41)
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan yang
menakutkan, mengerikan, bahkan mencengangkan mereka. Ashhâb al-syimâl
(golongan kiri), adalah orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kiri mereka.
(Ali Al-Shabuni, Shofwah Al-Tafâsîr dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah: 300).
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Imam Al-Thabari (Tafsir Al-Thabari, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah,
XXIII: 128) menyatakan, ashhâb al-syimâl adalah mereka yang
dikelompokkan di sebelah kiri neraka ketika dihisab.
Al-Maraghi, (IX, t.t.: 141) menjelaskan kata mâ ashhâb al-syimâl
sebagai ungkapan keburukan yang tidak dapat diungkapkan dengan katakata, saking mengerikan dan buruknya nasib yang diterima hingga tidak
dapat diukur.
Berbeda dengan Imam Al-Thabari, yang menafsirkan ayat itu dengan
apa-apa yang akan mereka terima, dan apa-apa yang Allah sediakan bagi
mereka di akhirat kelak.
Keadaan dan sifat mereka (ashhâb al-syimâl) berikut siksaan mereka
di neraka dijelaskan Allah pada ayat selanjutnya, yaitu:

            
(42) Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih;
(43) Dan dalam naungan asap yang hitam; (44) Tidak sejuk dan tidak
menyenangkan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 42-44)
Mereka berada dalam pusaran tiupan angin panas dari neraka, berada
dalam air sangat panas dan mendidih, di bawah naungan awan neraka Jahanam
yang sangat hitam – bukan suasana dingin di bawah naungan awan. Tidak
ada pemandangan indah, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat.
Semuanya buruk dan tidak menyenangkan.
Pengertian al-samûm yang masyhur adalah tiupan angin panas yang
menyebabkan sakit, bahkan dapat membunuh orang yang terkena
hembusannya. Menurut Ali Al-Shabuni, angin itu bersumber dari neraka.
Menurut Imam Al-Razi, al-samûm adalah udara/hawa yang busuk yang
bergerak dari satu sisi/arah ke sisi/arah yang lain. Apabila orang menghirupnya,
hatinya akan rusak disebabkan kebusukannya. Bau busuk itu lalu
membunuhnya.
Penyebutan al-samûm dan al-hamîm, tanpa penyebutan neraka dan
semburannya, merupakan sebuah isyarat dari bawah ke arah yang lebih tinggi.
Udara/hawa yang mereka hirup berupa angin yang sangat panas. Air yang
dimohonkan untuk mendinginkanya juga berupa air panas yang mendidih.
Padahal di dunia, api merupakan sesuatu yang paling panas. Seolah Allah
berfirman, andaikata sesuatu yang paling dingin di hadapan mereka merupakan
sesutu yang paling panas, bagaimana keadaan mereka yang berada dalam
situasi yang paling panas (neraka)?
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Lâ bâridin, awan ini tidak dingin dan tidak dapat dipakai untuk berteduh
dari teriknya panas. Awan ini bahkan terlihat buruk sekali, tidak dapat memberikan
kesenangan bagi mereka yang melihatnya. Padahal, menurut Al-Hazin,
semestinya manfaat awan itu ada dua, pertama, untuk menolak udara panas,
dengan berlindung di bawahnya, kedua, sebagai pemandangan yang indah.
Kedudukan manusia di dunia sangat terhormat, dimuliakan (karena
dapat naungan dari awan). Di neraka, keadaan mereka sebaliknya, terhinakan
dikarenakan berada di bawah awan yang sangat hitam kelam dan sangat
panas (Shabuni: 300). Orang-orang Arab, apabila ada sesuatu yang
mempunyai sifat tidak baik, selalu diiringi dengan kata-kata wa lâ karîm, yaitu
kata sifat yang menambah dan menegaskan keburukan sesuatu yang
disifatinya, seperti:

 ﻭﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺑِﺴﻤِﻴﻦٍ ﻭﻻﹶ ﻛﹶﺮِﻳﻢٍ ﻭﻣﺎ ﻫﺬِﻩِ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭ،ٍﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑِﻄﹶﻴﱢﺐٍ ﻭﻻﹶ ﻛﹶﺮِﻳﻢ
.ٍﺑِﻨﻈِﻴﻔﹶﺔٍ ﻭﻻﹶ ﻛﹶﺮِﻳﻤﺔ
Makanan ini tidak enak dan tidak menyehatkan, daging ini kurus dan kering
kerontang, dan rumah ini kotor dan menjijikan, (Al-Thabari, XXIII, t.t.: 130)
Padanan ayat tersebut adalah firman Allah dalam QS Al-Mursalât [77]:
29-33:
(29) (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): “Pergilah kamu
mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya; (30) Pergilah kamu
mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang; (31) Yang tidak
melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”; (32) Sesungguhnya
neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana; (33) Seolaholah ia iringan unta yang kuning.
***
Penyebab Mereka Mendapat Azab (Ayat 45-48)
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(45) Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah; (46) Dan
mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar; (47) Dan mereka selalu
mengatakan, “Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang
belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
(48) Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? (QS AlWâqi’ah [56]: 45-48)
Yang menyebabkan mereka diazab, karena ketika di dunia, bersenangsenang dengan sesuatu yang tidak halal, selalu bergelimang dengan syahwat,
selalu mengikuti keinginan hawa nafsu (kelezatan), tidak mau memerhatikan
apa yang disampaikan para Rasul. Mereka terus menerus bergelimang dosa
besar dan tidak pernah mau bertaubat. Mereka berbuat syirik, kufur kepada
Allah, menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan selain Allah.
Mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian, sambil berkata,
“Bagaimana mungkin kami dibangkitkan kembali padahal kami telah mati,
dan menjadi jasad rusak dan busuk, dan tulang belulang yang sudah rapuh?
Bagaimana orang-orang tua dan kakek-kakek mereka yang telah ditelan zaman,
dan mati lebih dulu itu akan dibangkitkan?”
Ungkapan tersebut menunjukkan keingkaran mereka terhadap
kebangkitan manusia setelah mati. Kalau diperhatikan, ungkapan mereka yang
berbentuk pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan melainkan pengingkaran.

     
Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 46)
Menurut Ali Al-Shabuni, dalam Sofwah Al-Tafâsîr (III: 300), ashhâb alsyimâl, mereka yang selalu melakukan dosa-dosa besar, itu adalah melakukan
syirik/menyekutukan Allah. Menurut para ahli tafsir, kata al-ishrâr menunjukkan
adanya kontinuitas dalam perbuatan maksiat. Sedangkan kalimat wa al-hintsi,
adalah perbuatan dosa besar. Maksudnya adalah kufur kepada Allah Swt.
sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas.
Kalau diperhatikan, Allah Swt. ketika menyampaikan pahala tidak pernah
menyebut amal saleh apa yang dilakukan seorang hamba. Oleh karena itu,
Allah tidak menyebutkan sebab yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam
kelompok ashhâb al-yamîn dan memasuki surga Jannah Al-Na’îm. Pada sisi
lain, ketika menjatuhkan sanksi (‘iqâb), Allah menyebutkan perbuatan/amal
para pelaku kejahatan.
Ini menunjukkan pahala adalah anugerah, sedangkan sanksi adalah
keadilan. Pemberian anugerah itu, penyebabnya disebut atau tidak, sama
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saja, karena anugerah itu, tidak menimbulkan dugaan dikurangi atau dizalimi.
Sedangkan keadilan, apabila tidak diketahui penyebab turunnya sanksi,
menimbulkan dugaan adanya kezaliman. Oleh sebab itu, Allah Swt.
menjelaskan alasan mereka masuk neraka adalah karena tindakan bermewahmewahan yang mereka lakukan.
Keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, yakni adanya kehidupan
setelah kematian, keberadaan jasad yang sudah berubah bentuk menjadi
tanah, dan telah sangat lamanya kematian orang tua mereka itu, dijawab
oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

          
(49) Katakanlah: Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orangorang yang terkemudian; (50) Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu
pada hari yang dikenal. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 49-50)
Orang-orang yang kematiannya sudah sangat lama, dan orang-orang
yang mati pada zaman berikutnya, termasuk orang-orang yang mati pada
waktu akan datang: semua (setelah dibangkitan) akan dikumpulkan pada
hari kiamat. Pada hari yang telah ditetapkan, waktu yang telah diketahui,
waktu yang tidak dapat diperlambat atau dipercepat, dan tidak dapat ditambah
dan dikurangi, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam QS Al-Nâzi’ât (79):
13-14:
(13) Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja;
(14) Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi,
Dan firman-Nya dalam Surah Hûd (11): 103-105:
(103) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran
bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah
suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya, dan
hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk); (104) Dan
Kami tidaklah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu;
(105) Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan
dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang
berbahagia.
Kata qul menunjukkan bahwa perintah itu sangat jelas. Tidak
dijelaskannya waktu terjadinya hari kiamat itu terkandung maksud agar
manusia tidak menyerah dalam upaya mempersiapkan diri untuk
menghadapinya.
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Allah menyebutkan beberapa macam tempat yang terdapat di dalamnya.
Azab-azab Allah akan ditimpakan kepada mereka yang mengingkari hari
kebangkitan:

           


    

   
  

(51) Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi
mendustakan; (52) Benar-benar akan memakan pohon zaqqûm; (53) Dan
akan memenuhi perutmu dengannya; (54) Sesudah itu kamu akan meminum
air yang sangat panas; (55) Maka kamu minum seperti unta yang sangat
haus minum. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 51-55)
Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang azab yang akan
ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka
sesat dari kebenaran, mengingkari keberadaan dan keesaan Allah, dan
mendustakan para utusan-Nya. Di akhirat, mereka akan memakan pohon
zaqqûm — pohon yang tidak sedap dipandang, rasanya tidak enak — sampai
penuh perut, karena mereka sangat lapar. Setelah makan pohon zaqqûm,
mereka terpaksa meminum air sangat panas karena sangat kehausan, seperti
unta yang kehausan di tengah padang pasir yang tidak pernah kenyang
selamanya sampai kematian menjemput.
Ibnu Abbas dan sebagian Tabi’in berpendapat, al-hîm adalah seekor
unta yang kehausan. Al-Suddi mengartikan al-hîm sebagai sebuah penyakit
yang menimpa seekor unta yang tidak pernah kenyang dari minum sampai
dia mati. Penghuni neraka Jahanam tidak akan pernah kenyang meminum air
yang mendidih selama-lamanya.
Selanjutnya, pada ayat 56, hâdzâ nuzuluhum yaum al-dîn, Allah
menjelaskan, azab berupa makanan dan minuman (seperti pohon zaqqûm,
dan minuman yang panas mendidih) adalah penghinaan dan ejekan dalam
jamuan yang diadakan Allah ketika mereka dihisab. Itulah yang
dihidangkan/disediakan bagi mereka, dan itulah yang mereka makan pada
hari kiamat.
Menurut Al-Razi, azab yang menimpa mereka itu bukanlah seluruh azab,
melainkan baru sebagiannya saja, bahkan baru permulaan dari azab-azab
yang akan mereka terima.
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Al-Nuzul adalah apa yang disediakan bagi tamu, merupakan hidangan
pembuka yang dimakan, hidangan utama dan hidangan penutup bagi hakhak orang yang beriman, dijelaskan pada firman Allah QS Al-Kahfi (18): 107):
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka.
Itu semua merupakan jamuan penghormatan.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat ini menunjukkan hal-hal berikut:
Ashhâb al-syimâl adalah mereka yang akan menerima kitab catatan
amal dengan tangan kiri. Allah memberatkan azab dan balasan mereka
agar membawa pengaruh yang dahsyat dan ngeri kepada kita kalau
mengingat keadaan mereka itu.
Mereka disiksa/diazab dalam pusaran angin yang panas yang menusuk
ke seluruh badan. Karena sangat kehausan, mereka meminum minuman
dari air yang sangat panas. Ketika api neraka itu membakar jasadjasad mereka, mereka bergegas untuk mendapatkan air, tetapi justru
yang mereka dapatkan air yang sangat panas. Apabila terkena terpaan
angin yang panas, mereka bergegas pula mencari naungan awan
(seperti bergegasnya orang-orang ketika di dunia). Tapi, ternyata
mereka mendapat naungan dari awan hitam, awan neraka Jahanam
yang sangat hitam pekat.
Amal yang menyebabkan mereka mendapat sanksi/azab adalah:
Karena mereka hidup bermewah-mewah dan bersenang-senang dengan
yang diharamkan Allah, sombong, tidak taat dan tidak ikhlas. Selalu
melakukan perbuatan dosa besar terus menerus, dan tidak pernah
bertaubat dari kemusyrikan.
Konon, mereka bersumpah palsu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan
kembali; bahwa patung-patung adalah tandingan Allah. Inilah anggapan
mereka hingga mengatakan tidak akan ada kebangkitan kembali, bahkan
mendustakannya. Mereka berkeyakinan tidak ada kehidupan setelah
kematian; tidak mungkin mengembalikan kehidupan kepada jasad yang
telah rusak dan membusuk dan tulang belulang yang telah hancur
berserakan. Membangkitkan nenek moyang adalah sesuatu hal yang
jauh kemungkinannya. Apabila meninggal, mereka menganggap jasad
mereka menjadi tanah, jasad nenek moyang mereka telah menjadi
debu. Jadi, bagaimana mungkin dapat dibangkitkan kembali?
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Dari macam-macam azab mereka (orang-orang tersesat, orangorang yang mendustakan hari kebangkitan) adalah memakan pohon
zaqqûm — hingga penuh perut mereka. Ini pohon yang tidak sedap
dipandang, tidak enak dimakan. Setelah mereka memakan pohon
zaqqûm, mereka meminum air yang panas dan mendidih. Air mendidih
yang panasnya telah mencapai puncak: air nanah ahli neraka, bukan
air biasa. Mereka meminumnya seperti unta yang kehausan di padang
pasir, yang tidak pernah kenyang karena penyakit yang menimpanya.
Itulah bagian mereka (rezeki) yang telah disediakan pada hari
pembalasan (yaum al-dîn) di neraka Jahanam, seperti hidangan yang
biasa disediakan untuk tamu sebagai penghormatan kepada mereka.
***

Dalil yang Menunjukkan Ketuhanan dan Penegasan Kekuasaan Allah
(Ayat 57-74)
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(57) Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak
membenarkan (hari kebangkitan)? (58) Maka terangkanlah kepadaku
tentang nutfah yang kamu pancarkan; (59) Kamukah yang menciptakannya,
atau Kamikah yang menciptakannya? (60) Kami telah menentukan kematian
di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan; (61) Untuk
menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia)
dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu
ketahui; (62) Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang
pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk
penciptaan yang kedua)? (63) Maka terangkanlah kepadaku tentang yang
kamu tanam!; (64) Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang
menumbuhkannya? (65) Kalau Kami menghendaki, benar-benar Kami
jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang;
(66) (Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita
kerugian; (67) Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat apaapa”; (68) Maka terangkanlah kepada Kami tentang air yang kamu minum!;
(69) Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang
menurunkan? (70) Kalau Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan dia
asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? (71) Maka terangkanlah
kepada Kami tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu);
(72) Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami yang menjadikannya?
(73) Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna
bagi musafir di padang pasir; (74) Maka bertasbihlah dengan (menyebut)
nama Tuhanmu yang Maha Besar! (QS Al-Wâqi’ah [56]: 57-74)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan kondisi/keadaan ketiga golongan makhluk-Nya
pada hari kiamat dengan ciri masing-masing, kemudian Allah menolak argumen
para pendusta, orang durhaka/sesat, dan mulhid/atheis. Dengan
mengemukakan dalil-dalil tentang ketuhanan, dengan penciptaan makhluk,
rezeki, nikmat yang terus menerus dianugerahkan, ketetapan waktu kematian,
hari kebangkitan dan balasan.
Penjelasan Ayat

 
    
Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan
(hari kebangkitan)? 5 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 57)
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Melalui ayat ini, Allah menolak argumentasi orang-orang yang
mengingkari hari kebangkitan dengan ungkapan, Kami yang menciptakan kamu,
sebelumnya kamu bukan apa-apa. Dan kamu tahu itu, mengapa kamu tidak
membenarkan hari kebangkitan kembali sebagaimana kamu membenarkan
tentang penciptaan kamu. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu,
maka pasti berkuasa membangkitkannya kembali dari kubur.
Hal ini (penetapan adanya hari kebangkitan kembali dari kematian)
merupakan petetapan berdasarkan analogi. Allah memerkuat dengan dalildalil yang lain pada ayat seterusnya:
(58) Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan;
(59) Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 58-59)
Dengan ayat ini, Allah menantang orang-orang yang ingkar: Beritahukan
kepada-Ku apa-apa yang kamu pancarkan dari mani atau nuthfah ke dalam
rahim wanita, apakah kamu yang menyimpannya/menempelkannya ke dalam
rahim lalu kamu jadikan dia seorang manusia yang sempurna, atau Allah
yang meciptakan, menentukan takdir, dan membentuk itu semua?

           
     
(60) Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali,
tidak dapat dikalahkan; (61) Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang
yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat)
dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 6 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 60-61)
Ayat ini menegaskan, Allah yang menentukan waktu kematian (ajal)
bagi tiap-tiap orang, ada yang mati ketika sudah besar, dan ada yang waktu
kematiannya ketika masih kecil. Semuanya pasti mengalami kematian, tidak
ada yang dapat mengubah semua itu. Allah mampu dan kuasa mengganti
yang telah mati dengan ciptaan/makhluk yang baru, disertai perubahan sifat
yang melekat padanya, dan mengembangkan sifat lain yang tidak diketahui
manusia.
Maksud dari penjelasan ayat ini bahwa kematian adalah hak mutlak
Allah. Dia mampu dan kuasa untuk mengganti generasi yang lama dengan
generasi yang lebih baru yang sejenis demi kelangsungan kehidupan manusia.
Allah mampu dan kuasa mengganti sifat-sifat yang lama dengan sifat-sifat
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yang baru. Allah tidak mungkin dikalahkan, karena Allah mampu menciptakan
makhluk dan mengembalikannya.
Semua ini menunjukkan bahwa para pengingkar kebangkitan
kembali manusia itu adalah dusta, dan menunjukkan kebenaran risalah
para Rasul. Firman Allah, a antum takhluqûnahu, menegaskan pencipta
makhluk yang pertama itu adalah pasti Allah. Kalau Allah mampu
menciptakan pada kali yang pertama, pasti Allah mampu menciptakan
untuk kali yang kedua.
Allah mengeluarkan dalil lain untuk menegaskan kemungkinan
kebangkitan makhluk nanti, yaitu:

      
Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama,
maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan
yang kedua)? (QS Al-Wâqi’ah [56]: 62)
Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari belum
disebut-sebut (tidak ada sama sekali). Allah menciptakan manusia bertahap,
dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal
darah menjadi segumpal daging yang membungkus tulang. Allah lalu
menciptakan pendengaran, penglihatan, dan daya pikir/nalar.
Allah untuk menciptakan kembali/menghidupkan kembali manusia yang
sudah mati dengan analogi kemahakuasaan-Nya menciptakan manusia untuk
yang pertama. Karena yang berkuasa menciptakan yang pertama, secara
analogis, pasti berkuasa untuk mengulang penciptaan kembali. Firman Allah
Surah Al-Hajj (22): 5:
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur),
maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah,
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar
Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami
kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah
kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula)
di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak
mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu
lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah
bumi itu dan suburlah, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan
yang indah.
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Firman Allah dalam QS Al-Rûm (30): 27:

Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian
mengembalikan (menghidupakan)nya kembali, dan menghidupkan kembali
itu merupakan hal yang lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya-lah sifat Yang
Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
Dalam ayat lain, Allah berfirman:
Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah
menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada sama sekali. (QS Maryam [19]:
67)
Dalam QS Yâsîn (36): 79:
Katakanlah, “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang
pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
Allah memperkuat dalil itu dengan QS Al-Qiyâmah (75): 36-40, yang
artinya:
(36) Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggungjawaban); (37) Bukankah dia dahulu setetes mani yang
ditumpahkan (ke dalam rahim); (38) Kemudian mani itu menjadi segumpal
darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya; (39) Lalu Allah
menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan; (40) Bukankah
(Allah yang berbuat) demikian berkuasa (untuk) menghidupkan orang mati?

         
(63) Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam!; (64) Kamukah
yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 63-64)
Seolah Allah berfirman, “Beritahukan kepada-Ku tentang sesuatu yang
kamu tanam atau yang kamu terima dari bumi, kamu taburkan benih di
atasnya.”
Al-harts: ketika manusia mencangkul/membajak tanah lalu menaburkan
benih di atasnya, apakah manusia yang menumbuhkan biji-bijian itu. Lalu
menjadi tetumbuhan yang sempurna yang mengeluarkan dahan-dahan, yang
menghasilkan biji-bijian.
Apabila membaca ayat “a antum tazraûnahu am nahnu al-zâriûn”
(kamukah yang menumbuhkan tanaman i tu, atau Kami yang
menumbuhkannya?), atau ayat yang semisal dengannya: Hajr Al-Mundziri
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akan berkata, “Yang menumbuhkan semua itu adalah Engkau ya Rabb.”
Ayat ini menunjukkan Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk
yang Dia ciptakan, yang berupa:
Pertama, sesuatu yang dimakan atau makanan; Kedua, sesuatu yang
diminum, yaitu air, yang dengannya terjadi al-istimra‘, kesuburan; Ketiga, api
yang dengannya terjadi kemaslahatan.

          
  
(65) Kalau Kami menghendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur;
maka jadilah kamu heran tercengang; (66) (Sambil berkata), “Sesungguhnya
kami benar-benar menderita kerugian; (67) Bahkan kami menjadi orang yang
tidak mendapat apa-apa.” (QS Al-Wâqi’ah [56]: 65-67)
Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dengan penuh kelembutan dan
kasih sayang, sebagai rahmat bagi manusia. Kalau Allah mau, Ia dapat
menjadikan tanaman-tanaman itu kering, pecah-pecah, tidak dapat diambil
manfaatnya, dan tidak menghasilkan biji-bijian, atau sesuatu yang biasanya
didapat dari sebuah tanaman. Dengan kejadian itu, manusia semua kaget
seraya berkata, “Kalau begitu kami menderita kerugian.”
Al-mughram ialah orang yang kehilangan hartanya tanpa pengganti,
atau betul-betul kehilangan rezeki, bahkan seolah diharamkan menerima rezeki
dengan cara rusaknya tanaman karena buruknya nasib.
Al-mahrûm adalah sebutan orang yang tidak berhak mendapat rezeki,
lawan kata dari orang yang mendapat rezeki (al-marzûq).
Setelah menyebutkan dalil yang berkaitan dengan makanan sebagai
rezeki, Allah menyebutkan rezeki yang lain, yaitu minuman, firman-Nya:

           
(68) Maka terangkanlah kepada Kami tentang air yang kamu minum!

(69) Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkan?
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 68-69)
Allah seolah meminta seluruh manusia menceritakan/menerangkan
tentang air tawar yang diminum untuk menghilangkan rasa haus: apakah
mereka yang menurunkannya dari awan, atau Dia yang menurunkan dengan
kekuatan dan kekuasaan-Nya, tanpa yang lain? Mengapa manusia tidak
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bertauhid kepada Allah Swt. dan membenarkan hari kebangkitan manusia
setelah kematiannya?

      
Kalau Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah
kamu tidak bersyukur? 7 (QS Al-Wâqi’ah [56]: 70)
Semua air yang turun dari langit itu, merupakan anugerah dari Allah.
Andaikata Dia berkehendak, dapat saja Dia manjadikan air hujan itu menjadi
asin yang tidak dapat diminum dan tidak dapat digunakan untuk menyiram
tanaman. Dengan anugerah nikmat air tawar itu, apakah tidak cukup bagi
manusia untuk bersyukur kepada Allah?
Padahal, dengan anugerah nikmat air tawar itu, manusia dapat minum
untuk menghilangkan dahaga dan dapat mengambil beberapa manfaat yang
lain, sebagaimana difirmankan dalam QS Al-Nahl [16]: 10-11:
(10) Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu,
sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhtumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan
ternakmu; (11) Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanamtanaman; zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasan
Allah) bagi kamu yang berpikir.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Ja’far dari Nabi Saw. Ketika
Nabi Saw. meminum air, beliau berkata, “Segala puji bagi Allah yang dengan
penuh rahmat telah memberi kita air tawar yang segar, dan tidak
menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kita.”
Kemudian yang ketiga, Allah menyebut api sebagai sarana untuk
kemaslahatan:

           
(71) Maka terangkanlah kepada Kami tentang api yang kamu nyalakan (dari
gosokan-gosokan kayu); 8 (72) Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami
yang menjadikannya? (QS Al-Wâqi’ah [56]: 71-72)
Apakah manusia yang menjadikan kayu itu menyala. Apakah Allah yang
menyalakannya dengan kekuasaan-Nya?
Di kalangan bangsa Arab, terdapat dua macam pohon yang biasa
digunakan untuk membuat api: pohon kayu al-marh, pohon yang mengandung
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minyak dan pohon al-‘affâr. Dari kedua pohon itu diambil masing-masing
ranting yang hijau, lalu digosok-gosokan satu dengan yang lainnya hingga
memercikan api.

     
 
Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi
musafir di padang pasir. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 72)
Dengan api ini, Allah mengingatkan manusia tentang sangat panasnya
api neraka Jahanam, agar orang beriman (Mukmin) belajar dari itu, dan para
pelancong (musafir) dan orang-orang dusun yang sedang bepergian mendapat
penerangan.
Berkaitan dengan api ini, Rasulullah Saw. bersabda (diriwayatkan oleh
Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, bersumber dari Abi Hurairah) “Api yang
ada di dunia yang selalu dinyalakan oleh Bani Adam panasnya satu per tujuh
puluh panas api neraka Jahanam.”
Para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, itu pun sudah sangat panas.”
Rasul meneruskan, ‘“Sesungguhnya panasnya api neraka dibandingkan
api dunia memiliki kelebihan 69 kali. “
Mengapa para musafir disebut khusus dalam kasus api ini? Mereka
memang sangat membutuhkan api ini dalam perjalanan mereka. Walaupun
demikian, api ini juga merupakan hak semua manusia, sebagaimana hadis
Rasulullah Saw. (diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud yang bersumber
dari seorang muhajirin), “Orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal;
api, rumput, dan air.”
Berdasarkan anugerah yang luar biasa itu, Allah memerintahkan:

    
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar!
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 74)
Semua yang dikemukakan Allah dalam ayat ini merupakan rahmat dan
anugerah yang beraneka ragam bagi seluruh hamba-Nya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar manusia bertasbih menyucikan Allah yang Maha Agung,
yang telah menurunkan air hujan yang tawar dan dingin dari langit. Padahal
kalau mau, Dia dapat saja menjadikan air itu asin dan pahit seperti air laut.
Dia menciptakan api yang panas dan dapat membakar, semua itu untuk
kemaslahatan dan kemanfaatan dalam kehidupan hamba-Nya.
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Faidah semua itu adalah ketika Allah menyebut keadaan orangorang yang mendustakan hari kebangkitan dan kufur atas keesaan Allah.
Allah membantahnya dengan pembuktian penciptaan makhluk, dan
pemberian rezeki kepada mereka, walaupun mereka belum beriman. Allah
memerintah Nabi-Nya agar memerhatikan kewajibannya, yaitu
menyempurnakan jiwanya dengan cara mengetahui Tuhannya dan beramal
untuk-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam menegaskan kekuasaan-Nya atas hari kebangkitan,
mengumpulkan hamba-hamba-Nya, menyebarkan dan menghidupkan
mereka kembali, Allah menggunakan dua dalil: dalil tentang penciptaan,
dan dalil tentang pemberian rezeki.
Mengenai dalil permulaan penciptaan, hal itu melingkupi penciptaan
dzat dan sifat-sifat. Penciptaan Zat: penciptaan manusia yang berawal
dari setetes mani, segumpal darah, tulang yang dibungkus daging.
Melalui perkawinan antara laki-laki dengan wanita, terjadi pertemuan
sperma laki-laki dengan ovum wanita, lalu ditetapkan dalam rahim.
Setelah itu, prosesnya berangsur-angsur menuju kesempurnaan
menjadi manusia yang sempurna. Kalau sekiranya manusia
berkeyakinan bahwa Allah adalah Pencipta mereka, bukan yang lain,
maka sepantasnyalah mereka meyakini kebangkitan kembali mereka
setelah kematian nanti.
Allah Swt. yang menentukan kematian, yang mampu menentukan
kematian, pasti mampu menciptakan, dan apabila mampu menciptakan
untuk kali yang pertama, tentu mampu membangkitkannya kembali.
Allah ‘Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menciptakan generasi demi
generasi dan memperbarui sifat-sifat makhluk dan keadaannya. Allah
Yang Maha Kuasa mampu membentuk rupa dan perilaku mereka. Allah
Yang Maha Kuasa mampu menciptakan semua itu, pasti Maha Kuasa
pula untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Diriwayatkan dalam
sebuah hadis, “Sungguh mengherankan, ada orang yang mendustakan
kebangkitan kembali, padahal dia mengakui penciptaan yang pertama.
Juga mengherankan, kalau ada orang-orang yang percaya/
membenarkan tentang pembangkitan kembali, tetapi dia tidak pernah
menyiapkan, diri untuk menghadapi hari akhirat/hari penentuan itu.”
Adapun dalil tentang pemberian rezeki, meliputi makanan, minuman,
dan apa-apa yang berhubungan dengan pengembangan makanan. Allah
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menyebut makanan terlebih dahulu, karena ia merupakan nutrisi utama.
Dalil ini diungkap dengan bentuk pertanyaan yang mengandung arti
permintaan: Kabarkan kepada-Ku tentang apa-apa yang kalian tanam
di atas tanah kalian dengan cara menebar benih itu, apakah kamu
yang menumbuhkannya sampai tanaman itu menghasilkan ranting dan
buah, atau Kami yang melakukannya? Benar, kamu yang menebar benih
dan kamu pula yang menyirami tanah dan tanaman itu. Namun, apabila
kamu telah meyakini dan berketetapan bahwa yang mengeluarkan
tunas dari biji itu bukan kamu, bagaimana mungkin kamu mengingkari
dibangkitkannya mayat dari kubur dan mengembalikannya ke keadaan
semula?
Meratakan tanah dan menanam itu sebagai perbuatan manusia, namun
yang menumbuhkannya adalah Allah Swt. Membajak/mencangkul dan
menanam itu perbuatan manusia dan usaha mereka. Urusan tumbuh
atau tidaknya yang ditanam itu adalah urusan Allah Swt., bukan urusan
manusia. Al-Bazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, Abu Nua’im, dan Baihaqi
meriwayatkan hadis (bersumber dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw.),
dalam bukunya (Sya’b Al-Imân) – namun hadis ini dilemahkannya. Nabi
bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan zara’tu
(aku menanam/menumbuhkan), tetapi katankanlah haratstu (aku
menanam), karena sesungguhnya al-zâri’ itu adalah Allah.” Abu Hurairah
berkata, “Apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah, a antum
tazraûnahu am nahnu al-zâriûn, kamukah yang menumbuhkan tanaman
itu, atau Kami yang menumbuhkannya?”
Dianjurkan, kepada setiap orang yang akan menebarkan benih di atas
tanah, setelah membaca isti’adzah; a ‘ûdzu bi Allâhi min al-syaithâni
al-rajîm, hendaknya membaca: a fara`aitum mâ tahrutsûn. Usai
membaca ayat tersebut hendaknya berkata: Allah-lah yang menanam,
menumbuhkan dan membesarkannya, sebagaimana tertuang pada doa
di bawah ini;

ﺍﻟﻠﹼﻬﻢﱠ ﺻﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪٍ ﻭﺍﺭﺯﻗﹾﻨﺎ ﺛﹶﻤﺮﻩ ﻭﺟﻨﱢﺒﻨﺎ ﺿﺮﺭﻩ ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﺎ ﻟِﺄﹶﻧﻌﻤِﻚ ﻣِﻦ
ﺍﻟﺸﱠﺎﻛِﺮِﻳﻦ ﻭﻟِﺂﻻﹶﺋِﻚ ﻣِﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛِﺮِﻳﻦ ﻭﺑﺎﺭِﻙ ﻟﹶﻨﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻳﺎ ﺭﺏﱠ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤِﻴﻦ
Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, dan anugerahkan
kepada kami buah tanaman; jauhkan dari kami bahayanya, jadikan
kami hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu, selalu ingat atas
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anugerah-anugerah-Mu; dan berkatilah kami padanya, wahai Tuhan
sekalian alam.

(7)

(8)

(9)

Menurut salah satu pendapat, setelah doa ini dibaca, insya Allah,
tanaman itu akan aman dari segala macam hama, seperti belalang,
kumbang, dan lain-lain.
Allah Swt. Maha Kuasa untuk menjadikan seluruh tanaman itu rusak,
busuk, tidak mempunyai manfaat, baik untuk dimakan maupun untuk
ditanam. Dalam hal ini, terkandung dua peringatan:
Pertama, berkaitan dengan nikmat dalam pertanian, karena Allah tidak
menjadikannya hancur, oleh karena itu harus disyukuri.
Kedua, agar mengambil pelajaran dari semua itu bagi dirinya, sebab,
kalau Allah mau menghancurkan tanaman yang ditanam manusia
menjadi berkeping-keping, tentu Allah juga berkuasa menghancurkan
kamu.
Andaikata Allah Swt. menjadikan tanaman itu hancur berkeping-keping,
manusia tidak mungkin memeroleh jalan lain sebagai penggantinya.
Mereka hanya dapat bersedih dengan musnah/hancurnya tanaman
mereka; bahkan mungkin timbul penyesalan dengan apa yang terjadi,
sampai berkata, “Sesungguhnya kami benar-benar ada dalam kerugian
dan (seolah-olah) tak pantas mendapat rezeki; atau, benar-benar kami
sedang mendapat azab yang menghancurkan, dan menemui jalan buntu
untuk mendapat rezeki.”
Selanjutnya, Allah Swt. menyebutkan air minum yang merupakan
kebutuhan pokok hidup manusia, diikuti oleh penyebutan makanan, yang
merupakan nikmat yang besar dari Allah Swt. Allah-lah yang
menurunkan semua itu dari langit, untuk menghidupkan setiap tumbuhtumbuhan dan menghilangkan dahaga. Apabila manusia mengetahui
bahwa yang menurunkan air dan makanan itu Allah, mengapa manusia
tidak bersyukur dengan cara beribadah kepada-Nya dengan penuh
keikhlasan, dan meyakini kekuasaan Allah tentang penghidupan kembali
manusia yang telah mati?
Allah juga kuasa untuk menjadikan air itu sangat asin, sehingga tidak
dapat dimanfaatkan manusia, baik untuk minum ataupun untuk
menyirami tanaman, atau untuk keperluan yang lainnya. Mengapa
manusia tidak bersyukur kepada-Nya, yang telah menjadikan air itu
dapat diminum dan digunakan sebagaimana mestinya? Ini merupakan
petunjuk (dalil) yang lain tentang kekuasaan dan nikmat Allah Swt.
yang lain.
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Setelah itu, Allah Swt. menyebut api (energi) yang bermanfaat dan
dapat membawa kemaslahatan dan perbaikan hidup manusia. Api
(energi) ini pun merupakan nikmat dari Allah Swt., sebab Dia-lah yang
menumbuhkan pohon yang dapat mengeluarkan api (energi) apabila
digosok-gosokan (dibakar). Apabila manusia mengetahui bahwa Allahlah yang menciptakan pohon itu, dan kuasa untuk menciptakan segala
sesuatu yang lain, maka hendaklah manusia bersyukur dan tidak
mengingkari kekuasaan-Nya untuk membangkitkan kembali manusia
setelah kematiannya.
Api (energi) yang ada di dunia ini merupakan peringatan dan sumber
pembelajaran untuk mengenal api (energi) yang lebih panas, yaitu api
neraka. Api (energi) itu mengandung manfaat yang besar bagi orangorang yang sedang bepergian, bahkan bagi seluruh umat manusia.
Tak seorang pun yang tidak membutuhkan api (energi) tersebut dalam
hidup dan kehidupannya. Dengan api: orang memasak, menerangi
kegelapan, menggerakkan alat-alat di darat, laut, bahkan udara. Ini
semua peringatan dan pembelajaran dari Allah Swt. untuk seluruh
manusia.
Kewajiban manusia, setelah semua dalil dan petunjuk nikmat yang
dianugerahkan Allah Swt., adalah membersihkan dan menyucikan
Allah ‘Azza wa Jalla dari semua sifat yang dituduhkan orang-orang
musyrik kepada-Nya, termasuk tuduhan ketidakmampuan Allah dalam
pembangkitan kembali manusia setelah kematian mereka.
Penjelasan dalil-dalil tersebut berurutan dan terstruktur. Dimulai dari,
penyebutan tentang penciptaan manusia. Penciptaan ini merupakan
nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat. Disusul penyebutan segala
sesuatu yang menjadi modal manusia dalam menopang hidup dan
kehidupannya, yaitu biji-bijian. Diikuti dengan nikmat air yang dengannya
masakan menjadi sempurna. Terakhir, ditutup, dengan api (energi)
yang dengannya segala kebaikan dapat diperoleh dan disempurnakan.
Setiap kali menyebutkan nikmat tersebut, Allah menyebut pula
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan kemungkinan
sesuatu yang akan memusnahkan nikmat tersebut. Misalnya, dalam
ayat yang pertama:

....    
Kami telah menentukan kematian di antara kamu…. (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 60)
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Ayat kedua:

....    
Kalau Kami menghendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan
hancur … (QS Al-Wâqi’ah [56]: 65)
Ayat ketiga:

....    
Kalau Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan dia asin…. (QS AlWâqi’ah [56]: 70)
Dalam ayat yang keempat, tentang nikmat api (energi), Allah tidak
mengiringinya dengan sesuatu yang akan memusnahkannya, melainkan
dengan kalimat:

....   
Kami menjadikan api itu untuk peringatan … (QS Al-Wâqi’ah [56]: 70)
Darinya, manusia harus mengambil pelajaran, seraya tidak melupakan
panasnya api neraka Jahanam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
yang dikeluarkan Imam Al-Tirmidzi (bersumber dari Abi Sa’id), “Api
yang ada di dunia ini adalah hanya sepertujuhpuluh (panasnya) api
neraka Jahanam, dan setiap bagian dari api neraka Jahanam yang
tujuh puluh itu mempunyai panas masing-masing.”
***
Kebenaran Kenabian Muhammad Saw. dan Al-Quran (Ayat 75-96)
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(75) Maka, Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang;
(76) Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu
mengetahui; (77) Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang
sangat mulia; (78) Pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh);
(79) Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan;
(80) Diturunkan dari Tuhan semesta alam; (81) Maka, apakah kamu
menganggap remeh saja Al-Quran ini? (82) Kamu (mengganti) rezeki
(yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah); (83) Maka mengapa
ketika nyawa sampai di tenggorokan; (84) Padahal ketika itu kamu
melihat; (85) Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi,
kamu tidak melihat; (86) Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh
Allah); (87) Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya)
jika kamu adalah orang-orang yang benar? (88) Adapun jika dia
(orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah);
(89) Maka dia memeroleh ketentraman dan rezeki serta surga
kenikmatan; (90) Dan jika dia termasuk golongan kanan; (91) Maka
keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan; (92) Dan
adapun jika dia termasuk dari golongan orang yang mendustakan lagi
sesat; (93) Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih; (94) Dan
dibakar di dalam neraka; (95) Sesungguhnya (yang disebutkan ini)
adalah sesuatu keyakinan yang benar; (96) Maka bertasbihlah dengan
(menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar. (QS Al-Wâqi’ah [56]:
75-96)
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Latar dan Konteks
Latar belakang turunnya ayat 75 surah ini, sebagaimana
diriwayatkan Muslim (dari Ibnu Abbas), terkait dengan konteks sebagai
berikut. Ketika orang-orang kehujanan, Rasulullah Saw. bersabda,
“Sebagian dari manusia bersyukur karena turunnya hujan. Namun, di
antara mereka terdapat orang yang kufur.”
Mereka berkata, “Ini rahmat yang dianugerahkan Allah”
Dan sebagian yang lain berkata, “Benar-benar anugerah hujan ini.”
Lalu turunlah ayat falâ uqsimu bi mawâqi’ al-nujûm, sampai ayat wa
taj’alûna rizqaqum annakum tukadzdzibûn.
Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis yang bersumber dari Abi Hazrah.
Ayat ini turun pada seorang laki-laki dari golongan Anshar ketika perang Tabuk.
Mereka turun di lembah Al-Hijr, sebuah lembah yang terletak antara Madinah
dan Syam (sekarang Siria). Rasulullah Saw. memerintahkan mereka tidak
mengambil apa pun dari air yang ada di situ.
Laki-laki itu pergi dan turun di lembah yang lain dan mereka tidak
mendapatkan air. Mereka mengadukan hal tersebut. Rasulullah Saw. berdiri,
lalu melakukan salat dua rakaat dan berdoa.
Allah Swt. Lalu mengirimkan awan. Turunlah hujan, sehingga mereka
memeroleh air darinya.
Berkatalah seorang laki-laki dari golongan Anshar kepada yang lainnya.
Orang ini dicurigai orang munafik, “Kita kan kebetulan diguyur hujan yang
begini atau begitu.”
Hadis lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah
Saw. bersabda, “Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang difirmankan
Tuhanmu?
Dia berfirman, “Apa pun yang Aku anugerahkan kepada hamba-hambaKu, pasti ada segolongan dari mereka yang kufur atas nikmat itu.”
Mereka berkata, “Itu kan karena adanya bintang ini.”
Setelah menjelaskan dalil-dalil tentang penetapan ketuhanan,
kebangkitan, dan pahala, Allah menegaskan dalil-dalil kenabian dan kebenaran
Al-Quran Al-‘Azhîm. Disertai sumpah dengan menggunakan tempat-tempat
beredarnya bintang-bintang, sebagai penghormatan terhadap keagungan AlQuran yang diturunkan Tuhan sekalian alam. Allah kemudian mengecam
keyakinan orang-orang musyrik: yang batil, yang menentang (juhud) Allah
dan mendustakan rasul-Nya, dan mengingkari tempat kematian (Al-Ma’âd).
Allah selanjutnya mengulangi pembicaraan-Nya tentang keadaan tiga
kelompok yang diterangkan pada permulaan surah ini (Al-Wâqi’ah); yaitu
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pertama, al-sâbiqîn al-muqarrabîn (orang-orang yang terdahulu yang selalu
mendekatkan diri kepada Allah), kedua, ashhâb al-yamîn, dan ketiga, ashhâb
al-syimâl disertai dengan pahala yang akan diterima oleh masing-masing
kelompok di hari kiamat nanti.
Allah Swt. memberitahu Nabi Saw. bahwa semua kabar/berita ini
adalah benar (hak) dan tetap, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Allah lalu memerintahkan Nabi-Nya agar menyucikan Allah Tuhannya
dari segala sifat kekurangan yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Swt.
Penjelasan Ayat

    
Maka, Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang [56]:
75)
Allah bersumpah dengan menyebut tempat-tempat beredarnya bintangbintang. Menurut Jumhur ulama, Allah berhak bersumpah dengan menyebut
apa saja dari ciptaan (makhluk)-Nya yang Dia kehendaki, karena hal itu
menunjukkan akan keagungan-Nya. Mengenai kekhususan Dia bersumpah
dengan menggunakan tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang, karena
ketika ia terbenam, maka hilang pula pengaruh bintang-bintang itu. Hal itu
menunjukkan adanya yang mengatur cahaya, dan si pengatur itu, Allah, tidak
pernah menghilang. Oleh karena itu Nabiyullah Ibrahim a.s. menjadikan hal
itu sebagai petunjuk tentang keberadaan Tuhan, dan hal itu juga membenarkan
bahwa pada setiap akhir malam terdapat petunjuk yang sangat berharga
tentang adanya Tuhan.
Sumpah ini datang dalam bentuk seperti ini “lâ uqsimu” dengan
menggunakan lâ nâfiyah (bentuk penolakan/penegasian).

   
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. (QS AlWâqi’ah [56]: 77)
Al-Quran dalam ayat ini dijadikan Muqsam ‘alaih (isi/kandungan sumpah),
karena Al-Quran merupakan kitab agung yang mengandung banyak manfaat
dan faidah. Di dalamnya, terkandung berbagai petunjuk/hidayah, ilmu
pengetahuan, hikmah, dan tuntunan bagi manusia menuju kebahagian dunia
dan akhirat. Inilah sifat Al-Quran yang pertama.
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Keselarasan antara al-muqsam bih (nama benda yang digunakan
untuk bersumpah), yaitu bintang-bintang, dengan Muqsam ‘alaih (isi/
kandungan sumpah), yaitu Al-Quran, sangat jelas. Bintang-bintang
menerangi kegelapan, sedangkan Al-Quran memberikan cahaya, jalan
kehidupan bagi manusia, dan mencegah kebodohan dan kesesatan. Yang
disebut pertama, kebodohan, adalah kegelapan yang dapat dirasakan dan
bersifat hissiyyah (kasat mata), sedangkan yang kedua, kesesatan, adalah
kegelapan yang bersifat ma’nawiyah (tidak kasat mata).

           
 
(78) Pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh); (79) Tdak menyentuhnya
kecuali hamba-hamba yang disucikan; (80) Diturunkan dari Tuhan semesta
alam. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 78-80)
Tiga sifat yang disebut dalam ketiga ayat tersebut, merupakan sifat
yang lain bagi Al-Quran Al-‘Azhîm, yaitu karena keberadaannya di tempat
yang istimewa, yaitu Lauh Mahfuzh, sebuah tempat yang terjaga dan tertutup
yang tidak dapat dilihat oleh siapa pun kecuali al-malâ`ikah al-muqarrabûn.
Di tempat itu, (Al-Quran), tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali malaikat
yang suci. Sedangkan di dunia, tidak ada yang boleh menyentuhnya, kecuali
orang-orang yang suci dari hadas; baik hadas kecil: seperti, buang air besar,
air kecil, atau buang angin; maupun hadas besar, yang meliputi: haid, nifas,
keluar air mani, disengaja atau tidak.
Al-Quran itu bukan ungkapan tukang sihir, bukan ungkapan seorang
dukun, bukan sekumpulan syair, bahkan bukan ungkapan manusia biasa,
melainkan sebuah kitab kebenaran (al-haqq) yang tidak perlu diragukan lagi.
Tidak ada kitab lain yang benar dan dapat memberi manfaat. Tidak ada sedikit
pun peran manusia di dalamnya.
Substansi ayat menunjukkan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh
oleh orang kafir, orang berhadas besar (junub), bahkan orang yang berhadas
kecil sekalipun.
Pendapat ini diperkuat hadis Rasulullah Saw. – yang diriwayatkan Imam
Malik dalam kitabnya, Al-Muwaththa‘, dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Shahîh
li Ibni Al-Hibbân; dalam surat yang ditulis Rasulullah Saw. yang ditujukan
kepada Amr Ibnu Hazm, ditegaskan, tidak boleh ada yang menyentuh AlQuran kecuali orang yang bersuci.
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Demikian pula Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al-Marâsil dan
ashhâb al-sunan, yang bersumber dari hadis Al-Zuhri: “Aku membaca dalam
sahîfah Abd Abi Bakr Ibnu Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hazm, bahwa Rasulullah
Saw. bersabda: ‘Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang
bersuci’.” Hadis ini disandarkan/diisnadkan oleh Al-Dâruquthni dari Amr Ibnu
Hazm dan Abdullah Ibnu Umar dan Utsman Ibnu Abi Al-‘Âsh, akan tetapi dalam
kedua hadis tersebut, sanadnya perlu diteliti dan dikritik.
Mengenai tidak bolehnya mushhaf Al-Quran ini disentuh oleh orang
yang sedang berhadas, merupakan persoalan yang hampir disepakati oleh
seluruh ulama. Tetapi, para ahli fikih dari ulama Malikiyah, berpendapat bahwa
orang yang berhadas boleh menyentuh Al-Quran/mushhaf, dikarenakan
darurat/kepentingan untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Akan
tetapi, ulama cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan Al-Kitab di sini, adalah Al-Kitab yang berada di tangan para
malaikat, seperti yang tertulis dalam firman Allah Swt. pada Surah ‘Abasa
(80): 13-16, yang artinya:
(13) Di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan; (14) Yang ditinggikan lagi
disucikan; (15) Di tangan Para penulis (malaikat); (16) Yang mulia lagi
berbakti.
Mereka beralasan bahwa konteks ayat-ayat tersebut adalah Al-Quran,
agar tidak dijamah oleh setan. Yang kedua, surah itu Makkiyyah. Seperti
diketahui bahwa surah-surah Makkiyyah itu banyak mengandung hal yang
berhubungan dengan masalah ushuluddin (masalah akidah); tentang
ketauhidan, hari akhirat, dan kenabian. Adapun yang berkaitan dengan hukum
(syariat), diterangkan dalam surah-surah Madaniyyah. Di samping itu, firman
Allah: (maknûn), mengandung arti terjaga, tertutup dari pandangan manusia,
dan terhindar dari sentuhan tangan-tangan manusia.
Andaikata yang dimaksud dengan tidak ada yang menyentuhnya kecuali
orang-orang yang bersuci itu adalah mushhaf yang ada di tangan kita sekarang
ini, hal itu tidak mungkin. Mushhaf yang ada di tangan manusia sekarang ini
tidak terjaga dari sentuhan tangan manusia.
Allah mencela orang-orang yang meremehkan status Al-Quran. Allah
berfirman:

   
  
Maka, apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? (QS Al-Wâqi’ah
[56]: 81)
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Allah mempersoalkan sikap mereka dengan pertanyaan “Apakah kalian
meremehkan Al-Quran yang mempunyai empat keistimewaan yang telah
dijelaskan di atas tadi dan cenderung mengikuti kekufuran orang-orang kafir
yang tetap kukuh dengan kekufurannya?”

  
  
  
 
Kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah. (QS
Al-Wâqi’ah [56]: 82)
Ayat ini juga menegaskan sindiran Allah kepada mereka: “Apakah kamu
akan mengganti syukur nikmat atas rezeki yang telah dianugerahkan Allah
seperti air hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi dengan
mendustakannya? Apakah kalian juga mendustakan kebangkitan kembali
manusia dari kematiannya, padahal hal itu telah dijelaskan oleh Al-Quran.
Apakah kamu menempatkan pendustaan sebagai ganti rasa syukur? Siapakah
yang lebih zalim daripada orang yang menempatkan dusta di tempat yang
seharusnya diisi dengan syukur?
Allah Swt. mencela keyakinan orang-orang musyrik dengan firmanNya:

           
    
 
(83) Maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan; (84) Padahal ketika
itu kamu melihat; (85) Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi
kamu tidak melihat. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 83-85)
Mengapa orang-orang musyrik tidak memerhatikan ketika ruh atau jiwa
sudah sampai di kerongkongan pada saat sekarat maut, dan saat kematian
segera tiba. Padahal, mereka menyaksikan sendiri dan tidak mampu
menolongnya dari penderitaan sekarat maut. Sedangkan Allah Maha Tahu,
Maha Kuasa, Maha Melihat, dan bersama malaikat. Allah lebih dekat kepadanya
dibandingkan mereka. Akan tetapi, mereka tidak dapat melihat malaikat maut
yang akan mencabut nyawanya.
Allah Swt. menegaskan harapan dan anjuran tersebut dengan firmanNya:
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(86) Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah); (87) Kamu
tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah
orang-orang yang benar? (QS Al-Wâqi’ah [56]: 86-87)
Mengapa mereka merasa yakin tidak akan dihisab, tidak akan diberi
pahala, dan tidak akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Dan merasa
benar dengan apa yang mereka katakan bahwa mereka tidak akan
dibangkitkan, tidak dipelihara dan tidak dikuasai oleh Tuhan. Tapi, mengapa
mereka tidak mencegah kematian itu, dan mengapa tidak dikembalikan saja
nyawa/ruh yang sudah ada di kerongkongan itu ke tempat asalnya?
Mengapa tidak mengembalikan ruh-ruh itu kepada raga/jasadnya ketika
ruh itu sudah sampai di kerongkongan? Apabila benar tidak ada kebangkitan,
kembalikan saja ruh-ruh yang sedang akan dicabut itu kepada jasadnya, agar
tidak jadi mati, sehingga kebangkitan itu benar-benar tidak akan ada. Atau
apabila dua syarat terpenuhi, yaitu apabila mereka tidak dikuasai, dan merasa
benar tentang tidak ada kebangkitan, kembalikan saja ruh/nyawa itu ke
jasadnya.
Ayat yang senada dengan ayat di atas adalah firman Allah Swt., Surah
Al-Qiyâmah (75): 26-30, yang artinya:
(26) Sekali-kali jangan, apabila nafas (sesorang) telah (mendesak) sampai
ke kerongkongan; (27) Dan dikatakan (kepadanya), “Siapakah yang dapat
menyembuhkan? (28) Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu
perpisahan (dengan dunia); (29) Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan);
(30) Kepada Tuhanmu-lah kamu pada hari itu dihalau.
Kemudian, Allah menjelaskan nasib seluruh manusia ketika sakaratul
maut dan setelah terjadi kematian. Mereka dikelompokkan menjadi tiga:
Pertama,

           
(88) Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan
(kepada Allah); (89) Maka dia memeroleh ketentraman dan rezeki serta surga
kenikmatan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 88-89)
Jika yang sekarat atau yang mati itu termasuk ke dalam kelompok orang
terdahulu dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. (alsâbiqûn al-muqarrabîn), yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan
kewajiban dan anjuran, selalu meninggalkan yang diharamkan dan
dimakruhkan, dan sebagian yang dimubahkan/dibolehkan, mereka itulah
kelompok pertama yang diungkap di awal surah. Mereka akan memeroleh
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ketenangan dan kenyamanan, memeroleh rezeki yang banyak, dan kenikmatan
di surga. Mereka memeroleh kabar gembira itu dari malaikat ketika menjelang
kematian. Kata al-raûh: al-istirâhah, meliputi jiwa dan raga; sementara,
kata al-raihân adalah rezeki, sebagai nutrisi dan konsumsi untuk raga,
sedangkan Jannah Al-Na’îm itu untuk konsumsi jiwa. Ia akan mendapatkan
kesenangan/kenikmatan karena bertemu dengan Tuhan, Al-Malîk, Al-Muqtadir.
Diriwayatkan, seorang Mukmin itu tidak akan diwafatkan kecuali telah
disuguhkan dan dihirupkan kepadanya wangi surga. Ya Allah, jadikan kami ke
dalam kelompok mereka, orang-orang yang disebut tadi, ya Jalâl ya Ikrâm.
Kedua,

            
(90) Dan jika dia termasuk golongan kanan; (91) Maka keselamatan bagimu
karena kamu dari golongan kanan. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 90-91)
Apabila yang sekarat atau yang mati itu termasuk kelompok ashhâb alyamîn, yaitu yang menerima kitab dengan tangan kanan mereka, Malaikat
akan memberikan kabar gembira dengan kata-kata: Keselamatan/
kesejahteraan bagimu wahai ashhâb al-yamîn, dari saudaramu ashhâb alyamîn, kalian tidak akan mendapatkan kesulitan, kalian akan selamat, kalian
termasuk kelompok ashhâb al-yamîn, karena itu, kalian akan bersama-sama
dengan mereka, mereka akan menyambut kalian dengan salam.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Fushshilat (41): 30-32, yang
artinya:
(30) Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah Allah”
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun
kepada mereka dengan mengatakan, “Janganlah kamu takut dan janganlah
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan
Allah kepadamu.” (31) Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia
dan akhirat; di dalamnya kamu memeroleh apa yang kamu inginkan dan
memeroleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta; (32) Sebagai hidangan
(bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ketiga,
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(92) Dan adapun jika dia termasuk dari golongan orang yang mendustakan
lagi sesat; (93) Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih; (94) Dan
dibakar di dalam neraka. (QS Al-Wâqi’ah [56]: 92-94)
Andaikata yang meninggal itu atau yang sekarat itu dari golongan yang
mendustakan kebenaran dan kebangkitan dari kematian, golongan yang
tersesat dari hidayah Allah, mereka termasuk ke dalam kelompok ashhâb alsyimâl yang telah disebutkan di atas. Mereka akan mendapat hidangan/jamuan
pohon zaqqûm. Hidangan selanjutnya adalah air mendidih yang sangat panas.
Ia akan menetap di neraka yang penuh dengan siksaan untuk selamanya.
Allah Swt. menjelaskan kebenaran berita itu dengan firman-Nya:

     
Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah sesuatu keyakinan yang benar.
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 95)
Sesungguhnya kabar/berita yang disebutkan di dalam surah ini (AlWâqi’ah) yang berkenaan dengan kebangkitan kembali manusia dari
kematiannya (al-ba’ats) dan yang lainnya, merupakan kebenaran yang tidak
ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan tidak ada tempat/peluang bagi
seseorang untuk membantahnya.
Kemudian Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya dengan sesuatu yang
akan menyempurnakan jiwanya:

    
Maka, bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
(QS Al-Wâqi’ah [56]: 96)
Allah menyucikan diri-Nya dari sesuatu yang tidak pantas dengan
keagungan-Nya, pengetahuan-Nya dan kekuasan-Nya.
Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, meriwayatkan sebuah hadis
yang disahihkan oleh Al-Hakim (bersumber dari Uqbah Ibnu Amir). Ketika
ayat fasabbih bi ismi rabbika al-azhîm turun kepada Nabi Muhammad Saw.,
beliau bersabda, “Baca ayat tersebut dalam setiap kali ruku’ dalam salat kalian.”
Jadikan ayat tersebut sebagai bacaan ruku’ dalam salat.
Dan ketika turun ayat sabbih isma rabbika al-a’lâ (QS Al-A’lâ [87]:1),
Rasulullah Saw. pun bersabda, “Jadikan ayat tersebut sebagai bacaan sujud
dalam salat kalian.”
Perbedaan antara Yang Maha Agung (Al-‘Azhîm) dengan Yang Maha
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Tinggi (Al-A’lâ), ialah bahwa Al-‘Azhîm menunjukkan kedekatan/lebih dekat;
sedangkan Al-A’lâ, menunjukan ke arah yang lebih jauh. Allah Swt. dekat dari
setiap tempat dan dekat dari segala sesuatu. Dia Maha Tinggi/terlalu tinggi
untuk dijangkau oleh panca indra kita.
Para perawi Hadis, kecuali Abu Daud, meriwayatkan sebuah hadis yang
bersumber dari Abu Hurairah r.a. Rasululah Saw. bersabda, “Ada dua kalimat
yang sangat ringan untuk diucapkan, tapi pahalanya besar/berat dalam
timbangan; Keduanya sangat disukai oleh Allah Swt., yaitu, subhâna Allâhi
wa bi hamdih, subhâna Allâhi al-’azhîm.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat tersebut di atas, menunjukkan:
Allah bersumpah dengan terbenamnya bintang-bintang, yaitu sumpah
yang sangat agung andaikan manusia mengetahuinya. Sesungguhnya
Al-Quran adalah bacaan yang mulia, mengandung banyak manfaat,
bukan merupakan sihir dan hasil dukun. Ia merupakan bacaan yang
mulia dan terpuji. Allah menjadikannya sebagai mukjizat bagi NabiNya, sebagai kitab yang dimuliakan oleh orang-orang Mukmin, karena
merupakan firman Tuhannya. Al-Quran juga merupakan obat
penyembuh hati, dimuliakan juga oleh penduduk langit, karena AlQuran merupakan wahyu yang diturunkan dari langit kepada Nabi-Nya,
Muhammad Saw.
Al-Qusyairi mengomentari shighat sumpah (falâ uqsimu): Itu
merupakan sumpah, dan Allah dapat bersumpah dengan apa saja
yang Dia kehendaki. Sedangkan kita, tidak boleh bersumpah selain
dengan nama Allah Swt. dan sifat-sifat-Nya.
Pada ayat-ayat ini, Allah menyifati Al-Quran dengan empat macam
sifat. Pertama, Al-Quran itu mulia, karena di dalamnya banyak terdapat
kebaikan, manfaat, dan faedah. Kedua, Al-Quran adalah kitab yang
terpelihara di Lauh Mahfuzh, dijaga di sisi Allah Swt., terpelihara dari
kebatilan, tidak ada perubahan dan penggantian, tidak boleh disentuh
oleh orang-orang kecuali yang bersih dari dosa, yaitu para malaikat,
dan bersumber dari Allah, Rabb Al-‘Âlamîn.
Adapun maksud menyentuh al-mushhaf tanpa berwudhu, para ulama
berbeda pendapat. Menurut Jumhur ulama, termasuk tokoh empat
mazhab, adalah dilarang. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan
Zhahiriyah, membolehkan menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas.
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Orang yang meyakini kebenaran Al-Quran Al-Karim dan mengamalkan
isinya, termasuk orang yang bersyukur; sedangkan orang yang
mendustakannya termasuk orang yang kufur nikmat
Menurut Al-Qurthubi, kebaikan yang diperoleh seorang hamba,
seyogianya tidak dipandang sebagai hal yang biasa terjadi, melainkan
itu bersumber dari Allah Swt. Oleh karena itu, kebaikan tersebut harus
disikapi dengah rasa syukur. Apabila yang diperoleh seorang hamba itu
keburukan/musibah, maka harus disikapi dengan sabar.
Allah menantang orang-orang yang mengingkari kebangkitan dari kubur
agar mencegah dirinya dari kematian. Sebab, kematian itu merupakan
petanda awal adanya kebangkitan dari alam kubur. Kenyataannya orangorang kafir itu tidak mampu dan tidak akan mampu mengembalikan ruh
yang sudah ada di tenggorokan ke tempat semula. Oleh karena itu,
pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan tidak berdasar.
Orang yang sedang sekarat dan kemudian meninggal dapat
dikelompokkan menjadi tiga:
Pertama, al-muqarrabûn al-sâbiqûn, (orang-orang yang terdahulu
masuk Islam dan selalu mendekatkan diri kepada Alah).
Kedua, ahl al-yamîn/ashhâb al-yamîn (orang-orang yang menerima
kitab dengan tangan kanan).
Ketiga, ahl al-syimâl/ashhâb al-syimâl (orang-orang yang menerima
kitab dengan tangan kiri).
Mereka yang tergolong ke dalam kelompok al-muqarrabûn, akan
memeroleh rahmat dan ketenangan, rezeki yang luas, kenikmatan yang
tidak terbatas di surga, melihat wajah Allah Swt. tanpa dihalangi oleh
sesuatu pun.
Sedangkan kelompok ashhâb al-yamîn, adalah orang-orang yang
selamat dari azab Allah, orang yang memeroleh ucapan salam dari
Allah, malaikat dan sesama ashhâb al-yamîn.
Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila datang malaikat maut untuk mencabut
nyawa seorang mukmin, dia berkata, Tuhanmu menyampaikan salam
buatmu. Demikian pula malaikat Munkar dan malaikat Nakir
menyampaikan salam ketika hendak bertanya di dalam kubur. Malaikat
yang lain mengucapkan salam kepada mereka ketika dibangkitkan dari
kubur.
Adapun kelompok ashhâb al-syimâl akan memeroleh azab berupa air
yang sangat panas, makanan zaqqûm, dan dinaungi awan yang panas,
lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka.
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Uraian dalam Surah Al-Wâqi’ah ini bertujuan memurnikan keyakinan
bahwa semua merupakan kebenaran, yang tidak diragukan, dan
tidak pula dapat dibantah. Imam Qatadah berkomentar tentang ayat
ini, Allah tidak akan membiarkan seorang pun yang menentang isi AlQuran. Orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran akan
mendatangkan manfaat baginya di akhirat, sedangkan orang-orang
kafir, baru meyakini kebenaran Al-Quran pada hari kiamat, sehingga
keyakinan itu tidak bermanfaat lagi bagi dirinya.
Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad Saw., dan orangorang Mukmin yang hidup setelah beliau, agar menyucikan Allah Swt.
dari sifat-sifat buruk, dan tidak sesuai dengan keagungan-Nya.
***

Catatan Akhir
1

Salah satu teori astrofisika yang cukup terkenal dan diamini oleh banyak pakar fisika
modern adalah “Redshift, alias pergeseran intensitas yang ditunjukkan oleh perubahan
spektrum warna bintang. Halley berhipotesis bahwa posisi bintang dalam ruang semesta
senantiasa berbeda atau bergerak dinamis secara relatif. Pergerakan bintang ini tidak
hanya terukur melalui pemetaan koordinat posisi melainkan juga melalui pengamatan
terhadap intensitas spektrum cahayanya. Panjang gelombang yang meningkat menjadikan
sebuah bintang semakin merah dan dapat disimpulkan bahwa bintang itu semakin jauh.
Menjauhnya bintang bukan sekadar adanya perubahan atau pelebaran garis edar,
melainkan menunjukkan bahwa ruang semesta memuai dan bertambah besar. Maka
konsep / Al-Quran sangat tepat: langit di luaskan! Harmonisasi dan sinergi yang terbangun
secara proporsional dapat diamati di setiap elemen alam semesta, termasuk planet bumi.
Lapisan-lapisan planet bumi mulai dari inti, mantel dan lapisan geosfir terluar yang kita
tempati menunjukkan adanya sebuah proses rancang bangun yang sangat
bersistematika. Dominansi kandungan nikel dan besi sebagai salah satu lapisan utama
bumi merupakan prasyarat mutlak terjadinya gaya grativitasi serta mekanisme rotasi,
dan revolusi.
Dapur magma di inti bumi yang diatur katup-katup Vulkanis juga memiliki peran dalam
distribusi mineral dan energi bagi proses beredarnya bumi dalam sub sistem tata surya di
sistem Galaksi Bima Sakti.
Fakta geologis menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon di banyak area dasar laut.
Kandungan hidrokarbon dapat berbentuk minyak dan gas bumi.
Saat ini, minyak dan gas bumi adalah sumber “api” atau energi bagi peradaban manusia.
Sejalan dengan konsep “api” di dasar laut Al-Quran pun secara tersirat menggambarkan
adanya “api” dalam hijau daun. Konsep yang kedua sejalan dengan mekanisme fotosintesa
dimana hijau daun dapat mengolah cahaya matahari (foton) menjadi energi dalam bentuk
gula dan gas oksigen.

2

Ada tiga tafsiran tentang ayat ini:
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Bahwa peristiwa itu akan terjadi dihari kiamat kelak. Sebagian besar kitab tafsir
mengatakan demikian.
Bahwa peristiwa itu sudah terjadi selama ini. Bumi selalu diguncang keras terus
menerus di tempat yang terpisah pisah sepanjang sejarah. Sebagaimana dicatat
dalam data USGS (United States Geological Survey), setiap tahun terjadi beberapa
juta gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Di antaranya, 150 gempa sedang dan
20 gempa besar yang menghancurkan. (lihat tabel)
Tabel Gempa Diseluruh Dunia 10 Tahun Terakhir
US Geological Survey National Earthquake Information Center
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8.0 to 9.9

Magnitude

1

1

0

1

2

1

2

4

0

1

1

7.0 to 7.9
6.0 to 6.9

14
14 6

15
12 1

13
12 7

14
14 0

14
14 1

10
14 0

9
14 2

14
17 8

12
16 8

16
14 2

4
53

5.0 to 5.9
4.0 to 4.9

1344
8008

1224
7991

1201
8541

1203
8462

1515
10888

1693
13917

1712
12838

2074
12078

1768
12291

1725
6956

66 5
2117

3.0 to 3.9
2.0 to 2.9

4827
3765

6266
4164

7068
6419

7624
7727

7932
6316

9191
4636

9990
4027

9889
3597

11735
3860

2897
3007

44 3
66 2

1.0 to 1.9
0.1 to 0.9

1026
5

94 4
1

1137
10

2506
13 4

1344
10 3

26
0

18
2

42
2

21
0

26
1

7
0

2807 2938
23534 27454

3608
31419

2939
31194

86 4
30478

82 8
29568

1807
29685

1922
20
31777 * 14791

9
* 3961

21357

33819 22 88 02

82364

6605

71 2

No Magnitude
Total
EstimatedDeaths

3.

3

3120
22256
23 1

1685

88011

2010

1787 22 31 40

Bahwa diguncangnya bumi dengan periodik adalah justru demi berlangsungnya
kehi dupan. Apabi la terlal u banyak, maka makhl uk hidup ti dak sempat
berkembang biak. Bila terlalu jarang atau tidak terjadi, maka nutrisi yang ada
didasar laut tidak cukup tersebar kepermukaan dan ini akan mengganggu
kelangsungan hidup organisme laut dan akhirnya makhluk daratan pun lambat
laun punah. Juga bahwa ayat itu mengisyaratkan tentang bumi yang memang
selalu bergeser, keseimbangan berubah, gunung-gunung hakikatnya selalu
bergerak secepat putaran bumi, 1670 km per jam. Dan dalam skala waktu
geologis, gunung-gunung memang muncul dan musnah lagi jadi debu. Sepanjang
masa hidup gunung, dia berfungsi menstabilkan bumi dan kehidupan (lihat
bu ku : M uk ji z a t Sa i n s da l a m Al - Qu r’ an , k aran g an I r. H. B am b an g
Pranggono,MBA, penerbit Ide Islami, Bandung, 2005, halaman 31 dan 51) (Al
Waqiah: 5-6)

Di surga digambarkan bahwa akan terhidang gelas di mana minuman di dalamnya tidak
akan menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan keji. Secara fisiologis, pengaruh
dari makanan, minuman, dan kondisi lingkungan seperti kadar oksigen dan konsentrasi
zat pencemar memang terbukti dapat mendorong seorang manusia untuk gagal
mengendalikan diri. Saat kontrol koteks serebri dan sistem limbik tidak optimal, seseorang
akan bersifat kontraproduktif yang ditandai dengan sifat agresif dan impulsif. Tindakan
dan kata-katanya bisa tidak berfaedah dan cenderung menjadi kejam dan keji. Contoh
nyata adalah cemaran timbal atau timah hitam (Pb) yang konsentrasi dalam darahnya
melampaui ambang batas akan menghambat kinerja sel-sel saraf yang akan berdampak
pada terjadinya gangguan kognitif. Gangguang ini pada gilirannya akan mendorong
terjadinya gangguan emosi. Turunnya kadar oksigen di udara perkotaan akibat polusi
dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan minimnya lahan hijau mengakibatkan
terjadinya hipoksia ringan di otak manusia. Kondisi ini menjadikan sang empunya otak
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mudah tersinggung (iritabilitas) dan bersifat garang (agresif ), sehingga perlu
dipertimbangkan konsep hawa nafsu di masa yang akan datang haruslah bersifat integratif
dan komprehensif dengan mempertimbangkan fungsi setiap struktur dalam ranah sistem
saraf dan juga kondisi lingkungan serta asupan (Al Waqiah: 20).
4

Sifat kaum Nabi Luth yang melampaui batas dan cenderung pada kemaksiatan adalah
sebuah fenomena neurosains yang menggambarkan adanya dominansi sistem limbik,
dalam hal ini sirkuit amigdala, yang memformulasikan kecemasan dan ketakutan sebagai
bagian yang harus diatasi melalui tindakan-tindakan cepat. Keputusan dan tindakan
cepat yang tidak melingkar melalui sirkuit neokorteks atau kulit otak, khususnya bagian
frontal, akan mengakibatkan keterjebakan dalam pusaran hedonisme di mana kenikmatan
inderawi dan duniawi serta materi akan diupayakan si li h berganti secara
berkesinambungan, agar seseorang “terlupa” terhadap inti ketakutan dan kecemasan
yang dihadapi. Dalam hal ini, cinta dunia dan pemenuhan nafsu syahwat sesungguhnya
adalah substitusi alternatif bagi pemenuhan rasa aman. Konsep ini didukung fakta
neuroendokrinologi yang menunjukkan adanya peningkatan intensitas sekresi hormon
adrenalin dan testosteron selama dan pasca stress psikologis. Tekanan yang diterima
akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang dianggap melampaui ambang batas
ketahanan dan memerlukan adanya mekanisme respon balik dalam hal ini diproduksinya
beberapa hormon yang menunjang sikap “fight.” Sikap menentang ini sekaligus mendorong
terciptanya suatu fenomena pengabaian terhadap nilai-nilai kebenaran yang hakiki dan
tumpulnya hati nurani.
Sifat Fir’aun yang amat sombong dan mengidentifikasi dirinya sebagai penguasa atau
bahkan Tuhan, yang mampu menggenggam nasib setiap makhluk di sekitarnya adalah
bagian dari simtom atau gejala patologi kejiwaan yang terkategorisasi sebagai bagian
dari pembentukan waham. Waham adalah suatu keyakinan dengan kontruksi realitas
atau kesadaran yang tidak sejalan dengan fakta. Kasus Fir’aun mengaku sebagai Tuhan
secara hipotetikal dapat digolongkan sebagai waham kebesaran dan keagamaan.
Sifat mempertuhan diri ini juga muncul bersamaan dengan sikap megalomania, yaitu
menyukai keagungan dan kebesaran secara berlebihan dan tidak proporsional.
Ketidakberimbangan kadar dopamin dengan serotonin atau fluktuasi dari kadar keluarga
katekolamin dapat menyebabkan seseorang menjadi terobsesi sebagai pengendali dengan
rentang kendali yang sangat luas. Selain katekolamin secara hipotetikal dapat
dipertimbangkan adanya gangguan-gangguan neurotransmiter yang bersifat eksitatorik.
Tetapi, mohon dipahami, pembentukan karakter dan “core believe” seseorang tentulah
tidak sesederhana itu. Prosesnya amat ditentukan secara genetis,pola asuh, dapatan,
dan pajanan budaya serta gaya hidup. Dalam kriteria sifat psikopatik dari Robert Hare,
salah satu ciri yang bisa menjadi acuan dalam diagnosis psikopat adalah adanya
kecenderungan untuk melanggar aturan atau tata nilai yang bersifat normatif. Maka jika
sistem penegakan hukum di sebuah negara bersifat permisif dan banyak memberikan
dispensasi atau perkecualian bagi pelanggar-pelanggar hukum, tanpa disadari
suprastruktur negara ini memiliki peran dan saham yang besar dalam proses terjadinya
gejala psikopatik massal.
Dalam kasus Fir’aun yang dapat dipertimbangkan tidak hanya menjurus pada gejala
psikotik, tetapi juga psikopatik, salah satu variabel yang dapat dijadikan kandidat faktor
kausatif adalah sistem monarki yang bersifat otoritarianisme absolut, alias kekuasaan
raja adalah mutlak.
Pembentukan karakter seseorang yang berada di dalam lingkungan yang kondusif untuk
menciptakan hegemoni tiran tentu akan berujung pada terciptanya tiran-tiran penguasa.
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Setiap makhluk Allah Swt. senantiasa bersifat berpasang-pasangan. Contoh nyata bisa
kita lihat pada molekul asam nukleat DNA. Strukturnya yang berpilin dan membentuk
rangkaian tangga “double helix” menyimpan potensi kendali melalui seleksi pasangan.
Konsep ini dalam ilmu genetika disebut fenomena alela. Abjad-abjad biologis yang terdiri
atas huruf golongan purin dan pirimidin, adenin-guanin dan timin-sitosin, berpasangan
dan dapat membuka diri untuk dikopi. Selanjutnya, dalam kelompok-kelompok ganjil
bertiga-tiga menyandi satu jenis asam amino di dapur biologis yang bernama ribosom.
Sekumpulan asam amino inilah yang akan menjadi protein, dan proteinlah yang bersamasama unsur pelengkap biologis lainnya akan menjadi blok pembangun tubuh manusia dan
juga unsur-unsur penting hayati seperti hormon, enzim, dan reseptor sel.

6

Proses pembentukan manusia dari saripati tanah dapat dilihat secara biokimiawi tentang
unsur dasar kehidupan atau “molecular basis of Life” yang terdiri atas atom C,H,O,N,P,
dan K. Pembentukan molekul
protein rantai panjang atau polipeptida dan rantai-rantai polisakarida dari zat pati serta
rantai asam lemak panjang diawali dengan proses seperti keramikisasi yang dalam ranah
ilmiah disebut polimerisasi.
Polimerisasi amat menyerupai prinsip dasarnya dengan proses pembuatan tembikar.
Proses awal ini bermula dari adanya organisasi dan kecerdasan elementer (self organizing system). Beberapa unsur bersatu dan membangun kemampuan fungsional khusus
serta dapat berinteraksi dalam bentuk-bentuk simbiosis dan komplementatif alias saling
dukung dan saling melengkapi. Sel nutfah pria yang berjumlah 200 juta sampai 300 juta
mengawali proses konsepsi dengan mengikuti mekanisme kontestasi untuk dapat diterima
oleh sel telur yang dilapisi cincin pelusida. Selanjutnya, gen homeobox akan menjadi
instruktur dalam proses diferensisasi janin sehingga terlahir lengkap sebagai manusia.

7

Hujan. Hujan adalah curahan air dari langit. Ia merupakan bagian dari daur hidrologi. Air
yang ada di bumi, di lautan, danau, rawa, sungai, dan yang ada pada tumbuh-tumbuhan,
menguap dan membubung ke angkasa. Uap air berubah menjadi awan, kemudian karena
kondisi udara tertentu, mengalami pendinginan, terjadilah pengembunan. Embun air
yang terbawa oleh angin, karena gaya beratnya akan turun ke bumi berbentuk cairan
dan terjadilah hujan.
Air hujan yang jatuh di bumi sebagian terserap ke dalam tanah, sebagian lagi teralirkan
di permukaan dalam bentuk sungai kemudian terkumpulkan di danau, rawa, atau laut. Air
yang masuk ke dalam tanah sebagian dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan dan sebagian
lagi, yang meresap lebih jauh ke dalam bumi, akan membentuk air tanah. Air tanah
terjebak dan tersimpan dalam suatu batuan penando.
Dalam keadaan normal, air hujan adalah netral, derajat keasamannya (pH) sekitar 6.
Karena udara secara alami mengandung dioksida karbon (CO 2 ), maka derajat
keasamannya biasanya sedikit di bawah angka itu. Adanya dioksida karbon akan
membentuk asam lemah yang dapat melarutkan mineral-mineral tertentu yang sangat
dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di dalam air hujan juga terkandung
unsur-unsur kimia tertentu tergantung dari mana asal penguapan air. Uap air yang
berasal dari laut, misalnya, lebih banyak mengandung klor (Cl).
Kini, di banyak tempat, air hujan memilki derajat keasaman yang tinggi. Dengan derajat
keasaman yang tinggi itu, hujan dinamai hujan asam. Hujan asam ini mempunyai pH air di
bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh adanya unsur belerang (sulfur - S) dan unsur
nitrogen (N) di udara yang bereaksi dengan oksigen (O) dan membentuk dioksida sulfur
(SO2) dan oksida nitrogen (NO). Kedua zat ini tertabur ke dalam atmosfer dan membentuk
asam sulfat dan asam nitrat karena bereaksi dengan air di udara. Kedua jenis asam itu
mudah terlarut dalam air hujan dan setelah jatuh ke tanah akan meningkatkan keasaman
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tanah dan air permukaan (sungai, danau, rawa). Air dengan berderajat keasaman tinggi
sangat membahayakan kehidupan ikan dan tanaman.
Kebanyakan hujan asam disebabkan oleh kegiatan manusia seperti industri, pembangkit
tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian (terutama amonia),
yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Kedua
jenis bahan tambang tersebut pada umumnya mengandung kedua zat (belerang dan
nitrogen) sebagai pengotor, yang cukup signifikan. Gas-gas yang dihasilkan oleh proses
ini dengan kadar belerang dan nitrogen yang tinggi dapat terbawa angin hingga ratusan
kilometer di atmosfer, sebelum berubah menjadi asam dan terbawa air hujan dan
tercurahkan ke tanah. Hujan asam dapat terjadi pula secara alami, yaitu sebagai akibat
letusan gunungapi dan dari proses biologis di tanah, rawa, dan laut.
Hujan asam mulai dikenal pertama kali ketika terjadi revolusi industri di Inggris (Manchester) pada tahun 1950-an. Hujan asam berhubungan dengan polusi udara yang ditimbulkan
oleh tumbuhnya pabrik-pabrik di daerah itu. Namun, baru pada 1970-an mulai dilakukan
penelitian terhadap fenomena itu.
Kini, usaha pencegahan telah banyak dilakukan yaitu di antaranya dengan menggunakan
Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menghilangkan gas yang mengandung belerang
dari cerobong pabrik. Salah satu contoh FGD adalah wet scrubber, alat yang dapat
mengubah gas dan dioksida sulfur menjadi senyawa yang ber pH netral.
8

Dari ungkapan tersebut dapat timbul pertanyaan untuk dipikirkan dan direnungkan oleh
manusia, apakah mengetahui tentang pentingnya fungsi api? Cara membuat api yang
dilakukan pada zaman batu, yang sekarang ini masih dilakukan oleh beberapa suku di
pedalaman misalnya di Papua ataupun di Afrika, adalah dengan cara menggosok-gosokkan
dua batang kayu hingga menyala, atau dengan cara menggoreskan baja di atas batu
(bahasa Jawa “nitikan”), sehingga memercikkan api dan ditampung percikan tersebut
pada kawul (semacam kapuk berwarna kehitam-hitaman (zat yang mengandung senyawa
organik yang mudah terbakar/menyala) yang melekat pada pelepah pohon aren), yang
kemudian dapat dipergunakan untuk menyalakan api di dapur guna memasak berbagai
bahan makanan untuk dinikmati oleh manusia. Atau api yang dinyalakan menurut cara
sekarang dengan menggoreskan batang geretan pada korek api, maka nyalalah ia, atau
dengan korek yang mempergunakan roda baja kecil sebagai alat pemutar untuk diputarkan
pada batu api, dan kemudian percikannya ditampung pada sumbu yang dibasahi dengan
spiritus, sehingga menyalalah sumbu tersebut.
Baik membuat api itu dengan cara zaman dahulu maupun menurut cara zaman sekarang,
yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menyediakan kayunya atau batu apinya,
bajanya dan kawulnya? Juga siapakah yang menyediakan bahan bakarnya? Bukankah
bahan-bahan yang menjadi sebab api menyala, baik berupa kayu bakar maupun bahan
bakar yang lain, hanyalah Allah Swt. saja mampu yang menciptakannya (“kun fayakun”)?
Dengan tersedianya potensi api di alam ini yang kemudian manusia berupaya melalui
akalnya (juga yang dianugerahkan oleh Allah Swt.) untuk menimbulkan api tersebut bagi
keperluannnya sehari-hari, yaitu antara lain untuk memasak makanan/minuman, juga
dalam kegiatan industri serta berbagai kehidupan manusia yang lain, maka kebutuhan
manusia dapat terpenuhi. Jadi, manusia hanya berperan mengadakan konversi (dengan
akalnya yang dikaruniakan oleh Allah Swt.) dari bentuk energi yang satu (bahan bakar)
ke bentuk energi yang lain (api) dan sama sekali tidak dapat menciptakannya, selain Allah
Swt. semata.
Pada kurun 1800-1850 telah dihasilkan analisis kimiawi baru dari senyawa-senyawa
Carbon dari sumber tanaman (pohon), binatang, dan mineral (tar batubara, gas
batubara). Analisis kuantitatif senyawa organik dari Carbon (C), Hydrogen (H) dan
nitrogen (N) dilakukan oleh Lavoisier, Justus von Liebig, dan Dumas dengan membakar
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sampel menjadi gas Carbon dioksida, air (H2O) dan Nitrogen. Juga ditentukan adanya
unsur belerang dan halogen (F (fluor), Br (bromium), Cl (Chlor) dan iodium). Seperti
pada bahan yang lain seperti minyak bumi, gas, dan batubara, maka unsur-unsur
organik Carbon dan Hydrogen sebagai senyawa tersebut merupakan unsur kimia yang
secara termodinamik dapat dibakar dengan menghasilkan api dan panas. Segenap
unsur-unsur dalam berbagai senyawa organik tersebut, di samping berbagai unsurunsur kimia yang lain, baik dalam bentuk senyawa ataupun elementer, telah diciptakan
oleh Allah Swt. di dalam alam semesta ini, khususnya di bumi.
Dengan gambaran tersebut jelaslah bagaimana pentingnya api bagi pemenuhan
kebutuhan manusia. Dan karena api itu didapat dengan mudah setiap hari, maka hampirhampir tak terpikirkan oleh manusia betapa api itu memberi kenikmatan. Hampir-hampir
orang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas adanya api. Karena pentingnya api
itu, Allah Swt. menegaskan bahwa api dijadikan untuk peringatan bagi manusia dan
bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir, dan wajarlah manusia bertasbih
(bertahmid, bertahlil dan bertakbir) pada setiap saat ubtuk selalu ingat dengan menyebut
nama Tuhan Yang Maha Besar.
Allah Swt. menjadikan makanan, api, dan air untuk kebutuhan hidup manusia. Api adalah
energi, dan energi merupakan “penggerak mesin” kehidupan manusia dan dunia fana ini.
Api bagi manusia dapat digunakan sebagai salah satu sarana/instrumen untuk
mempertahankan, mengembangkan, dan mencapai tujuan hidupnya. Mempertahankan
berarti untuk digunakan sebagai instrumen dalam memasak dan semacamnya.
Mengembangkan dalam arti untuk menciptakan usaha dan pekerjaannya seperti industri
dan semacamnya untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai nilai tambah bagi
kepentingan hidupnya. Mencapai tujuan hidupnya dalam arti sebagai sarana dalam
pengabdiannya terhadap Allah Swt. Yang Maha Pencipta, dalam bentuk menjalankan
ibadah dan mnsyukuri nikmat Nya yang wajib dilakukannya. Apabila hal itu tidak dilakukan
oleh manusia, maka dia telah melampaui batas sebagai umat Allah Swt. Dan Allah Swt.
benci kepada umat-Nya yang melampaui batas dan pasti akan diazab-Nya. Di dalam
mensyukuri nikmat-Nya tersebut, manusia selalu dianjurkan untuk selalu bertasbih
(bertahmid, bertahlil dan bertakbir) pada setiap waktu terutama menjelang fajar dan
bakda senja (petang hari).
Bahwa panasnya api neraka adalah jauh lebih dahsyat daripada api yang ditemui seharihari di dunia sebagai peringatan secara tersirat dan tersurat bagi manusia, apabila di
dalam hidupnya melampaui batas dan tidak pernah mensyukuri nikmat yang selalu diberikan
oleh Allah Swt. (QS:20 Thâhâ ayat 127; QS. 36 Yâsîn Ayat19; QS. 39 Az Zumar Ayat 53;
QS. 50 Qâff Ayat 25; QS. 84 Al-Muthaffifîn Ayat 7). Dalam Surah Al-Takâtsur (QS 102),
secara ’ilmal yaqiin dan ’ainal yaqiin akan diperlihatkan neraka sewaktu itu di alam kubur
bagi ahli neraka. Karena yang dijamin masuk surga langsung hanya Rasulullah, maka
setiap manusia harus siap dibukakan pintu neraka di alam kuburnya nanti. Untuk dijauhkan
dari api neraka, maka manusia perlu berupaya keras di jalan Allah Swt. untuk beramal
saleh secara maksimal agar diperoleh Rahmatullah sebagai insanul kamil dengan pahala
terbesar-Nya yaitu surga. Tanpa pamrih, tetapi berupaya agar surga menunggu kita di
samping kita berupaya menggapainya. Perlu dicapai nilai-nilai kehidupan yang ukhrawi
seperti kebahagiaan kekal di akhirat dan tidak hanya kesuksesan-kesuksesan belaka
sebagai kebahagiaan yang duniawi.
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Surah Al-Hadîd

Nama Surah
Nama Surah Al-Hadîd ini diambil dari kata Al-Hadîd di ayat 25 surah ini.
Maknanya menjelaskan kegunaan besi bagi kehidupan manusia. Besi dibutuhkan
untuk menata pranata sosial, infrastruktur, dan pembangunan. Kini, di zaman
modern, besi dibutuhkan untuk berbagai alat dan teknologi, dalam suasana
damai atau berperang.
Imam Al-Qurthubi menjelaskan, menurut kebanyakan ulama, Surah
Al-Hadîd termasuk surah Madaniyyah, diturunkan di kota Madinah. Namun,
ada pula yang berpendapat (yang tidak kuat), termasuk surah Makkiyyah,
diturunkan setelah Nabi hijrah. Maka itu, dalam pandangan Quraish Shihab
(XIII, 2002: 396), surah ini memiliki ayat-ayat yang sebagiannya termasuk ke
dalam surah Makkiyyah, dan sebagian lainnya Madaniyyah.
Latar dan Konteks
Surah sebelumnya, Surah Al-Wâqi’ah, diakhiri dengan perintah
bertasbih. Awal Surah Al-Hadîd, menjelaskan semua makhluk di langit dan
bumi bertasbih kepada Allah.
Surah Al-Hadîd memberikan alasan perintah bertasbih pada akhir Surah
Al-Wâqi’ah. Seolah dikatakan, “Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama
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Rabb-Mu Yang Maha Besar”. Ini merealitaskan semua makhluk di langit dan di
bumi memang bertasbih kepada Allah. Allah mengabarkan, tasbih yang
diperintahkan itu telah dijalankannya, dan semua yang ada di langit dan bumi
memastikannya.
Substansi
Surah Al-Hadîd, seperti kebanyakan surah-surah Madaniyyah lainya,
menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan akidah dan keimanan,
berjihad, berinfak di jalan Allah, menjauh dari fitnah dunia, menjelaskan pokokpokok hukum Islam, pengungkapan kehinaan dan kenistaan orang munafik
dan syariat para Nabi, baik dalam kehidupan pribadinya atau pun dalam
kehidupan masyarakat.
Pembahasan awal dalam Surah Al-Hadîd dimulai dengan sifat-sifat dan
nama-nama Allah yang baik, munculnya bukti-bukti kekuasaan atau keagungan
Allah dalam penciptaan alam. Kemudian, surah ini mengajak kaum Muslimin
untuk berinfak di jalan Allah demi tegaknya kalimat Allah, kukuhnya Islam,
dan tingginya keagungan dan kemuliaan Allah.
Surah ini diikuti dengan penjelasan dampak pengorbanan harta dan
perjuangan di kalangan orang Mukmin yang rela berjuang, yang akan tampak
pada cahaya di wajah mereka saat di akhirat. Ini berbeda apabila dibandingkan
dengan orang-orang munafik yang kikir dan penakut, serta bergelimang dengan
gelapnya kebodohan dan kekafiran.
Surah ini kemudian menjelaskan hakikat kehidupan dunia dan akhirat.
Dunia adalah rumah tinggal sementara, tempat bersenda gurau, dan tempat
bermain. Sebaliknya, akhirat adalah tempat yang kekal, yang penuh
kebahagiaan dan tempat istirahat yang sangat menyenangkan. Dalam surah
ini, juga ada peringatan “Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia”,
dan dorongan agar gemar beramal untuk bekal kehidupan akhirat.
Dalam surah ini, terdapat juga nasihat bagi orang-orang yang beriman
agar bersabar menghadapi berbagai macam musibah dan mencela orang
suka menipu yang kikir dan sombong. Ada pula dorongan untuk berbuat adil
dan pemakmuran lingkungan alam. Di dalamnya dijelaskan juga tujuan
diutusnya para Rasul yang mulia, perintah bertakwa, dan mengikuti petunjuk
para Nabi dan Rasul.
Akhir surah ini mengimbau manusia untuk mengambil pelajaran dari
umat-umat terdahulu, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan anak cucunya atau
keturunan para Rasul, kisah Isa Ibnu Maryam dan sikap para pengikutnnya
terhadap dakwah beliau. Juga menjelaskan ganjaran orang yang bertakwa,
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dan pelipatgandaan ganjaran orang yang beriman terhadap Rasul-Nya. Di
samping itu, menjelaskan risalah kenabian sebagai pilihan dan kehendak
Allah, serta keutamaan khusus kepada hamba yang dikehendaki-Nya.
Ringkasnya, pokok-pokok isi Surah Al-Hadîd meliputi:
(1)
Keimanan kepada Allah tempat kembali semua urusan, beberapa sifat
Allah, dan beberapa Asmâ Al-Husnâ, serta pernyataan kekuasaan Allah
di langit dan di bumi,
(2)
Hukum-hukum, perintah menafkahkan harta,
(3)
Keadaan-keadaan orang-orang munafik di hari kiamat, hakikat kehidupan
dunia dan kehidupan akhirat, tujuan penciptaan besi, tujuan diutusnya
para Rasul, kehidupan kerahiban dalam agama Nasrani bukan berasal
dari ajaran Nabi Isa a.s, juga mencela orang bakhil dan orang yang
menyuruh berbuat bakhil (Depag RI, 1984: 899).
Gambaran yang menunjukkan keutamaan Surah Al-Hadîd tampak dalam
riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Nasai‘ dari Irbad Ibnu Sarriyah.
Diceritakan, Rasulallah Saw. pernah membaca surah-surah yang diawali dengan
“sabbaha” sebelum tidur. Beliau bersabda, “Sesungguhnya dalam surah-surah
tersebut ada satu ayat yang mempunyai keutamaan setara dengan seribu
keutamaan, yaitu QS Al-Hadîd (57): 3: Dialah yang Awal dan yang Akhir;
yang Zahir dan yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
Adapun yang dimaksud yang Awal, ialah yang telah ada sebelum segala
sesuatu ada. Yang Akhir, ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah.
Yang Zahir, ialah yang nyata adanya karena banyak bukti- buktinya. Dan Yang
Batin, ialah yang tak dapat digambarkan hikmah zat-Nya oleh akal.
***
Menyucikan Allah di Setiap Saat (Ayat 1-6)
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(1) Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada
Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana; (2) Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu;
(3) Dia-lah yang Awal dan yang Akhir, yang Zahir dan yang Batin, dan Dia
Maha Mengetahui segala sesuatu; (4) Dia-lah yang menciptakan langit
dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ´arsy,
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang ke luar
daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya
dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan; (5) Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi.
Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan; (6) Dia-lah yang
memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam
malam dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (QS Al-Hadîd [57]: 1-6)
Penjelasan Ayat

          
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah
(menyatakan kebesaran Allah), dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS Al-Hadîd, 57: 1)
Allah Swt. disucikan dari setiap kekurangan dan segala sesuatu yang
tidak layak bagi-Nya, baik oleh makhluk yang di langit atau yang di bumi (material, tumbuhan, manusia, dan hewan). Ini merupakan bentuk mengagungkanNya, mengakui ketuhanan-Nya; baik dengan ucapan atau pun dengan
perbuatan. Bila dengan ucapan, adalah seperti bertasbihnya para malaikat,
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manusia dan jin. Bila dengan perbuatan, adalah seperti tasbih makhluk
lainnya.‘Setiap makhluk yang wujud menunjukkan adanya penciptanya.
Sebagaimana firman-Nya,
Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada
Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi
kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Penyantun lagi Maha Pengampun. (QS Al-Isrâ’ [17]: 44)
Tasbihnya orang berakal adalah menyucikan dan beribadah kepada
Allah. Tasbih makhluk tidak berakal adalah kepatuhan dan pengakuan terhadap
Sang Pencipta. Imam Al-Thabari, dalam tafsirnya (XXIII, tt: 165, dalam AlMaktabah Al-Syâmilah) menjelaskan, segala sesuatu selain Allah adalah
makhluk yang senantiasa bertasbih dan mengagungkan-Nya, membenarkan
bahwa Tuhan adalah pemelihara dan menyeru seluruh makhluk-Nya, agar
taat kepada-Nya.
Allah Swt. adalah yang Maha Kuat, Maha Berkuasa, yang Maha
Menundukkan segala sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat merebut
kerajaan-Nya. Dia Maha Bijaksana dalam pengaturan, perintah, penciptaan,
dan undang-undang-Nya, yang perbuatan-Nya berlaku sesuai dengan hikmah
dan kebenaran.
Jumlah susunan ayat ini, sebagai isti’nâf atau pembuka, yang
memosisikan taukîd maknawî (penegasan secara makna) bagi ayat-ayat
sebelumnya. Ini menunjukkan Allah Swt. sebagai pangkal bertasbihnya segenap
makhluk, walaupun Allah sendiri tidak membutuhkannya.

             
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan
mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Hadîd [57]: 2)
Maksudnya, hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia yang
mengatur keduanya. Dia yang mempunyai kekuasaan mutlak bagi langit dan
bumi. Maka, tidak akan terlaksana, dan tidak akan berjalan segala sesuatu
apa pun tanpa kuasa-Nya. Dia-lah pemilik aturan yang mengatur segala
makhluk-Nya, menghidupkan dan mematikan siapa saja yang dikehendakiNya, memberi kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, Dia-lah pemegang
kekuasaan yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa
melemahkan-Nya. Dia-lah pencipta semesta yang ada. Bila Allah menghendaki,
maka pasti ada. Sebaliknya, bila Allah tidak menghendaki, maka sesuatu tidak
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akan pernah ada.
Al-Thabari (XXIII, tt: 165 dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah)
menjelaskan kalimat yuhyî wa yumît, berarti, Allah menghidupkan seluruh
makhluk yang dikehendaki-Nya dengan caranya sendiri. Ini dibuktikan dengan
menghidupkan manusia yang semula berasal dari nutfah, atau mani, yang
seolah mati padahal hidup, dan kemudian meniupkan ruh kepadanya. Demikian
pula Allah mematikan apa dan siapa saja yang dikehendaki-Nya apabila ajal
makhluk itu tiba sebagai bukti kefanaannya. Allah menentukan ukuran ajal
setiap makhluk. Tidak ada yang bisa menolak kehendak-Nya. Allah Maha Kuasa
terhadap segala sesuatu.

          
Dia-lah yang Awal dan yang Akhir, yang Zahir dan yang Batin; dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Hadîd [57]: 3)
Hanya Allah-lah yang semula ada sebelum makhluk lainnya ada. Allah
tidak baru. Dalam suatu keterangan (Hadis Qudsi), Allah Swt. menyatakan,
“Aku adalah suatu pembendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal,
kemudian Aku menciptakan makhluk. Maka Aku dikenali mereka”. Dia juga AlAkhir (yang terakhir), sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Qashash [28]:
88: Segala sesuatu binasa kecuali Allah. Tafsir lain menjelaskan makna AlAwwal bagi Allah, ialah Dia-lah yang pertama kali ada, mendahului segala
sesuatu dan tidak ada permulaan-Nya, ada sebelum yang lain ada. Sedangkan,
makna Al-Akhir bagi Allah, Dia senantiasa ada setelah segala sesuatu tidak
ada, tidak berakhir, atau abadi (Tafsir Al-Baghawi, VIII, t.t.: 29, dalam AlMaktabah Al-Syâmilah).
Dia-lah Al-Zhâhir dan Al-‘Âli, yang paling tampak dari yang lainnya,
dan mengungguli segala sesuatu. Dia adalah Al-Bâthin, mengetahui segala
yang tidak tampak. Akal manusia sendiri tidak mampu mengetahui hakikat
Allah, begitu juga panca indranya. Dia-lah yang paling mengetahui segala
sesuatu, tidak sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

          
.... 
Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia
bersemayam di atas ‘arsy…. (QS Al-Hadîd [57]: 4)
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Allah mengadakan dan menciptakan langit dan bumi dalam tempo
enam masa. Allah mengetahui kadar isinya. Dalam enam fase berbeda, Dia
berkuasa menciptakan dalam tempo sebentar. Penyebutan bilangan tersebut
ditujukan untuk mengajari manusia pentingnya ketelitian dan kepastian dalam
segala hal.
Allah bersemayam di arasy, yaitu kursi istiwa yang sesuai bagi-Nya,
sesuai yang Dia kehendaki. Seorang hamba tidak akan mengetahuinya kecuali
Dia sendiri. Inilah pendapat ulama salaf yang penuh kehati-hatian. Sedangkan
Ulama khalaf menakwilkan istiwa di atas arasy dengan mengurus urusan,
menjelaskan ayat-ayat, dan menguasai segala kekuasaan.

             ...
....  
... dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang ke luar
daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya….
(QS Al-Hadîd [57]:4)
Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang masuk ke bumi (seperti
hujan, mayat dan lain sebagainya), maupun yang ke luar dari bumi (seperti
tumbuhan, tanaman, bahan tambang dan lain sebagainya). Begitu pula Dia
mengetahui yang naik ke langit (seperti malaikat, amal saleh para hambaNya, doa, asap dan lain sebagainya). Ada keterangan dalam hadis sahih:
Diangkat kepada-Nya amal yang dilakukan pada malam hari sebelum datangnya
waktu siang, dan diangkat juga amalan yang dilakukan siang hari sebelum
datangnya waktu malam.
Ayat yang sepadan, Surah Al-An’âm [6]: 59:
Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan
dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi,
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam
Kitab yang nyata (Lauh Mahfûzh).

          ...
…dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hadîd [57]: 4)
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Allah bersama hamba-Nya, dengan kekuasaan dan ilmu-Nya, di mana
saja mereka berada, baik di daratan, lautan atau di ruang angkasa. Allah
Maha Mengawasi dan Melihat amalan manusia, tidak ada sesuatu pun yang
tersembunyi bagi Allah.
Abu Hayyan berkata, “Inilah ayat yang disepakati umat Islam dalam
menakwilkannya.” Ayat ini tidak dibawa pada arti tekstual: kebersamaan Zat
Allah, secara lahiriah, sebagai dalil (penolakan) terhadap orang yang
berpandangan tidak adanya takwil pada ayat yang lainnya juga.

         
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah
dikembalikan segala urusan. (QS Al-Hadîd [57]: 5)
Hanya Dia-lah raja yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat,
sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Lail (92): 13: “Dan Sesungguhnya
kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia.” Tidak ada yang bisa menolak
keputusan dan hukuman-Nya. Dia-lah yang Maha Terpuji, Surah Al-Qashash
(28) ayat 70,
Dan Dia-lah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,
bagi-Nya-lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya-lah segala
penentuan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Tempat kembalinya segala urusan hanyalah kepada Allah, bukan kepada
yang lain di hari kiamat. Dia mengadili makhluk-Nya sesuai yang dikehendakiNya, Dia-lah yang Maha Adil, tidak zalim meskipun sedikit.
Kata lahû mulku diulang untuk penekanan. Kata lahû mulku pertama,
pada ayat dua Surah Al-Hadîd: untuk di dunia, berdasarkan kata yuhyî wa
yumît yang terdapat pada ayat lima. Sedangkan kata lahû mulku yang kedua:
untuk di akhirat, berdasarkan kata ilâ Allâh turja’u al-umûr.

             
Dia-lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke
dalam malam dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (QS Al-Hadîd [57]: 6)
Allah Swt. mengatur ciptaan-Nya, menggantikan malam dan siang, juga
mengatur hikmah dikehendaki-Nya: kadang waktu malam itu panjang,
sedangkan siang pendek. Kadang juga sebaliknya. Atau, lama antara keduanya
sama-sama seimbang. Musim-musim saling bergantian dengan segala
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hikmahnya. Ia mengatur makhluk-Nya sesuai yang Dia kehendaki. Allah
mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Jika ada yang sengaja
disembunyikan, maka itu tidak akan bisa lepas dari pengetahuan-Nya, baik
yang lahir atau pun yang batin.
Tafsir Al-Sa’di (I, tt: 837 dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah) menjelaskan
kalimat Allah yang memasukkan malam pada siang, dan memasukkan siang
pada malam. Allah menutupi siang dengan gelapnya malam, sehingga sepi
dan hening. Dia memasukkan siang pada malam sehingga tampak apa yang
ada di bumi. Dan hamba-hamba Allah bergerak berusaha demi kehidupannya.
Peristiwa itu terus berjalan berulang dan bergantian dengan segala
perubahannya, sehingga tampak jelas tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan
zaman pun terus melaju.
Penjelasan di atas merupakan anjuran untuk menafakuri kerajaan Allah,
bersyukur kepada yang memberi nikmat, dan memahasucikan Allah dari halhal yang tidak layak bagi-Nya. Kesimpulannya, ayat-ayat tadi mengabarkan
semua makhluk bertasbih kepada Allah dan menjelaskan hal-hal yang
mengharuskan bertasbih.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi
mengagungkan dan menyucikan Allah dengan lisan dan ucapan, atau
perbuatan, dari segala kekurangan pada zat, sifat dan perbuatan-Nya.
Firman Allah dalam Surah Al-Isrâ‘ ayat 44,: Dan tak ada suatu pun
melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun
lagi Maha Pengampun.
Yang mesti ditasbihi adalah Allah yang Maha Gagah dan Penakluk di
kerajaan-Nya, hikmah (bijaksana) dalam ciptaan-Nya, Raja yang
mengatur langit dan bumi. Zat yang tidak membutuhkan bantuan
makhluk-Nya, dan semua sifat-Nya paripurna. Tetapi sebaliknya, selain
Allah, sering membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dia-lah
yang menentukan perkara, yang Maha Kuasa, tidak ada satu makhluk
pun yang bisa menaklukan-Nya.
Di antara yang wajib ditasbihi lagi adalah Allah yang Pertama (AlAwwal), tidak ada satu mahluk pun sebelumnya kecuali Allah-lah yang
pertama. Dia juga yang Akhir (Al-Akhir), tidak ada makhluk yang akhir
kecuali Allah. Dia juga yang Maha Tampak dan Penakluk yang tidak ada
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tandingan bagi-Nya, Maha Al-Bathin, tidak ada yang batin seperti Allah.
Dia juga yang Maha Mengetahui perkara yang sudah terjadi dan akan
terjadi. Tidak ada yang bisa sembunyi dari pengetahuan-Nya. Ini semua
bukti Allah Swt. adalah Maha segalanya: paling terdahulu dari yang
lainnya, baik kemuliaan, tempat dan waktu, yaitu Allah sudah ada
sebelum ruang dan dimensi waktu. Dia adalah Tuhan bagi semua
makhluk ciptaan-Nya, Tuhan arasy, langit dan bumi, dan mengetahui
lahiriah dan isi hati manusia.
Kenapa harus bertasbih kepada Allah? Karena Allah Swt. adalah
Pencipta langit dan bumi. Pemilik arasy, dan Dia “bersemayam” padanya,
merupakan tempat bersemayaman yang layak bagi Allah. Dia Maha
Mengetahui terhadap segala sesuatu yang masuk ke bumi, seperti hujan
dan yang lainnya. Dia Maha Mengetahui yang keluar dari bumi, seperti
tumbuhan dan yang lainnya. Dia Maha Mengetahui apa yang turun
dari langit, seperti rezeki, hujan, dan malaikat. Maha Mengetahui yang
naik ke langit, seperti malaikat, dan amal saleh hamba-Nya. Allah
senantiasa bersama makhluk-Nya, di mana saja makhluk itu berada.
Dengan kekuasaan dan ilmunya, Allah Maha Mengetahui dan Maha
Melihat segala tindak-tanduk hamba-Nya, tidak ada sedikit pun yang
bisa disembunyikan dari Allah Swt.
Selain itu, kenapa makhluk mesti bertasbih kepada Allah Swt.? Karena
Allah Swt. pemilik alam dunia dan akhirat, segala urusan manusia dan
makhluk-Nya akan dikembalikan pada Allah Swt. Dia mengatur panjang
dan pendeknya malam dan siang, mendatangkan empat musim, tidak
ada yang bisa disembunyikan rahasia apa pun yang pada hati manusia.
Jadi, Dia-lah sebenarnya yang layak disembah, dan tidak boleh
menyembah selain-Nya.
Semua ayat di atas menggambarkan tentang bukti penyatuan kekuasaan
Allah dan nikmat yang diberikan pada hamba-Nya. Adapun maksud
dari kata yang diulang, menurut sebagian ulama, adalah bertujuan
untuk menganjurkan manusia berpikir dan menafakuri apa yang
diciptakan dan diberikan Allah Swt. pada manusia. Dan manusia
diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-Nya.

***
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Perintah Iman kepada Allah dan Rasul-Nya serta Perintah Infaq
(Ayat 7-12)

          
            
           
           
             
            
            
            
          
          
        
(7) Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan
(sebagian) dari hartanya memeroleh pahala yang besar; (8) Dan mengapa
kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya
kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil
perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman; (9) Dia-lah
yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran)
supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang
terhadapmu; (10) Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian
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hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai
(mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang
menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah).
Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan
(hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masingmasing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang
kamu kerjakan; (11) Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah
pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman
itu untuknya, dan dia akan memeroleh pahala yang banyak; (12) (Yaitu)
pada hari ketika kamu melihat orang Mukmin laki-laki dan perempuan,
sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka,
(dikatakan kepada meraka), “Pada hari ini ada berita gembira untukmu,
(yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal
di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS Al-Hadîd [57]: 7-12)
Latar dan Konteks
Turunnya ayat 7, ‘âminû bi Allâhi wa rasûlih, berkaitan dengan perang
Usrah, yaitu perang Tabuk. Sedangkan turunnya ayat 10, lâ yastawî minkum,
Al-Wahidi menyebutkan sebab turunnya dari Al-Kalbi, yaitu mengenai sahabat
Abu Bakar r.a.
Disebutkan juga dari Ibnu Umar r.a., Suatu ketika Nabi Muhammad
Saw. duduk berdampingan dengan sahabat Abu Bakar Sidik. Abu Bakar
memakai jubah yang robek di dadanya. Tiba-tiba malaikat Jibril a.s. turun
mendatangi Nabi Muhammad Saw.. Lalu membacakan salam dari Allah, seraya
berkata, “Wahai Muhammad! Aku tidak pernah melihat Abu Bakar memakai
jubah seperti ini.”
Nabi Muhammad menjawab, “Wahai Jibril, ia menginfakkan seluruh
hartanya sebelum penaklukan kota Mekah padaku”.
Jibril berkata, “Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dari Allah
pada Abu Bakar. Katakanlah kepadanya bahwa Allah Swt. berfirman
padamu, “Apakah kamu rel a atau marah kepada-Ku l antaran
kefakiranmu?”
Nabi Muhammad Saw. Kemudian menghadapkan wajah pada Abu Bakar.
Ia bersabda, “Wahai Abu Bakar, ini Jibril menyampaikan salam padamu dari
Allah. Tuhanmu berfirman begini, “Apakah kamu rela atau marah kepada-Ku
lantaran kefakiranmu?”
Abu Bakar menangis karena terharu. Ia berkata, “Layakkah aku marah
kepada Tuhanku? Aku rida untuk kepentingan Tuhanku. Sekali lagi, aku rida
untuk kepentingan Tuhanku.”
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Substansi
Setelah menjelaskan bukti dan dalil pengukuhan tentang keesaan, ilmu
dan kuasa-Nya dengan ayat yang terbentang di langit, bumi dan jiwa manusia,
lalu menyertakan pula beberapa kewajiban agama, Allah Swt. memerintahkan
agar beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya secara terus-menerus dengan
ikhlas. Kemudian, perintah kepada orang Mukmin agar berinfak di jalan Allah,
dan dilanjutkan dengan kabar tentang ganjaran yang berlipat ganda bagi orang
yang berinfak di jalan-Nya.
Di samping itu, menjelaskan fungsi ayat Allah sebagai solusi untuk
mengeluarkan manusia dari gelapnya kekafiran ke cahaya iman yang terangbenderang.
Allah menerangkan keutamaan orang-orang yang terlebih dahulu masuk
agama Islam, dan menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah di
jalan-Nya, serta menegakkan kembali anjuran berinfak.
Penjelasan Ayat

         
      
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya. Maka orang- orang
yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya,
memeroleh pahala yang besar. (QS Al-Hadîd [57]: 7)
Maksudnya, bertauhid kepada Allah, mengikuti risalah Nabi Muhammad
dengan benar dan sempurna, terus-menerus dan tetap kukuh pada perintah
Allah. Menginfakkan harta Allah yang dititipkan Allah untuk dikelola. Manusia
bukan pemilik harta yang sejati. Semua harta itu milik Allah, hamba-Nya hanya
pengelola harta-Nya. Mereka hendaknya menggunakan harta itu untuk halhal yang diridai Allah. Hal senada diungkapkan Al-Syaukani, di dalam kitab
Fath Al-Qodîr (VII, tt: 145), manusia bukan pemilik mutlak harta, tapi Allahlah yang menjadi pemilik hak mutlak harta.
Quraish Shihab (XIII, 2002: 414) mengungkapkan, dalam konteks
menginfakkan harta, Rasul Saw. mengingatkan tidak ada yang menjadi milik
putra putri Adam, kecuali apa yang dia makan hingga habis, apa yang dia
pakai sampai lapuk, dan apa yang dia sedekahkan sehingga menjadi kekal
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baginya di akhirat nanti (HR Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa‘i melalui muharraf
atau ‘perubahan redaksi’ dari ayahnya).
Allah mendorong manusia agar beriman dan berinfak dengan taat
kepada-Nya, seraya menjelaskan keutamaan orang yang beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya. Melakukan infak di jalan Allah akan dibalas dengan pahala
kebaikan dan manfaat yang banyak, yaitu surga.
Riwayat lain dikeluarkan Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Al-Syikhkhir,
“Aku pernah datang kepada Rasulullah Saw. dan mendapatinya sedang
membacakan ayat Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sekalian.”
Anak cucu Adam berkata, “Hartaku, hartaku”.
“Tidaklah kamu mempunyai harta kecuali yang sudah kamu makan,
lalu habis, pakaian yang kamu pakai hingga usang, ataukah kamu infakkan di
jalan Allah hingga kekal terus.”
Imam Muslim meriwayatkan pula dan menambahnya dengan redaksi
sebagai berikut: Selain yang disebutkan di atas akan sirna/habis atau
meninggalkannya untuk orang lain.
Allah mencela mereka yang meninggalkan iman:

           
    
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu
supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia telah
mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
(QS Al-Hadîd [57]: 8)
Artinya, apa saja yang menghalangi mereka untuk beriman, sedangkan
ada Rasul di kalanganmu yang mengajak pada beriman. Ia juga menjelaskan
kepada berbagai dalil dan bukti kebenaran dan keotentikan agama melalui
ayat-ayat Al-Quran, dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Allah telah membuat
perjanjian denganmu agar beriman, dan mengakui-Nya, ketika di alam arwah,
ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang punggung bapak mereka, Adam.
Di samping itu, ditampakkan kepadamu tanda-tanda atau ayat Allah
berupa alam semesta dan keajaiban jiwa manusia. Semua tanda ini
menunjukkan keesaan-Nya dan kewajiban beriman. Akal sehat manusia
seharusnya memahaminya, agar menginginkan beriman. Maka, lekaslah
beriman bila benar-benar yakin. Maka celaan Allah bagi orang yang
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meninggalkan iman, karena dua syarat (alasan): pertama, Rasul pernah
mengajak atau mendakwahkannya, dan kedua, manusia telah berjanji
(bersaksi): Allah adalah benar-benar Tuhannya, saat di alam arwah.
Ayat di atas mengecam ketidaksegeraan beriman dan ketidakmauan
berinfak. Konsekuensi keimanan adalah berinfak. Seorang mukmin tidak boleh
kikir (Shihab, XIII, 2002: 415)
Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahîh-nya meriwayatkan, pada suatu
hari Rasulullah Saw. pernah bertanya kepada sahabatnya, “Siapakah Mukmin
yang paling kamu takjubi keimanannya?”
Mereka menjawab, “Malaikat.”
Nabi bertanya (lagi), “Bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan
mereka berada di sisi Tuhan?”
Para sahabat berkata, “(Bila demikian) para Nabi.”
Nabi bersabda, “Bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan wahyu
diturunkan kepada mereka.”
Para sahabat berkata, “(Bila demikian), ya mungkin kita.”
Maka Nabi bersabda, “Bagaimana tidak, sedangkan aku berada di
tengah-tengah kalian. Mereka yang beriman dan imannya menakjubkan adalah
suatu kaum yang datang setelah kalian, lalu mendapatkan Al-Quran, kemudian
mereka mengimani isi kandungannya.”
Allah Swt. menjelaskan turunnya Al-Quran ditujukan untuk menolak
berbagai alasan yang dilontarkan manusia,

          
       
Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran)
supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang
terhadapmu. (QS Al-Hadîd [57]: 9)
Allah bermaksud menurunkan ayat-ayat Al-Quran dan aneka mukjizat
guna mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan, kekufuran dan nalarnalar kontradiktif. Wahyu-Nya mengarahkan cahaya petunjuk, keyakinan dan
keimanan. Allah memiliki berjuta kasih sayang, dan belas kasihan yang sangat
luas terhadap hamba-Nya: dengan diturunkannya Al-Kitab, diutusnya para
Rasul untuk membimbing dan menghindari aneka rintangan, hal-hal yang
syubhat, juga menghapuskan aneka penyakit jiwa.
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Setelah memerintah manusia untuk beriman dan berinfak serta
menganjurkan keduanya, Allah mencela mereka yang meninggalkan keimanan
dan berinfak,

.... 
           
Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan
Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi...?
(QS Al-Hadîd [57]: 10)
Allah seakan-akan bertanya langsung, “Alasan dan halangan apa
sehingga kalian tidak berinfak. Padahal infak itu sebagai wujud taat kepada
Allah, meraih rida-Nya, serta berjuang karena-Nya. Maka berinfaklah dan
jangan khawatir jatuh miskin, karena sesungguhnya Zat yang kamu infakan di
jalan-Nya itu adalah pemilik langit dan bumi. Dia-lah yang mengatur keduanya,
sekaligus Dia-lah yang memiliki pembendaharaan langit dan bumi. Semua
harta akan kembali kepada Allah Swt. jika kamu tidak menginfakkan semasa
hidupmu. Ini seperti kembalinya harta waris kepada ahli warisnya, sehingga
tidak akan tersisa harta itu sedikit pun padamu. Semua harta itu adalah harta
Allah.” Firman Allah dalam Surah Saba` (34) ayat 39: Dan barang apa saja
yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi
rezeki yang sebaik-baiknya.
Dan firman-Nya lagi dalam Surah Al-Nahl (16) ayat 96: Apa yang di
sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.
Demikianlah Allah Swt. memerintahkan pertama-tama dengan beriman
dan berinfak, kemudian pengukuhan wajibnya beriman dan berinfak dalam
ayat ini.
Setelah menjelaskan bahwa berinfak itu memiliki keutamaan, Allah
menegaskan juga bahwa berlomba-lomba dalam berinfak merupakan
keutamaan yang paripurna. Orang yang berinfak memiliki derajat atau
tingkatan masing-masing sesuai dengan kondisinya. Allah berfirman pada
penggalan ayat berikutnya,

            …
....      
   
... tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan
berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya
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daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah
itu... (QS Al-Hadîd [57]: 10)
Tidak sama antara orang yang berinfak di jalan Allah dan berperang
sebelum Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah), dengan orang yang berinfak
dan berperang setelah Fathu Makkah. Mereka yang berjihad pertama kali
memiliki derajat yang paling tinggi daripada yang setelahnya. Kebutuhan
masyarakat pada awal-awal (perjuangan) sangat banyak, padahal jumlah
mereka masih kecil dan lemah, serta hanya memiliki sedikit harta. Adapun
setelah penaklukan kota Mekah, jumlah orang Islam lebih banyak. Begitu pula
dalam urusan harta dan keuangan.

          …
... Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih
baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hadîd [57]: 10)
Bagi kedua “kelompok” tersebut, Allah menjanjikan ganjaran yang baik,
yaitu surga dengan derajat yang berbeda. Allah Swt. Maha Mengetahui amalan
dan keadaan lahiriah dan batiniah manusia. Maka, Allah akan mengganjar
sesuai amalan masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di
mata Allah (pengamatan-Nya).
Imam Ahmad telah meriwayatkan dari sahabat Anas. Terjadi
perbincangan antara Khalid Ibnu Walid dan Abdurahman Ibnu Auf. Khalid
Ibnu Walid berkata pada Abdurahman, “Kalian diberi keutamaan atas
kami dalam beberapa hari saja, sehingga kami terdahului dalam beramal
saleh.”
Ketika kabar itu disampaikan pada Nabi Muhammad Saw., beliau
bersabda, Biarkanlah sahabatku itu menjadi urusanku. Demi Zat yang diriku
ada dalam kekuasaan-Nya. Sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung
Uhud atau gunung-gunung lainnya, niscaya kalian tidak akan dapat mengejar
amal-amal mereka.
Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam lainnya telah meriwayatkan
hadis yang diterima dari Said Al-Khudri. Rasulullah Saw. bersabda, Janganlah
kalian mencaci sahabatku. Demi Zat yang diriku (Muhammad) ada dalam
kekuasaan-Nya. Kalaulah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar
gunung Uhud, maka setakar mud pun amal kalian tidak akan mencapainya,
bahkan tidak sampai setengah mud pun.
Allah Swt. menjelaskan “buah” hasil dari berinfak tersebut, dengan
firman-Nya:
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Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan
memeroleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadîd [57]: 11)
Maksudnya, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
dengan mengharap ganjaran dan balasan dari-Nya, ia seperti orang yang
meminjamkan sesuatu kepada Allah dengan cara yang baik, yaitu tidak
menyebut-nyebut kebaikannya, tidak menyakiti (perasaan si penerima), dan
dengan hati dan jiwa bersih. Allah akan melipatgandakan pinjaman orang
yang berinfak tersebut, yaitu satu kebaikan akan dinilai sepuluh sampai tujuh
ratus kali lipat, sesuai keadaan, individu, dan zamannya. Setelah itu, ia
memeroleh pahala yang banyak dan manfaat yang mulia dan indah, yaitu
surga.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas’ud. Ketika ayat
11 dari surah ini diturunkan, Abu Al-Dahdah Al-Anshari berkata, “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya Allah menginginkan dari kami pinjaman.”
Nabi menjawab, “Ya, wahai Abu Al-Dahdah.”
Ia berkata, “Ulurkan tanganmu wahai Rasulullah.” Ia menggapai
tangannya, seraya berkata, “Sesungguhnya aku telah meminjamkan kepada
Tuhanku sebuah kebun milikku, terdiri atas enam ratus pohon kurma.”
Padahal, Ummu Al-Dahdah dan keluarganya bertempat tinggal di kebun
itu. Tidak lama kemudian, Abu Al-Dahdah datang memanggil Ummu Al-Dahdah.
Ummu Al-Dahdah menjawab panggilannya.
Abu Al-Dahdah berkata, “Keluarlah dari kebun ini, karena aku telah
meminjamkannya pada Tuhanku Azza wa Jalla.
Dalam satu riwayat Ummu Al-Dahdah berkata pada Abu Al-Dahdah,
“Perdaganganmu akan mendapat keuntungan yang banyak, wahai Abu AlDahdah. Aku sudah pindahkan perabotan rumah dan anak-anak.”
Rasulullah Saw. bersabda, “Alangkah banyaknya pohon kurma yang
besar dan berbuah di surga milik Abu Al-Dahdah!”
Sementara ulama berkomentar, sungguh Pemurah Allah Swt. Dia pemilik
harta. Dia yang menganugerahkannya kepada manusia. Dia memerintahkan
infak di jalan Allah Swt. bukan untuk kepentingan-Nya, sebagai qordh,
pinjaman. Allah berjanji pengembalian pinjaman itu dengan berlibat ganda
ditambah dengan pengampunan (Shihab, XIII, 2002: 421).
Kemudian Allah Swt. mengabarkan kondisi orang-orang yang beriman
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yang membenarkan adanya hari kiamat, dengan firmannya,

....         
(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang Mukmin laki-laki dan perempuan,
sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka....
(QS Al-Hadîd [57]: 12)
Orang yang beriman akan mendapat ganjaran yang baik. Pada hari
kiamat, kita akan melihat orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan
yang berinfak, memancarkan cahaya, sebagaimana mereka saksikan di atas
al-shirat di hadapan mereka. Catatan dan kitab mereka ada di sebelah
kanannya. Amal saleh inilah yang menyebabkan mereka selamat dari keadaan
yang sangat dahsyat itu, dan menunjukkan mereka menuju surga. Ini sesuai
dengan firman-Nya dalam Surah Al-Insyiqâq (84) ayat 7-9, yang artinya:
(7) Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya; (8) Maka
dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah; (9) Dan dia akan kembali
kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
Allah mengungkapkan dengan (di hadapan dan di sebelah kanan
mereka) bukti mereka selamat dari api neraka.
Manusia, sebagaimana keterangan Ibnu Mas’ud mengenai ayat ini,
berjalan di atas al-shirat sesuai besaran amalannya. Di antara mereka,
cahayanya ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar pohon kurma. Ada
yang cahayanya sebesar orang berdiri, dan yang paling kecil cahayanya,
sebesar jari jempol. Itu juga terkadang menyala dan terkadang tidak.
Qatadah berkata, Nabi Muhammad Saw. menerangkan kepada kami.
Di antara orang-orang beriman di hari kiamat ada yang cahayanya bersinar
membentang dari Madinah sampai Aden dan Shan’a di teluk Arab, atau lebih
dekat dari itu. Bahkan ada yang cahayanya menerangi sekitar dua telapak
kakinya.”

           ...
  
... (Dikatakan kepada mereka), “Pada hari ini ada berita gembira untukmu,
(yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di
dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. (QS Al-Hadîd [57]: 12)

:: repository.unisba.ac.id ::

372

Tafsir Juz XXVII

Pada hari kiamat, orang yang beriman mendapat sambutan kabar
gembira dari malaikat, “Bagi kalian, kabar gembira dengan surga di mana di
bawahnya mengalir sungai-sungai, kalian tinggal disana selamanya.” Itu
penghormatan dan balasan sesuai amalan saleh di dunia. Pancaran sinar dan
kabar gembira malaikat adalah kemenangan luar biasa, tidak ada
bandingannya, seolah tidak ada lagi yang menang.
Ayat yang sepadan berkenaan dengan ini, terdapat dalam Surah
Al-Ra’d (13): 23-24,
(23) (Yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan
orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya;
sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;
(24) (Sambil mengucapkan), “Salâmun ‘alaikum bimâ shabartum.” Maka
alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
Kesimpulannya, keimanan dan berinfak adalah alasan mendapatkan
tiga keutamaan atau kelebihan, yaitu:
(1) selamat di hari kiamat; (2) kabar gembira dengan surga dari
malaikat; dan (3) langgeng di alam surgawi.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang beriman tidak mendapatkan
kengerian kiamat. Allah Swt. menjelaskan bahwa sifat mereka pada hari kiamat
sama tanpa dispensasi.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Wajib beriman kepada Allah dan Rasul-Nya: Allah itu maha Esa tidak
ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Ini
mengharuskan kita sibuk dalam ketaatan kepada-Nya.
(2)
Wajib berinfak di jalan Allah, yaitu zakat. Ada yang berpendapat perintah
infak di sini bukan zakat, tetapi ketaatan dan mendekatkan diri kita
kepada Allah Swt. Ini berarti mengandung imbauan agar jangan terlalu
mementingkan dunia, tetapi utamakanlah berinfak di jalan Allah.
(3)
Hukum asal kepemilikan adalah untuk Allah. Tidak seorang hamba pun
menguasai dan mengelola hartanya kecuali untuk kepentingan yang
diridai Allah, sehingga dibalas dengan surga. Barang siapa menginfakkan
hartanya di jalan Allah dengan mudah, sebagaimana seseorang mudah
berinfak dari harta orang lain (apabila diizinkan), maka baginya pahala
yang banyak dan besar.
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Ini bukti bahwa sesungguhnya harta itu secara hakikat bukan milik
manusia. Manusia hanya wakil dan pengelola harta Allah. Seorang
Mukmin hendaklah menggunakan kesempatan menegakkan yang hak
sebelum harta tersebut beralih ke tangan orang lain.
Orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta berinfak di
jalan Allah, akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
Allah mencela orang yang tidak beriman: “Berdasar alasan apa manusia
tidak beriman?” Allah telah menghilangkan halangan dan “penyakit”
Rasul telah memberikan keterangan dan dalil yang benar juga
memuaskan untuk mengantarkan keimanan kepada Allah. Allah Swt.
telah membuat perjanjian dengan manusia saat dilahirkan ke dunia.
Perjanjian lain, Allah Swt. memberikan akal pikiran dan nalar yang
bersih, juga keterangan-keterangan yang menyerukan mengikuti Rasul.
Apabila manusia meyakini argumentasi dan dalil-dalil itu, maka ia harus
bersegera beriman.
Allah Swt. menguatkan Nabi-Nya dengan kebenaran kenabian, dengan
Al-Quran dan beberapa mukjizat. Ayat-ayat Al-Quran mengeluarkan
manusia dari alam kegelapan syirik dan kekufuran. Sesungguhnya,
Allah Swt. Maha Pengampun dan Pengasih terhadap manusia. Buktinya,
Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul, dan menghindarkan berbagai
penyakit “hati” yang merusak keimanan.
Allah Swt. mencela orang yang meninggalkan infak di jalan Allah, yang
dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Pada akhirnya, manusia akan
meninggal dunia dan meninggalkan harta, serta hartanya itu akan
kembali kepada Allah sebagaimana waris akan jatuh pada yang haknya.
Ayat-ayat Allah memerintahkan manusia agar beriman dan berinfak di
jalan Allah. Ayat tersebut mengukuhkan wajibnya beriman dan berinfak.
Urutan perintah beriman dan berinfak adalah urutan perintah yang
sangat baik dan sistematik.
Ganjaran dan balasan berinfak, lebih besar apabila kondisinya sangat
dibutuhkan – karena krisis dan keadaan yang sangat susah. Oleh karena
itu, Allah Swt. membedakan orang yang berinfak dan berperang
melawan musuh sebelum dan sesudah penaklukan kota Mekah.
Allah menjanjikan kepada kedua golongan, baik yang masuk agama
Islam terlebih dahulu atau yang belakangan, dengan surga yang
derajatnya berbeda-beda.
Sekali lagi, dalam ayat-ayat ini Al-Quran mengajak manusia berinfak
di jalan Allah, dan menjelaskan bahwa ganjaran infak dengan maksud
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semata mengharap rida Allah, tanpa menyebut-nyebut pemberiannya
dan tidak menyakiti (perasaan si penerima). Allah melipatgandakan
pahalanya dari bilangan tujuh sampai tujuh ratus, atau lebih dari itu,
sesuai dengan keadaan dan kondisi yang bersangkutan. Akhirnya, siapa
saja yang berinfak, akan dibalas Allah dengan balasan yang indah,
rezeki yang banyak, surga di hari akhirat.
Sesungguhnya, balasan dan ganjaran yang banyak dan indah itu
diberikan Allah kepada orang yang beriman, laki-laki atau perempuan,
yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Keimanan dan amal-lah
yang menyebabkan mereka selamat dan mendapat cahaya pada
al-shirat. Ada cahaya di depannya menerangi, catatan amal mereka
berada di sebelah kanannya, dan malaikat menyambut dan
mempersilakan masuk surga yang langgeng di dalamnya. Mereka tidak
pernah diliputi ketakutan dengan kejadian kiamat, dan masuk surga.
Itulah kemenangan yang sejati.
***

Keadaan Kaum Munafikin di Akhirat (Ayat 13-15)

       
          
          
         
           
             
  
(13) Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata
kepada orang-orang yang beriman, “Tunggulah kami supaya kami dapat
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mengambil sebagian dari cahayamu”. Dikatakan (kepada mereka),
“Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).”
Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah
dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa; (14)
Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang Mukmin) seraya
berkata, “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka
menjawab, “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan
menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh anganangan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu
terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu; (15) Maka pada hari ini
tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir.
Tempat kamu ialah neraka. Dia-lah tempat berlindungmu. Dan Dia adalah
sejahat-jahat tempat kembali. (QS Al-Hadîd [57]: 13-15)
Latar dan Konteks
Ayat sebelumnya menjelaskan kondisi orang beriman dan berinfak di
hari kiamat, dan cahaya mereka yang terpancar di hadapan dan di sebelah
kanannya, membimbing mereka ke surga. Ini adalah sebagai lambang
keselamatan. Allah lalu menjelaskan kondisi orang-orang munafik di hari itu
(kiamat). Mereka memohon pertolongan kepada orang beriman. Tetapi, mereka
diberi jawaban yang menyebabkan rasa penuh putus asa dan kerugian. Tidak
ada sedikit pun harapan bagi mereka untuk selamat. Neraka-lah tempat yang
cocok bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang selamat di hari
kiamat itu kecuali orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan
sebenar-benarnya, juga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Penjelasan Ayat

       
....  
Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada
orang-orang yang beriman, “Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil
sebahagian dari cahayamu …” (QS Al-Hadîd [57]: 13)
Di hari kiamat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata
kepada orang beriman yang cahayanya terpancar di hadapan mereka, dan
kitab catatan amalnya berada di sebelah kanan, “Wahai orang-orang beriman
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yang selamat tunggulah kami. Mudah-mudahan kami mendapat penerangan
dari cahayamu, sehingga kami bisa ke luar dari kegelapan yang sangat dan
siksaan pedih yang sedang menanti.”
Segolongan ulama berkata, “Semua manusia di hari kiamat dalam
keadaan gelap-gulita.” Tetapi Allah Swt. memberikan cahaya kepada orangorang beriman. Orang-orang munafik meminta belas kasihan orang-orang
beriman, seperti bahasa mereka dalam Al-Quran, Unzhurûnâ. Ketika mereka
melihat orang beriman bercahaya, mereka meminta penerangan.
Orang beriman menjawab dengan perkataan yang menghilangkan
harapan mereka, seperti dalam firman-Nya,

....      ...
... dikatakan (kepada mereka), “Kembalilah kamu ke belakang dan carilah
sendiri cahaya (untukmu)…. (QS Al-Hadîd [57]: 13)
Malaikat dan orang beriman berkata kepada mereka, “Pulanglah kalian
semua ke kampung dunia, mohonlah cahaya yang kamu mau dengan cara
mengerjakan amal saleh dan beriman. Perkataan seperti ini merupakan
perolokan dan penghinaan atas permohonan mereka. Kejadian ini sama persis
dengan yang terjadi ketika orang-orang munafik itu mengolok-olok dan
meremehkan orang beriman di dunia, dengan ucapan dan olokan, “kami
beriman,” padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
Allah Swt. mengakhiri perbincangan ini dengan firman-Nya,

            
Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah
dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.”
(QS Al-Hadîd [57]: 13)
Sebuah dinding didirikan untuk membedakan orang-orang beriman dan
munafik: bagian dalam dinding, untuk penghuni surga, di dalamnya bersemai
rahmat, nikmat surgawi. Bagian dinding luar berisi penghuni neraka, yang
disiksa Jahanam yang pedih.
Allah menerangkan keadaan orang-orang munafik yang meronta-ronta
memohon pertolongan, dalam firman Allah Swt.,
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Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang Mukmin) seraya
berkata, “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” mereka
menjawab, “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu
(kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong
sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah
oleh (setan) yang amat penipu. (QS Al-Hadîd [57]: 14)
Orang munafik memanggil dan memohon kepada orang beriman,
“Bukankah kita bersama ketika di dunia, kita bersama-sama bekerja/beramal
menghadiri Jumat, salat berjamaah di masjid, wukuf di Arafah, mengikuti
perang dan berjihad, dan bersama-sama pula menunaikan kewajiban dan
melakukan amalan Islam lainnya?”
Orang beriman menjawab, “Ya benar, kamu sekalian bersama kita
secara lahiriah, tetapi diri kalian dihiasi dengan kemunafikan dan
menyembunyikan kekafiran. Kalian terlena dan ‘dihancurkan’ dengan kelezatan,
hawa nafsu, dan kemaksiatan. Kalian mengakhirkan taubat, menunggu-nunggu
bencana menimpa orang beriman. Kalian ragu-ragu dalam urusan agama,
hari kebangkitan, tidak membenarkan apa yang diturunkan dalam Al-Quran,
juga tidak percaya pada mukjizat yang benar-benar nyata.”
Angan-angan kosong telah melalaikan mereka, hatinya berharap Tuhan
mengampuni. Kehidupan dunia dan angan-angan kosong telah melalaikannya,
sampai ajal menjemput. Setan berhasil mengelabui mereka dengan bujukan,
“Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Penyayang tidak akan menyiksamu.”

             
    
Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari
orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dia-lah tempat berlindungmu.
Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. (QS Al-Hadîd [57]: 15)
Pada hari ini (kiamat) suatu tebusan amal saleh apa pun yang
diusahakan tidak akan diterima, dari neraka atau siksaan Allah. Firman Allah,
Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat
menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan
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daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya
dan tidak (pula) mereka akan ditolong. (QS Al-Baqarah [2]: 123)
Allah tidak akan menerima orang-orang kafir di hatinya dan lahiriahnya.
Tempat yang sangat patut untuk tempat tinggal mereka adalah api neraka.
Itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
Orang-orang munafik (ketika di dunia secara lahir Islam tetapi
menyembunyikan kakafiran) meminta pertolongan kepada orang-orang beriman agar menunggu dan pergi bersama. Orang beriman
mendapat penerangan dari cahayanya. Abu Umamah berkata, “Orang
beriman diberi cahaya dan membiarkan orang kafir dan munafik tanpa
cahaya.”
Malaikat atau orang beriman berkata pada mereka, “Pulanglah kalian
ke tempat dimana kami mendapatkan cahaya, mintalah nun jauh di
sana cahaya untuk diri kalian, karena kalian tidak mendapatkan cahaya
kami.”
Ketika mereka kembali untuk meneruskan pencarian cahaya,
terbentanglah benteng antara penghuni surga dan neraka. Bagian
dalamnya untuk orang beriman penghuni surga yang penuh dengan
kenikmatan, sedangkan bagian luarnya untuk orang munafik penghuni
neraka yang penuh dengan siksaan.
Orang munafik meminta tolong kepada orang-orang yang beriman
dengan mengungkap hubungan baik mereka di dunia.
Allah Swt. membuat hati mereka putus asa untuk mendapatkan
keselamatan. Malah mereka diultimatum, “Tidak akan diterima tebusan
apapun yang dipersembahkan kalian ketika kiamat sudah terjadi, dan
tempat tinggal mereka adalah api neraka yang paling tepat untuk
mereka, dan sejelek-jelek tempat tinggal.
***

Balasan kepada Orang Beriman dan Orang Kafir (Ayat 16-19)
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(16) Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk
hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada
mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah
diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas
mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka
adalah orang-orang yang fasik; (17) Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya
Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah
menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu
memikirkannya; (18) Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah
dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada
Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya)
kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak; (19) Dan orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddîqîn
dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala
dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat
Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. (QS Al-Hadîd [57]: 16-19)
Latar dan Konteks
Telah meriwayatkan Ibnu Syaibah, dalam musnad-nya dari Abdul
Aziz Ibnu Abi Rowad, dan senada dengan riwayat Ibnu Abi Hatim dari
Mukatil Ibnu Hayyan: turunnya ayat 16 di atas sebagai teguran kepada
para sahabat Nabi yang bersenda gurau dan bercengkerama (sehingga
mereka melupakan Allah),
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk
tunduk hati mereka mengingat Allah. 1 (QS Al-Hadîd [57]: 16)
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Sementara itu, menurut Imam Al-Suddi dari Al-Kasim, sahabat
Rasulallah Saw. pernah merasakan suatu kejemuan. Mereka berkata, “Wahai
Rasulullah, hiburlah kami dengan suatu cerita.”
Turunlah Surah Yûsuf (12): 3, Kami menceritakan kepadamu kisah
yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya
kamu sebelum (Kami mewahyukan)-nya adalah termasuk orang-orang yang
belum mengetahui.
Dikarenakan para sahabat Rasul juga manusia biasa, maka wajar jika
mereka mengalami kejemuan lagi, lalu mereka berkata, “Wahai Rasulullah,
hiburlah kami dengan suatu cerita.
Turunlah ayat ini, Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang
beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah…. (QS Al-Hadîd [57]:16)
Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud dari Al-Amasy berkisah, ketika sahabat
Rasulullah sampai kota Madinah, tidak lama kemudian mereka merasakan
kehidupan yang sulit sebagaimana telah mereka alami ketika di Mekah.
Turunlah ayat ini,
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk
hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada
mereka) .… (QS Al-Hadîd [57]: 16)
Mengenai ayat 16 ini juga, Ibnu Mas’ud berkata, “Situasi sulit yang
kami alami ketika di Madinah kurang lebih selama empat tahun.” Sementara
Ibnu Abbas berkata, “Itu adalah situasi sulit yang kami alami 13 tahun yang
lalu.”
Substansi
Setelah menjelaskan kondisi orang-orang beriman dan orang-orang
munafik di hari kiamat, Allah Swt. menganjurkan orang beriman yang sedang
mangalami kejenuhan, kurang bersemangat, agar tetap khusuk. Juga supaya
hati mereka takut kepada Allah dan lunak ketika mendengarkan nasihat-nasihat
dan petunjuk Al-Quran.
Allah juga mengingatkan orang beriman agar jangan sampai seperti
orang-orang ahlul kitab yang hatinya sangat keras, meski mereka hidup dan
bergaul dengan Nabi cukup lama. Mereka melalaikan perintah-perintah dan
larangan agama.
Allah Swt. menerangkan pula perbedaan balasan antara orang-orang
yang suka bersedekah, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir.
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Penjelasan Ayat

....             
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk
hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada
mereka)…. (QS Al-Hadîd [57]: 16)
Maksud ayat tersebut berupa pertanyaan “Sudahkah datang masa di
mana hati orang-orang yang beriman lunak dan tunduk, ketika mendengarkan
nasihat dan bacaan Al-Quran?” Kemudian mereka memahami, mengikuti,
mendengarkan perintah, lalu menaati-Nya dan menjauhi larangan-Nya?
Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya Allah Swt.
mengingatkan kembali pada hati orang-orang beriman pada kejadian 13 tahun
yang lampau dengan adanya situasi yang dirasakan sulit tersebut.” Lalu, turunlah
ayat 16 tersebut. Dari paparan tersebut, tampaknya keterangan yang terakhir
inilah yang paling kuat, karena Surah Al-Hadîd termasuk surah yang diturunkan
di kota Madinah.
Allah Swt. melarang menyerupai perilaku ahlul kitab, seperti firmanNya:

          ...
      
 
…dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan
Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka,
lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah
orang-orang yang fasik. (QS Al-Hadîd [57]: 16)
Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah melarang penyerupaan
seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membawa kitab Taurat dan Injil
(sebelum Al-Quran diturunkan). Masa yang mereka alami dengan Nabinya,
sangat panjang. Tetapi, hati mereka tetap keras. Malah, mereka sudah tidak
terpengaruh dan tidak terketuk hatinya dengan nasihat, janji, dan ancaman
Allah.
Mereka mengganti isi dan redaksi Taurat dan Injil ditukar dengan harga
yang murah. Mereka melemparkan kitab suci itu ke punggungnya. Artinya,
mereka sudah tidak melaksanakan dan mengamalkan ajaran Nabi. Lebih jauh
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lagi, mereka mengikuti pendapat-pendapat yang banyak dan berbeda,
mengikuti pendeta dan rahib mereka dalam kehidupan beragama, tidak
menggunakan dalil dan akal sehat. Hati mereka akhirnya lebih keras daripada
batu. Sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Mâ‘idah (5) ayat 13:
(tetapi) Karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami
jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan
(Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian
dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya.
Allah membuat perumpamaan agar manusia terketuk hatinya dengan
nasihat dan bacaan Al-Quran, seperti firman-Nya:

            
 
Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah
matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda
kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya. 2 (QS Al-Hadîd [57]:17)
Melalui ayat ini, Allah Swt. memaklumkan bahwa Dia mampu dan
berkuasa menghidupkan tanah dengan tanaman-tanaman. Padahal
sebelumnya tanah itu keras. Allah juga mampu melunakkan hati yang keras,
memberi jalan bagi hati setelah merasakan kesusahan dan kesesatan dengan
Al-Quran. Bukti-bukti ini hendaknya menjadikan mereka untuk mentadaburi,
menafakuri, dan mengamalkan isinya.
Allah Swt. menjelaskan balasan orang-orang yang bersedekah, baik
dari laki-laki maupun perempuan, pada orang susah, seperti firman-Nya:

        
   
Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik
laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan
bagi mereka pahala yang banyak. (QS Al-Hadîd [57]: 18)
Ayat ini menggambarkan orang-orang yang bersedekah, laki-laki
maupun perempuan, pada orang yang membutuhkan, orang fakir dan orang
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miskin, memberi dengan niat ikhlas karena mengharap rida Allah, tidak
mengharapkan balasan dan terima kasih dari orang yang diberinya.
Kebaikannya akan dilipatgandakan sepuluh kali sampai tujuh ratus kali, bahkan
lebih, dan mendapat pahala yang banyak, tempat yang layak, mulia dan
nyaman.
Allah mengilustrasikan balasan orang beriman dan kafir, seperti firmanNya:

         
....    
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu
orang-orang shiddîqîn, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan
mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka…. (QS Al-Hadîd, [57]: 19)
Yaitu, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan keesaan Allah
dan membenarkan para Rasul-Nya, mereka berada dalam sebutan al-shiddîqîn.
Mujahid berkata,”Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia
disebut al-shiddîq, orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan
kalimat dan agama-Nya, menegakkan bendera kebenaran.” Bagi mereka,
pahala yang yang besar dari Tuhannya, cahaya yang dijanjikan akan
memancar di hadapannya, dan catatan amalnya berada di sebelah kanan.
Inilah dua isyarat yang sudah diraih dari empat isyarat dan ciri orang beriman
yang ikhlas, yaitu para Nabi, al- shiddîqîn, al-syuhadâ, dan al-shâlihîn,
sebagaimana tergambar dalam Surah Al-Nisâ‘ (4) ayat 69:
Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu
Nabi-Nabi, para shiddîqîn, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang
saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Di antara orang yang diklasifikasikan syuhada, sebagaimana ada dalam
hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dikeluarkan oleh Ahmad, bahwa
Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Apa yang disiapkan oleh calon syahid di
antara kalian?”
Sahabat menjawab, “Yang terbunuh di jalan Allah.”
Lalu, Nabi bersabda, “Sesungguhnya syuhada dari umatku sedikit.
Orang yang terbunuh di jalan Allah, termasuk orang yang tenggelam adalah
syahid dan orang yang tertikam juga syahid (Al-Hadis). Mereka itulah
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syuhada akhirat yang mendapat pahala khusus.”
Sedangkan bagi orang-orang kafir, Allah melanjutkan firman-Nya,

        ...
… dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah
penghuni-penghuni neraka. (QS Al-Hadîd [57]: 19)
Maksudnya, orang-orang yang mengingkari adanya Allah dan keesaanNya, membohongkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang menujukkan ketuhananNya, membohongkan dalil kebenaran para Rasul: mereka penghuni neraka
yang kekal. Inilah penjelasan tentang kondisi orang-orang yang berkesusahan.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Sesungguhnya takut kepada Allah dan benar-benar melaksanakan
perintah dan hukum-hukum-Nya adalah di antara ciri sifat orang
beriman. Berpaling dari ayat-ayat, nasihat, dan syariat Allah adalah di
antara ciri orang munafik. Mereka itulah orang Yahudi dan Nasrani
yang berani mengganti dan mengubah kalam Allah. Mereka mengikuti
hawa nafsunya, meninggalkan agama yang benar, dan hati mereka
tidak bergeming mendengar peringatan Allah dan nasihat-Nya.
Pernyataan di atas merupakan larangan yang jelas bagi orang-orang
Mukmin, agar tidak menyerupai ahli kitab. Mereka memutus inti jalinan
komunikasi (silaturahim) di kalangan mereka sendiri. Padahal, Allah
telah menjelaskan petunjuk-Nya yang diturunkan di dalam Taurat dan
Injil, yang tidak bertentangan dengan yang telah Allah turunkan dalam
Al-Quran. Malahan, jika kedua kitab itu (Taurat, Injil) masih ada saat
ini, tak akan mampu menampakkan kesempurnaan keduanya. Apalagi
bila dibandingkan dengan Al-Quran yang memuat pokok-pokok agama,
keyakinan, dan pokok-pokok syariah.
Sesungguhnya mendengarkan nasihat dan Ayat-ayat Allah dapat
menghidupkan hati yang telah beku dan melunakkan jiwa yang keras.
Seperti terbukti, Allah dapat menghidupkan tanah kering yang tandus,
melunakkan dengan hujan. Dengan hujan itu, berkembang aneka
kehidupan termasuk hidupnya binatang ternak.
Bahwa orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, dengan
menyedekahkannya kepada fakir miskin yang membutuhkannya, dengan
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ikhlas karena Allah demi meraih rida Allah, maka Allah akan
melipatgandakan pahala mereka karena amal mereka, dan bagi mereka
itu surga.
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka adalah
orang-orang yang sempurna dalam kebenaran, sehingga tidak ada
ungkapan yang paling benar dan indah kecuali kalimat tauhid dan
pengenalan terhadap risalah: mereka benar pengakuannya terhadap
Nabi-Nabi, mereka bersaksi dengan kebenaran itu, mereka beramal
saleh dengan kesaksiannya. Maka mereka itu semuanya mendapat
pahala yang besar dari sisi Tuhan, selamat pada yaum al-hisâb, dan
mereka kekal dalam kenikmatan.
Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, memdustakan
terhadap Rasul-Rasul dan berbagai mukzijat. Mereka itu adalah penghuni
neraka yang kekal di dalamnya serta penuh dengan siksa. Maka tidak
ada balasan bagi mereka dan tidak pula mendapat cahaya. Bahkan,
mereka mendapat azab (siksa) yang kekal serta kegelapan yang abadi,
karena pada mereka berkumpul antara kekufuran dan kebohongan
terhadap ayat Allah Swt.
***

Kehidupan Dunia dan Perintah Beramal untuk Akhirat (Ayat 20-21)
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(20) Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan
dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu
serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan
yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu
menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.
Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang
menipu; (21) Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari
Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan
bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah
karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
mempunyai karunia yang besar. (QS Al-Hadîd [57]: 20-21)
Latar dan Konteks
Setelah Allah menerangkan dua ihwal kelompok yang berbeda di akhirat,
kelompok Mukmin dan kelompok kafir, Allah memerlihatkan ketidakberhargaan
dunia dan kesempurnaan akhirat. Kehidupan dunia itu faedahnya sedikit dan
cepat berlalu. Sementara, kehidupan akhirat begitu sempurna, bersifat kekal
dan abadi. Tidak diragukan lagi bahwa keabadian lebih utama dibanding
kefanaan. Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Untuk
itu, Allah mendorong manusia selalu memohon pengampunan dan rida-Nya
serta menggapai kebahagiaan dengan memeroleh kenikmatan abadi.
Penjelasan Ayat

          
....   
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan
dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara
kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak….
(QS Al-Hadîd [57]: 20)
Allah seolah berfirman, “Ketahuilah, wahai manusia. Sesungguhnya
kehidupan dunia ditelanjangi permainan. Laksana permainan anak kecil, senda
gurau muda-mudi atau perhiasan wanita” (Al-Nasafi, III: 401). Tiada
kesungguhan. Hanya sekadar kelakar yang menghibur sekejap. Keindahan
menghiasi kefanaan serta keberbanggaan berlimpah harta dan atau anak
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cucu yang saling dipamerkan di antara sesama manusia, semuanya hanya
dapat dinikmati sesaat lalu hilang tak berbekas.
Dalam ayat tersebut, Allah menyifati kehidupan duniawi dengan lima
sifat, yaitu:
(1)
La’ib (permainan). Permainan adalah perbuatan anak kecil yang
menguras tenaga hingga meletihkan atau bahkan menjemukan. Sesuatu
yang tidak banyak menghasilkan manfaat.
(2)
Lahw (senda gurau atau kelakar). Suka dilakukan orang yang
bermewah-mewahan. Tak ada yang menggumulinya kecuali kerugian.
(3)
Zînat (perhiasan). Biasanya selalu dipakai para perempuan untuk
mengurangi kelemahan atau kekurangan dirinya.
(4)
Tafâkhur baina ahlihâ (saling membanggakan). Saling membanggakan
diri dengan sesuatu yang fana, yang lekas lenyap dari genggaman
seseorang. Misalnya berbangga diri dengan keturunan, berlimpah harta,
kekuatan jasmani/fisik, banyak pengikut dan ketinggian jabatan. Semua
itu pasti ada akhirnya.
(5)
Takâtsur (berlomba memperbanyak). Bi asanya berlomba
memperbanyak harta dan anak keturunan. (Al-Razi, XV: 233)
Kelima sifat tersebut melekat pada kehidupan duniawi. Sumber lukisan
keindahan dunia dalam pandangan manusia diterangkan dalam QS Âli
‘Imrân [3]: 14:
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa
yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta
benda yang berlimpah dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan
ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di
sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.
Kesenangan dunia dapat bersumber dari wanita, anak, harta benda
berupa emas, perak, kendaraan, tempat kerja atau karier serta sawah ladang.
Namun di ujung ayat, Allah Swt. mengatakan bahwa kehidupan di sisi-Nya
merupakan tempat kembali yang terbaik. Hal ini menunjukkan betapa
rendahnya kehidupan dunia karena apa yang dimiliki di dunia tidaklah abadi.
Kesenangan dan kebahagiannya sesaat. Manfaatnya sedikit. Seringkali hilang
dalam sekejap (Al-Baidlawi, V: 270).
Kehidupan dunia diumpamakan hujan yang bisa menumbuhkan dan
menyuburkan tanaman. Akarnya menancap kuat ke bumi. Batangnya kokoh
menjulang ke langit. Banyak dahan dan ranting yang tumbuh. Daunnya rimbun
nan hijau. Sedap dipandang mata. Melambungkan angan petani jauh melebihi
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langit ketujuh. Terbersit dalam hati, hasil panen akan melimpah ruah. Mengisi
sudut-sudut gudang makanan. Tak terlintas akan rusak dalam sekejap. Tidak
menghasilkan apa-apa. Jangankan berbuah lebat, kuntum bunga pun tak jadi
merekah. Perumpamaan ketakjuban manusia terhadap kehidupan dunia seperti
ini dilukiskan dalam potongan ayat berikutnya:

          ...
....  
…seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian
tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur… (QS Al-Hadîd [57]: 20)
Dalam ayat ini terdapat kata al-kuffâr. Artinya petani. Petani diserupakan
dengan orang kafir karena sama-sama suka menutup. Petani menutup tebaran
benih dengan tanah sementara orang kafir menutup kebenaran dengan
kebatilan (Tafsir al-Qaththan, III: 307). Petani begitu takjub dan sangat gembira
melihat tanamannya tumbuh subur dan berbuah lebat. Begitu pula dengan
orang kafir yang takjub terhadap kemilau kesenangan duniawi. Dalam
pandangan mereka, tak ada kesenangan yang paling membahagiakan kecuali
kesenangan duniawi (Al-Razi, XV: 234)
Hujan diumpamakan dengan kehidupan dunia. Musim hujan sangat
diharapkan petani supaya bisa bercocok tanam tanpa usaha yang keras. Air
hujan membantunya menumbuhsuburkan biji yang ditanam. Tanaman yang
subur membuat takjub hati petani. Tapi kemudian dedaunan itu kering, hancur
bagai dimakan ulat. Sisanya berguguran tertiup angin. Dahan dan ranting
meranggas kekeringan. Tak tampak bekas kesuburan yang memesona mata.
Maka, harapan petani yang melambung tinggi, pupus sudah. Terhempas ke
bumi. Panen tak jadi dilakukan. Begitu pula dengan orang kafir yang suka cita
memeroleh kemilau duniawi. Mereka hanya dapat menikmatinya sesaat,
kemudian hilang tanpa bekas. Berganti siksa dan azab di akhirat. Keadaan
mereka laksana dituturkan dalam QS Yûnus (10): 24,
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air (hujan)
yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan
subur (karena air itu) di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan
ternak. Hingga, apabila keindahan bumi itu telah sempurna dan berhias, dan
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya)
datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang, lalu Kami
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jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum
pernah tumbuh kemarin. Demikianlah, Kami menjelaskan tanda-tanda
(kekuasaan Kami) kepada orang yang berfikir.
Dan QS Al-Kahfi (18): 45:
Dan buatkanlah perumpamaan untuk mereka (manusia) perumpamaan
kehidupan dunia ini, ibarat air (hujan) yang Kami turunkan dari langit sehingga
menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian (tumbuh-tumbuhan) itu
menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
Laksana oase di tengah samudera pasir, ia merupakan impian
pengembara padang pasir yang dahaga. Fatamorgana oase seolah nyata saat
panas mentari dekat ubun-ubun. Kegembiraan menggores hatinya. Terlukis
semburat riangnya di wajah. Saat dihampiri, kegembiraan yang menyeruak
dalam hati tak jadi merekah. Fatamorgana bukanlah realitas. Dia terpuruk
menangisi nasib. Memikirkan terik sang surya yang membakar dirinya. Impian
dahaga terpuaskan oase hilang tak bersisa. Oleh sebab itu, Allah
memerintahkan supaya melaksanakan titah-Nya dengan penuh kepasrahan,
keikhlasan, dan keseriusan. Menyukai segala bentuk kebaikan supaya mendapat
ampunan dan rida-Nya Hal ini dimaksudkan untuk persiapan kehidupan akhirat.

           ...
    
… dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang
menipu. (QS Al-Hadîd [57]: 20)
Pada kehidupan akhirat mendatang, hanya ada dua hal: Pertama,
siksa yang dahsyat bagi musuh-musuh Allah. Kedua, pengampunan dan ridaNya bagi para wali dan orang taat. Kehidupan dunia tak lain hanyalah tempat
bersenang-senang sesaat. Memerdayai dan memesona orang yang lemah
iman dan kurang amal untuk kehidupan akhirat. Memunculkan keyakinan tak
ada tempat kembali selain di dunia. Tak ada kehidupan setelah kematian.
Padahal, kehidupan dunia merupakan titik awal melangkah pada kehidupan
abadi. Seperti orang tamasya yang harus kembali ke rumah. Kembali menjalani
rutinitas kehidupan yang sesungguhnya. Nyatalah bahwa kedudukan dunia
lebih rendah dibanding kehidupan akhirat.
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Menurut Sa’id Ibnu Jubair, Dunia itu kesenangan yang memerdayakan,
apabila menghalangimu mencari penghidupan akhirat. Tapi bila mendorongmu
mencari rida Allah dan kehidupan akhirat, maka dia akan memeroleh
kesenangan yang jauh lebih menyenangkan dan mendapat kenikmatan dalam
mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Maraghi, XXVII: 177, Fath Al-Qadîr, VII:
156).
Ini merupakan petunjuk bahwa orang yang mencari kehidupan dunia
demi kehidupan akhirat akan mendapat kesenangan duniawi yang
sesungguhnya. Kesenangan itu dapat menyampaikan kepada kesenangan
yang lebih baik, kesenangan abadi di akhirat.
Berikut gambaran keutamaan sebagian kesenangan akhirat
yang dinyatakan dalam hadis:
Dari Sahl Ibnu Sa’d Al-Sa’idi r.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda,
“Berkuda satu hari untuk berjuang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan
isinya dan tempat cemeti salah seorang di antara kalian dari surga lebih baik
daripada dunia dan isinya. Dan perjalanan di sore dan pagi hari seorang
hamba di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya.”
(Shahih Bukhari, X: 357) .
Terkait teks hadis wa maudi’u sauthi ahadikum min al-jannah khairun
min al-dunyâ wa mâ ‘alaihâ Ibnu Jarir mengatakan: Hendaknya bacalah oleh
kalian, Wa mâ al-hayâta al-dunyâ illâ matâ’u al-ghurûr”.
Dari Abdullah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, Surga itu lebih dekat
kepada salah seorang di antara kalian daripada urat nadi kalian? Begitu pula
dengan neraka”. (Shahih Bukhari, XXI: 369)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan dekat
sekali dengan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Yang Maha
Suci mendorong manusia segera berbuat baik dan saling berlomba mendapat
ampunan dan surga dengan cara taat kepada-Nya. Meninggalkan perkara
haram supaya bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Berbuah pahala
dan derajat baik seperti yang dinyatakan ayat berikut:

         
....      
Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya… (QS Al-Hadîd [57]: 21)
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Ayat ini menyuruh orang beriman berlomba dan bersegera melakukan
amal saleh supaya mendapat pengampunan Allah. Bertaubat atas dosa dan
maksiat yang telah diperbuat. Melakukan amal yang dapat menyampaikan ke
surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Senada dengan ayat di atas terdapat dalam QS Âli ‘Imrân [3]: 133,
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang
bertakwa.
Jika pada ayat pertama, kata langitnya disebut dalam bentuk tunggal,
pada ayat ini kata langitnya dalam bentuk jamak. Terkait dengan hal tersebut,
Al-Razi (XV: 236) menilai, ada beberapa pendapat yang dapat dikemukakan,
yaitu:
(1)
Muqatil: Sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau
satu sama lain dibentangkan dan dilekatkan, tentulah surga itu sangat
luas.
(2)
Atha dari Ibnu Abbas: Bagi setiap satu orang yang taat diberikan
masing-masing sebuah surga yang disifati seperti itu.
(3)
Al-Suddi: Sesungguhnya Allah Swt. menyerupakan luas surga dengan
luas langit yang tujuh dan bumi yang tujuh untuk menunjukkan tiada
keraguan lagi bahwa panjangnya akan bertambah panjang daripada
lebarnya. Penyebutan luasnya merupakan peringatan bahwa
panjangnya lebih berlipat-lipat dari hal itu.
(4)
Al-Zujaj: Ini sekadar perumpamaan yang disesuaikan dengan
kemampuan daya nalar seorang hamba. Biasanya menurut kebanyakan
pemahaman mereka yang paling luas itu adalah seukuran langit dan
bumi
(5)
Ibnu Abbas: Sebenarnya ini merupakan pendapat yang dipilih Ibnu
Abbas. Sesungguhnya surga itu ada empat. Berdasarkan QS AlRahmân [55]: 46 dikatakan, Bagi orang yang takut kepada Tuhannya,
ada dua surga. Berdasarkan QS Al-Rahmân [55]: 62 dikatakan: Dan
surga yang lebih rendah dari itu ada dua surga. Maka maksud
perumpamaan itu adalah dua surga berada di langit yang tujuh dan
dua surga lainnya berada di bumi yang tujuh.
(6)
Menurut Sayyid Quththub (VII: 136), pengkiasan luas bumi tersebut
bukanlah perumpamaan yang hakiki. Penyebutan seluas langit dan bumi
hanya sekadar untuk menjelaskan betapa luasnya ukuran surga.
Terlepas dari pandangan tersebut, itulah gambaran surga yang diciptakan
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bagi orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Disediakan bagi orang
taat, yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan dengan baik.
Setelah itu, Allah Swt. menerangkan bahwa ampunan dan surga
merupakan karunia dan rahmat Allah sebagaimana yang diterangkan dalam
ayat berikut:

           ...
… itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah mempunyai karunia yang besar. (QS Al-Hadîd [57]: 21)
Sesungguhnya, Allah itu Maha Luas pemberian-Nya, Maha Besar
karunia-Nya. Dia memberi kemuliaan dan karunia kepada orang yang
dikehendaki-Nya. Melapangkan rezeki di kehidupan dunia. Memberi
berbagai macam kenikmatan dan memberikan pemahaman tentang
nikmat-nikmat yang harus disyukuri, lalu memberi balasan pahala di akhirat
(Al-Maraghi, XXVII: 179).
Balasan yang akan diberikan adalah surga, ampunan yang penuh karunia
dan rahmat dari Allah. Pembalasan itu bukanlah kewajiban bagi Allah. Kalaupun
ada balasan, ini merupakan karunia Allah untuk orang yang dikehendaki.
Seperti yang dapat dipetik dari kisah hadis Muslim dari Abu Hurairah dan
Qutaibah (IV: 134-135) berikut:
Orang Fakir Muhajirin beramai-ramai mendatangi Nabi Saw. dan bertanya,
Wahai Rasulullah, orang-orang kaya melenggang kangkung pergi dengan
memeroleh banyak balasan pahala, derajat yang tinggi, dan kenikmatan yang
terus mengalir.
Rasulullah Saw., Mengapa demikian?
Orang Fakir Muhajirin: Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka pun
shaum sebagaimana kami shaum. Mereka mengeluarkan sedekah sementara
kami tidak mampu bersedekah. Mereka mampu memerdekakan hamba sahaya
sementara kami tidak bisa melakukannya.
Rasulullah Saw.: Apakah belum aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu
yang jika kalian kerjakan melebihi semuanya. Tiadalah salah seorang di antara
kamu yang lebih utama kecuali orang itu berbuat sama seperti yang dilakukan,
yaitu membaca tasbih, takbir, dan tahmid, pada setiap pengujung salat. Masingmasing sebanyak 33 kali.
Mereka kembali lagi menemui Rasulullah Saw. Mereka penasaran ingin
bertanya kepada Rasulullah Saw., Kami dengar saudara-saudara kami,
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orang-orang yang berlimpah harta sudah mulai melakukan apa yang telah
kami lakukan. Mereka bertasbih, bertakbir, dan bertahmid.
Rasulullah Saw. menjawab, Dzâlika fadhlu Allâhi yu‘tîhi man yasâ (Itulah
karunia Allah. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya).
Hikmah dan Pesan
Hikmah yang bisa diambil dari uraian di atas, kehidupan dunia yang
menyilaukan mata manusia hanyalah kesenangan sesaat dan bersifat fana.
Hanya fatamorgana. Kehidupan duniawi lebih hina dibanding kehidupan akhirat.
Bagaikan tanaman subur diairi hujan. Memesona hati orang memandangnya.
Tapi kemudian tidak bertahan lama. Tanaman itu mengering, meranggas,
dan akhirnya mati, seolah tak pernah tumbuh subur. Bagi orang kafir,
kehidupan dunia menjadi tujuan akhir dan kesenangan hidup. Tidak demikian
dengan orang beriman. Kehidupan dunia menjadi alat penggapai kesenangan
abadi di akhirat, yaitu surga, ampunan Allah dan rida-Nya.
Adapun pesan yang bisa dipetik adalah:
(1)
Hendaknya tidak terpukau oleh kemilau dunia yang gemerlap. Sebab,
kesenangan yang diperoleh dari kehidupan dunia hanyalah sesaat dan
tidak abadi. Lekang oleh perputaran zaman dan waktu.
(2)
Pada kehidupan akhirat, Allah hanya menyediakan dua hal. Pertama,
siksaan yang keras lagi pedih bagi musuh-musuh Allah dan penentang
perintah-Nya. Kedua, pengampunan Allah serta rida-Nya bagi para wali
dan orang taat kepada-Nya. Ini merupakan balasan derajat yang paling
agung.
(3)
Hendaknya memperbanyak amal saleh sebagai persiapan atau investasi
di akhirat, yang memiliki sifat abadi dan nyata. Bersegera melakukan
segala titah-Nya dengan mengerjakan amalan saleh supaya mendapat
pengampunan Allah, memeroleh surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Luas surga yang ditempati seluas bumi dan langit.
Diciptakan Allah dan disediakan bagi orang-orang yang membenarkan
adanya Allah, mengesakan serta membenarkan adanya utusan-utusanNya.
***
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Hubungan antara Musibah dengan Qada dan Qadar Allah (Ayat
22-24)

            
             
            
          
  
(22) Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak
pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh AlMahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian
itu mudah bagi Allah; (23) (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya
kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya
kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan
membanggakan diri; 3 (24) (Yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh
manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling (dari perintahperintah Allah), maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi
Maha Terpuji. (QS Al-Hadid [57]: 22-24)
Latar dan Konteks
Setelah Allah menjelaskan setiap balasan di akhirat berupa ampunan,
surga, karunia, dan rahmat, Ia menjelaskan musibah dan kejadian apa pun
yang terjadi di dunia merupakan qada (ketetapan) dan takdir (ketentuan)
Allah supaya terasa ringan bagi orang-orang beriman.
Kemudian, Allah mengingatkan akibat kesedihan hilangnya
kenikmatan duniawi, pengingkaran nikmat atau tidak bersyukur,
kebanggaan diri ketika kenikmatan dunia sedang menghampiri. Lalu
diterangkan pula balasan bagi orang-orang yang teperdaya kehidupan
duniawi yang menyebabkan munculnya sifat kikir, bahkan cenderung
menyuruh orang lain berbuat kikir pula. Mereka ini tidaklah mengkhianati
agama, kecuali dirinya sendiri.
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Penjelasan Ayat

            
....   
Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada
dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Al-Mahfûzh) sebelum
Kami menciptakannya.... (QS Al-Hadid [57]: 22)
Tak ada satu musibah5 apa pun yang terjadi di muka bumi, kecuali
sudah tertulis di sisi Allah. Allah sudah menetapkan (qada) dan menentukan
(takdir) segala apa yang terjadi di bumi (seperti: kemarau panjang,
kegersangan atau hasil panen yang sedikit, sawah dan ladang rusak, sedikit
buah-buahan, kenaikan harga, dan kelaparan), maupun musibah yang
menimpa diri manusia (seperti sakit, kefakiran, sulitnya pekerjaan, kehilangan
anak, dan terkena hukuman). Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfûzh
sebelum ada penciptaan. Ibnu Katsir (VIII: 24) memandang ayat ini menjadi
petunjuk adanya takdir.
Sejalan dengan pendapat di atas, Sayyid Quthub dalam Tafsir Fî Zhilâl
Al-Qurân (VI, 1974: 3493) mengungkapkan, “Setiap wujud dan takarannya
sampai dengan yang sekecil-kecilnya, tidak akan terjadi, kecuali berdasarkan
ketetapan takdir sebelumnya. Segala sesuatu telah diukur dengan teliti
keberadaannya, sehingga rapih dan tertib, tidak akan terjadi perselisihan di
dalamnya. Demikian juga tidak akan terjadi kekacauan pada sunatullah (sistem
alam) sedikit pun. Sebelum penciptaan bumi dan penciptaan diri (manusia),
pada ilmu Allah Yang Maha Sempurna telah tampak dengan jelas segala
peristiwa dan keadaannya, juga tibanya waktu yang telah ditetapkan. Pada
ilmu Allah Swt., tidak ada sesuatu pun yang terlewat atau tidak terjangkau,
tidak pula ada yang mendahuluinya. Pada dasarnya, Sayyid Quthub menjadikan
ayat ini menjadi dasar adanya ketetapan Allah Swt. di alam azali (takdir)
sebelum segala sesuatunya terjadi.
Manshur Ibnu Abdurrahman berkata, “Aku sedang duduk bersama
Hasan. Lalu seorang laki-laki berkata, ‘Tanyakanlah mengenai ayat berikut’:
Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada
dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Al-Mahfûzh) sebelum
Kami menciptakannya.... (QS Al-Hadid [57]: 22)
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Lalu aku bertanya mengenai hal tersebut. Hasan menjawab, ‘Subhanallah!,
siapa yang meragukan hal ini? Setiap musibah yang terjadi di antara langit
dan bumi telah dicatat di dalam Kitabullah sebelum makhluk hidup ada’” (Ibnu
Katsir, VIII: 24).
Berdasarkan hadis tersebut, semua detail kejadian yang terjadi sudah
ada ketentuan (takdir)nya. Adapun jarak waktu antara ketetapan takdir
dengan penciptaan langit dan bumi adalah lima puluh ribu tahun, seperti
dituturkan hadis berikut:
Aku mendengar Abdullah Ibnu Amr berkata, “Aku mendengar Rasulullah
bersabda, Allah menetapkan berbagai macam takdir itu lima puluh ribu tahun
sebelum menciptakan langit dan bumi” (Musnad Ahmad, XIV: 265) .
Sebenarnya, sangat mudah bagi Allah menetapkan detail kejadian
berikut permasalahannya dalam Kitab Lauh Mahfûzh sebelum segalanya
diciptakan.

      ...
… sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS Al-Hadid
[57]: 22)
Tak ada kesulitan bagi-Nya, karena Allah Maha Pencipta. Dia lebih
mengetahui keadaan makhluk-Nya. Dia Maha Mengetahui kejadian yang lalu,
kejadian mendatang, atau yang tidak akan terjadi sama sekali. Para ulama
menyimpulkan ayat ini sebagai petunjuk bahwa Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu sebelum terjadi.
Pada hakikatnya, setiap kejadian dan atau musibah, harus dikaitkan
kepada Allah yang telah mengadakan. Tidak perlu dihubungkan kepada
manusia. Kalaupun ada ungkapan ramalan buruk berkaitan dengan
perempuan, binatang melata, dan rumah, semuanya hanya dilandasi perkiraan
adat istiadat, khayalan, dan perkataan manusia belaka. Bukan dilandasi fakta
realitas.
Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada dua orang laki-laki mendatangi
Siti Aisyah r.a. Keduanya mengatakan, “Sesungguhnya Abu Hurairah telah
menyampaikan sebuah hadis yang mengatakan Nabi Muhammad Saw. pernah
bersabda, Ramalan kesialan itu bersumber pada perempuan, binatang melata
dan rumah.
Lalu Siti Aisyah r.a. menjawab, Demi Al-Quran yang telah diturunkan
kepada Abu Qasim, tak ada perkataan seperti ini yang diucapkan beliau. Beliau
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hanya pernah mengatakan, “Orang-orang Jahiliyyah telah berkata bahwa
ramalan yang sial itu terdapat pada perempuan, binatang melata dan rumah.”
Selanjutnya, Siti Aisyah r.a. membacakan ayat berikut:
Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada
dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Al-Mahfûzh) sebelum
Kami menciptakannya.... (QS Al-Hadid [57]: 22)
Kemudian, kejadian seperti sihir, penghipnotisan (al-’ain), pembunuhan.
Semuanya terjadi karena sudah ada cetak birunya dari Allah. Dia-lah Perencana
dan Pelaksana yang hakiki. Adapun perbuatan manusia pada kenyataannya
kosong dari masalah dan penyebab. Oleh karena itu, suatu kejadian yang
dihubungkan kepada manusia adalah sebagai fakta lahiriah bukan fakta hakiki.
Terkait dengan hal ini, sebuah hadis menuturkan, yang artinya:
Dari Abi Sa’id dari Nabi Saw. tentang azal. Dia bersabda, “Perbuatlah
apa yang terlintas dalam dirimu. Sesungguhnya Allah, jika menentukan sesuatu
pasti akan terjadi”. (Ahmad, XXIV: 37)
Pada hadis lainnya dikatakan, yang artinya:
Barang siapa yang mengenal rahasia Allah dalam masalah takdir, dia akan
memandang enteng musibah yang menimpa dirinya.
Salah satu upayanya adalah tidak terbersit pikiran atau ucapan
“andaikan,” “kalaulah,” atau ucapan lainnya yang mengindikasikan ada rasa
sesal bergayut di hati, seperti dinyatakan hadis berikut:
Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “Mukmin
yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah.
Pada tiap sesuatu lebih baik dinanti saat yang bermanfaat bagimu serta
mohonlah pertolongan kepada Allah. Janganlah lemah.
Jika musibah menimpa janganlah mengucapkan, “kalaulah aku kerjakan
begini dan begitu.”
Hendaknya ucapkan “ini merupakan takdir Allah.”
Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terkerjakan.
Sesungguhnya perkataan “kalaulah” membuka jalan bagi perbuatan setan.”
(Shahih Muslim, XVII: 208) 8
Menurut Al-Munir, kaitan segala bentuk kejadian musibah di bumi dan
manusia hanya untuk menunjukkan pendeknya ikhwal kehidupan dunia. Oleh
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karena itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda, Goresan pena suatu kejadian
hanya sampai hari kiamat, dan tidak dikatakan “sampai selamanya.”
Memercayai dan meyakini adanya takdir Allah, dimaksudkan supaya
manusia tidak terlalu bersedih hati dan bersuka cita ketika kehilangan sesuatu,
atau mendapat kegembiraan, seperti yang dinyatakan ayat berikut:

....      
     
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap
apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap
apa yang diberikan-Nya kepadamu... (QS Al-Hadid [57]: 23)
Ini pemberitahuan supaya manusia tidak terlalu bersedih hati dan putus
asa ketika kehilangan sebagian kenikmatan di dunia. Tidak terlalu berbangga
hati dan bersikap angkuh ketika menerima karunia yang diperoleh. Semua
itu, karena takdir dan rezeki Allah. Sebab, kalau sudah takdirnya, pasti akan
terjadi. Untuk itu Allah Swt. Berfirman,

      ...
…Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan
diri. (QS Al-Hadid [57]: 23)
Sesungguhnya, Allah akan membalas setiap kesombongan yang
terdapat pada dirinya, seperti ketakaburan dan keberbanggaan harta, serta
pangkat jabatan.
Ayat ini ingin menjelaskan tercelanya kesedihan yang menyebabkan
seseorang kehilangan kesabaran serta rida ketika menerima ketentuan (qadar)
dan ketetapan (qada) Allah. Sementara, kegembiraan yang terlarang adalah
yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan kenikmatan, yang membawa
kepada kesewenang-wenangan dan memalingkan dari rasa syukur. Riwayat
Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. mengatakan, Tidaklah seseorang itu melainkan
pasti bersedih hati atau bergembira. Namun, bagi orang beriman, musibah
(yang menimbulkan kesedihan) menjadi pangkal kesabaran dan kekayaan
(yang menyebabkan kegembiraan) menjadi pangkal rasa syukur. (Tafsir AlQaththan, III: 307)
Tabiat manusia seperti gembira, sedih, dan marah, tidak dilarang sedikit
pun kecuali ketika di awal atau pada saat penyebab kemarahan muncul;
terkecuali pada perilaku gembira dan kesedihan yang berlebihan, seperti
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penyalahgunaan kenikmatan dan kufur nikmat, murka kepada takdir, cemas,
gelisah, serta pada penyebab perilaku sombong dan berbangga diri. Saat
ketiga hal ini muncul boleh dilarang karena dapat menjerumuskan orang
tersebut.
Perilaku sombong dan berbangga diri selalu bergumul dengan sifat
kikir, sehingga dia tidak mampu melihat kebenaran lain. Allah menyebutkan
sifat kikir seperti yang dituturkan ayat berikut:

           
 
(Yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan
barang siapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah), maka
sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Hadîd
[57]: 24)
Orang sombong lagi membanggakan diri pada umumnya memiliki sifat
kikir terhadap harta. Tidak mau menunaikan hak Allah, menyantuni yang fakir
dan menolong yang lemah, bahkan mereka cenderung menyuruh orang lain
kikir serta memandang baik perbuatan orang kikir, sehingga, mereka memiliki
kesamaan. Namun perlu diingat, barang siapa yang menentang berinfak dan
menolak perintah Allah serta tidak menaati-Nya, sesungguhnya Allah itu Maha
Kaya.
Dalam pandangan makhluk-Nya, Allah adalah Zat Yang Maha
Terpuji di langit dan bumi. Kekikiran tidak akan memadaratkan atau
mencelakakan-Nya. Sesungguhnya kekikiran itu tidak akan memadlaratkan,
kecuali kepada dirinya sendiri, seperti dikatakan Musa a.s. kepada
kaumnya,
Dan Musa berkata, “Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi
semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Ibrahîm [14]: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memerlukan rasa syukur
hamba-hamba-Nya sedikit pun. Manusialah yang miskin dan membutuhkan
Allah:
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (QS
Fâthir [35]: 15)
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Hikmah dan Pesan
Hikmah yang bisa diambil dari pembahasan ayat ini bahwa setiap
kejadian yang terjadi di muka bumi, atau menimpa manusia, telah ditulis
dalam Kitab Lauh Mahfûzh. Pemberitaan ini dimaksudkan supaya manusia
tidak terlalu bersedih hati jika terjadi kehilangan harta maupun anak, cucu,
dan kerabat; juga tidak terlalu berbangga hati jika mendapat suatu nikmat
dan karunia Allah Swt.
Adapun pesannya adalah sebagai berikut:
(1) Setiap kejadian didasarkan pada perintah Allah Swt. dan setiap
musibah sudah diketahui-Nya. Tertulis di dalam Lauh Mahfûzh
sebelum ada penciptaan. Memelihara dan mengetahui detail
kejadiannya sangat mudah bagi Allah Swt.
(2) Segala sesuatu yang sudah tertulis dan ditentukan takdirnya, tak
ada yang bisa menolaknya.
(3) Musibah yang merendahkan manusia, atau perkara yang
menimpanya, hendaknya tidak menyebabkan sedih akibat
luputnya sebagian rezeki. Tidak pula terlalu gembira dengan
kesenangan dunia yang diperoleh. Kesedihan dan kegembiraan
yang terlarang adalah yang menyebabkan seseorang melakukan
perbuatan yang melebihi batas, yaitu apabila kegembiraan
menyebabkan penyalahgunaan nikmat serta bersikap sombong
(takabur); dan apabila sedih, tidak bersabar hati, tidak berserah
diri terhadap seluruh perintah Allah Swt. dan tidak berharap
pahala kesabaran.
(4) Allah sangat murka terhadap orang yang takabur, karena memeroleh
kesenangan duniawi, dan membanggakan diri di kalangan manusia.
Dia tidak meridainya dan akan membalas perbuatannya.
(5) Perbuatan yang membangga-banggakan diri dapat menimbulkan
sifat kikir, menahan harta yang wajib dikeluarkan zakat dan
sedekahnya kepada kaum fakir dan miskin, serta menyuruh orangorang untuk berbuat serupa.
(6) Orang yang menolak mengeluarkan infak, taat kepada Allah Swt.,
dan percaya kepada takdir dan qada (ketetapan)-Nya, sesungguhnya
Allah tidak membutuhkan mereka, karena Allah Maha Kaya. Dia-lah
Pemberi rezeki hamba-hamba-Nya. Maha Terpuji Zat-Nya, baik di
langit maupun di bumi. Dia tidak butuh sedikit pun dari makhluk
ciptaan-Nya. Demikian pula terhadap orang yang tidak mau
bersyukur. Sikap tersebut tidak akan memadaratkan-Nya.
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Tujuan Mengutus Rasul-Rasul (Ayat 25)

        
         
           
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan
neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-Rasul-Nya, padahal
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 4
(QS Al-Hadîd [57]: 25)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan perihal kehidupan dunia dan akhirat, Allah Swt.
bermaksud menerangkan tujuan pengutusan Rasul-Rasul yang dibekali dengan
mukjizat dan hujjah-hujjah (alasan) yang qath’i (kuat). Menunjukkan tempattempat risalah dan aturan Ilahiyah untuk mengatur kehidupan masyarakat,
menunjukkan keluhuran agama Allah dan menolong Rasul-Rasul-Nya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah melengkapi dengan kitab suci,
mizân (keadilan) dan besi. Antara ketiganya memiliki keterkaitan yang saling
menguatkan demi tegaknya agama. Ini semacam isyarat bahwa kitab suci
diumpamakan kekuasaan perundang-undangan. Keadilan diumpamakan
kekuasaan hakim (pengadilan). Terakhir, besi diumpamakan kekuasaan
penegakan aturan dan keadilan.
Penjelasan Ayat

        
....   
 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa
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bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ....
(QS Al-Hadîd [57]: 25)
Sungguh Allah mengutus malaikat kepada para Nabi dengan membawa
wahyu. Para Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya dengan mukjizat
yang terang, aturan yang jelas, hujjah dan keterangan yang tegas. Semuanya
diturunkan dalam kitab yang mencakup kitab-kitab samawi, seperti Taurat,
Zabur, Injil, dan Al-Quran. “Kami turunkan bersama kitab-kitab tersebut
keadilan hukum.”
Maksudnya, Allah memerintahkan menggunakan hukum-hukum yang
terdapat dalam Kitabullah supaya manusia mengikuti apa yang diperintahkan,
baik mengenai kebenaran (hak) maupun penegakan hukum yang adil, dan
menempatkan kehidupan mereka di atas nilai-nilai tersebut, supaya mereka
bisa saling bertindak secara seimbang dalam urusan agama dan dunia.
Bagaikan keseimbangan yang diperlihatkan pada alam kosmos, yang tersurat
dalam QS Al-Rahmân [55]: 7-9:
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah
timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Neraca keadilan yang diungkapkan Allah Swt. dalam bahasa almîzân, yang dikaitkan dengan Al-Kitâb, menurut Sayyid Quthub di dalam
tafsirnya Fî Zhilâl Al-Qurân (VI, 1974: 3494) adalah “Timbangan keadilan
yang berkaitan dengan risalah, karena setiap ajaran yang Allah Swt.
turunkan (risalah) di atas bumi dan bagi kehidupan manusia berdasarkan
timbangan yang benar dan tepat, serta sejalan dengan nilai-nilai
kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan agar tegaknya bagi kemaslahatan amal
perbuatan, ucapan, dan tindakan manusia, sehingga menciptakan
ketenteraman dan kebaikan buat manusia. Sebaliknya, menghindari
kegoncangan dan malapetaka yang mengakibatkan sirnanya kemaslahatan
dan kemanfaatan kehidupan. Timbangan tersebut tidak merugikan seorang
pun, sebab ia berdasar pada kebenaran Ilahi yang diperuntukkan bagi
seluruh makhluk serta tidak menzalimi siapa pun, sebab Allah Swt. adalah
Sang Khalik bagi semua.”
Untuk melindunginya, Allah telah menurunkan perangkat lain, yaitu besi
seperti yang dinyatakan pada ayat berikutnya:

....       ...
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… dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia…. (QS Al-Hadîd [57]: 25)
Kami telah menciptakan besi dan barang tambang lainnya. Kami ajarkan
kepada manusia cara mengolahnya. Kami jadikan besi itu sebagai pencegah
bagi orang yang menolak dan menentang kebenaran setelah diberikan hujjahnya. Besi memiliki kekuatan untuk mencegah seseorang berbuat maksiat.
Bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan
mereka seperti peralatan makan, perkakas rumah, pembangunan rumah
dan gedung, perlengkapan kehidupan ekonomi, peralatan tukang dan
pertanian/perkebunan, peralatan militer untuk menjaga keamanan, pertahanan
dalam berperang, alat-alat yang ringan maupun yang berat, persenjataan,
pedang, kapal uap, pesawat, mobil, dan lain-lain.
Dalam Tafsir Al-Nasafi (III: 404), dikatakan, saat Adam diturunkan
dari surga dilengkapi lima alat yang terbuat dari besi, yaitu landasan palu,
gegep/catut, palu, martil, dan jarum. Pada riwayat lain, dibekali sekop dan
ketam. Pada riwayat Ibnu Umar r.a. dari Al-Dailami, dikatakan bahwa Rasulullah
Saw. pernah mengatakan benda-benda yang dikeluarkan dari surga Firdaus.
Sesungguhnya Allah telah menurunkan empat keberkahan dari langit
ke bumi yaitu besi, api, air dan garam. (Jâmi’ Al-Hadîts, VII: 475)
Kata Al-Hadîd (besi), menurut Sayyid Quthub (VI, 1974: 3495), yang
dikaitkan dengan kekuatan yang hebat dan mengandung berbagai manfaat
adalah “Dalam besi, terdapat kekuatan untuk berperang atau menjaga
perdamaian. Demikian juga, hampir seluruh peralatan yang dibutuhkan bagi
tegaknya peradaban modern (sekarang), termasuk iptek, bertumpu pada
manfaat besi. Penyebutan ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan perlunya
jihad dan persenjataan. Hal ini lebih jelas lagi diterangkan pada surah yang
menganjurkan perlunya pengorbanan jiwa raga dan harta benda dalam
berjuang di jalan Allah Swt.”
Untuk inilah Rasulullah Saw. menegakkan ajaran Islam di Mekah.
Setelah 13 tahun, diwahyukan surah-surah Makkiyyah untuk memperbaiki
akidah, akhlak, mendebat orang-orang musyrik, menjelaskan pokok-pokok
tauhid, dan tetapnya kenabian dengan mukjizat yang terang. Ketika alasan
atau hujjah telah ditegakkan kepada masyarakat penentang, baru Allah
mensyariatkan berhijrah. Menyerukan perang membela kokohnya akidah,
kehormatan dan kemuliaan kaum Muslimin, serta memelihara kehormatan
pengajaran Al-Quran.
Terkait dengan hal ini, hadis berikut memaparkan pentingnya besi untuk
penegakan agama.

:: repository.unisba.ac.id ::

404

Tafsir Juz XXVII

Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Aku diutus sebelum
datangnya kiamat dengan pedang hingga Allah Yang Esa disembah. Tidak
ada sekutu bagi-Nya. Dijadikan rezekiku di bawah perlindungan tombakku
dan dijadikan hina dan kecil atas orang yang menentang perintahku. Barang
siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk mereka ( Musnad
Ahmad, XI: 261).

           ...
…dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan RasulRasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat
lagi Maha Perkasa. (QS Al-Hadîd [57]: 25)
Allah melakukan hal tersebut supaya dapat diketahui ilmu sains dan
teknologi, serta tampak siapa yang menolong agama dan Rasul-Rasul-Nya
dengan ikhlas, disertai niat baik, dengan menggunakan kekuatan besi pada
perlengkapan senjata saat berjihad dan melawan musuh, sekalipun Allah
tidak dilihatnya. Sebab, pertolongan yang benar adalah yang dilakukan dengan
hati yang penuh ikhlas. Inilah yang dilmaksud dengan kata bil-ghaib, demikian
kata Al-Zuhaili.
Sesungguhnya, Allah itu Maha Kuat, Maha Penentu, Maha Agung, Maha
Pemenang, dan Maha Penakluk. Dia-pun sangat mumpuni mencegah agresi
orang-orang zalim. Menolong para Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin selain
dari kebutuhan hidupnya. Allah Swt. pun memerintahkan mereka berjihad
supaya mereka dapat mengambil manfaat dan pahala. Mereka pun dapat
mengukuhkan dirinya sebagai orang terhormat, kuat, dan berwibawa.
Sesungguhnya mempertahankan nilai dan prinsip, pasti membutuhkan
pembela kuat yang memiliki keberanian dan ketangguhan.
Hikmah dan Pesan
Hikmah yang terkandung pada pembahasan di atas, aturan yang benar
adalah aturan samawi, yang disampaikan oleh para nabiyullah yang tertuang
ke dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi
pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran samawi sebelumnya. Aturan
tersebut sebagai barometer keadilan dalam mengatur kehidupan manusia.
Untuk mendukung penegakkan ajaran Islam dan menghindari penyelewengan,
Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan dan manfaat bagi kehidupan
manusia, baik untuk keperluan senjata atau kebutuhan sehari-hari. Dengan
demikian, antara kitab (aturan), (penegakkan) keadilan, dan besi (yang dibuat
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senjata) memiliki keterkaitan dan saling melengkapi.
Pesan yang terkandung pada uraian sebelumnya adalah:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab samawi merupakan undangundang masyarakat dan sistem hukum Islam yang mengatur
kehidupan masyarakat supaya tercipta kehidupan yang benar, adil,
dan egaliter. Dengan semangat berkobar, prinsip-prinsip syariat perlu
dilindungi karena dapat mencegah dan menghalangi orang yang
melakukan pelanggaran, penistaan kesucian agama, perubahan
aturan, dan perintangan tersiarnya dakwah Islamiyah, baik secara
internal maupun eksternal.
Prinsip ajaran pada semua kitab samawi itu sama, yaitu tauhidullah.
Kitab itu sebagai mukjizat yang jelas dan tidak terbantahkan. Semua
ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut terhimpun dalam
Al-Qurân Al-’Azhîm, sebagai undang-undang pengaturan kehidupan
manusia yang paling sempurna.
Besi merupakan perlambang kekuatan untuk menjamin kehormatan
hukum-hukum di negara Islam dan mencegah orang melanggar
batas-batas aturan agama. Dengan besi pula dapat mendidik dan
menghukum orang yang melebihi batas. Dia mempunyai kepentingan
menjaga keberlangsungan syariat Islam, agama, dan kehormatan
penduduk serta negaranya.
Besi pun banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia
dan melengkapi berbagai macam kebutuhan, baik di rumah, pabrik,
laboratorium, gedung, dalam persenjataan, mesin atau alat-alat
pertanian dan perkebunan, pengangkut dan pemindah barang,
maupun transportasi daratan, lautan dan udara.
Terciptanya besi bagi manusia supaya dapat digali lebih dalam
tentang ilmu sains dan teknologi, diketahui orang yang mau menolong
tegaknya keadilan hukum, ajaran agama, serta tersiarnya risalah
kenabian.
***
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Kesamaan Pokok-Pokok Syariah Islam (Ayat 26-29)

         
           
         
         
           
           
           
           
              
 
(26) Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan Kami
jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al-Kitab, maka, di antara
mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik;
(27) Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-Rasul Kami dan
Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya
Injil dan Kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa santun
dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah. Padahal, Kami
tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengadaadakannya) untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya
dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka, Kami berikan kepada orangorang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka
orang-orang fasik; (28) Hai orang-orang yang beriman (kepada para Rasul),
bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah
memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu
cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni
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kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; (29) (Kami terangkan
yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat
sedikit pun karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad),
dan bahwa karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada
siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS
Al-Hadîd [57]: 26-29)
Latar dan Konteks
KH. Qamaruddin Shaleh dkk. (1974: 482-484) menuturkan latar belakang
turunnya QS Al-Hadîd [57]: 28-29.
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 40 orang sahabat Nabi Saw.
dari Najasyi mendatangi Nabi Saw. Mereka kemudian menyatakan turut
berjihad dalam perang Uhud. Di antara mereka, ada yang mendapat lukaluka. Namun, tidak ada seorang pun yang gugur di medan perang. Saat mereka
mengetahui kaum Muslimin memerlukan bantuan karena penderitaan, mereka
berkata, Ya Rasulullah kami orang berada. Izinkan kami membawa harta benda
kami untuk membela kaum Muslimin.
Kemudian turun QS Al-Hadîd [57]: 28. Mereka itu adalah orang-orang
yang memercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran dan beriman pula kepada AlQuran.
Setelah turun ayat tersebut, mereka berkata, Hai kaum Muslimin,
orang-orang yang beriman kepada kitabmu akan mendapat dua ganjaran,
dan orang yang tidak beriman kepada kitabmu akan mendapat satu ganjaran
seperti ganjaran kalian.
Maka, Allah menurunkan ayat ini (QS Al-Hadîd [57]: 28) yang
memerintahkan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya
untuk beriman kepada Rasul-Nya (Muhammad) agar mendapat lipatan rahmat
Allah. (Diriwayatkan oleh Al-Thabrani di dalam kitab Al-Awsath, yang di dalam
sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal, yang bersumber dari Ibnu Abbas).
Dalam riwayat lain dikemukakan, ketika turun ayat, mereka itu diberi
pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. (dalam QS Al-Qashash [28]:
54), kaum Muslimin yang berasal dari kaum Nasrani membanggakan diri
terhadap sahabat-sahabat Nabi Saw. Mereka mengatakan, Kami mendapat
dua ganjaran dan kalian hanya mendapat satu ganjaran. Perkataan ini
menyinggung para sahabat.
Allah kemudian menurunkan ayat ini (QS Al-Hadîd [57]: 28), yang
menjanjikan lipatan ganjaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah serta
beriman kepada Rasul-Nya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang
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bersumber dari Muqatil)
Dalam riwayat lain, dikemukakan ketika turun ayat yu‘tikum kiflaini min
rahmatih (QS Al-Hadîd [57]: 28), sahabat Nabi yang berasal dari kaum Nasrani
merasa dirinya akan mendapat lipatan rahmat Allah. Maka, turunlah potongan
ayat berikutnya, yang menegaskan orang yang akan mendapat lipatan rahmat
itu adalah orang-orang yang dikehendaki-Nya (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir
yang bersumber dari Qatadah)
Dalam riwayat lain dikemukan, kaum Yahudi berkata, Sudah hampir
tiba waktunya turun seorang Nabi yang melaksanakan hukum potong tangan
dan kaki. Tapi, ketika Nabi yang dilahirkan dari bangsa Arab dan melaksanakan
hukum tersebut, mereka kufur.
Lalu, Allah menurunkan ayat QS Al-Hadîd [57]: 29, yang menerangkan,
Allah akan memberikan karunia kenabian itu kepada orang yang disukai-Nya.
(Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Mujahid).
Adapun kaitan dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut:
Setelah Allah mengutus para Rasul dengan membawa bukti dan
mukjizat yang jelas serta menyuruh membantu mereka, kemudian Allah
menjelaskan satunya silsilah nubuwwah (kenabian). Maksudnya, silsilah
keturunan Nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Satunya nubuwwah
menuntut satunya aturan (tasyri), dan satu kitab, kitab samawi yang empat.
Tidak ada satu orang pun setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim menjadi Nabi
kecuali dari sisilah keturunannya. Begitu pula dari sisi ajarannya. Ini
merupakan karunia Allah yang paling mulia, yang diberikan kepada Nabi
Nuh a.s. dan Nabi Ibrahim a.s.
Selanjutnya, Allah menjelaskan ganjaran dan pahala itu masing-masing
satu pahala bagi orang yang beriman kepada Rasul terdahulu, ditambah satu
pahala lagi bagi orang yang menyempurnakan keimanannya kepada Rasul
terakhir, Muhammad Saw. Kenabian itu merupakan karunia dan rahmat
Allah. Tidak dikhususkan untuk satu kaum. Allah Swt. lebih mengetahui akan
diutus di daerah mana seorang Rasul/Nabi itu. Maka, tidak benar perkataan
Yahudi yang mengklaim, Sesungguhnya risalah itu hanya milik kami, bukan
orang lain. Karena kami adalah anak Allah dan yang paling disenangi Allah.
Kami adalah bangsa yang terpilih.
Penjelasan Ayat

....          
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Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan
kepada keturunan keduanya kenabian dan Al-Kitab…. (QS Al-Hadîd [57]: 26)
Allah mengutus Nuh sebagai bapak manusia kedua kepada kaumnya,
dan Nabi Ibrahim kekasih Yang Maha Penyayang, Bapaknya para Nabi dan
bangsa Arab. Risalah dan kenabian didapati pada keturunan-keturunannya.
Setiap Nabi memiliki hubungan silsilah dengan keduanya. Allah tidak pernah
mengutus seorang Rasul, atau Nabi, kecuali berasal dari keturunannya.
Demikian pula kitab yang diturunkan-Nya. Allah tidak pernah menurunkan kitab
atau wahyu kepada manusia, kecuali dari silsilah keduanya.

      ...
… maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara
mereka fasik. (QS Al-Hadîd [57]: 26)
Keturunan mereka terbagi dua bagian. Sebagian dari mereka termasuk
orang-orang mendapat hidayah kebenaran dan petunjuk jalan yang lurus.
Sebagian besarnya keluar dari batas-batas yang ditetapkan Allah serta menolak
taat kepada-Nya. Ini adalah sesuatu yang sunatullah, terjadi pada semua
Nabi. Dan ini menjadi dalil atau bukti, penyimpangan dan menjauh dari nilainilai kebenaran selalu terjadi setelah ajaran itu diketahuinya dengan yakin,
dan sudah tersampaikan, serta hujjah pada mereka sudah terbukti jelas.

....     
Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-Rasul Kami ….
(QS Al-Hadîd [57]: 27)
Kemudian Allah mengutus beberapa orang Rasul dengan rentang waktu
yang lama dari satu Rasul ke Rasul yang lain. Seiring berjalannya waktu,
tibalah waktunya pada masa Nabi Isa a.s. Allah Swt. membahasnya secara
khusus karena begitu masyhurnya pada masa turunnya wahyu, seperti
dituturkan potongan ayat berikut:

....      ...
… dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan
kepadanya Injil …. (QS Al-Hadîd [57]: 27)
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Allah menghubungkan silsilah Rasul kepada Nabi Isa a.s. dan
mewahyukan kitab Injil kepadanya. Ajarannya mengandung pokok-pokok
syariah, dan merupakan penyempurna kitab Taurat. Allah menerangkan
beberapa sifat para pengikut Nabi Isa a.s.:

         ...
....           
...dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa
santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah.
Padahal, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka
sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah,
l al u mereka tidak memel iharanya dengan pemeli haraan yang
semestinya. (QS Al-Hadîd [57]: 27)
Allah menjadikan para pengikutnya, kelompok Hawariyyun dan para
penolongnya, memiliki kelembutan hati, tabiat santun, dan saling mengasihi.
Berbeda dengan kaum Yahudi, yang memiliki watak keras, senang menzalimi
orang lain, seperti dinyatakan dalam QS Al-Nisâ‘ (4): 160.
Ciri lain pengikut Isa a.s., mereka mengada-adakan sistem rahbaniyah
dalam versi mereka. Allah tidak mensyariatkan dan menyuruhnya. Mereka
terlalu berlebihan dalam peribadatan. Mereka terlalu keras terhadap diri
mereka. Pada gilirannya, menyebabkan kesulitan, baik dalam hal makanan,
minuman, maupun perkawinan. Mereka mengisolasi diri dari hiruk pikuk
dunia. Memutuskan beribadah di goa-goa dan tebing-tebing. Baju yang
dipakainya terbuat dari bahan kasar. Mereka senantiasa mendekatkan diri
kepada Allah Swt.
Menurut Ibnu Katsir (VIII: 29), terkait potongan ayat illâ ibtighâ‘a
ridhwânallâh, ada dua pendapat. Pertama, menurut Sa’id Ibnu Jubair dan
Qatadah, mereka bertujuan mencari keridaan Allah. Pendapat kedua, Allah
tidak mewajibkan hal itu, namun mewajibkan mereka mencari rida Allah.
Awalnya, tujuan rahbaniyyah itu dalam rangka mencari keridaan
Allah, seperti dikemukakan Sa’id dan Qatadah. Namun, dalam kenyataannya,
niat itu tidak dipelihara dengan benar. Pokok-pokok ajarannya tidak dijaga.
Bahkan, mereka sendiri merusak sistem yang dibuatnya. Mereka terlalu banyak
melakukan kerusakan. Seperti ingkar kepada agama Nabi Isa a.s. yang
sebenarnya, menganut trinitas, dan masuk ke agama para raja yang telah
mengubah dan mengganti ajaran aslinya (Al-Maraghi, XXVII: 186).
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Hal inilah, menurut Al-Maraghi (XXVII: 186), menyebabkan mereka
dicela atas dua hal:
(1)
Mengada-adakan dalam masalah agama yang tidak pernah diperintah
Allah Swt. sama sekali.
(2)
Mereka tidak menegakkan apa yang telah diwajibkan oleh mereka
sendiri, yang mereka anggap sebagai upaya mendekatkan diri kepada
Allah.
Dalam sebuah hadis Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas’ud, dikisahkan
dialog antara Ibnu Mas’ud dengan Rasulullah Saw. terkait dengan rahbaniyyah:
Wahai Ibnu Mas’ud…! Rasulullah Saw. berkata kepadaku.
Labbaik ya Rasulullah…., jawab Ibnu Mas’ud.
Tahukah kamu bahwa Bani Israil itu terpecah belah hingga tujuh puluh
dua10 kelompok?, sabda Rasul.
Tak ada yang selamat, kecuali tiga kelompok yang menegakkan agama di
antara penguasa dan rakyat yang tertindas setelah datangnya Nabi Isa
Ibnu Maryam.
Dia mengajak kepada agama Allah, dan agama Nabi Isa Ibnu Maryam.
Rakyat yang tertindas melawan, lalu dibunuh, kemudian bersabar dan
akhirnya selamat.
Lalu, kelompok lainnya, yang tidak memiliki kekuatan berperang
menegakkan kebenaran di antara para penguasa dan rakyat yang
tertindas. Mereka mengajak kepada agama Allah dan agama Nabi Isa
Ibnu Maryam, lalu dibunuh, dipotong dengan gergaji, dibakar dengan
dengan api, lalu dia bersabar dan akhirnya pun selamat.
Kemudian sekelompok lainnya yang tidak memiliki kekuatan berperang,
tidak juga mempunyai kemampuan menegakkan kebenaran dengan adil lalu
dia pergi menyepi ke gunung, terus menerus beribadah dan menjadi rahib.
Mereka inilah yang disebut Allah Swt. dalam potongan ayat berikut:

....    ...
…(dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah. Padahal Kami tidak
mewajibkannya kepada mereka)…. (QS Al-Hadîd [57]: 27)
Selanjutnya, Allah menerangkan bahwa pahala akan diberikan kepada
orang-orang beriman.

         ...
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... maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara
mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
(QS Al-Hadîd [57]: 27)
Allah memberikan ke dalam hati orang-orang Mukmin keimanan yang
benar. Mereka berhak memeroleh pahala karena keimanannya. Pada awalnya,
seperti dikisahkan hadis di atas, para rahib termasuk kelompok yang selamat.
Namun, seiring dengan waktu, mereka banyak melakukan pemyimpangan.
Sebagian besar di antara mereka banyak yang berbuat fasik, ke luar dari
batasan aturan Allah dan menolak taat. Mereka memakan harta manusia
dengan cara yang batil. Cara peribadatannya pun menyimpang.
Al-Hafizh Abu Ya’la (dari Anas Ibnu Malik r.a.) meriwayatkan. Rasulullah
Saw. telah bersabda,
Janganlah terlalu menekan dirimu sendiri lalu akhirnya akan menyebabkanmu
mengalami kesulitan. Sesungguhnya kaum yang terlalu menekan dirinya sendiri
maka (aturan yang dibuatnya sendiri) akan membuat sulit. Mereka itulah
yang tempat tinggalnya di lereng–lereng gunung dan biara-biara seperti yang
dinyatakan dalam potongan ayat ini:

    
(dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah. Padahal Kami tidak
mewajibkannya kepada mereka) (Hadis riwayat Abu Dawud, XIV: 203)
Berdasarkan riwayat Ahmad dari Anas Ibnu Malik, Nabi Saw. bersabda,
Setiap Nabi itu ada sistem kerahiban, dan kerahiban dalam umat ini
(Islam) adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. (Ahmad, XXIX: 193)
Kemudian Allah menyebutkan pahala orang-orang yang beriman kepada
Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad Saw. dengan firman-Nya sebagai berikut:

          
           
Hai orang-orang yang beriman (kepada para Rasul), bertakwalah kepada
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan
rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya, yang
dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hadîd [57]: 28)
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Orang-orang Mukmin dari kalangan Ahli Kitab, baik Yahudi maupun
Nasrani, meyakini kebenaran adanya Allah Swt., keesaan-Nya, serta
kebenaran Rasulullah Saw. Takut kepada Allah dengan meninggalkan apa
yang dilarang dan menunaikan apa yang diperintahkan. Percaya kepada
kerasulan Muhammad Saw. setelah percaya dan beriman kepada RasulRasul sebelumnya. Maka, Allah akan menambahkan satu pahala lagi dan
menjadikan cahaya keimanan menuntun ke jalan yang benar, jalan yang
lurus. Dengan keimanan itu, mereka mendapat hidayah untuk kehidupan di
akhirat. Hidayah yang dapat membukakan mata hati orang buta serta orangorang bodoh di kehidupan dunia. Allah akan mengampuni segala kesalahan
terdahulu. Allah itu Maha Pemberi ampunan dan rahmat.
Inilah yang dijanjikan Rasulullah Saw. kepada orang-orang beriman
setelah mereka beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Hal ini mengandung
maksud tiga macam, yaitu berlipatnya pahala, menjadikan cahaya penerang
ke jalan keselamatan, dan ampunan atas dosa dan kesalahan.
Bukhari-Muslim (Syaekhan) mengeluarkan hadis dari Abu Musa AlAsy’ari. Rasulullah Saw. telah bersabda, “Tiga kelompok yang akan diberikan
pahala dua kali, yaitu seseorang dari kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada
Nabinya dan beriman kepadaku; baginya diberikan dua pahala. Seorang
hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya; baginya
diberikan dua pahala pula. Seorang laki-laki yang mendidik hamba sahaya
perempuan. Diperbaguslah pendidikannya, lalu dimerdekakan, dan akhirnya
dinikahinya; baginya ada dua pahala.”
Allah menolak klaim kaum Yahudi yang menganggap nubuwah
dikhususkan untuk mereka, dengan Firman-Nya sebagai berikut:

            

           
(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahwa
mereka tiada mendapat sedikit pun karunia Allah (jika mereka tidak beriman
kepada Muhammad), dan bahwa karunia itu adalah di tangan Allah. Dia
berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai
karunia yang besar. (QS Al-Hadîd [57]: 28)
Bertakwalah kepada Allah. Berimanlah kepada tiga perkara yang telah
dijelaskan di muka, supaya orang-orang yang tidak bertakwa dan beriman
dari kalangan Ahli Kitab mengetahuinya, dan memastikan kebenaran atas
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penolakan apa yang telah Allah berikan, dan tidak akan diberikan apa yang
dihalangi Allah.
Sesungguhnya, mereka bukanlah penentu pemberi sebagian karunia
Allah yang dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepada Muhammad
Saw. Bukan pula penentu penghalang karunia yang diberikan kepada yang
berhak seperti kenabian, risalat dan lain-lain.
Sesungguhnya, karunia dan sebagian kenabian, ilmu, ketakwaan itu
berada di tangan Allah. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki seperti yang
diberikan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan umatnya, dari
sebagian limpahan agama Islam. Allah itu Maha Luas karunia-Nya.
Pemberiannya dan kebaikannya banyak diberikan kepada hamba-hamba-Nya
yang dikehendaki.
Kesimpulannya, keimanan ahli Kitab kepada Taurat, Injil, Nabi Musa,
dan Nabi Isa, tidaklah cukup dan tidak memberi manfaat sedikit pun, selama
tidak beriman kepada Nabi saw., penutup para Nabi.
Hikmah dan Pesan
Hikmah yang dapat dipetik dari uraian di atas, Nabi Ibrahim dan Nabi
Nuh merupakan dua Nabi dan bapak manusia. Dari keduanya, lahirlah
keturunan Nabi. Semua Nabi mempunyai silsilah keturunan yang mengerucut
kepada dua orang Nabi ini. Sekalipun demikian, bukan menjadi jaminan seluruh
keturunanannya beriman kepada Nabinya.
Banyak juga di antara mereka yang menyimpang, seperti melakukan
rahbaniyyah yang tidak diperintahkan Allah. Awalnya, diniati mendekatkan
diri kepada Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, niat awal itu berubah,
berganti dengan penyimpangan. Maka, ketika ajaran Islam yang disampaikan
Nabi Muhammad Saw. datang, mereka mengimaninya, mereka akan mendapat
dua pahala. Satu pahala karena mereka beriman kepada Nabinya. Satu pahala
lagi disebabkan beriman kepada Nabi Muhammad Saw. Karena pokok yang
disampaikan Nabi Muhammad Saw. dengan Nabi-Nabi sebelumnya memiliki
kesamaan, yaitu tauhidullah.
Adapun pesannya yang perlu dijadikan sebagai bahan perenungan
adalah sebagai berikut:
(1)
Allah telah mengutus Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Nuh a.s. Keduanya
sebagai bapak keturunan para Nabi yang menerima kitab samawi, yaitu
kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Di antara mereka, ada yang
beriman. Namun, sebagian besar dari mereka kafir dan keluar jalur,
tidak menaati Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa keturunan tidak

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Hadîd

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

415

menjamin kesalehan seseorang sekalipun keturunan Nabi.
Keturunan mereka yang menjadi Nabi seperti Musa, Ilyas, Daud,
Sulaeman, Yunus, dan lain-lain. Nabi Isa Ibnu Maryam adalah salah
satu keturunan Nabi Ibrahim dari garis ibunya. Kitabnya adalah Injil.
Allah menjadikan para pengikutnya dan kaum Hawariyyun memiliki hati
yang lembut, santun, welas asih, saling menyayangi dan mencintai.
Sifat ini dimiliki karena pengaruh ajaran Injil yang menyuruh supaya
saleh dan meninggalkan perbuatan yang menyakiti orang lain.
Para pengikut Isa mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Allah tidak
mewajibkan dan menyuruhnya. Awalnya memang untuk mendekatkan
diri kepada Allah. Namun, ternyata tidak dijalankan dengan benar.
Mereka hanya mencari-cari kepemimpinan di kalangan manusia, dan
memakan hartanya seperti yang telah dinyatakan di dalam salah satu
ayat Al-Quran.
Awalnya, Allah memberikan pahala kepada orang beriman dari pengikut
Nabi Isa dan yang mengada-adakan rahbaniyyah. Namun, para pengikut
muta’akhkhirin banyak mencari perlindungan kaum fasik yang melanggar
batasan Allah serta tidak menaatinya. Ingkar kepada ajaran Nabi Isa
a.s., Nabi Musa a.s. dan Nabi Muhammad Saw. Sedikit sekali yang
sengaja turun dari goa, tebing, dan lereng gunung, datang menemui
Nabi Muhammad Saw. untuk beriman.
Ayat wa rahbaniyyat(un) ibtada’uuha menjadi dalil bahwa setiap
perbuatan baru adalah bid’ah. Seyogianya bagi orang yang mengadaadakan kebaikan, tetap melaksanakannya dengan benar dan tidak
melakukan pemyimpangan atau berbuat sebaliknya. Ini juga menjadi
dalil mengasingkan diri dari khalayak di lereng-lereng gunung atau
pondok-pondok hukumnya sunat ketika zaman sudah rusak dan
kejujuran serta persaudaraan sudah berubah.
Allah memerintah kepada orang Mukmin dari Ahli Kitab supaya bertakwa
kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan mengikuti perintah
dan menjauhi larangannya, beriman kepada Nabi Muhammad Saw.
supaya mendapat dua pahala.
Allah telah menjadikan cahaya, yaitu keterangan dan hidayah yang
membawa kebenaran di kehidupan dunia dan cahaya yang menerangi
jalan kebenaran, yang di hari kiamat akan membawa kepada surga.
Mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Ini janji Allah yang akan
dipenuhi pada tiga urusan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
yaitu berlipatnya pahala, menjadikan cahaya, serta pengampunan dosa.
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Allah ingin menunjukkan bahwa risalah dan kenabian bukan khusus
diturunkan bagi mereka saja. Pemberian karunia ini menjadi
kewenangan Allah, yang diberikan kepada hamba-hamba yang
dikehendaki-Nya. Bukan di tangan mereka. Karena Allah itu Maha
Pemberi karunia yang besar, di antaranya memberikan nubuwat
kenabian, syari’at, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw.
Ahli Kitab diperintahkan beriman kepadanya sebagai penutup Nabi yang
terakhir.
***

Catatan Akhir
1

Proses Mengerasnya Hati

               
             
Dengan hat,i manusia mengenal Allah, mendekat kepada Allah, berkarya karena Allah.
Melalui hatilah tersingkap apa yang ada di sisi-Nya. Sedangkan anggota tubuh berfungsi
sebagai pengikut, pembantu, dan sarana bagi hati. Hati akan diterima di sisi Allah jika ia
selamat dari pengambilan sesuatu selain Allah (menyekutukan Allah). Hati akan berbahagia
jika dapat menyucikannya, akan rugi dan sengsara jika mengotorinya, taat yang sebenarbenarnya kepada Allah. Ketika manusia melakukan ibadah, maka hatinya akan bercahaya.
Sedangkan orang yang berbuat dosa, ragu-ragu terhadap Allah, yang hanya beorientasi
untuk jamani-nya saja, ia telah berbuat jahat dalam hidupnya, dan berbuat zalim. Manusia
yang dapat mengenal dirinya ia telah mengenal jiwanya, siapa yang mengenal jiwanya
berarti ia telah mengenal Tuhannya. Sebaliknya, siapa yang tidak tahu dirinya, ia tidak
tahu jiwanya, dan jika ia tidak tahu jiwanya, ia tidak tahu Tuhannya. Maka, siapa yang
tidak mengenal hati dan jiwanya, maka ia pun tidak dapat mengenal orang lain. Karena
kebanyakan manusia yang tidak mengenal hati dan jiwanya, maka terhalanglah antara
dirinya dan jiwanya, karena sesungguhnya Allah akan meliputi sesorang dengan hatinya,
tipu dayanya, karena ia sendiri telah menghalangi untuk musyahadah dengan Allah,
meghalangi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal sifat-sifat-Nya dan bagaimana
ia dapat berhubungan dengan Allah Yang Maha Rahman, ia telah mengikuti hawa nafsunya
ke tingkat yang paling rendah, merendahkan diri pada ajakan setan. Al-Ghazali, Jilid IV,
(t.t.: 3) QS. Al-Baqarah, 2: 10; QS. Al-Nisâ’, 4: 108, 143.
Ilmu jiwa modern menetapkan bahwa figur seorang hipokrit (munafik) adalah sosok
seorang yang sedang sakit, yang terbelah pada dirinya, seolah dua figur atau profil yang
saling bertikai di dalam satu tubuh. Satunya menggambarkan berdasarkan tampilantampilan eksoterisnya, yang bisa terlihat dan terdengar oleh siapa saja, seperti halnya
pakaian, senyuman, dan perkataan. Sedangkan, yang lainnya mencerminkan sifat-sifat
dalamnya atau muatan esoterisnya, yang tidak dapat diketahui oleh siapa pun.
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Faktor pemicu sifat thipokrit adalah karena “takut” dan “tamak”. Mencari muka merupakan
penyakit jiwa dan sosial yang berkembang subur bagaikan wabah penyakit di tengahtengah khalayak pada era kemunduran., yaitu masa di mana banyak orang justru menjauhi
dan mengendorkan pegangannya terhadap agamanya. Hal ini tidak lain karena lemahnya
iman, rasa takut, dan harapan mereka terhadap Allah. Sebaliknya, semakin kuatnya
keyakinan mereka terhadap kehidupan dunia (materi), bahkan sangat bernafsu untuk
meraihnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin penting dan tingginya (kedudukan)
di mata mereka, maka semakin bertambah pula rasa takut dan ketamakan mereka terhadap
apa yang dimilikinya, terutama harta dan jabatannya. (Abdushshamad, 2002: 315316).
Kalbu (hati) yang keras, al-Iqsa sama dengan al-khatmu dengan segala rahasianya,
disandarkan kepada Allah, terjadi karena kodrat-Nya, dan disandarkan kepada pemiliknya,
karena hati yang keras itu juga disebabkan oleh perbuatan orang kafir. Artinya, kerasnya
hati melalui proses panjang yang telah dilakukan pemiliknya. Q.S. Al-Maidah, 5: 13; alKahfi, 18: 28, al-Nisa, 4: 155 Menurut Imam Al-Qusyairi, orang yang tinggal di alam
kegelapan para penyerunya, adalah sama baginya, apakah ada juru nasihat yang
menasihatinya atau orang jahat yang membujuknya. Alasannya ialah bahwa Allah Ta’ala
telah mencabut barokah ketaatan dari dalam dirinya, sehingga ia tidak lagi menuruti
penyeru ke jalan kebaikan. (Haqqi Al-Buruzwi Juz I, 1995: 166)
Kata khatam dihubungkan dengan kata Allah dengan maksud mengingatkan bahwa nenek
moyang mereka menerima kebenaran, bagaikan sifat yang diturunkanm bukan sesuatu
yang diperoleh dari belajar. Isma’il Haqqi al-Bururuzwi Juz I (1995: 170, 243).
Khatam atau iqsa, adalah keadaan jiwa orang kafir, yang mendorong mereka untuk
mencintai kekafiran dan kemaksiatan, serta menganggap buruk keimanan dan ketakwaan
yang disebabkan oleh kesungguhan mereka dalam bertaklid, berpalingnya dari kebenaran,
sehingga kalbunya menjadi tidak berbekas lagi dengan peringatan, dan sama sekali tidak
dapat ditembus oleh kebenaran.
Ada tiga penyebab hati menjadi buta: menyuruh anggota badan untuk maksiat kepada
Allah; berpura-pura taatkepada Allah; dan bersandar kepada makhluk Allah. Apabila
mata hati telah dibutakan Allah, seseorang akan menghadap makhlukdan berpaling dari
Khaliq. (Al-Buruzwi, 1995: 169, 243)
2

Ada tiga tafsiran tentang ayat ini:
(1) Bahwa ayat ini berkenaan dengan tanah kering, mati yang tandus, lalu Allah
menurunkan hujan, sehingga jadi tanah perkebunan yang subur dengan berbagai
tanaman diatasnya.
(2) Bahwa ayat ini kiasan akan hati yang keras yang dihidupkan dengan zikir dan
tilawah. (At-Thobary, Al-Alusy, Ibnu Abbas dll)
(3) Ayat ini berfungsi merangsang penelitian daur hidup geologis dari bumi sejak
terbentuknya 4,5 milar tahun silam. Sejak bumi gersang yang tidak bisa dihuni
makhluk hidup, sampai jadi layak huni sekarang ini terbagi kedalam 6 zaman: Hadean,
Archean, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic, dan Cenozoic. Di mana awal kehidupan
terjadi setelah berakhirnya bombardemen meteor ke bumi 4 miliar tahun lalu, disusul
terbentuknya atmosfer kaya oksigen 2,3 milyar tahun lalu, dan munculnya tumbuhan
lalu binatang pertama. Era dinosaur berlangsung 230 juta tahun silam sampai
punahnya 65 juta tahun silam. Dan akhirnya muncul manusia kira-kira 2 juta tahun
silam. (sumber: Wikipedia, Internet web.)

3

Ayat ini memberi pemahaman dan kesadaran kepada umat manusia bahwa keberhasilan
dan musibah telah ditentukan Allah sebelumnya, sehingga ketika dia mengalami
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keberhasilan dalam kehidupannya tidak sombong dan membanggakan diri, dan jika
mengalami bencana, tidak tenggelam di dalam pendiritaan.
Dalam logotherapy, inti kehidupan adalah menemukan makna hidup. Dengan menemukan
makna hidup, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik
dalam kondisi senang ataupun sulit.
Ada tiga asas utama logotherapy dalam menemukan makna hidup, yakni:
Pertama, hidup itu tetap memiliki makna dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan
dan kepedihan sakalipun. Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, dan
berharga, dan didambakan serta memberi nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan
tujuan hidup. Setiap manusia selalu mendambakan hidupnya bermakna, dan selalu
berusaha mencari dan menemukannya. Makna hidup, apabila berhasil ditemukan dan
mengembangkannya, akan merasakan kebahagiaan sebagai ganjarannya sekaligus
terhindar dari keputusaan. Sebenarnya, makna hidup terdapat dalam kehidupan itu
sendiri; makna hidup terpatri didalamnya, baik dalam kehidupan senang ataupun susah
(Bastaman, Hal 37-38: 2007).
Kedua, setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tak terbatas untuk menemukan
makna hidupnya. Makna hidup dan sumber-sumbernya dapat ditemukan dalam
kehidupannya sendiri, khususnya pada pekerjaan dan karyabakti yang dilakukan, serta
dalam keyakinan terhadap harapan dan kebenaran serta penghayatan atas keindahan,
iman, dan cinta kasih. Selain itu, sikap tapat yang kita ambil atas penderitaan yang tidak
dapat diubah lagi merupakan makna hidup. Dalam hal ini mungkin pada suatu saat
harapan dan kebebasan secara fisik hampir sirna. Tetapi, setiap manusia pada dasarnya
masih tetap memilikinya, sekalipun hanya dalam pikiran, perasaan, cita-cita, dan anganangan semata-mata (Bastaman, hal 38: 2007).
Ketiga, setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap terhadap penderitaan
dan peristiwa tragis yang tidak dapat dielakan lagi yang menimpa diri sendiri dan lingkungan
sekitar, setelah usaha optimal yang dilakukannya, gagal. Tentu saja, dengan mengambil
sikap tepat dan baik. Sikap yang menimbulkan kebajikan pada diri sendiri dan orang lain
sesuai dengan nilai-nilai kemaknusiaan dan norma-norma lingkungan yang berlaku
(Bastaman. Hal 39: 2007). Ketiga hal ini merupakan inti dari setiap perjuangan untuk
memeroleh makna hidup.
4

Neraca (keadilan), Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 8), mendefinisikan kata “adil”,
(1) tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang
pada kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Kata “adil” berasal dari bahasa
Arab ‘adl yang pada mulanya berarti “sama”. Arti inilah yang menjadikan pelakunya “tidak
berpihak” dan pada dasarnya seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”, karena
baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Oleh karena
itu, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang (Shihab, 1997: 111).
Secara etimologis al-‘adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan
yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-‘adl adalah al-qisth, al-mitsl
(sama bagian atau semisal). Adapun secara terminologis, “adil” berarti menyamakan
sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran sehingga sesuatu itu
menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan Ibnu
Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali) menyatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu
yang tersembunyi, motivasinya semata-mata takut kepada Allah Swt. (Ensiklopedi Hukum
Islam, I ABD, 1999: 25).
Al-Quran mengungkapkan adil dengan kata-kata al-‘adl, al-qisth, al-mîzân (QS Al-Nisâ`
[4]: 135; QS Al-Mâ`idah [5]: 8; QS Al-Hadîd [25]). ‘Adl yang berarti “sama”, memberi
kesan ada dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi
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persamaan. Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak
mengharuskan ada “persamaan”, karena bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak.
Jadi, kata “qisth” lebih umum daripada kata ‘adl dan karena itu pula ketika Al-Quran
menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, atau ibu bapak dan
kaum kerabat, kata qisth inilah yang digunakannya (QS An-Nisâ` [4]: 135) yang artinya
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kaum kerabatmu...” (Depag RI, 1995: 144). Sedangkan kata mîzân berasal dari akar kata
wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, mîzân berarti “alat untuk menimbang”.
Tetapi dapat pula berarti “keadilan”, karena di dalam bahasa kadang-kadang disebut
“alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu” (Shihab, 1997: 111-112).
Al-Quran menggunakan kata al-‘adl, al-qisth, dan al-mîzân dalam konteks perintah kepada
manusia untuk berlaku adil (QS Al-A’râf [7]: 29; QS Al-Nahl [16]: 90; QS Al-Rahmân [55]:
7-8). Ketika Al-Quran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakannya
hanya menggunakan Al-Qisth (QS. Âli ‘Imrân [3]: 18). Jadi Al-Quran membicarakan
aspek, obyek, dan makna keadilan sangat beragam. Keragaman ini mengakibatkan
keragaman makna keadilan. Di antaranya, adil berarti sama. Maksudnya di sini adalah
persamaan dalam hak (Shihab, 1997: 114-117). Hal ini dapat dilihat (QS Al-Nisâ` [4]: 58)
yang menyatakan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil...”.
Ayat ini membimbing para hakim untuk menempatkan para pihak yang bersengketa dalam
posisi yang sama. Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal:
Pertama, memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si terdakwa sehingga
mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.
Kedua, hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.
Ketiga, hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan
perkara di antara umat manusia berdasarkan ketentuan dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun
ijmak. Keempat, mengangkat orang yang mampu mengemban tugas untuk melaksanakan
sanksinya (Al-Maraghi, V, 1984: 71).
Al-Quran memberi contoh tentang putusan hakim yang adil, yakni dua orang yang
bersengketa yang datang kepada Nabi Daud a.s. untuk mencari keadilan. Salah seorang
di antaranya mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan yang
seorang lagi hanya memiliki seekor kambing. Pemilik sembilan puluh sembilan ekor kambing
mendesak supaya diberi pula yang seekor itu agar menjadi seratus. Nabi Daud tidak
memutuskan perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama,
melainkan menetapkan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku
zalim atas permintaannya itu (QS Shâd [38]: 21-24).
Adil selanjutnya dapat berarti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok
yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama
syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat
ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Informasi
ini dapat dilihat di dalam Al-Quran yang artinya: “Hai manusia, apakah yang telah
memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang
telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuh) mu seimbang (QS Al-Infithâr [82]: 6-7).
Adil juga berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu
kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini yang didefinisikan meletakan sesuatu pada
tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya
adalah “zalim” dalam arti pelanggaran terhadap pihak lain. Misalnya dalam Al-Quran
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Allah Swt. memerintah menghubungkan nama seseorang dengan nama ayahnya (QS
Al-Ahzâb [33]: 5). Demikian juga ilmuwan yang adil akan memberikan kesaksian atas
keesaan Allah, seperti kesaksian para malaikat dan kesaksian Allah sendiri (QS Âli
‘Imrân [3]: 18). Jadi, keyakinan akan keesaan Allah adalah suatu bentuk keadilan
terhadap Allah. Kemudian Al-Quran menggambarkan orang yang memerintah dengan
adil dan berjalan pada jalan yang benar adalah orang yang selalu mendengar dan
melihat, mendatangkan kebajikan, mampu melakukan sesuatu yang konkret, dan
bermanfaat kepada seluruh warga (QS Al-Nahl [16]: 76). Berbuat adil merupakan
perintah dari Allah untuk dilaksanakan (QS Al-A’râf [7]: 29). Perbuatan adil ini mendekati
takwa kepada Allah (QS Al-Mâ`idah [5]: 8). Ia harus ditegakkan terhadap diri sendiri,
ibu, bapak, kaum kerabat, kaya atau miskin (QS. Al-Nisâ’ [4]: 135).
Adil ada yang dinisbatkan khusus kepada Allah. Semua wujud tidak memiliki hak atas
Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya
mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh
makhluk itu dapat meraihnya. Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua
yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus difahami
kandungan firman-Nya yang menunjukkan Allah Swt. qâiman bi al-qisth (yang menegakkan
keadilan) (QS Âli ‘Imrân [3]: 18) atau ayat lain yang mengandung arti kebenaran-Nya
(QS Fushshilat [41]: 46) (Shihab, 1997: 116-117).
Allah mengutus para Rasul, menurunkan kitab dan timbangan, agar manusia dapat
menegakkan keadilan. Ia juga menciptakan besi agar dapat dimanfaatkan bagi keperluan
hidup manusia (QS Al-Hadîd [57]: 25). Ayat ini menyebutkan anugerah Allah yang dapat
menyatukan masyarakat manusia, yaitu kitab sebagai hukum dan tuntunan hidup manusia,
kemudian timbangan sebagai lambang keadilan dalam memutuskan, perkara dan besi
sebagai senjata hukum yang dapat memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan.
Besi merupakan unsur yang cukup banyak terdapat dalam kerak bumi, sekitar 5%. Ia
diberi simbol Fe (ferrum, dari bahasa Latin). Dalam Tabel Mendeleyev, ia masuk ke dalam
Grup 8 dan Periode 4 dengan nomor atom 26. Karenanya, logam ini diklasifikasikan
sebagai logam transisi.
Besi merupakan salah satu logam pengantar listrik dengan tahanan jenis 96.1 nÙ·m pada
suhu 20 °C, serta pengantar panas dengan daya hantar 80.4 W/m.K (300 K). Daya muai
logam ini pada suhu 25 °C adalah 11.8 µm/m.K. Logam yang berfasa pejal ini mempunyai
densitas 7.874 g/cm. Suhu titik leburnya 1538° C dan titik didihnya 2862° C.
Besi alami terdiri atas empat isotop, yaitu: 54Fe yang menyusun 5,845%; 56Fe – 91,754%,;
Fe – 2,119%; 58Fe – 0,282%. Isotop 54Fe merupakan isotop radioaktif dengan masa
paro >3.1×1022 tahun. Ketiga lainnya merupakan isootop yang stabil. Ada satu isotop
lagi yaitu 60Fe yang merupakan radionuclide yang telah punah dengan masa paro 2,6 juta
tahun. Yang kini menjadi perhatian khusus para ilmuwan nuklir adalah isotop 56Fe.
57

Besi murni berkristal tunggal merupakan logam lunak, lebih lunak dari aluminium. Kekerasan
(hardness) logam ini sekitar 4 pada skala Mohs. Ia dapat menjadi lebih keras karena
dipadukan dengan unsur atau logam lain.
Besi dan paduannya (baja) merupakan bahan logam feromagnetik yang banyak digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Besi segar berpermukaan mengkilap dan berwana abu-abu
perak ini bila telah teroksidasi membentuk warna merah atau coklat karena tertutup oleh
oksida ferrik atau karat. Pemaduan besi dengan logam lain dengan jumlah yang memadai
(sampai beberapa %) dan karbon dihasilkan baja, yang meningkatkan kekerasannya
sampai 1000 kali dari besi murni.
Besi murni jarang terdapat di alam karena ia mudah sekali berkarat. Untuk mendapatkannya
oksigen harus diambil dari mineral besi seperti hematit (Fe2O3) dengan cara reaksi kimia.
Sifat besi murni yang lunak dapat ditingkatkan dengan cara memadukan dengan unsur
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logam lain serta unsur non-logam seperti karbon dan silikon.
Sifat mekanis besi diukur dengan beberapa macam uji kekerasan seperti Brinell test,
Rockwell test, atau uji kuat tegangan (tensile strength tests). Pengukuran itu menunjukkan
bahwa sifat mekanis tergantung pada kemurnian logam. Besi murni berkristal tunggal
lebih lunak dari aluminium. Penambahan hanya 10 ppm karbon akan meningkatkan
kekuatan dua kali lipat. Kekerasan akan dengan cepat meningkat dengan kandungan
karbon sampai 0.2% dan jenuh pada ~0.6%. Besi hasil industri yang paling murni (sekitar
99.99%) mempunyai kekerasan 20–30 pada skala Brinell. Berdasarkan uji kekerasan itu
dikenal berbagai macam jenis besi/baja.
Besi tempa (wrought iron) pertama yang digunakan orang pada zaman pra-sejarah
berasal dari meteorit. Peleburan besi pada awalnya mulai pada milenium kedua SM.
Artefak dari peleburan besi terjadi d India dari 1800-1200 SM, dan di Levant dari 1500 SM
(peleburan di Anatolia atau Kaukasus). Ketika manusia mulai menggunakan besi sebagai
peralatan untuk menunjang hidupnya, zaman itu disebut zaman besi.
Besi cor (cast iron) dihasilkan pertama di China pada 550 SM, sedangkan di Eropa pada
zaman petengahan. Selama zaman pertengahan, di Eropa, untuk memproduksi besi
tempa dari besi cor (dikenal sebagai besi gubal, pig iron) digunakan peralatan yang
memakai arang kayu (charcoal) sebagai bahan bakar.
Baja (dengan kandungan karbon lebih sedikit dari besi bugal tetapi lebih banyak dari besi
tempa) diproduksi pertama kali dengan cara yang sangat sederhana. Baru pada abad 17
ditemukan metode baru untuk menghasilkan baja. Dalam Revolusi Industri, metode baru
untuk menghasilkan bar iron tanpa arang kayu ditemukan dan kemudian digunakan untuk
menghasilkan baja. Pada akhir 1850-an, Henry Bessemer menciptakan proses baru
pembuatan baja, yang melibatkan penghembusan udara melalui besil bugal meleleh,
untuk menghasilkan mild steel. Penemuan ini dan proses beikutnya tidak lagi dihasilkan
besi tempa.
Beberapa jenis besi atau baja yang kini dikenal adalah sebagai berikut:
Besi bugal (pig iron) mengandung karbon 3,5–4,5%, dengan sejumlah pengotor lain
seperti belerang, silikon, dan fosfor. Ia merupakan tahap antara dari biji besi menjadi
besi cor (besi tuang).
Besi cor (besi tuang) mengandung karbon 2-4%, 1-6% silikon, dan seikit mangan. Pengotor
yang ada pada besi bugal yang berpengaruh jelek terhadap sifat2nya seperti belerang
dan fosfor telah dikurangi sampai tingkat yang memadai. Besi cor mempunyai titik lebur
berkisar antara 1420-140 K yang lebih rendah
Besi tempa mengandung kabon kurang dari 0,25%. Jenis ini kuat, temempa, tetapi tidak
terlebur (fusible) sebagaimana besi bugal. Bila dikikir pada tepiannya akan cepat habis.
Besi tempa dicirikan oleh adanya benang-benang halus dari terak yang terperangkap
dalam logam. Ia lebih tahan karat daripada baja. Kini jenis ini telah digantikan oleh baja
lunak untuk besi tempa tradisional dan pandai besi. Baja lunak lebih mdah berkarat
daripada besi tempa, tetapi lebih murah dan lebih banyak tersedia.
Baja karbon mengandung karbon 2,0% atau kurang dengan sedikit mangan, belerang,
fosfor, dan silikon.
Baja paduan mengandung beberapa jenis paduan unsur seperti karbon, kromium, vanadium, molibdenum, nikel, wolfran, dsb. Kadar paduannya meningkatkan ongkosnya
sehingga hanya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Perkembengan teknologi dalam
metalurgi telah dapat menghasilkan paduan besi yang disebut baja HSLA (high-strength
low alloy steel). Jenis baja ini mengandung sedikit campuran tetapi menghasilkan kekuatan
besar dengan harga minimal.
Di alam, sebagai bahan tambang, bahan besi terdapat dalam bentuk beberapa jenis
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mineral besi seperti magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), siderit (FeCO3), ilmenit (FeTiO3),
dan lainnya. Selain itu, besi juga memiliki bersamaan dengan logam lain yang secara
ekonomis dapat ditambang bila unsur lain itu layak tambang.
Tipe endapan biji besi yang layak tambang adalah magmatik, metasomatik sentuh, malihan,
lateritik, endapan atau palser.
Besi sebagai ion Fe2+ (ferrous ion) banyak digunakan dalam kehidupan organisme.
Kekurangan besi dalam tubuh manusia akan mengakibatkan anemia. Pada binatang,
tumbuh-tumbuhan, dan jamur besi, biasanya terdapat dalam bentuk ion menjadi komplek
heme, komponen yang sangat utama dalam protein cytochrome.
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Harun a.s., 216
Harun Al-Rasyid, 22
Harvey, William, 57
Hasan Al-Bashri, 22, 42
Hasan, 395, 396
Hasyim Ibnu Al-Qasim, 151
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Ibnu Jarir Al-Thabari, 255
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Musa, xvi, 4, 5, 36, 37, 38, 40, 61, 72,
153, 154, 156, 157, 414, 415
Muslim Ibnu Khalid, 159
Muslim, 18, 32, 51, 57, 81, 108, 119, 120,
127, 128, 130, 148, 149, 151, 152,

158, 163, 174, 181, 182, 186, 218,
222, 225, 247, 269, 296, 327, 334,
366, 366, 369, 392, 397, 413
Mustafa Al-Maraghi, 174
N
Nabighah, 89
Nasa’i, 108, 169
Nata, 284
Nuh a.s., xvii, 4, 163, 183, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 199, 200, 204,
205, 208, 408 (lihat: Nuh, 4, 5, 37,
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66, 72)
Amerika Serikat, 226 (lihat: AS, 56, 227;
Amerika, 230, 289)
Amerika Tengah, 289
Amerika, 230, 289
Anatolia, 421
Angina Taifun, 227
Arab Saudi, 120
Arab, 7, 9, 12, 27, 48, 91, 93, 97, 99, 120,
132, 137, 162, 174, 238, 315, 371,
418
Arafah, 377
Arasy, 126, 356, 359, 362
Arizona, 56
AS, 56, 227
Australia, 112
B
Bait Al-Ma’mur, 66, 72
Bambang Pranggono, 227, 345
Bandung, 226, 227
Bashrah, 22
Bessemer, Henry, 421
Big bang, 229, 287
C
Cairo, 226
Ceko, 249
China, 289, 421
D
Damascus, 226, 289

Daya nuklir kuat, 288
Daya nuklir lemah, 288
Dumas, 348
E
Elektromagnetik, 287
Eropa, 421
F
Filipina, 112, 113
Florida, 226, 290
G
Gelombang Ultrasonik, 228
Global Warming, 287
H
Halley, 344
I
India, 421
Indonesia, 112, 113, 418
Inggris, 226, 249, 348
Irak, 289
Iran, 162
Italia, 112, 287
J
Jahanam, 376 (lihat: Neraka Jahanam, 4,
12, 23, 65, 69, 70, 71, 73, 111, 152,
171, 221, 261, 264, 265, 313, 314,
332)
Jawa Barat, 112
Jawa, 348
Jazirah Arabia, 226
Jepang, 112, 113, 249
Jerman, 113

:: repository.unisba.ac.id ::

438

Tafsir Juz XXVIII

K
Kaukasus, 421
Kawul, 348
L
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Al-Mâ’idah, 111, 382, 417, 418, 420
Al-Ma’râj, 248
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