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TAFSIR JUZ ‘AMMA UNISBA, memperkaya khazanah Tafsir Al-Qur’an Juz ‘Amma
di Indonesia. Tafsir ini membekali dan mencerahkan para mujahid, mujtahid,
mujaddid dan muwahhid di masyarakat. Disusun oleh sejumlah pakar
pada berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unisba.
TAFSIR JUZ ‘AMMA UNISBA, menggunakan rujukan utama Tafsir Al-Munir
karya terkemuka, Wahbah Zuhaili, didukung rujukan puluhan kitab tafsir terkemuka.
Penafsiran menukik pada inti ayat, dilengkapi dengan catatan-catatan
sumber secara ekstensif, sehingga memudahkan pembaca melakukan penelusuran
informasi lebih lanjut pada sumber-sumber rujukan.
TAFSIR JUZ ‘AMMA UNISBA, sesuai dengan namanya, bercorak akademik (ilmiah).
Sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, akademisi, pemikir Islam
dan Masyarakat luas pada umumnya.
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Sebagian besar surat-surat pada Juz ‘Amma (Juz ke-30) adalah turun di Mekah
(Makiyah) yang ungkapan kata-kata dan kalimat-kalimatnya memerlukan
penafsiran yang cerdas dari para ahli baik dalam kaitan tekstual maupun kontekstual.
Tafsir Juz ‘Am’ma yang diluncurkan oleh Unisba ini merupakan prestasi para ahli
dalam berbagai bidang keahlian yang ada di Unisba.
Buku ini baik dan bermanfaat untuk dibaca.
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I. Al-Quran – Tafsir
1 Judul
II. Seri.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
(1)

:

(2 )

:

Pasal 72

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-masing paling singkat 1 (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 atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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(Edisi Revisi)

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat Allah
Swt., atas segala nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua. Salawat
dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Muhammad Saw.,
keluarga , dan sahabat, serta pengikut beliau.
Amma ba’du.
Kegemaran membaca Al-Quran, terutama di saat-saat tertentu, sangat
menggembirakan. Namun demikian, misi Al-Quran diturunkan adalah sebagai
petunjuk atau rambu, bukan sekedar dibaca. Artinya, Al-Quran seyogianya
dibaca, dipahami, dan diamalkan kandungannya. Kita sering kagum dengan
keindahan rambu-rambu itu (keindahan bacaan Al-Quran), meski tidak mengerti
maksudnya, demikian keluh seorang ulama.
Atas dasar itu, kami menyambut dengan gembira kehadiran Tafsir Juz
‘Amma Edisi Revisi ini, guna membuka wawasan umat terhadap isi/kandungan
Al-Quran, sehingga pada gilirannya, membawa pencerahan dan mendorong
prilaku sesuai tuntunannya (baca: Al-Quran). Tafsir Unisba ini juga memiliki
karakteristik tersendiri, yakni kupasan ayat tertentu dari sudut pandang disiplin
ilmu yang dibina di Unisba. Semoga karya ini menambah khazanah Tafsir AlQuran yang lebih dahulu beredar di Indonesia.
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Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada Yayasan Pendidikan Unisba dan kepada Bapak Prof. (em)
Dr. H.E. Saefullah Wiradipradja, SH., LL.M. yang telah memprakarsai dan
membantu kami, sehingga Tafsir Juz ‘Amma dapat terwujud, tak ketinggalan
pula ucapan terima kasih kami kepada Tim Tafsir Unisba yang telah bekerja
keras untuk mewujudkannya. Bagi Unisba, sebagai lembaga pendidikan tinggi,
karya “besar” ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, salah
satu tri dharma perguruan tinggi.
Akhirnya, semoga Allah Swt., menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang
terus mengalir pahalanya. Jazâkumullâh Khairan Katsîra.
Bandung, April 2011
Rektor,

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoeirie, MS., Sp. THT-KL(K)
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Puja dan syukur hanya tercurah kepada Allah Swt. semata, berkat
taburan rahmat dan inayah-Nya, penyusunan Tafsir Al-Quran Juz ‘Amma ini
dapat diselesaikan penulisannya setelah melalui liku-liku dan proses yang
panjang. Salam serta salawat tertengadahkan buat junjungan Nabi
Muhammad Saw., yang telah berjuang dengan segenap daya dan upaya
menyelamatkan umatnya dari zaman kejahiliyahan kepada cahaya Islam.
Merajut hari esok yang lebih baik melalui anyaman ayat-ayat-Nya
merupakan pangkal tolak berlabuhnya penulisan tafsir ini. Secercah butiran
karya ini diharapkan dapat menjadi cahaya terindah yang bisa mengurai makna
kehidupan.
Di usianya yang ke-50, kiprah dan sumbangan Unisba dituntut lebih
besar lagi dalam membangun masa depan umat. Karya ini merupakan salah
satu wujud dari pengamalan “Tridharma Perguruan Tinggi” dengan
karakternya yang khas, merefleksikan pengayaan kajian melalui pendekatan
multidisiplin. Hal ini selaras dengan tujuan Unisba yang menyuratkan misi,
melahirkan insan cendekia yang berpotensi menjadi mujahid (pembela
kebenaran), mujtahid (peneliti), dan mujaddid (pembaru). Laksana lentera
kecil yang digunakan musafir di malam hari, sekalipun baru satu juz yang
dapat diterbitkan Unisba, akan tetapi terang dan sinarnya mudah-mudahan
dapat menjadi petunjuk bagi perjalanan Unisba dan umat ke depan. Meski
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masih jauh ranah dari tujuannya, tetapi perjalanan ini merupakan tekad
yang tidak boleh surut dari hasratnya yang mulia, senada dengan Hymne
Unisba: Jaya Islam bahagia nanti, pastilah nyata.
Dipilihnya “Juz ‘Amma” sebagai sulaman awal dalam menyusun tafsir
Al-Quran, karena surahnya pendek-pendek; paling sering digunakan dalam
salat; serta paling banyak dihafal, terutama oleh para pemula belajar AlQuran. Hadirnya tafsir ini, semoga dapat memerkaya khazanah pustaka AlQuran yang dapat membantu umat dalam memahami kandungan maknanya.
Ide-ide segar yang ditampilkan, baik menyangkut isi maupun format tafsir,
sebagai upaya mencari suasana baru dalam memahami Al-Quran tanpa
mengabaikan kaidah penafsiran yang telah dilakukan para mufassir terdahulu.
Rujukan utama yang menjadi sandaran dalam tafsir ini adalah AlTafsîr Al-Munîr karangan Dr. Wahbah Zuhaili, yang didukung referensi berbagai
tafsir lainnya. Kemudian, dilakukan pengayaan oleh kontributor ahli yang
berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unisba, dengan memerhatikan
terminologi dan makna yang relevan. Pengayaan ini dimaksudkan sebagai
upaya mengurai lebih luas pesan Al-Quran dalam pertautannya dengan aneka
ragam disiplin dan perkembangan zaman (kontekstual).
Bersitan cahaya Al-Quran yang mampu mendialogkan mutiara
kebenarannya pada goresan pena para penemu teori ilmu pengetahuan dan
teknologi modern melalui ayat-ayat kauniyah-Nya, sekaligus dapat menjadi
isyarat bagi kemukjizatannya (i’jâz ’ilmî). Akselerasi perkembangan iptek
modern justru semakin menyemburatkan pembuktian kebenaran premis AlQuran tentang rahasia penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya
siang dan malam (lihat QS Âli Imrân [3]: 191). Sekalipun demikian, bukan
berarti Al-Quran merupakan kitab sains (lihat QS Al-Baqarah [2]: 2). Sebab,
Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. yang menyingkap tirai kebenaran yang
tampak maupun yang gaib serta menuntun manusia kepada jalan-Nya yang
lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat serta diridai-Nya.
Pada kesempatan berharga ini, perkenankan kami sampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyusun
tafsir ini, khususnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk
menyelesaikan tugasnya. Rintisan penulisan tafsir ini sebenarnya telah dimulai
sejak periode Rektor Unisba 1997 s.d. 2001. Tetapi, karena satu dan lain hal,
baru pada saat ini dapat terwujud. Embrio awal penulisan ini diinisiasi oleh
beberapa makalah, yang sebagian para penulisnya belum termasuk di dalam
deretan penyusun tafsir ini. Kepada Allah Swt. jualah seluruh darma bakti
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pembaca sekalian kami mohonkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat,
yang tiada henti-hentinya mengalirkan pahala di sisi-Nya, Amien.
Laksana ungkapan dalam sebuah peribahasa, “tak ada gading yang
tak retak”, tiada manusia yang luput dari salah dan kekhilafan. Demikian juga
tafsir ini, tiada mungkin terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Melalui
pintu hati yang selalu terbuka, sumbang saran dan kritik yang konstruktif
senantiasa kami nantikan kehadirannya. Kepada Allah Swt. jualah kami
berlindung dari kezaliman diri dan berserah diri kepada-Nya semata ihwal
segala apa yang telah diupayakan ini. ’Wallâhu a’lam bi al-shawâb’.
Billâhi fî sabîli al-haqq.

Rektor Unisba,

Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H., L.LM.
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Ucapan Terima Kasih
Segala rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Swt., setelah melalui jalan
berliku penuh dengan kerumitan, akhirnya revisi Tafsir Juz ‘Amma selesai
dikerjakan. Salam serta salawat dipanjatkan kepada junjungan Nabi
Muhammad Saw. yang telah berjuang mengantarkan umatnya kepada cahaya
keimanan dan hidayah Al-Quran, penuh rahmat dan tuntunan kehidupan yang
menyelamatkan.
Revisi tafsir Al-Quran ini dilakukan pada beberapa hal, antara lain:
penyempurnaan pengetikan, pengayaan pada isi dan kajian tafsir, catatan
kaki yang merupakan kontribusi keilmuan, kelengkapan indeks yang terdapat
pada akhir tulisan, dan koreksi kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran yang
terpotong terjemahnya atau teksnya. Pengerjaan revisi ini dilakukan melalui
beberapa readers, baik yang berasal dari tenaga ahli Unisba sendiri, maupun
yang datang dari luar Unisba yang ditunjuk.
Pada kesempatan yang baik ini kami ucapan terima kasih dan ucapan
penghargaan yang sedalam- dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa
bagi terealisasinya revisi Tafsir Juz ‘Amma Unisba ini. Ucapan terima kasih
dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan khususnya kepada:
Bapak Pengurus Yayasan dan Rektor Unisba yang telah memberi dukungan
sepenuhnya pada tugas ini. Demikian juga ucapan terima kasih, kami
sampaikan kepada Bapak Prof. (em) Dr. E. Saefullah Wiradipraja, SH., LL.M.
yang telah memprakarsai dan membantu kami, sehingga Revisi Tafsir Juz
‘Amma dapat terwujud. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada
Bapak Wakil Rektor I dan II serta para Dekan dan Direktur Pascas
arjana Unisba, Tim Revisi yang telah bekerja siang dan malam untuk
terselesaikannya penulisan perbaikan, dan semua yang telah berjasa yang
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tidak mungkin disebut satu persatu. Kepada Allah Swt. jualah semua
sumbangan dan dukungan Bapak/Ibu dan Saudara kami pasrahkan, semoga
mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dan mengalir sepanjang zaman
menjadi amal ibadah yang tiada putus-putusnya memberikan pahala.
Apabila dalam edisi revisi ini masih terdapat kesalahan atau kekhilafan,
tiada jenuh-jenuhnya kami membuka diri untuk selalu menerima koreksian
yang bersifat membangun. Tiada gading yang tak retak, itulah motto kami,
sehingga tiada kata akhir untuk selalu memperbaiki diri dalam upaya
mendapatkan hasil yang terbaik pada setiap kesempatan. Hanya kepada
Allah Swt. jualah kami persembahkan karya ini, mudah-mudahan tidak keluar
dari tuntunan yang dikehendaki-Nya, wallâhu a’lam bi al-shawâb.

Bandung, 8 April 2011

Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
KetuaTim
Dr. H. M. Wildan Yahya, M. Pd.
Ketua Pelaksana.
H. Agus Halimi, Drs. M. Ag.
Sekretaris
Hikmat Taofiq, S.Ag.
Nandang HMZ, Drs.
Anggota
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Pertanggungjawaban
Bismilâhirrahmanirrahim
Dengan ini kami nyatakan bahwa karya “Tafsir Juz ‘Amma” ini berangkat
dari kumpulan karya orisinal dosen-dosen Unisba, yang embrionya diangkat
dari Kajian Mingguan “Tafsir” Puskaji (Pusat Kajian Islam) Unisba. Dari
sekumpulan para penulis “Tafsir Juz ‘Amma” ini masih terdapat nama-nama
yang telah berkontribusi makalah, akan tetapi namanya belum tercantum,
mereka itu adalah:
 Prof. Dr. H.M.D. Dahlan
 KH. Agus Hakim
 KH. Dr. Miftah Faridl
 KH. Syamsuri Siddiq, Drs. MH.
 KH. Abdurrahman, Drs.
 KH. Abdullah Yusuf, Drs.
 H.C. Najmuddin, Drs., MH.
 H. Imam S. Hidayat, Drs., M.Pd.I
 H. Maman Suherman, Drs., M.Sc.
 HM. Rachmat Effendi, Drs., M.Ag.
 Dr. H. Irfan Safrudin, Drs., M.Ag.
 H.A. Rifai Hasbi, Drs., M.Ag.
 H. Komarudin Shaleh, Drs., M.Ag
 H. Asep Ramdan, Drs., M.Si
 H. Dedih Surana, Drs., M.Pd.
 Mujahid Rasyid, Drs., M.Ag.
 Layen Junaedi, Drs., M.Ag.
 Eko Subiantoro, Drs.
 Aep Saepudin, Drs., M.Ag.
Atas sumbangan makalah dan partisipasinya selama ini kami
sampaikan terima kasih. Jazâkumullâh khairan katsiran.

Ketua LSI Unisba,

Dr. H. Tata Fathurrahman, SH., MH.
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Mukadimah
Al-hamdu li Allâh al-ladzî nazzala Al-Qurân hudan li al-nâsi wa bayyinâtin
min al-hudâ wa al-furqân. Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh wa asyhadu anna
Muhammadan Rasûlullâh. Allâhumma shalli ’alâ Muhammad
wa ‘alâ âlihi wa bârik wa sallim.
Al-Nushûsh Al-Qurâniyah atau teks-teks Al-Quran tertulis dengan bahasa
Arab yang memiliki gaya bahasa tersendiri, sehingga orang Arab saat itu pun
tidak ada yang mampu menandinginya. Al-Quran adalah mukjizat Allah yang
diturunkan kepada Rasul Muhammad Saw.; mukjizat gaya bahasa yang
digunakan, mukjizat kandungan ayat-ayatnya, dan mukjizat hukum-hukum yang
tercantum di dalamnya.
Al-Quran adalah sumber ajaran dan sumber hukum. Untuk memahami
sumber ajaran Islam ini diperlukan kemampuan bahasa Arab dengan berbagai
macam ilmu bahasa yang berkaitan dengannya, ilmu-ilmu tafsir, hafal terhadap
surah atau ayat yang ada korelasi dengan pokok bahasan, mengetahui hadishadis yang berkaitan dengan ayat yang dibahas, bahkan kaidah-kaidah tafsir
yang sudah diakui keabsahannya oleh para pakar tafsir.
Orang yang mengerti bahasa Arab, bahkan orang Arab sekali pun yang
paham terhadap surah-surah dan ayat-ayat tersebut, belum tentu seluruh surah
atau ayat-ayat tersebut dapat dipahami dengan baik. Karena itu, zaman Rasul
pun para sahabat bertanya kepada Nabi untuk memahami surah atau ayat-ayat
tersebut.
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Setelah Rasul wafat, para sahabat sudah terbiasa mempelajari Al-Quran;
mereka mempelajarinya secara bertahap, yaitu mereka mempelajari sekitar
sepuluh ayat, menghafal, memaknai, dan mengamalkannya.
Di kalangan sahabat yang memahami tafsir, sekurangnya terdapat sepuluh
ahli, yaitu khalifah yang empat (al-Khulafa al-Rasyidin - Abu Bakar, Umar Ibnu
Khattab, Utsman Ibnu Affan, Ali Ibnu Abu Thalib) dan Ibnu Masud, Ibnu Abbas,
Ubai Ibnu Ka’ab, Zaid Ibnu Tsabit, Abu Musa Al-Asy’ari, dan Abdullah Ibnu
Zubair. Ini berarti, di kalangan sahabat pun, walaupun mereka sering bertemu
Rasul dan orang Arab yang mengerti bahasa Arab, tetapi dalam menafsirkan
Al-Quran memerlukan keahlian tersendiri. Para sahabat tidak bergeser dari itu
dan amat antusias dalam memahami Al-Quran; suatu ushwah yang amat
baik bagi generasi sesudahnya dan ternyata cara seperti ini merupakan cara
terbaik dan diikuti generasi tabiin. Demikian diriwayatkan Abdurrahman Sulami.
Karena itu, para tabiin pun melanjutkannya, sehingga memunculkan para
mufassir handal, antara lain: Mujahid, Atha, Ikrimah, Said Ibnu Zubair, dan
Thawus.
Seiring munculnya para tokoh tafsir, muncul pula kota-kota tempat
menimba ilmu. Sebut saja misalnya Madinah, Mekah, Kufah, Bashrah, Mesir,
dan kota-kota lainnya. Di era sekarang ini, tempat menimba ilmu, khususnya
dalam tafsir, amat banyak tersebar luas di negara-negara Muslim, baik Timur
Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, maupun Asia Tenggara, yang biasanya
terkonsentrasi di perguruan tinggi, bahkan di pesantren-pesantren sekalipun.
Di Saudi Arabia, ada Universitas Madinah, di Mekah, ada Ummul Qura;
di Riyadh, Universitas Muhammad bin Saud; di Mesir, ada Al-Azhar; di Sudan,
ada Universitas Umm Durman, Yordan dan Syria, ada universitas-universitas
Islam yang menjadi pusat kajian tafsir. Demikian pula di negara-negara Islam
yang ada di Afrika Utara, seperti Libya, Tunis, Maroko, dan Aljazair. Di Pakistan,
India, Malaysia, dan Indonesia, terdapat universitas-universitas Islam dengan
fakultasnya yang memiliki jurusan tafsir dan hadis.
Perkembangan penafsiran Al-Quran dari waktu ke waktu amat intensif,
sehingga bila dicermati, tidak ada kitab suci mana pun di dunia yang memiliki
pemeliharaan, penelaahan, dan penafsiran secara khusus kecuali Al-Quran.
Bahkan, dalam bahasa para ilmuwan Muslim dalam memahami Al-Quran ada
yang disebut dengan tafsir dan ada yang disebut takwil.
Tafsir diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas Al-Quran dari aspek
makna harfiah yang dikehendaki Allah sesuai dengan kemampuan manusia.
Dengan penafsiran ini diharapkan dapat dipahami, untuk selanjutnya
diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, utamanya ayat-ayat muhkamât.
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Adapun yang dikatakan takwil berkaitan dengan elaborasi makna-makna
Al-Quran ketika dari aspek makna harfiahnya dianggap tidak sesuai dengan
kenyataan yang seharusnya, seperti ayat-ayat mutasyâbihat. Umpamanya, ayat
Yad Allâh fawqa aidîhim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makna ini
sepertinya amat berat untuk diartikan secara harfiah, walaupun menurut ulama
mutaqaddimîn, tidak ada alasan untuk tidak diterima makna harfiah seperti ini
karena yang paling penting mengimaninya, bukan urusan kaif-nya (cara-caranya).
Namun, agaknya tafsir tersebut tidak mudah dengan hanya disebut tafsir tanpa
ada suatu pendekatan dan metode yang harus dilakukan. Memang, dalam AlQuran sendiri disebutkan ada ayat muhkamât (tegas pengertiannya) dan
mutasyâbihat (samar pengertiannya).
Jika mencermati bagaimana ulama dahulu mengodifikasi tafsir, metode,
dan warna dari penafsiran Al-Quran, maka teridentifikasi berbagai model
kodifikasi, pendekatan-pendekatan, dan metode. Pertama, model pendekatan
kodifikasi; ada pendekatan kodifikasi, yaitu tafsîr bi al-ma`tsûr atau tafsîr bi
riwâyah. Model pendekatan ini dengan menggunakan riwayat dari Nabi Saw.
sendiri dan sahabat, bahkan dari al-tâbiin bagaimana mereka menerima,
memahami, dan memaknai ayat-ayat tertentu atau lafal tertentu. Mereka enggan
ambil risiko apa pun tentang tafsir. Mereka bersikukuh atas hadis yang
menyatakan, Man qâla fi Al-Qurân bi al-ra`yi falyatabawwa` maq’adahu min
al-nâr. (HR Tirmidzi dari Ibnu Abbas). Artinya, barang siapa berbicara tentang
Al-Quran dengan pendapatnya, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka.
Dalam hadis lain disebutkan, Wa man qâla fi Al-Qurân bi ra`yihi fa ashâba,
faqad akhtha`a (HR Abu Daud dari Jundub). Artinya, barang siapa berbicara
tentang Al-Quran dengan pendapatnya, lalu benar, maka ia telah keliru. Ini
adalah bentuk kehati-hatian mereka dalam menafsirkan Al-Quran.
Kedua, pendekatan dengan tafsîr bi al-ra`yi atau bi al-dirâyah. Model
kodifikasi tafsir dengan menggunakan ijtihad ulama-ulama tafsir, baik ulama
klasik maupun modern. Penafsiran semacam ini merupakan penafsiran yang
sampai saat ini dan banyak tafsir dengan menggunakan kedua pedekatan ini,
sejak mutaqaddimîn dan muta`akhirîn. Tafsir karya Imam Al-Thabari, Ibnu
Katsir, Tanwîr Al-Miqbâs, dan lain-lain. Sementara itu, model pendekatan bi alra`yi tidak kurang banyaknya, seperti karya Imam Al-Fakhru Al-Razi, Tafsir AlBaidhawi, dan Tafsir Abu Su’ud.
Di samping itu, bila memerhatikan corak-corak penafsiran Al-Quran,
sebagaimana diungkap Quraish Shihab, bisa dikategorikan dengan corak-corak
sebagai berikut: (a) corak sastra dan bahasa; (b) corak filsafat dan teologi;
(c) corak penafsiran ilmiah; (d) corak fikih atau hukum; (e) corak tasawuf;
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dan (f) corak budaya dan kemasyarakatan. Tafsîr Al-Manâr dan Al-Marâghi
merupakan contoh pendekatan bahasa dan sosial yang banyak dibaca orang.
Masih belum cukup sampai di sini. Perlu direalisasikan segera ialah
corak pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan yang berkaitan dengan
kontekstualisasi kehidupan saat ini. Karena itu, ketika Tafsir Unisba ini digulirkan
sebenarnya bukan berarti kekurangan tafsir Al-Quran di masyarakat. Tafsir
ini sebagai upaya memerkaya khasanah tafsir yang sudah terbit di
kalangan masyarakat kita, baik tafsir yang menggunakan bahasa Arab, bahasa
Indonesia, maupun bahasa lainnya.
Di zaman modern sekarang, memahami Al-Quran belum cukup hanya
dengan pendekatan (al-Ittijâh) di atas, tetapi juga memerlukan metode atau
tharîqah yang meliputi metode maudhûî (tematik), ijmâlî (global-umum), tahlîlî
(analisis), dan muqarran (komparatif). Bahkan, pendekatan-pendekatan lain yang
lebih memudahkan pemahaman terhadap Al-Quran.
Departemen Agama tengah menyusun tafsir tematik yang meliputi tematema kontemporer saat ini, seperti kepemimpinan, ekonomi, kesehatan,
lingkungan, dan lain-lain. Para mufassir berusaha menafsirkan dengan berbagai
pendekatan, corak, dan metode.
Penafsiran bukan perkara mudah. Selain memerlukan metode, kaidah,
asbâb al-nuzûl, munâsabah antara surah dan ayat, juga harus mengetahui ayatayat lain. Mufassir sebaiknya seorang hafizh, hafal Al-Quran, sehingga yang
bersangkutan dapat menghubungkannya dengan ayat-ayat lain. Bahkan, hadishadis pun diperlukan untuk klarifikasi bagaimana Rasul dan para sahabat dulu
menafsirkannya, karena hadis juga berfungsi sebagai bayân (penjelasan) terhadap
ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada ayat yang mujmal (global), muthlaq
(mutlak), ’âm (umum), muhkam, dan mutasyâbih, yang semuanya memerlukan
bayân . Hadis itulah yang menjadi bayân-nya.
Memang, tidak semua ayat memerlukan penjelasan dari hadis. Karena
itu, Ibnu Abbas pernah menyatakan tafsir sebagai berikut: “(a) ada tafsir yang
menerangkan halal dan haram yang harus diketahui semua mukallaf; (b) tafsir
yang ditafsirkan oleh orang Arab dengan kekuatan bahasanya; (c) tafsir yang
ditafsirkan oleh ulama; dan (d) tafsir yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya”.
Akan tetapi, manusia, dalam hal ini para ulama dan ilmuwan, belum mampu
mengungkap semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini.
Unisba sebagai lembaga ilmiah yang memiliki visi: Unisba diharapkan
menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, pelopor pembaruan pemikiran, dan
pelaksanaan kehidupan beragama, serta pembina Iman berakhlak karimah yang
bermanfaat bagi diri sendiri, umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara
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itu, misi Unisba menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, membina kehidupan kampus yang dinamis, ilmiah, serta
mengembangkan lingkungan fisik dan sosial berlandaskan nilai-nilai Islam.
Adapun karakter dari dosen dan lulusannya sesuai dengan tujuan Unisba
itu sendiri, yaitu mujâhid (pejuang), mujtahid (peneliti), mujaddid (pembaru),
dan bila dimungkinkan sekaligus muwahhid (pemersatu), sesuai dengan Hymne
Unisba bahwa Islam sebagai agama pemersatu. Adalah selayaknya Unisba memiliki
tafsir secara khusus yang memiliki nilai tersendiri yang khas, yang disiapkan bagi
para dosen, karyawan, dan lulusannya, bahkan masyarakat luas yang
memerlukannya. Para mufassir, baik dari masa klasik maupun modern, berusaha
menafsirkan dengan berbagai pendekatan, corak, dan metode. Di sinilah para
dosen Unisba berusaha juga untuk menafsirkan Al-Quran ini dengan corak dan
metode yang dianggap tepat, sesuai dengan kemampuannya.
Sebagai perguruan tinggi Islam swasta di Jawa Barat yang sudah lama
berkiprah dalam mengembangkan studi Islam dan dakwah serta membina para
kadernya, sudah selayaknya perguruan tinggi memiliki Tafsir Al-Quran, sebagai
bagian dari tridarma perguruan tinggi yang menjadi amanahnya. Tafsir Al-Quran
yang secara khusus disusun para dosen Unisba merupakan keniscayaan, karena
bila dikaitkan dengan visi dan misi-Unisba di atas, ternyata memerlukan penafsiran
yang lintas disiplin, sesuai dengan fakultas dan jurusan yang ada. Penafsiran
seperti ini amat dimungkinkan selama tidak menyalahi kaidah-kaidah yang ada.
Namun, tentu idealisme dalam menafsirkan sungguh suatu harapan
yang dicita-citakan siapa pun, termasuk para pembaca. Akan tetapi, suatu hal
yang amat berat, maka segala kemampuannya. Karena itu, sebagai rujukan
utama, penafsiran ini Al-Tafsîr Al-Munîr karya Prof. Wahbah Zuhaili di samping
tentu tafsir-tafsir lain yang dianggap memiliki standar yang dinilai layak menjadi
rujukan. Al-Tafsîr Al-Munîr dalam penilaian tafsir Unisba, dapat dipahami,
baik oleh pemula maupun mereka yang sudah biasa dalam bidang keilmuan.
Bahasanya lugas, banyak contoh, mirip dengan tematik, analitik, dan sepertinya,
segalanya ada pada tafsir itu. Sementara itu, Al-Tafsîr Al-Munîr dapat dikatakan
serba-ada, sesuai dengan kata pengarangnya ketika memberi nama tafsir ini,
sebagai, “Al-Tafsîr Al-Munîr: Fî Al-Aqîdah wa Al-Syarîah wa Al-Manhaj.
Ada beberapa kelebihan Al-Tafsîr Al-Munîr ini. Pertama, sesuai
namanya, tafsir ini memberikan pencerahan, the illuminating interpretation.
Tafsir yang bukan hanya dari aspek isi dan substansi, tetapi dari aspek metode,
sistematika, dan penulisan. Metode yang mirip maudhûî (tematik), yaitu
setiap surah dipenggal-penggal berdasarkan kumpulan ayat tertentu,
yang selanjutnya menjadi topik tertentu. Dalam sistimatikanya, dimulai
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dengan penulisan ayat-ayat, penjelasan gramatika, penjelasan kata-kata
yang dinilai sulit atau memerlukan penafsiran, tafsir dan uraiannya (al-tafsîr
wa al-bayân), dan kesimpulan yang disebut dengan fiqhu al-hayât. Atas dasar
itulah, Tafsir Unisba disusun, sehingga mampu memberikan pencerahan pula
pada para pembacanya.
Walaupun demikian, untuk pertama kalinya, Tafsir Al-Quran ini,
baru sebatas Tafsir Juz ’Amma, karena dianggap memiliki urgensi tertentu
di masyarakat luas, khususnya bagi para pemula atau surah-surah pada
Juz ’Amma banyak dijadikan bacaan dalam salat oleh masyarakat luas,
termasuk di antaranya sebagai bacaan di sekolah-sekolah atau digunakan
oleh para pemula. Sebagai kelengkapan tafsir, ini pun diberi indeks agar
mudah mencari kalimat tertentu atau mencari terjemah tertentu dari katakata yang dianggap sulit. Ada sesuatu yang ingin ditampilkan dalam Tafsir
Unisba yang dinilai memiliki nilai tambah dari tafsir-tafsir yang ada.
Memang, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan kehati-hatian,
dalam arti, tidak keluar dari kaidah-kaidah yang sudah “mujma alaih”,
kesepakatan bersama, atau paling tidak disepakati jumhur (mayoritas)
kalangan ulama tafsir. Atas dasar inilah Tafsir Juz ’Amma Unisba
diupayakan dapat terhindar dari celaan tersebut. Maka tafsir ini diusahakan
sejalan dengan kaidah-kaidah tafsir yang direkomendasikan ulama tafsir
sebelumnya, walaupun di sana-sini pasti masih terdapat kekurangan dan
pengembangan.
Hanya Allah yang memiliki kebenaran mutlak, sementara manusia
hanya berusaha memahami kalimat-kalimat Ilahi, sesuai kemampuannya.
Mudah-mudahan Al-Quran ini sesuai dengan tujuan turunnya,
menjadi syifâ, rahmah, hudan, bayyinât, furqân, dan nûr. Demikianlah
sekelumit pendahuluan terhadap Tafsir Unisba yang mudah-mudahan
sesuai dengan tujuannya. Tak ada gading yang tak retak dan dalam hal
ini, kami penyusun hanya mohon ampun kepada Allah Swt. Wallahu A’lam
bi al-Shawâb.

Koordinator Kontributor Ahli,
Prof. Dr. H.M. Abdurrahman M.A.
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Surah Al-Naba`

Nama Surah
Surah Al-Naba` ‘terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surah-surah
Makkiyyah, yang diturunkan sesudah Surah Al-Ma’ârij. Kata Al-Naba` diambil
dari perkataan Al-Naba` yang terdapat pada ayat kedua surah ini. Disebut
juga Surah ‘Amma karena diambil dari perkataan ‘amma, yang terdapat
pada ayat pertama surah ini.
Dinamakan Al-Naba` karena mengandung berita (al-Nabâ`) penting
tentang kiamat: ba’ats (hari dibangkitkan dari alam kubur), dan nusyûr
(berkumpul). Fokus utama surah ini berkisar seputar peneguhan kepercayaan
terhadap ba’ats yang telah lama diingkari kaum musyrikin.
Latar dan Konteks
Diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, yang bersumber dari Hasan
Bashri. Ia berkata, “Ketika Muhammad Saw. diutus sebagai Rasul, para
penduduk Mekah bertanya tentang berita yang dibawa Rasul (kiamat).” Ayat
ini (QS Al-Naba` [78]: 1-2) turun berkenaan dengan peristiwa itu.
Orang-orang musyrik Quraisy ketika berkumpul dalam gedung
pertemuan, mereka yang berada di dekat Baitullah, sering membicarakan
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keadaan Nabi Muhammad Saw. dan Kitab Al-Quran yang dibawanya. Mereka
sering bertanya satu sama lain, “Apakah Muhammad itu seorang tukang
sihir, atau penyair, atau seorang tukang tenung, yang terkena pengaruh
buruk oleh berhala-berhala kita?” Mereka bertanya-tanya pula tentang AlQuran, apakah dia itu sya’ir atau mantera-mantera saja, masing-masing
mengemukakan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi
Muhammad Saw. dengan tenang menyampaikan seruan ayat-ayat Al-Quran,
memberi sinar penerangan kepada manusia pada jalan kebenaran.
Selain itu, mereka sering bercakap-cakap tentang hari berbangkit.
Hal ini sering menimbulkan perdebatan. Di antara mereka, ada yang
mengingkari dan beranggapan bahwa setelah mati, habislah urusan mereka.
Mereka berpendapat bahwa manusia lahir ke dunia, mati, dan ditelan
bumi karena ada yang membinasakan. Ada pula yang berpendapat bahwa
yang dibangkitkan itu hanya arwah, bukan jasad yang habis dimakan bumi.
Sementara, ada pula yang menjumpai salah seorang sahabat Nabi dan
menanyakan hal itu dengan sikap mencemooh.
Maka itulah surah ini diturunkan, menolak keingkaran mereka, dan
menegakkan argumen bahwa Allah Taala benar-benar Maha Kuasa untuk
membangkitkan mereka kembali setelah mati, walau pun mereka telah menjadi
tanah, telah dimakan binatang buas, ditelan ikan di laut, dibakar api dan
dihamburkan angin.
Hubungan antara Surah Al-Naba` dengan Surah Al-Mursalât
(sebelumnya) adalah, dalam Surah Al-Mursalât dan Al-Naba` diterangkan
tentang yaum al-fashl (hari keputusan=hari kiamat) secara umum. Hubungan
Surah Al-Naba’ dengan Surah Al-Nâzi’ât (sesudahnya): dalam Surah AlNaba’ diterangkan ancaman Allah terhadap sikap orang-orang musyrik, yang
mengingkari adanya hari berbangkit, serta penjelasan tentang bukti-bukti
adanya hari berbangkit. Pada Surah Al-Nâzi’ât, Allah bersumpah bahwa hari
kiamat yang mendahului hari berbangkit itu pasti terjadi.
Substansi
Surah ini mengandung uraian tentang hari kiamat dan bukti-bukti kuasa
Allah untuk mewujudkannya. Bukti-bukti utama yang dipaparkan di sini adalah
penciptaan alam raya yang sedemikian hebat serta sistem yang mengaturnya,
yang kesemuanya menunjukkan adanya pembalasan pada hari tertentu yang
ditetapkan-Nya.
Menurut Al-Biqa’i, tujuan dari surah ini adalah pembuktian tentang
keniscayaan hari kiamat, yang tidak dapat diragukan sedikit pun. Allah Sang
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Pencipta, di samping Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, juga mengatur dan
mengendalikan manusia sesempurna mungkin. Dia menyediakan buat mereka
tempat tinggal (bumi) yang sesuai bagi kelangsungan hidup mereka dan
keturunan mereka. Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Kuasa itu tidak
mungkin membiarkan hamba-hamba-Nya hidup saling menganiaya, menikmati
rezeki-Nya tetapi menyembah selain-Nya tanpa melakukan perhitungan atas
perbuatan-perbuatan mereka. Dia adalah Pemberi Putusan, bahkan sebaikbaik Pemberi putusan.
Berita tentang Hari Berbangkit (Ayat 1-16)

    
            
           
          
          
          
      
(1) Tentang apakah mereka saling bertanya?; (2) Tentang berita yang besar;
(3) Yang mereka perselisihkan tentang ini; (4) Sekali-kali tidak, kelak mereka
akan mengetahui; (5) Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui;
(6) Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? (7) Dan
gunung-gunung sebagai pasak? (8) Dan Kami jadikan kamu berpasangpasangan; (9) Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat; (10) Dan Kami
jadikan malam sebagai pakaian; (11) Dan Kami jadikan siang untuk mencari
penghidupan; (12) Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kukuh;
(13) Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari); (14) Dan Kami
turunkan dari awan air yang banyak tercurah; (15) Supaya Kami tumbuhkan
dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan; (16) Dan kebun-kebun yang
lebat. (QS Al-Naba` [78]: 1-16)
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Penjelasan Ayat



  

Tentang apakah mereka saling bertanya? (QS Al-Naba` [78]: 1)
Dalam ayat 1, Allah Swt. membantah keraguan orang musyrik Quraisy
mengenai hari berbangkit.
“Orang-orang Quraisy ketika turun Al-Quran sering bertanya-tanya
satu sama lain,” begitu menurut riwayat Ibnu Abbas. “Di antara mereka,
ada yang membenarkan; dan di antara mereka ada pula yang mendustakan.
Maka turunlah ayat ini.”
Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan firman-Nya. Yang
dimaksud dengan berita yang sangat besar, dalam ayat ini ialah berita tentang
hari kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari kiamat itu amat
besar huru-haranya, hari berbangkit setelah kematian, dan menjadi
pembicaraan yang luas di kalangan orang Quraisy. Tapi, orang Quraisy
menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia, tidak ada kebangkitan di
hari akhir. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yang artinya:
Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita
hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. (QS Al-Mu’minun [23]: 37)
Hikmah Ilahi dalam persoalan ini disampaikan dengan bentuk
pertanyaan dan jawaban. Gunanya adalah untuk lebih mendekatkan
pengertian dan penjelasan.

            
  
(2) Tentang berita yang besar; (3) Yang mereka perselisihkan tentang ini;
(4) Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui; (5) Kemudian sekalikali tidak, kelak mereka mengetahui. (QS Al-Naba` [78]: 2-5)
Allah menjawab pertanyaan mereka dengan nada ancaman, “Sekalikali, tidak.” Mereka tidak selayaknya memperselisihkan. Mereka nanti akan
mengetahui, di saat menyaksikan akibat dari pendustaannya, yakni ketika
menyaksikan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat.
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Manusia tidak boleh mengolok-olok hari kiamat itu. Manusia kelak pasti
mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan, pasti akan
dialami. Allah menguatkan firman-Nya itu dengan tekanan, “sekali lagi.” Allah
menguatkan lagi, “Mereka kelak akan mengetahui keadaan hari kiamat yang
sebenarnya.”
Allah lalu menerangkan kekuasaan-Nya yang Maha Agung. Tanda-tanda
rahmat-Nya yang sering dilupakan manusia walau tampak jelas di hadapan
mata. Allah mengemukakan sembilan perkara yang dapat disaksikan mata
manusia, sebagai bukti-bukti kekuasaan-Nya, seperti disebutkan pada ayat 6
sampai ayat 14.

          
         
          
          
  
(6) Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?; (7) Dan
gunung-gunung sebagai pasak?; (8) Dan Kami jadikan kamu berpasangpasangan; (9) Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat; (10) Dan Kami jadikan
malam sebagai pakaian; (11) Dan Kami jadikan siang untuk mencari
penghidupan; (12) Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kukuh;
(13) Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari); (14) Dan Kami
turunkan dari awan air yang banyak tercurah. (QS Al-Naba` [78]: 6-14)

       
(6) Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?; (7) Dan
gunung-gunung sebagai pasak? (QS Al-Naba` [78]: 6-7)
Bagaimana manusia dapat memungkiri hari berbangkit, padahal Allah
Swt. telah memerlihatkan kekuasaan-Nya yang sempurna. Bumi dijadikan
hamparan bagai buaian, seperti bayi yang dibuai orang tuanya dengan dekapan
dan kasur yang empuk yang dapat menenangkan dan menidurkannya.
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Dan dijadikannya gunung bagaikan pasak pada bumi, agar manusia
merasa tenang, dan tidak terguncang, dan membahayakannya.

  
Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. (QS Al-Naba` [78]: 8)
Mereka saling membuat jalinan kasih sayang dan cinta kasih. Jalinan
itu akan menciptakan kedamaian dan ketentraman serta saling menjaga
dan mengisi. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menumbuhkan
kelembutan dan kasih sayang.

   
Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. (QS Al-Naba` [78]: 9)
Malam hari adalah waktu untuk beristirahat dari kesibukan
pekerjaan pada siang hari. Dengan istirahat waktu tidur itu, manusia
dapat mengembalikan daya dan kekuatan, dalam melangsungkan
pekerjaan keesokan harinya. Seandainya tidak diselingi istirahat tidur,
tentu kekuatan manus ia akan merosot, s ehingga tidak dapat
melangsungkan tugas sehari-hari.



   

Kami jadikan malam sebagai pakaian. (QS Al-Naba` [78]: 10)
Malam yang gelap itu menutupi permukaan bumi bagai pakaian menutup
tubuh manusia. Malam itu berfungsi bagai pakaian yang menutupi aurat
manusia dari pandangan orang-orang yang mungkin melihatnya. Sebagai
pakaian, gelapnya malam itu melindungi dan menyembunyikan seseorang
yang tidur dari bahaya atau musuh yang sedang mengancam.

   
Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (QS Al-Naba`[78]: 11)
Siang untuk berusaha dan mencari rezeki yang diperlukan dalam
kehidupan, dan untuk hidup bermasyarakat.
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Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kukuh. 1 (QS Al-Naba`
[78]: 12)
Dan Kami bangun di atasmu tujuh lapis langit yang kukuh tanpa tiang
yang tunduk kepada hukum Allah.

   
Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari). 2 (QS Al-Naba` [78]: 13)
Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang,
menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh angkasa. Allah telah
menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat untuk membunuh
kuman-kuman dan mengusir penyakit-penyakit yang dapat mengganggu
makhluk yang hidup seandainya tidak cukup mendapat sinar.

   
 
   
Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. (QS Al-Naba`[78]: 14)
Allah menurunkan, dari awan, air hujan yang banyak tercurah dan
memberi manfaat, terutama untuk menumbuhkan tumbuhan yang berguna
bagi manusia dan binatang. Dengan air hujan itu, Allah menumbuhkan bijibijian seperti gandum, padi, sayur, dan tumbuh-tumbuhan untuk makanan
manusia dan binatang ternak.

       
(15) Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan;
(16) Dan kebun-kebun yang lebat? (QS Al-Naba` [78]: 15-16)
Di samping itu, juga Allah menjadikan kebun-kebun yang lebat dengan
daun-daunnya yang rimbun. Dalam ayat ini, Allah menyebut bermacammacam tanaman yang tumbuh di bumi, di antaranya ada yang mempunyai
batang dan ada yang tidak. Yang pertama, menghasilkan buah-buahan. Yang
kedua, mengeluarkan biji-bijian seperti gandum untuk makanan manusia.
Ada pula tanaman-tanaman untuk makanan binatang ternak. Semuanya itu
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merupakan makanan-makanan sampingan dan makanan pokok manusia.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)

Orang-orang musyrik Quraisy bertanya tentang berita besar, yaitu
datangnya hari kiamat, yang oleh mereka selalu diperselisihkan.
Sekalipun orang-orang musyrik Quraisy semasa hidup di dunia dapat
mencari dalih untuk tidak memercayainya, hari kiamat itu kelak menjadi
kenyataan.
Allah mengemukakan sembilan tanda kekuasaan-Nya agar menjadi
bahan pemikiran manusia dan menimbulkan keyakinan bahwa hari
berbangkit itu pasti akan datang. Sembilan hal yang dimaksud
adalah: (a) Allah menjadikan bumi sebagai hamparan; (b) Allah
menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan
bumi; (c) Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, lakilaki dan perempuan, agar timbul kecintaan dan kesayangan serta
memelihara keturunan; (d) Allah menjadikan tidur pada malam
hari untuk beristirahat dari kesibukan di siang hari; (e) Allah
menjadikan malam yang gelap sebagai pakaian yang menutupi
permukaan bumi sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia;
(f) Allah menjadikan siang untuk berusaha dan mencari rezeki;
(g) Allah membangun tujuh lapis langit yang kukuh tanpa bertiang
yang tunduk pada hukum Allah; (h) Allah jadikan matahari sebagai
pelita yang terang menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh
angkasa; (i) Allah menurunkan dari awan hujan yang memberi
manfaat bagi tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan
binatang.

Keadaan Hari Akhir (Ayat 17-30)
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(17) Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan;
(18) Yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang
berkelompok-kelompok; (19) Dan dibukalah langit, maka terdapatlah
beberapa pintu; (20) Dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi
fatamorganalah ia; (21) Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada
tempat pengintai; (22) Dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang
melampaui batas; (23) Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya;
(24) Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula
mendapat) minuman; (25) Selain air yang mendidih dan nanah; (26) Sebagai
pembalasan yang setimpal; (27) Sesungguhnya mereka tidak takut kepada
hisab; (28) Dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguhsungguhnya; (29) Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab;
(30) Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah
kepada kamu selain daripada azab. (QS Al-Naba` [78]: 17-30)
Penjelasan Ayat

     
Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. (QS AlNaba` [78]: 17)
Sesungguhnya, hari kiamat itu adalah waktu yang telah dijanjikan
Allah untuk berkumpul bagi orang-orang terdahulu dan kemudian. Mereka
akan menerima apa-apa yang telah dijanjikan berupa pahala atau siksaan.
Hari itu diberi nama sebagai hari pembalasan, karena Allah Swt. akan memberi
hukuman kepada makhluk-makhluk-Nya yang durhaka dan memberi pahala
kepada mereka yang taat.
Al-Maraghi (XXX, t.t.: 11-12) menambahkan, pada hari itu, masingmasing akan memeroleh hasil timbangan derajat amalnya, dan melihat apa
yang telah diperbuatnya; orang yang berbuat baik akan dibalas atas kebaikannya
dan orang yang berbuat jahat akan disiksa atas kejahatannya.
Selanjutnya, Allah Swt. menerangkan tiga tanda kiamat:
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Pertama:

      
Yaitu, hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang dengan
berkelompok-kelompok. (QS Al-Naba` [78]: 18)
Menurut Al-Maraghi (XXX, t.t.: 12), ketika sangkakala ditiup, manusia
hidup kembali dan bangkit dari dalam kubur. Mereka mendatangi suatu tempat
dengan bersama para pemimpinnya (Rasulnya).
Kedua:

    
Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. (QS Al-Naba`
[78]: 19)
Ketika langit belah dan pecah, beberapa pintu dan beberapa jalan
membuka. Juga, terdapat jalan untuk turunnya para malaikat. Kejadian ini
merupakan pergantian alam dan perginya bagian-bagian lain sesuai dengan
tugas-tugasnya. Al-Shabuni (III, 1401 H: 509) mengatakan, ketika langit pecah
dari setiap penjuru, ia menjadi terbelah dan terbuka seperti pintu-pintu pada
dinding.
Ketiga:



    

Dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. (QS AlNaba` [78]: 20)
Tatkala gunung-gunung diguncang, bercerai berai di udara,
menjadi debu yang berhamburan. Orang yang melihat dari jauh mengira
hanya fatamorgana. Tetapi bila melihat dari dekat, peristiwa itu tampak
kian nyata. Setelah itu, menjadi seperti bulu-bulu, atau bulu-bulu yang
dihambur-hamburkan. Gunung-gunung itu terpotong-potong dan berceraiberai seperti debu. Lalu, gunung-gunung menjadi hancur oleh angin.
Selanjutnya diceritakan, neraka Jahanam yang disiapkan Allah
bagi kaum kafir dan berbagai jenis azab yang menghinakan yang terdapat
di dalamnya, serta penjelasan tentang apa-apa yang akan diperoleh
orang-orang yang dusta, sesat, dan celaka pada hari kiamat.
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Allah berfirman,

           
(21) Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai;
(22) Dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas;
(23) Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. (QS Al-Naba`
[78]: 21-23)
Neraka Jahanam adalah putusan Allah, yang disediakan untuk orangorang yang melampaui batas, angkuh, dan sombong. Mereka adalah orangorang durhaka dan menentang Rasul. Maka, neraka Jahanam laksana tempat
kembali dan tempat tinggal bagi mereka. Mereka bertempat tinggal berabadabad lamanya (sepanjang masa).
Ayat di atas menjadi dalil bahwa neraka Jahanam adalah makhluk
(ciptaan Allah), sebagaimana terungkap pada kalimat mirshâdâ, yaitu tempat
pengintai yang dipersiapkan. Juga, seperti surga, tidak ada perbedaan di
antara keduanya. Sama-sama ciptaan Allah.

           
 
(24) Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat)
minuman; (25) selain air yang mendidih dan nanah; (26) Sebagai pembalasan
yang setimpal. (QS Al-Naba’ [78]: 24-26)
Mereka selama-lamanya tidak pernah merasakan manfaat kesejukan
dari sengatan panas, dan tidak (pula mendapat) minuman yang dapat
menghilangkan dahaga kecuali air yang mendidih (yaitu air yang sangat
panas dan mendidih), dan nanah (yaitu, nanah yang bercampur darah dan
keringat yang mengalir dari kulit penghuni neraka). Siksaan tersebut setimpal
dengan dosa besar yang mereka lakukan. Tidak ada siksa yang paling besar
daripada neraka.
Allah selanjutnya menyebutkan macam-macam dosa bagi mereka.
dengan firman-Nya,
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(27) Sesungguhnya, mereka tidak takut kepada hisab; (28) Dan mereka
mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguhnya. (QS Al-Naba` [78]: 27-28)
Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat, jelek, dan mungkar.
Mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak takut kepada hisab; sebab,
mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. Mereka itu benar-benar
mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan alasan-alasan yang menunjukkan pada
tauhid, kenabian, dan hari pembalasan. Hal tersebut memberikan isyarat
akan kerusakan akidah. Mereka melanggar hak dan mendustakan kerasulan.
Allah memberitahukan hitungan seluruh amal perbuatan mereka,
sebagaimana firman-Nya:



    

Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. (QS Al-Naba` [78]: 29)
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mengetahui seluruh amal
perbuatan hamba-hamba-Nya, mencatat dalam suatu kitab, dan catatan-Nya
sungguh terpelihara dengan sebaik-baiknya. Masing-masing akan memeroleh
balasan sesuai perbuatannya; kalau baik akan dibalas dengan kebaikan dan
jika jelek akan dibalas dengan kejelekan.
Selanjutnya, disebutkan siksaan, teguran, dan perhatian kepada
mereka:

      
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada
mereka selain daripada azab. (QS Al-Naba` [78]: 30)
Penggunaan sebutan ahli neraka disebabkan kekufuran dan dusta serta
kejelekan perbuatan mereka kepada ayat-ayat Allah. Dengan demikian, mereka
pasti merasakan siksa yang sangat pedih. Allah sekali-kali tidak akan menambah
kepada kepada selain azab yang setimpal.
Abdullah Ibnu Umar r.a. berkata, “Belum pernah turun suatu ayat
kepada ahli neraka yang lebih keras selain ayat ini. Azab yang terus
bertambah selama-lamanya.”
Hikmah dan Pesan
Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 17-30 Surah Al-Naba` ini,
di antaranya:
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Sesungguhnya hari kiamat adalah hari keputusan Allah, berupa waktu
berkumpul dan janji bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang
kemudian, sebagaimana dijanjikan Allah akan adanya balasan dan
pahala.
Pada awal kejadian kiamat, ada tiga proses penting , yaitu: sangkakala
ditiup, manusia berdatangan dari kubur dengan berkelompok, langit
terbuka dan terpecah membuka beberapa pintu. Selanjutnya, gununggunung bergerak dan berguncang dengan dahsyat. (lihat ayat 18-20)
Allah Swt. membeberkan perihal orang-orang yang celaka dan
orang-orang yang memeroleh kebahagiaan. Ayat ini lebih merupakan
ancaman bagi kekufuran dan kezaliman orang-orang yang melampaui
batas dalam agama dan dunia. Mereka disediakan neraka jahanam
yang (padanya) ada tempat pengintai.
Mereka kekal tinggal di neraka Jahanam hingga berabad-abad dan tidak
terputus-putus. Setiap selesai satu abad mereka harus menghadapi
satu abad berikutnya. Demikian seterusnya.
Orang-orang yang melampaui batas, selama berabad-abad, di
dalam neraka Jahanam itu tidak pernah merasakan kesejukan yang
meringankan dari rasa panas. Tidak pula mendapat minuman yang
dapat menghilangkan rasa haus selain air mendidih dan nanah
yang bercampur darah dan keringat yang mengalir dari kulit ahli
neraka.
Tiada aniaya dalam pembalasan, ini sesuai dengan amalan mereka.
Mereka tidak takut dengan hitungan amalan karena ketidakberimanan
dengan hari ba’ats. Mereka sangat mendustakan apa yang dibawa para
nabi. Hal tersebut menjadi dalil bahwa mereka mendustakan ayat-ayat
Allah yang berhubungan dengan tauhid, kenabian, dan hari pembalasan,
syariat, dan Al-Quran.

Hal dimaksud merupakan balasan yang sangat mendasar dan adil,
karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan mereka dan tidak dapat
ditukar. Semua telah tercatat dalam Lauh Mahfûdz dan diketahui para malaikat.
Malaikat mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia.
Keadaan Orang-Orang yang Bertakwa (Ayat 31-36)
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(31) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan; (32)
(Yaitu) kebun-kebun dan buah anggur; (33) Dan gadis-gadis remaja yang
sebaya; (34) Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman); (35) Di dalamnya
mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan
dusta; (36) Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup
banyak. (QS Al-Naba` [78]: 31-36)
Penjelasan Ayat
Allah menyebutkan kebahagiaan para penghuni surga yang menempati
tempat yang nikmat dan mendatangkan keberuntungan Allah dan kasih
sayang-Nya. Allah memasukkan ke surga orang-orang yang berjalan dalam
ketaatan, membenci perbuatan maksiat, kafir, dan mendustakan utusan
Allah. Allah memberikan berita kebahagiaan sebagai janji berupa kehormatan
dan kenikmatan bertempat tinggal.
Firman-Nya,

          
 
(31) Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan;
(32) (Yaitu) kebun-kebun dan buah anggur; (33) Dan gadis-gadis remaja
yang sebaya; (34) Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (QS
Al-Naba` [78]: 31-34)
Orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang mengerjakan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Mereka mendapat keuntungan dari apa yang
diinginkan, dan selamat dari api neraka. Mereka menikmati kebun-kebun
anggur yang enak rasanya, wanita-wanita yang masih perawan yang umurnya
sebaya, dan mendapatkan minuman dalam gelas-gelas yang diisi dengan
khamr yang tidak memabukkan.
Menurut Ibnu Abbas, kata mafâzan berarti mereka mempunyai kebun
masing-masing. Dikuatkan Ibnu Katsir, dalam firman Allah selanjutnya, hadâiq
(kebun-kebun) itu di dalamnya terdapat lebah-lebah yang mendatangkan madu
dan buah-buahan.
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Selanjutnya,

      
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak
(pula) perkataan dusta. (QS Al-Naba` [78]: 35)
Maksudnya, di surga mereka tidak mendengarkan perkataan yang siasia dan tidak pula ucapan dusta. Di dalam surga, itu tidak ada perkataan yang
tidak bermanfaat dan tidak pula perbuatan dosa. Hal ini menunjukkan
kebersihan lingkungan, dengan tatakrama perilaku yang baik di surga, yang
berbeda dengan keadaan kehidupan di dunia. Orang-orang Mukmin di dunia
banyak mendengarkan perkataan yang melukai perasaan.
Surga itu disebut dengan dâr al-salâm (kampung damai). Apa pun
yang ada di surga terhindar dari kekurangan.
Firman Allah Swt.,

     
Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. (QS
Al-Naba` [78]: 36)
Allah memberikan pahala dikarenakan keimanan dan perbuatan baik
mereka. Pemberian Allah terhadap mereka adalah berupa keutamaan,
kebaikan, kecukupan, dan kesempurnaan yang meliputi keseluruhan. Itulah
janji Allah yang telah dijanjikan dengan benar.
Al-Shabuni (III, t.t.: 510) menjelaskan, setelah keadaan kesengsaraan
dan sakitnya penghuni neraka, disebutkan keadaan orang-orang yang
berbahagia dan beruntung. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya selalu
taat kepada Allah Swt. Tempat tinggalnya di surga, dipenuhi dengan
kenikmatan. Di dalamnya, terdapat pepohonan dan bunga-bungaan, wanitawanita perawan yang belum tersentuh siapa pun. Al-Qurthubi (t.t., 181)
menjelaskan, di dalam surga juga terdapat gelas-gelas yang penuh dengan
khamr yang jernih. Tidak ditemui di dalamnya omongan-omongan kosong
yang tidak ada gunanya dan selamanya terhindar dari kebatilan serta
kekurangan.
Hikmah dan Pesan
Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa berupa lima
hal:
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Tafsir Juz ’Amma
Mereka yang menghuni surga adalah orang-orang yang beruntung
daripada mereka yang menghuni neraka.
Mereka menikmati taman-taman, kebun-kebun yang di dalamnya
terdapat bermacam pepohonan dan buah-buahan. Semua ini adalah
makanan yang dijamin kesehatan dan keselamatannya.
Mereka beristrikan gadis-gadis yang masih asli dengan sifat-sifat yang
dimilikinya. Mereka itu berumur sebaya.
Penghuni surga mendapatkan minuman dari gelas-gelas yang berisi
arak (khamr) yang tidak memabukkan.
Para penghuni surga jiwanya merasa tenang. Mereka tidak
mendengarkan suara-suara atau omongan-omongan yang jelek. Tidak
ada yang berbuat bohong di antara satu dengan lainnya, walaupun
mereka berada di tempat minum. Berbeda dengan tempat minum yang
memabukkan di dunia. Di dunia, penuh dengan perkataan-perkataan
dusta dan kebatilan. Minuman-minuman di surga tidak menimbulkan
perubahan akal. Di surga, tidak ada perkataan yang tidak bermanfaat.

Manusia Diperintah Memilih Jalan yang Benar (Ayat 37-40)

           
            
              
          
   
(37) Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara
keduanya; yang Maha Pemurah. mereka tidak dapat berbicara dengan Dia;
(38) Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka
tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan
yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar; (39) Itulah hari
yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh
jalan kembali kepada Tuhannya; (40) Sesungguhnya Kami telah mengingatkan
kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa
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yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata,”Alangkah
baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah”. (QS Al-Naba` [78]: 37-40)
Latar dan Konteks
Pada ayat sebelumnya, Allah telah menjelaskan hari kiamat sebagai
hari perjanjian. Semua makhluk akan diadili di hadapan Allah. Hari kiamat
adalah akhir dari kehidupan dunia. Bagi orang-orang kafir, disediakan neraka
jahanam. Bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan kenikmatan surgawi.
Pada bagian terakhir surah ini, diinformasikan tentang keagungan Allah,
khususnya tentang hari kiamat. Kemudian, dijelaskan pula bahwa hari kiamat
adalah suatu ketetapan yang pasti dan tidak dapat diragukan lagi.
Saat itu, manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan
yang dijauhkan dari rahmat Allah dan tempat mereka kembali adalah neraka.
Kedua, golongan yang dekat di sisi-Nya, mereka memeroleh kenikmatan
dan ganjaran dari-Nya, dan tempat mereka kembali adalah surga. Oleh
karena itu, bagi yang menginginkan tempat dekat di sisi-Nya, hendaknya ia
beramal saleh, yang dapat mendekatkan dirinya kepada-Nya, dan dapat
menjauhkan diri dari azab-Nya. Dengan demikian, mereka pasti menempuh
jalan kembali kepada Tuhannya dengan penuh kebahagiaan.
Selanjutnya, Allah Swt. kembali mengancam dan memeringatkan
orang-orang yang ingkar. Akibat keingkaran mereka terhadap apa yang menjadi
ketetapan Allah, mereka kelak akan menyaksikan dan merasakan buah amal
tangan-tangan mereka di dunia. Ketika itu, mereka pasti akan menyesali
perbuatan mereka. Sesal berkepanjangan yang tiada pernah berakhir.
Penjelasan Ayat

 
        
  
  
Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya;
yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. (QS Al-Naba`
[78]: 37)
Sesungguhnya, balasan baik adalah bagi golongan ahli iman dan yang
taat. Itulah sebagian dari sifat keagungan dan kebesaran Allah. Dialah Tuhan
yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan
Yang Maha Pemurah, mencakup rahmat dan kasih sayangnya terhadap segala
sesuatu.
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Al-Maraghi menjelaskan bahwa hanya Allah-lah yang menguasai langit
dan bumi serta mengatur urusan keduanya. Tak seorang pun di antara
penduduk langit dan bumi dapat memberi syafaat kepada orang lain kecuali
atas izin-Nya.
Allah mengukuhkan hal tersebut dan menetapkannya melalui
firman-Nya,

           
   
 
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf- shaf, mereka tidak
berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan
yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. (QS Al-Naba`
[78]: 38)
Sesungguhnya, keagungan Allah tersebut terbukti pada hari kiamat
dan tampak di depan mata semua makhluk ciptaan-Nya. Jibril dan seluruh
malaikat yang mempunyai kemampuan dan kedudukan yang tinggi, pada
hari itu sama sekali tidak mampu berbicara, terkecuali dengan izin Allah.
Al-Maraghi memberikan penjelasan bahwa walaupun para malaikat
memiliki kemampuan dan kedudukan tinggi di sisi Allah, pada hari itu, sama
sekali tidak mampu berbicara. Semua tunduk dan diam penuh hormat dan
ketaatan. Tidak ada yang berani berbicara kecuali setelah mendapat izin
Allah. Tidak berbicara kecuali apa yang dibicarakannya adalah benar.
Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun para malaikat memiliki tempat
yang dekat di sisi Allah, tidak seorang pun mampu memberi syafaat atau
pertolongan, atau memberi dispensasi kepada orang lain kecuali setelah
mendapat izin dari-Nya. Dan tidaklah para malaikat meminta izin kepadaNya kecuali kepada orang-orang yang memang akan diberi ampunan oleh
Allah.
Dalam ayat ini dikatakan bahwa jika berbicara maka pembicaraannya
adalah benar. Perkataan tersebut merupakan kehormatan dari Allah bagi
orang yang diberikan padanya dispensasi untuk memberikan syafaat kepada
orang lain. Dispensasi tersebut tidak akan bisa berlaku tanpa izin Allah.
Quraish Shihab, dalam hal kejadian hari kiamat, memberikan penjelasan
bahwa Allah adalah sebagai pemilik (raja) di hari kemudian (yaum al-dîn). Di
sini, kekuasaan Allah tampak jelas di hadapan orang yang meragukan dan
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mengingkari datangnya hari kiamat. Manusia tidak berdaya di hadapan Allah
sebagai raja di hari pembalasan ini.
Setelah menjelaskan perihal kaum mukallaf (orang dewasa yang wajib
menjalankan hukum agama) dalam hal pahala dan siksa yang akan mereka
terima serta perihal keadaan hari kiamat, selanjutnya Allah Swt. menegaskan
pada ayat berikut ini bahwa hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi
dan tidak bisa diragukan lagi:
...

   

Itulah hari yang pasti terjadi .... (QS Al-Naba` [78]:39)
Hari itu adalah hari kiamat. Hari yang pasti terjadi dan tidak ada
keraguan padanya. Pada hari itu, semua rahasia akan terbongkar dan semua
yang tersimpan akan ditampakkan. Di dunia, tingkah laku semua makhluk
tidak dapat dipastikan, dan apa-apa yang ada dalam hati mereka tidak
dapat diketahui. Namun, pada hari itu, semua tampak jelas. Tak ada yang
tersembunyi sekecil apa pun. Ayat ini mengisyaratkan pada manusia agar
bertambah dekat kepada-Nya dan melakukan perbuatan yang menjauhkan
diri dari azab-Nya.

       ...
... maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali
kepada Tuhannya. (QS Al-Naba` [78]:39)
Barang siapa menghendaki dirinya berada dekat di sisi Allah,
mendapatkan kehormatan dari-Nya, menerima pahala dari-Nya, serta
dijauhkan dari siksaan-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan memilih
jalan Allah sebagai tempat kembali.
Selanjutnya Allah Swt. mempertegas peringatan dan ancaman-Nya
terhadap kaum kafirin dengan firman-Nya berikut ini:

...   
Sesungguhnya Kami telah mengingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa
yang dekat … (QS Al-Naba` [78]:40)
Sesungguhnya, Allah mengingatkan manusia tentang siksaan hari kiamat
yang sudah dekat saat kejadiannya. Orang-orang kafir akan menemui tandatanda siksaan tersebut manakala ruh sudah terpisah dari jasad mereka. Ketika
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itu, akan tampak apa-apa yang diingkari selama ini telah siap melahap mereka.
Demikianlah keadaan yang sangat menyakitkan itu berlangsung hingga mereka
bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat.
...

      ...

... pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya....
(QS Al-Naba` [78]:40)
Pada hari itu, manusia diingatkan dan diancam Allah dengan siksaan
yang dekat, yaitu hari kiamat. Ancaman itu untuk mempertegas kejadian kiamat
dan siksaannya.
Siksaan yang sudah dekat masanya adalah pada hari ketika setiap
orang akan melihat hasil perbuatannya selama hidup di dunia. Al-Razi (XXX:
26), dalam tafsirnya Al-Fakhru al-Râzî , menyatakan bahwa semua amal
manusia akan ditampakkan secara nyata. Orang yang takwa tiada balasan
baginya kecuali pahala yang amat besar. Orang kafir akan mendapatkan azab
(siksaan). Berbahagialah orang yang selalu beramal baik dan celakalah mereka
yang selalu beramal buruk.

      ...
… dan orang kafir berkata, ”Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah”.
(QS Al-Naba` [78]:40)
Al-Zuhaili, dalam Al-Tafsî r Al-Munî r, memberikan penjelasan bahwa
orang-orang kafir (seperti Ubai Ibnu Khalaf, Uqbah Ibnu Abu Mu’ith, Abu
Jahal, Abu Salamah Ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi) berkata tatkala Allah
menetapkan berbagai macam azab yang sangat pedih, “Wahai nasib
malangku, semoga kiranya aku menjadi tanah.” Mereka berangan-angan
untuk menjadi tanah dan hewan, karena makhluk tersebut tidak mendapat
beban agama, dan karenanya tidak mendapatkan azab.
Sejalan dengan itu, Al-Maraghi menjelaskan, berkatalah orangorang kafir karena menderitanya, tatkala melihat siksaan yang siap
menimpa mereka, “Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah
tanah.” Maksudnya, sekiranya ia tidak termasuk orang-orang mukallaf,
misalnya menjadi batu atau tanah, niscaya ia tidak akan terkena taklî f
(pembebanan kewajiban) dan tidak akan ditimpa siksaan yang sangat
mengerikan.
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Hikmah dan Pesan
Terdapat pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 37- 40 ini, sebagai
kandungan ayat ini, antara lain:
(1)
Pada hari kiamat, Jibril dan para malaikat lainnya berdiri bershafshaf, tidak ada seorang pun yang berkata-kata kecuali dengan izin
Allah dan mengucapkan kata-kata yang benar.
(2)
Hari kiamat adalah hari yang tidak diragukan lagi pasti terjadi.
Implikasinya, setiap manusia hendaknya mempersiapkan diri untuk
menghadapinya dengan iman dan amal saleh.
(3)
Pada hari kiamat, setiap orang akan melihat dan menyaksikan apa
yang telah diperbuat di dunia.
(4)
Peringatan terhadap orang-orang kafir dengan siksaan yang amat
pedih, dan penyesalan mereka yang tiada berakhir. Pada hari itu, ia
berkata, “Jika sekiranya aku tahu akan adanya pertanggungjawaban
ini, mengapa aku tidak dijadikan tanah saja.”
***

Catatan Akhir
1

Maka, tibalah kita pada sebuah konsekuensi keteraturan, di mana planet-planet yang
berjajar membentuk tatasurya, kemudian mengembangkan karakter personalnya.
Termasuk bumi, tempat manusia kemudian hadir untuk menjadi khalifahnya. Kilat yang
menakutkan dan air yang menyejukkan berkolaborasi untuk menghadirkan kehidupan.
Sekumpulan gas metana, hidrogen, juga sulfida, menyebabkan terakumulasinya
elektron yang kemudian saling bertumbukan dan menyambar ke permukaan. Stimulus
dan katalis pertama sintesa protein terjadi. Apa sebab? Oleh karena adanya mekanisme
interaksi yang, tanpa disadari, telah terorkestrasi secara sempurna. Sebuah orkestra
yang bentuk mininya telah dimainkan pula oleh Stanley Miller dan Harold Urey di
laboratorium mereka.

2

Cahaya berperan sebagai gelombang, juga sebagai materi. Di satu sisi ia merambat,
dan di pihak lain ia melompat. Di satu sisi ia bergerak linier, dan di sisi sebaliknya ia
berinterferensi. Cahaya tampak adalah suatu contoh radiasi yang disebut radiasi
elektromagnetik. Contoh lain adalah sinar-X, sinar ultraviolet, sinar infra merah,
gelombang radar, dan gelombang radio. Jenis-jenis radiasi ini terdiri atas medan listrik
dan medan magnet yang berosilasi saling tegak lurus dan kedua-duanya tegak lurus
terhadap arah propagasi atau arah penerusan dari radiasi. Jenis-jenis radiasi tersebut
memiliki perbedaan pada macam frekuensinya. Osilasi yang berhubungan dengan radiasi
elektromagnetik berupa gelombang sinus dengan propagasi gelombang v, panjang
gelombang l, dan frekuensi n, n= v/l.

3

Teori cahaya sebagai gerak gelombang, dikemukakan Huygens yang menerangkan
bahwa apabila cahaya yang berupa gelombang bertemu dengan suatu penghalang
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(celah), titik-titik pada celah dapat berfungsi sebagai gelombang baru yang akan
meneruskan gelombang-gelombang baru tersebut ke segala arah. Gelombang-gelombang
tersebut akan membentuk garis-garis lengkung (difraksi). Bila pada celah datang 2
gelombang atau lebih, maka akan tampak pola perpaduan antara 2 gelombang.

4

Perpaduan 2 gelombang dengan frekuensi dan fasa yang sama, tetapi dengan amplitudo
yang berbeda, akan saling memperkuat (interferensi) secara konstruktif. Superposisi 2
gelombang dengan frekuensi sama, tetapi dengan fasa berlawanan, akan menghasilkan
interferensi destruktif.
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Surah Al-Nâzi’ât

Nama Surah
Surah ini termasuk surah Makkiyyah. Terdiri atas 40 ayat. Diturunkan
setelah Surah Al-Naba` (Al-Maraghi, X, 1985: 21). Dinamakan Al-Nâzi’ât karena
diawali dengan sumpah Allah yang menggunakan kata itu. Al-Nâzi’ât, menurut
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 30), berarti malaikat-malaikat yang mencabut nyawa
manusia. Mereka mencabut nyawa orang-orang Mukmin dengan mudah dan
ringan dan mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar dan keras.
Latar dan Konteks
Al-Maraghi (X, 1985: 21) melihat adanya hubungan (munâsabah) antara
surah ini dengan surah sebelumnya. Surah Al-Naba` mengandung peringatan
tentang adanya azab pada hari kiamat. Surah ini diawali dengan sumpah
bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi dan tak dapat disangkal dan diragukan.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 30) melihat munâsabah Surah Al-Nâzi’ât dengan surah
Al-Naba` dari dua sisi:
(1)

Kesamaan tema. Dua surah ini sama-sama berisi pembahasan tentang
hari kiamat dan kondisinya serta menerangkan tempat orang-orang
yang bertakwa dan orang-orang kafir setelah terjadi hari kiamat.

27
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Kesamaan pada awal dan akhir pembahasannya. Awal pembahasan
dua surah tersebut adalah tentang hari kebangkitan dan hari kiamat.
Surah pertama (Al-Naba`) menegaskan adanya hari kebangkitan yang
dibarengi penjelasan tentang kondisi dan situasi yang sangat
menakutkan, penjelasan tentang hisab (pertanggungjawaban amal
setiap orang), dan balasan atas amal tersebut. Surah yang kedua (AlNâzi’ât) diawali dengan sumpah tentang terjadinya hari kiamat sebagai
penegasan tentang informasi yang diterangkan pada akhir surah
sebelumnya.

Surah Al-Naba` diawali dengan peringatan tentang adanya azab yang
sudah dekat pada hari kiamat. Sementara, Surah Al-Nâzi’ât diakhiri dengan
pembahasan tentang kepastian adanya hari kebangkitan dan hari mahsyar
(tempat berkumpulnya seluruh hamba Allah, jin, dan manusia). Dengan
adanya hubungan yang erat antara dua surah yang berurutan ini, adanya
hari kiamat itu pasti akan terjadi secara meyakinkan. Keduanya merupakan
dalil dan argumen tentang adanya hari kiamat berikut kedahsyatannya.
Substansi
Tema kajian surah ini, seperti surah-surah Makkiyyah lainnya, adalah
pokok-pokok akidah, seperti tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan.
Pernyataan Al-Zuhaili (XXX, 1991: 31) ini sama dengan pernyataan umum
ahli tafsir dan ilmu tafsir. Al-Zarqani (I, 1988: 202-203) menerangkan bahwa
kajian akidah ini merupakan salah satu dari enam ciri umum yang dimiliki
surah Makkiyyah bila dilihat dari yang terkandung di dalamnya.
Sumpah Allah tentang Kepastian Hari Pembangkit (Ayat 1-14)
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(1) Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras; (2) Dan
(malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut; (3) Dan
(malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat; (4) Dan (malaikatmalaikat) yang mendahului dengan kencang; (5) Dan (malaikat-malaikat)
yang mengatur urusan (dunia); (6) (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan)
pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam; (7) Tiupan pertama itu
diiringi oleh tiupan kedua; (8) Hati manusia pada waktu itu sangat takut; (9)
Pandangannya tunduk; (10) (orang-orang kafir) berkata, “Apakah
sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
(11) Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang
belulang yang hancur lumat?” (12) Mereka berkata, “Jika demikian, itu adalah
suatu pengembalian yang merugikan”; (13) Sesungguhnya pengembalian itu
hanyalah satu kali tiupan saja; (14) Maka dengan sertamerta mereka hidup
kembali di permukaan bumi. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 1-14)
Surah ini menggunakan malaikat pencabut nyawa sebagai objek
sumpah. Tujuan sumpah yang tersembunyi itu ialah tentang adanya hari
kebangkitan, manusia seluruhnya akan dibangkitkan dari kematian setelah
terjadinya hari kiamat. Pertama, pada hari ketika tiupan pertama
mengguncang alam, tiupan pertama itu diiringi tiupan kedua. Makna sumpah
yang kedua, adalah untuk meyakinkan orang yang mengingkari adanya hari
kebangkitan tersebut.
Penjelasan Ayat

        
     
(1) Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras;
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(2) Dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemahlembut; (3) Dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan
cepat; (4) Dan (mal ai kat-mal aikat) yang mendahului dengan
kencang; (5) Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 1-5)
Allah Swt. mengawali surah ini dengan sumpah yang menggunakan
berbagai macam makhluk-Nya. Sumpah ini berfungsi menegaskan bahwa
yang diajarkan Rasul-Nya tentang hari kebangkitan dan dikumpulkannya
seluruh makhluk di hadapan Tuhan untuk mendapat balasan amal mereka
adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah.
Hari yang sangat menentukan itu begitu mencekam, membuat hati
terguncang, dan pandangan mata tertunduk. Orang-orang itu terheranheran atas kebangkitan mereka setelah mereka mati dan menjadi tulangbelulang yang sudah rapuh dan hancur menjadi debu yang mudah ditiup
angin. Kebangkitan mereka di alam akhirat itu ternyata membawa kerugian
karena mereka telah mengingkari hari kebangkitan itu ketika hidup di
dunia. Mereka mengira bahwa menghidupkan kembali orang yang sudah
mati merupakan kesulitan bagi Allah. Padahal bagi-Nya, hal itu begitu
mudah. Dia membangkitkan kembali orang-orang yang ada di alam kubur
itu cukup dengan satu tiupan komando, lalu mereka secara bersamaan
bangkit dari alam kuburnya.
Jika dicermati, sumpah Allah dengan menggunakan makhluk-makhlukNya di dalam Al-Quran al-Karim, maka dapat difahami dari dua sisi:
Pertama, makhluk-makhluk itu dipandang besar di mata manusia.
Mereka memiliki kekuasaan atau kekuatan yang memengaruhi jiwa
manusia, sehinga sebagian manusia ada yang sampai mempertuhan
makhluk-makhluk tersebut: semisal matahari atau rembulan. Di sisi lain,
Allah Swt. mengingatkan manusia bahwa makhluk-makhluk besar itu
bukan Tuhan, tetapi makhluk Allah juga. Makhluk-makhluk itu berubah
seperti makhluk-makhluk lainnya. Mereka tidak kekal seperti kekalnya
Allah. Oleh karena itu, makhluk-makhluk itu tidak layak dipertuhan.
Contoh: Qasam (sumpah) sejenis ini ialah Surah Al-Syams (91): 1-2, yang
artinya:
(1) Demi matahari dan cahayanya di pagi hari; (2) Dan bulan apabila
mengiringinya. (QS Al-Syams [91]:1-2)
Kedua, makhluk-makhluk yang dipandang hina oleh manusia
dikarenakan ia meremehkan manfaatnya dan tidak bisa mengambil ibrah
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(pelajaran) darinya. Andaikan manusia memerhatikan dan menghayati
kebesaran dan kehebatan ciptaan Allah tersebut dan memetik hikmah yang
terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan memeroleh petunjuk tentang
eksistensi penciptanya, dan mengakui betapa agung dan berkuasanya sang
pencipta benda-benda tersebut. Contoh lain sumpah ini ialah Surah Yâsîn
(36): 2-3, yang artinya:
(2) Demi Al-Quran yang penuh hikmah; (3) Sesungguhnya kamu salah seorang
dari para rasul. (Yâsîn [36]: 2-3)
Pada surah ini, Allah bersumpah bahwa balasan amal itu suatu
kepastian. Seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan masingmasing kelak akan mendapat balasan amalnya. Firman Allah Swt. Surah AlDzâriyât (51): 1-6 menyatakan, yang artinya:
(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)
Surah Al-Nâzi’ât ini juga diawali dengan sumpah Allah yang
menggunakan makhluk-makhluk-Nya. Perhatikan ayat 1-5 surah itu yang artinya
sebagai berikut:
(1) Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras; (2) Dan
(malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut; (3) Dan
(malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat; (4) Dan (malaikatmalaikat) yang mendahului dengan kencang; (5) Dan (malaikat-malaikat) yang
mengatur urusan (dunia). (QS Al-Nâzi’ât [79] :1-5)
Mayoritas ulama (jumhur), sebagaimana terlihat pada terjemahan
ayat-ayat ini, berpendapat bahwa Allah bersumpah dengan menggunakan
makhluk-makhluk-Nya yang bernama malaikat. Malaikat yang mencabut
nyawa orang kafir dengan kasar dan kejam; malaikat yang mencabut nyawa
orang Mukmin dengan cepat, halus, dan lemah lembut; malaikat yang turun
dari langit dengan cepat untuk memenuhi perintah Allah; malaikat yang
berlomba membawa ruh orang-orang Mukmin ke dalam surga; dan malaikat
yang ditugasi melaksanakan aturan Allah, seperti masalah halal dan haram
berikut rinciannya; serta mengatur dunia (sunnatullah) seperti bertiupnya
angin dan turunnya hujan. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 24) mengutip pendapat
yang mengatakan bahwa malaikat yang ditugasi mengatur urusan dunia itu
ada empat: (1) Jibril, yang bertugas mengurus angin dan bala tentaranya;
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(2) Mikail, diserahi urusan hujan dan tanam-tanaman; (3) Izrail, ditugasi
mencabut nyawa; dan (4) Israfil, ditugasi membawa perintah Allah untuk
membinasakan mereka itu.1
Berbeda dengan Al-Zuhaili, Al-Maraghi mengutip pendapat Hasan
Bashri bahwa lima ayat di atas berarti mengandung arti benda-benda
langit seperti matahari, rembulan, dan bintang-bintang lainnya. Sumpah
Allah dengan menggunakan benda-benda langit itu karena benda-benda itu
dipandang besar dan hebat oleh manusia; memberi faedah yang besar dalam
kehidupannya; dan mengikuti aturan yang dibuat Tuhannya (sunnatullah).
Mereka selalu berputar pada porosnya sesuai perintah Allah, dan mereka
akan berubah, tidak beraturan, yang berakibat kehancuran alam semesta
ini juga karena mengikuti kehendak Penciptanya. Oleh karena itu, pada ayat
6 dan 7 ditegaskan,

    
  
  
(6) (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama
mengguncang alam; (7) Tiupan pertama itu diiringi tiupan kedua. (QS AlNâzi’ât [79]: 6-7)
Ayat enam, menurut Al-Maraghi, mengandung arti bahwa ketika bumi
ini berguncang, gunung-gunung pun meletus dengan suara yang sangat
dahsyat dan mengerikan, kemudian diikuti berbenturannya dan hancurnya
tata surya, planet-planet, dan bintang-bintang lainnya. Dampak yang terjadi
adalah berguncangnya bumi sehingga memuntahkan benda-benda yang
terkandung di dalamnya.
Al-Maraghi kemudian mengutip hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad,
Al-Tirmidzi, dan dipandang berkualitas hasan oleh Hakim, bahkan ulama lainnya
memandang hadis tersebut berkualitas shahih. Teks hadis yang besumber
dari Ubai Ibnu Ka’ab tersebut sebagai berikut:
Jika waktu telah memasuki duapertiga malam, Rasulullah Saw.
memerintahkan kepada para pengikutnya, “Wahai umat manusia, ingatlah
kepada Allah. Jika telah datang guncangan hebat di bumi, pasti akan diikuti
benturan benda-benda langit, dan makhluk yang ada pasti akan mati.”
(HR Al-Tirmidzi)
Dua penafsiran di atas, walaupun akhirnya menuju substansi yang
sama yakni datangnya hari kiamat, namun memiliki implikasi yang berbeda
terhadap ayat enam dan tujuh tersebut. Menurut penafsiran yang pertama,
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al-râjifah dan al-râdifah adalah tiupan pertama yang menandai kehancuran
alam semesta dan tiupan kedua yang menandai tibanya hari kebangkitan dari
alam kubur. Menurut penafsiran yang kedua, dua kata itu hanya menunjukkan
datangnya hari kiamat dengan hancurnya alam semesta.
Adapun terhadap ayat delapan dan sembilan, mereka memiliki
penafsiran yang sama. Teks dua ayat tersebut sebagai berikut:

    
   
(8) Hati manusia pada waktu itu sangat takut; (9) Pandangannya tunduk.
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 8-9)
Datangnya hari kiamat yang dahsyat dan mengerikan itu membuat hati
orang-orang kafir bergetar ketakutan. Pada saat itu, mereka dapat
membuktikan kebenaran peringatan Rasul kepada mereka tentang datangnya
hari kiamat. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri kebenaran dari
apa yang mereka tidak percayai atau mereka tidak imani itu.
Karena ketakutan yang luar biasa terhadap kedahsyatan hari kiamat
dan akibat buruk yang bakal mereka alami, maka tampak pada pandangan
mata mereka yang tertunduk kuyu. Mereka menyadari kesalahan dan dosadosa yang telah mereka perbuat samasa hidup sebagai akibat penolakan
dan kekufuran terhadap hari kebangkitan.
Al-Maraghi (XXX, 1985: 25) menerangkan bahwa yang menerangkan
kekufuran mereka terhadap hari kebangkitan dan ejekan mereka terhadap
Rasul dan kaum Mukminin, adalah ayat 10 sampai dengan ayat 12:

           
     
(Orang-orang kafir) berkata, “Apakah sesungguhnya kami benar-benar
dikembalikan kepada kehidupan semula? (11) Apakah (akan dibangkitkan
juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?” (12)
Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang
merugikan.” (QS Al-Nâzi’ât [79]:10-12)
Surah ini kemudian menerangkan kondisi orang-orang musyrik yang
mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka merasakan ketakutan yang luar
biasa pada hari kiamat. Hal ini digambarkan ayat 8 – 14 surah ini.
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Kondisi yang akan mereka alami itu tidak jauh berbeda dengan yang
akan dialami orang-orang kafir lainnya, termasuk Firaun yang menentang
ajaran Nabi Musa. Dia bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Firaun
yang perkasa dan bala tentaranya akhirnya merasakan kehancuran dan
kematian dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Penuturan kisah ini
sebagai pelajaran bagi umat Muhammad bahwa setiap orang pasti akan
mengalami kematian betapa pun perkasanya orang tersebut dan kelak akan
dibangkitkan pula pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan
amalnya. Kehancuran Firaun itu juga sebagai bukti kesempurnaan kekuasaan
Allah, dan sekaligus memberi pemahaman bahwa membangkitkan manusia
dari kematiannya itu tidak sulit bagi Allah. Cukup bagi Allah dengan memberi
satu komando (tiupan) untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya.
Menurut riwayat Sa’id Ibnu Manshur, yang bersumber dari Muhammad Ibnu
Ka’ab, dia menceritakan bahwa ketika Allah menurunkan ayat 10 yang berbunyi:

     
(Orang-orang kafir) berkata, “Apakah Sesungguhnya kami benar-benar
dikembalikan kepada kehidupan semula?” (QS Al-Nâzi’ât [79]: 10)
Orang-orang kafir mengeluh, “Jika kita dihidupkan lagi setelah kematian,
niscaya kita akan benar-benar merugi”. Lalu Allah menurunkan ayat ke-12:

      
Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang
merugikan.” (QS Al-Nâzi’ât [79]: 12)
Riwayat yang menerangkan latar dan konteks ayat 11 dan 12 surah ini,
walaupun dikutip Al-Zuhaili (XXX, 1991: 34), tidak ditemukan dalam kitab
yang secara spesifik membahas asal-usul sebagaimana ditulis Al-Wahidi. Ibnu
Katsir yang tafsirnya bercorak bi al-ma`tsûr (berdasarkan riwayat) pun tidak
mengutip riwayat ini dalam tafsirnya. Oleh karena itu, dapat difahami bahwa
tidak setiap ayat memiliki sabab nuzul secara spesifik. Namun, kalau difahami
secara sosial keagamaan masyarakat musyrik Mekah, secara umum riwayat
yang dikemukakan Muhammad Ibnu Ka’ab di atas bisa diterima, tanpa harus
mengkritisi kesahihan riwayat tersebut. Riwayat itu hanya menerangkan
respons orang-orang kafir Mekah terhadap ayat-ayat yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad Saw.
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Jika dikatakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan,
baik kaum musyrikin Mekah dan lainnya, mereka akan menjawab:
(1)
Apakah kami akan dihidupkan kembali, seperti kehidupan semula di
dunia setelah mengalami kematian?
(2)
Apakah kami akan dibangkitkan/dihidupkan kembali setelah kami
menjadi tulang belulang yang sudah hancur?
Pada Surah Yâsîn (36): 78, orang-orang yang mengingkari hari
kebangkitan itu disebut orang yang tidak menyadari asal dan proses
penciptaan dirinya. Ayat itu menegaskan, yang artinya:
Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada
kejadiannya; ia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang, yang telah hancur luluh?
Pertanyaan itu kemudian dijawab Allah bahwa yang akan menghidupkan
kembali setelah kematian adalah Tuhan yang menciptakannya pertama
kali, yang artinya:
Katakanlah, “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali
yang pertama. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.”
(Yâsîn [36]: 79)
(3)
Kalau hari kebangkitan itu benar-benar akan terjadi sebagaimana Engkau
katakan, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi karena kami
mendustakannya dan kami pasti akan mendapat musibah sebagaimana
yang dikatakan Nabi itu.
Ungkapan-ungkapan itu, menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991: 36), merupakan
bentuk cibiran mereka terhadap dakwah Nabi dan akidah Islam. Mereka tidak
memercayai adanya kehidupan lagi setelah terjadi kematian di dunia ini.
Kehidupan dan kematian, menurut mereka, hanya terjadi di dunia ini.
Allah kemudian menjawab pernyataan mereka dengan ayat 13 dan 14:

         
(13) Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja;
(14) Maka dengan sertamerta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 13-14)
Jangan cepat-cepat menolak dan beranggapan bahwa kebangkitan
setelah kematian itu masalah yang sulit dan tidak mungkin bagi Allah. Jangan
memandang kekuasaan Allah dengan ukuran kemampuan manusia. Terjadinya
kematian total pada hari kiamat itu, bagi-Nya cukup dengan satu tiupan
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komando. Kebangkitan kembali dari alam kubur itu pun cukup dengan satu
tiupan komando pula. Umat manusia yang telah mati dan telah bersatu dengan
tanah akan bangkit dari alam kematiannya di mana pun mereka berada dan
dalam kondisi yang sudah hancur sekalipun. Ayat senada terdapat pada Surah
Shâd (38): 15, artinya:
Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang
tidak ada baginya saat berselang.
Al-Maraghi (XXX, 1985: 26) menegaskan, “Janganlah kalian mengira
bahwa kebangkitan itu sulit bagi Kami. Kebangkitan kembali yang dianggap
sulit bagi kalian itu, bagi Kami hanya cukup memerintahkan kepada malaikat
untuk memberi komando dengan satu kali tiupan, kemudian kalian akan
dihadirkan di hadapan Kami dan tak seorang pun yang dapat membantahnya
dan pergi menghindarinya.”
Dengan ayat-ayat di atas, Allah ingin menegaskan kepada orangorang yang menentang dan mendustakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan
dari alam kubur itu merupakan suatu kepastian setelah terjadinya hari kiamat.
Penegasan Allah itu diwujudkan dengan sumpah yang menggunakan
makhluk-Nya, para malaikat, maupun benda-benda langit dan bumi. Makhluk
yang digunakan sebagai qasam di dalam Al-Quran, biasanya adalah makhluk
Allah yang sering diagungkan manusia, juga yang sering diremehkan mereka.
Kedahsyatan hari kiamat membuat hati orang-orang kafir ciut dan
ketakutan karena merasa mendustakannya dan tidak menyiapkan diri dengan
iman dan amal saleh untuk menghadapinya. Oleh karena itu, setiap Mukmin,
khususnya, harus menyiapkan diri seoptimal mungkin dalam menghadapi hari
kebangkitan yang pasti terjadi itu.
Hendaknya jangan sampai ada orang yang meremehkan kekuasaan
Allah untuk membangkitkan manusia yang telah mati, bahkan mungkin sudah
hancur bercampur tanah. Hal itu terlalu mudah bagi Allah, walaupun dipandang
sulit bahkan mustahil menurut kemampuan manusia. Oleh karena itu, jangan
mengukur kekuasaan dan kemampuan Sang Khaliq dengan makhluk-Nya,
manusia yang diberi ilmu yang sangat terbatas ini.
Ancaman terhadap Orang Kafir (Ayat 15-26)
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(15) Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa; (16) Tatkala
Tuhannya memanggilnya di lembah Suci ialah lembah Thuwa; (17) “Pergilah
kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; (18) Dan
Katakanlah (kepada Firaun) Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan
diri (dari kesesatan); (19) Dan kamu akan Kupimpin ke jalan Tuhanmu agar
kamu takut kepada-Nya”; (20) Lalu, Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat
besar; (21) Tetapi, Firaun mendustakan dan mendurhakai; (22) Kemudian dia
berpaling seraya berusaha menantang (Musa); (23) Maka dia mengumpulkan
(pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya; (24) (Seraya)
berkata, ”Akulah Tuhanmu yang paling tinggi”; (25) Maka Allah mengazabnya
dengan azab di akhirat dan azab di dunia; (26) Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
(QS Al-Nâzi’ât [79]:15-26)
Penjelasan Ayat
Kebandelan orang-orang kafir dan keingkarannya terhadap hari
kebangkitan serta penghinaan mereka terhadap Rasulullah Saw., membuat
beliau merasa sedih serta mempersulit posisi beliau sebagai Rasul dalam
mengemban risalah. Allah lalu menuturkan kisah Musa dan Firaun yang
menentang ajarannya terus-menerus. Bahkan, tantangannya lebih dahsyat
dibanding tantangan yang diterima Rasulullah dari orang-orang kafir musyrik
pada zamannya.
Tantangan Firaun terhadap Musa bahkan sampai pada pengakuan
bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah dan ditaati kaumnya.
Namun, Musa tetap menjalankan dakwahnya walaupun tantangannya sangat
berat dan dahsyat.
Penuturan kisah itu dimaksudkan untuk menghibur Rasul yang juga
selalu mendapat tantangan yang berat dari kaumnya. Maksudnya, tantangan

:: repository.unisba.ac.id ::

38

Tafsir Juz ’Amma

yang lebih berat pun dirasakan Nabi Musa dalam mengemban risalah
dakwahnya, bukan hanya dirasakan oleh beliau sebagai Rasul yang terakhir.
Firman Allah Surah Al-Ahqâf [46]: 35, yang artinya:
Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan
hati dari para rasul yang telah bersabar dan janganlah kamu meminta
disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia),
melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka
tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
Di samping itu, ada pelajaran lain bagi penentang Muhammad. Firaun
yang memiliki kekuasaan dan kekuatan besar itu ketika menentang ajaran
Nabi Musa dan membangkang perintah Tuhannya, akhirnya, mendapat siksa
Allah di dunia dan di akhirat. Apalagi para penentang Nabi Muhammad
yang relatif lebih lemah, bagi Allah tentu lebih mudah untuk mengazab dan
menghancurkan mereka.
Wahai penentang Muhammad, walaupun kalian merasa besar dan
kuat, kebesaran dan kekuatan kalian tidak akan menandingi kebesaran dan
kekuatan Allah.
Ini adalah kecaman dan ancaman bagi mereka yang tidak beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat siksa sebagaimana yang
ditimpakan kepada Firaun dan para pengikutnya. Firman Allah Surah Fushshilat
[41]: 13-14, menegaskan, yang artinya:
(13) Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memperingatkan
kamu dengan petir, seperti petir menimpa kaum ‘Ad dan Tsamud,”
(14) Ketika para Rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang
mereka (dengan menyerukan), “Janganlah kamu menyembah selain
Allah.” Mereka menjawab, “Kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia
akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir
kepada wahyu yang kamu utus membawanya.”
Ayat 15 dan 16 Surah Al-Nâzi’ât ini merupakan bentuk pertanyaan yang
ditujukan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengkaji sejarah
Musa dan Firaun. Teks dua ayat tersebut menyatakan:

           
(15) Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa; (16) Tatkala
Tuhannya memanggilnya di lembah Suci ialah lembah Thuwa. (QS Al-Nâzi’ât
[79]:15-16)
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Bukankah telah engkau ketahui tentang kisah Nabi Musa dan Firaun
ketika Allah mengangkatnya menjadi seorang Rasul yang dikukuhkan dengan
mukjizat-mukjizat?
Allah memanggilnya di lembah suci yang bernama Thuwa (lembah di
Gurun Sinai) pada suatu malam, lalu Allah berfirman kepadanya yang berisi
tugas untuk mengemban kenabian dan risalah (kerasulan).
Disebutkannya kisah Musa, dalam konteks ini, karena dia seorang
Rasul yang dianugerahi mukjizat yang hebat pada zamannya. Namun, Firaun
dan rakyatnya tetap menentang keras dakwah Musa dikarenakan mereka
merasa sebagai kelompok mayoritas dan lebih kuat. Hal ini sekaligus sebagai
hiburan bagi Nabi Muhammad Saw. yang juga mendapat tantangan dari
kaumnya ketika mengemban tugas kenabian dan kerasulan.
Allah menerangkan urgensi diutusnya Musa kepada Firaun, seperti yang
terdapat pada ayat 17 surah ini:

     
Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 17)
Firaun, menurut Al-Zuhaili (1991, XXX: 40), adalah raja Mesir yang
absolut dan otoriter. Dia sudah berlebihan dalam kemaksiatan, kesombongan,
dan keingkarannya kepada Allah. Dia bahkan mengikrarkan dirinya sebagai
Tuhan yang menindas dan memperbudak Bani Israil.
Ajaran atau metode dakwah yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa
dalam menghadapi Firaun adalah sebagai berikut (ayat 18 dan 19):

           
(18) Dan katakanlah (kepada Firaun), “Adakah keinginan bagimu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan); (19) Dan kamu akan kupimpin ke jalan
Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya? (QS Al-Nâzi’ât [79]: 18-19)
Maksud ayat ini, sebagaimana dikatakan Al-Zuhaili (1991, XXX: 40),
maka katakanlah kepada Firaun setelah engkau sampai ke hadapannya, maka
katakanlah, “Apakah engkau mempunyai keinginan untuk menyucikan diri dari
kemusyrikan dan cacat diri? Aku akan menunjukkan kepadamu jalan Allah,
yaitu mengesakan dan beribadah kepada-Nya. Takutlah kepada azab Allah
dengan cara mematuhi perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-
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larangan-Nya.”
Ada pelajaran berharga pada ayat ini. Berdakwah kepada penguasa yang
otoriter itu, hendaknya menggunakan metode dialogis dan lemah-lembut, agar
kekerasan hatinya melunak, dan tidak secara langsung merespons dengan
kekerasan dan kekejaman. Perintah dakwah dengan metode ini diungkap
berkali-kali dalam Al-Quran, seperti Surah Thâhâ [20]: 44, yang artinya:
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.
Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya seorang Rasul
adalah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia tentang cara
bermakrifat kepada Allah. Cara bermakrifat yang benar membutuhkan
orang yang memiliki kapasitas sebagai pemberi petunjuk, yakni Nabi dan Rasul
(Al-Zuhaili, XXX, 1991: 41).
Walaupun Musa telah berdakwah dengan metode dialogis, argumentatif,
dan penuh kelembutan, Firaun tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, Musa
terpaksa mengeluarkan mukjizatnya sebagai bukti kerasulan yang dapat
disaksikan secara langsung oleh Firaun. Ayat 20 surah ini menerangkan:

   
Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. (QS Al-Nâzi’ât
[79]: 20)
Mukjizat yang ditunjukkan Musa kepada Firaun ialah berubahnya togkat
menjadi ular. Namun Firaun tetap menolak dan menentang dakwahnya, seperti
diterangkan ayat 21 sampai dengan ayat 23 surah ini:

         
(21) Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai; (22) Kemudian dia
berpaling seraya berusaha menantang (Musa); (23) Maka dia mengumpulkan
(pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (QS Al-Nâzi’ât
[79]: 21-23)
Firaun mendustakan kebenaran yang diajarkan Nabi Musa, menentang
Allah dan beriman kepada-Nya. Bahkan berusaha melakukan kerusakan di bumi
ini dengan cara menantang dan menentang Nabi Musa dan ajarannya.
Dijajarkannya kata kadzdzaba dan ‘ashâ, menurut pendapat Al-Zuhaili
(XXX, 1991: 41), untuk menunjukkan bahwa yang pertama adalah bentuk
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pendustaan dengan hati dan lisan; sementara yang kedua adalah bentuk
pendustaan yang diwujudkan dengan perbuatan menentang dan menantang.
Firaun kemudian mengumpulkan pasukannya untuk diajak bermusyawarah;
menentukan jalan untuk menentang Musa. Pada ayat lain, diterangkan bahwa
yang dikumpulkan oleh Firaun adalah tukang-tukang sihir untuk menantang
kemahiran Musa dalam masalah sihir. Namun, tali yang disihir itu kemudian
menjadi ular-ular kecil, dan akhirnya, ditelan ular besar yang terjadi dari tongkat
Nabi Musa sebagai mukjizat yang dianugerahkan Allah. Mereka, di antaranya,
menjadi pengikut agama Musa.
Firaun kemudian mengumpulkan rakyatnya. Ia berkata dengan lantang,
“Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi.” Allah membalas dengan
menenggelamkan Firaun dan pendukungnya di Laut Merah.
Firman Allah, ayat 24-25, menyatakan:

          
(24) (Seraya) berkata, ”Akulah Tuhanmu yang paling tinggi;” (25) Maka
Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. (QS Al-Nâzi’ât
[79]: 24-25)
Azab yang akan ditimpakan Allah kepada Firaun dan para pengikutnya
tidak hanya ditenggelamkan di Laut Merah, tapi berlanjut sampai ke akhirat
(Al-Maraghi, t.t., X: 29).
Ayat 26 menerangkan bahwa kisah Musa dan Firaun adalah pelajaran
bagi orang-orang yang meneliti, memikirkan secara mendalam tentang akibatakibat kesombongan, kedurhakaan, dan kekufuran kepada Allah dan Rasul
Allah. Teks ayat tersebut sebagai berikut:

       
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang
takut (kepada Tuhannya). (QS Al-Nâzi’ât [79]: 26)
Ayat-ayat di atas memberi pelajaran bagi orang-orang menggunakan
akal-pikirannya secara objektif. Kesombongan dan kekufuran itu akan
mengakibatkan turunnya azab Allah, di dunia maupun di akhirat, seperti yang
menimpa Firaun dan para pendukungnya.
Dakwah terhadap orang besar dan durhaka, seperti Firaun, sebaiknya
menggunakan metode dialogis argumentatif agar dapat diterima dan tidak
menimbulkan bahaya yang tidak diharapkan, di samping dibarengi kegigihan
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walau mendapat tantangan keras.
Kisah ini juga berfungsi sebagai pelipur lara bagi Rasulullah Saw. yang
dakwahnya juga mendapat tantangan dari kaumnya walau tidak mendapat
penentangan sekuat Firaun dan bala-tentaranya.
Firaun, komentar Al-Zuhaili (XXX, 1991: 42), adalah kafir yang terkuat
di seluruh generasi umat manusia. Dia telah melakukan perbuatan maksiat
yang berlebihan, menentang dakwah Nabi Musa. Dia tidak menerima ajakan
Musa untuk taat kepada Tuhan (Allah), tidak membenarkan mukjizat Musa
yang berupa perubahan tongkat menjadi ular, dan telapak tangan yang bersinar
putih bagaikan matahari. Dia menentang kenabian Musa dan menentang
Allah. Dia tidak berhenti di situ, bahkan berusaha membuat kerusakan di bumi
dengan mengaku sebagai tuhan yang tertinggi.
Kehancuran Firaun dan bala tentaranya itu pun menjadi pelajaran
bagi umat generasi selanjutnya yang takut kepada Allah. Demikian pula,
kesuksesan Musa dan umatnya yang mendapat pertolongan dari Allah Swt.
Dalam kisah itu, balasan Allah kepada Firaun dan tentaranya merupakan
hukuman yang adil, setimpal dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Bagi
orang yang berakal sehat, tentu tidak mau menirukan perbuatan Firaun karena
takut akan mendapat azab seperti dirinya.
Pembuktian Adanya Hari Kebangkitan (Ayat 27-33)

           
         
         
 
(27) Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah
membinanya; (28) Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya;
(29) Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya
terang benderang; (30) Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya; (31) Ia
memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuhtumbuhannya; (32) Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh;
(33) (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 27-33)
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Setelah pembahasan kisah Nabi Musa dan Firaun, sasaran pembicaraan
ayat-ayat ini kembali tertuju kepada orang-orang yang mengingkari hari
kebangkitan dari kubur melalui analogi dengan penciptaan benda-benda yang
lebih besar dan rumit. Allah Maha Kuasa menciptakan seluruh langit dan bumi
yang sangat besar dan luas, sekaligus menyiapkan tempat tinggal yang paling
layak, dengan menyediakan berbagai sarana kehidupan di dalamnya. Gununggunung diciptakan sebagai pasak yang memperkukuh posisi bumi (Al-Zuhaili,
1991, XXX: 4).
Sejalan dengan munasabah yang dikemukakan Al-Zuhaili, Al-Maraghi
(t.t., XXX: 30) menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Allah menceritakan
kepada orang-orang musyrik tentang kisah Nabi Musa dan Firaun dan
menunjukkan kepada mereka bahwa Dia Maha Kuasa untuk mengazabnya di
dunia ini. Kisah ini dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang, sekaligus
pelipur lara bagi Rasulullah agar tidak merasa sedih atas perilaku kaumnya
yang mendustakannya, tidak mau beriman atas ajarannya.
Sasaran pembicaraan berikutnya ditujukan kepada orang-orang yang
mengingkari hari kebangkitan dari alam kubur. Allah mengingatkan bahwa
mereka tidak layak mengingkarinya. Pembangkitan mereka dari alam kubur
itu lebih ringan bagi Allah dibanding penciptaan langit dan bumi dengan
segala sunnatullah yang berlaku, dan segala isinya, baik manusia, hewan,
dan tumbuh-tumbuhan, serta tambang yang terkandung dalam perut bumi.
Tegasnya, membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, bagi
Allah, tentu lebih mudah, secara rasional, dibandingkan penciptaan langit,
bumi, dan isinya. Oleh karena itu, tidak sewajarnya jika mereka menolak
ajaran Rasul tentang hari kebangkitan ini. Jika mereka tetap menolak ajaran
tersebut, hendaknya mereka belajar dari kisah Firaun yang durhaka terhadap
Allah dan Rasul-Nya.
Allah telah menciptakan langit yang indah dan bumi yang luas dan
siap-huni dengan memberikan berbagai fasilitasnya, serta gunung-gunung
yang kukuh kuat sebagai pasak bagi bumi agar tidak guncang. Allah Swt.
kemudian bertanya kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan
setelah hari kiamat
Wahai Umat manusia, demikian kata Maraghi, apakah kalian merasa
bahwa penciptaan kalian-yang berasal dari air yang hina dan lemah, serta
tidak mampu memberi manfaat dan madarat bagi diri kalian sendiri dan tidak
mampu menentukan kehidupan dan kematian diri sendiri–itu lebih sulit bagi
Allah dibanding dengan penciptaan langit yang jauh lebih besar dan hukumhukumnya yang sangat kompleks.
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Sebenarnya, kata Al-Maraghi lagi mengutip ayat-ayat Allah, kamu tidak
dapat membantah bahwa penciptaan langit itu lebih sulit dan berat dibanding
dengan penciptaan dirimu.Yang jelas, Kami telah menciptakan langit. Lalu kenapa
kalian tidak percaya bahwa Kami berkuasa untuk membangkitkan kamu sekalian
dari kematian di alam kubur setelah terjadi hari kiamat? (Al-Maraghi, t.t., X: 30).
Ayat lain yang semakna dengan ayat 27 Surah Al-Nâzi’ât ini, antara
lain, Surah Ghafir/Al-Mu’min [40]: 57, artinya:
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan
manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dan Surah Yasin [36]: 81, yang artinya:
(81) Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa
menciptakan yang serupa dengan itu? Benar (Dia berkuasa), dan Dia-lah Maha
Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Allah kemudian menerangkan sifat penciptaan langit tersebut, diawali
ayat 28:

   
Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. (QS Al-Nâzi’ât
[79]: 28)
Ayat ini, menurut Al-Zuhaili (1991, XXX: 45), mengandung pengertian
bahwa Allah telah menghimpun bagian-bagiannya dan memadukannya
menjadi satu bangunan. Allah mengangkat langit yang bobotnya sangat
berat itu ke ruang angkasa, dan menjadikan langit bagaikan bangunan tinggi
di atas bumi tanpa menggunakan alat penyangga. Posisi planet-planet diatur
dan ditata pada tempatnya yang pasti dan serasi serta seimbang (Al-Maraghi,
t.t., XXX: 31). Setiap bintang dan planet memiliki ukuran tertentu dan garis
edar yang tetap, sehingga tidak terjadi benturan atau tabrakan satu sama
lainnya. Kumpulan bintang atau planet itulah yang sering disebut langit, atau
sering diumpamakan sebagai binâ’ (bangunan).
Peredaran benda-benda langit, khususnya matahari, bumi, dan
rembulan, itu yang mengakibatkan terjadinya pergantian antara siang dan
malam. Firman Allah ayat 29:

    
Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang
benderang. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 29)
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Allah-lah yang telah menjadikan malam yang gelap gulita, karena sinar
matahari terhalang oleh sisi bumi yang lain. Siang hari yang terang benderang
karena bagian bumi itu tersinari matahari. Peredaran matahari, bumi, dan
rembulan juga mengakibatkan terjadinya pergantian musim di bumi yang
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1991, XXX: 45).
Ayat 30 menerangkan bahwa bumi setelah itu dihamparkan (walaupun
bentuknya bulat, bagi manusia terasa datar karena ada gaya tarik bumi):

    
Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 30)
Menurut Achmad Baiquni, dalam bukunya yang berjudul Al-Quran dan
Iptek (1966: 39; 52), bumi yang kita kenal ini adalah hasil evolusi sekitar 4
miliar tahun, dari bentuk bola yang menyala-nyala yang terjadi sebelumnya
dan merapatnya materi antarbintang (teori Big Bang). Selanjutnya, tanah di
bumi itu baru terjadi sekitar 3 miliar tahun yang lalu sebagai kerak magma.
Sejalan dengan ayat itu, Allah berfirman pada Surah Fushshilat [41]:
9-11, sebagai berikut:
(9) Katakanlah, “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang
menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb alam semesta”; (10) Dan
Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. dia
memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan
(penghuni)-nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi
orang-orang yang bertanya; (11) Kemudian, dia menuju kepada penciptaan
langit, dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya
dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan
suka hati atau terpaksa.” “Keduanya menjawab, “Kami datang dengan suka
hati.”
Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan langit itu terjadi setelah
penciptaan bumi. Penyempurnaan bumi terjadi setelah selesai penciptaan
langit. Allah memerinci proses penyempurnaan bumi, sehingga siap dihuni.
Ayat 31 sampai dengan ayat 33 menyatakan:
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(31) Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan)
tumbuh-tumbuhannya; 2 (32) Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya
dengan teguh; (33) (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatangbinatang ternakmu. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 31-33)
Mata air memancar dari dalam tanah. Demikian pula sungai-sungai
dan lautan yang mengalir. Di bumi itu pula segala macam tumbuhan hidup
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti biji-bijian dan buah-buahan.
Sebagian tumbuhan itu bermanfaat bagi hewan, seperti rerumputan dan
sejenisnya. Allah juga menjadikan gunung yang berfungsi bagaikan pasak
bagi bumi agar tetap dan tidak berguncang.
Seluruh manfaat dan faedah itu yang ada di bumi ini untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia dan hewan. Bagi manusia, kebutuhan hidup itu
disebut sebagai kenikmatan, baik sebagai makanan, pakaian, kendaraan,
seperti unta, kuda, dan lainnya. Firman Allah Surah Al-Nahl [16]:10
menyatakan, artinya:
Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya
menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang
pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Allah menegaskan kepada para penentang hari kebangkitan bahwa
kekuasaan Allah untuk membangkitkan seluruh umat manusia dari alam
kuburnya itu adalah lebih kecil dan mudah dibanding kekuasaan-Nya
menciptakan seluruh langit, bumi, berikut isinya. Adapun hikmah yang
terkandung dalam penciptaan langit dan bumi itu, antara lain, terjadinya
siang dan malam, memancarnya air dari dalam tanah dan mengalir
menjadi sungai-sungai dan lautan; tumbuhnya tanam-tanaman di bumi
untuk menutupi kebutuhan hidup manusia dan binatang.
Jika telah difahami bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan
bumi, apalagi kekuasaan Dia untuk menghidupkan kembali orangorang yang sudah mati dari alam kuburnya.
Allah mengisyaratkan tentang proses penciptaan langit, bumi, dan
isinya, yang secara sederhana dapat difahami bahwa proses
penciptaan itu dimulai dari penciptan bumi, kemudian penciptaan
langit. Proses berikutnya ialah menjadikan bumi layak untuk dihuni
manusia dan binatang: dengan air dan segala macam tanaman dan
binatang, agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Balasan bagi Dua Kelompok Manusia di Akhirat (Ayat 34-46)

           
            
           
          
            
             
(34) Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang;
(35) Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya;
(36) Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang
melihat; (37) Adapun orang yang melampaui batas; (38) Dan lebih
mengutamakan kehidupan dunia; (39) Maka sesungguhnya nerakalah tempat
tinggal(nya); (40) Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran
Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya; (41) Maka
sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya); (42) (Orang-orang kafir)
bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, “Kapankah
terjadinya”?; (43) Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?;
(44) Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya);
(45) Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya
(hari berbangkit); (46). Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka
merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di
waktu sore atau pagi hari. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 34-46)
Imam Hakim dan Ibnu Jarir Thabari meriwayatkan dari Aisyah bahwa
Rusulullah Saw. bertanya kepada Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat.
Allah menurunkan ayat 42 sampai ayat 44 Surah Al-Nâzi’ât ini, sebagai berikut:
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(42) (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya? (43) Siapakah kamu (maka) dapat
menyebutkan (waktunya)? (44) Kepada Tuhanmulah dikembalikan
kesudahannya (ketentuan waktunya). (QS Al-Nâzi’ât [79]: 42-44)
Abu Hasan meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin
Mekah bertanya kepada Nabi Saw.” Kapan terjadinya hari kiamat?” Nadanya
mengejek. Allah menurunkan ayat 40 dan seterusnya.
Al-Thabrani dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thariq Ibnu Syihab
bahwa Rasulullah Saw. banyak mengingatkan tentang tibanya hari kiamat,
sehingga Allah menurunkan ayat 43 dan 44 di atas. Hadis ini juga diriwayatkan
Ibnu Abu Hatim dari Urwah (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 49-50)
Setelah menerangkan al -qudrah al -i lâhi yyah (kekuas aan
Ketuhanan) tentang hari kebangkitan, mahsyar (tempat berkumpul setelah
kebangkitan dari alam kubur), dan penciptaan kehidupan di dunia yang
meliputi penciptaan langit dan bumi, dan kemungkinan hidup di dalamnya,
Allah memberitakan akan terjadi kehancuran dunia yang disebut hari
kiamat yang dahsyat dan mengerikan, diikuti kehidupan di akhirat. Manusia
terpilah menjadi dua pada masa itu: kelompok ahli surga dan kelompok
ahli neraka. Surga adalah tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang
yang takut kepada Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya.
Neraka adalah tempat tinggal orang-orang yang takabur dan melanggar
batas-batas aturan (syariat) Allah (Al-Maraghi, 1985, X:33).
Pada hari mahsyar, setiap orang akan menyaksikan hasil
perbuatannya di dunia, baik maupun buruk. Calon-calon ahli neraka akan
terbelalak menyaksikan catatan amalnya yang buruk dan merasa ketakutan
yang luar biasa ketika akan masuk neraka. Calon-calon ahli surga merasakan
nikmat yang tak terhingga ketika melihat catatan amalnya yang
mengantarkannya ke surga — kenikmatannya akan tambah terasa manakala
mereka menyaksikan neraka yang mengerikan itu.
Setelah menerangkan argumen rasional tetang kemungkinan
terjadinya hari kiamat, berita tentang kejadiannya, dan penuturan situasi
secara umum, dan kondisi orang-orang yang berbahagia dan sengsara
secara khusus: Allah menjawab pertanyaan orang-orang kafir kepada
Rasulullah yang bernada mengejek tentang terjadinya hari kiamat. Dia
menjelaskan urusan terjadinya hari kiamat itu menjadi otoritas Allah.
Tidak pada tempatnya dipertanyakan kepada Nabi. Rasul diutus hanya
untuk memberi peringatan. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu
kelak akan menyaksikannya sendiri. Walau mereka beranggapan bahwa
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kehidupan ini hanya di dunia, kelak mereka akan merasa bahwa kehidupan
dunia ini hanya sesaat, dan kehidupan yang abadi berada di akhirat (AlZuhaili, 1991, XXX: 50).
Penjelasan Ayat
Al-Maraghi (1985, X: 33) mengartikan al-thâmmah al-kubrâ sebagai
bencana besar, yakni tiupan kedua yang menandai tibanya hari kebangkitan
dari alam kubur. Dia mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa
neraka yang menyala-nyala ditampakkan kepada setiap orang yang memiliki
dua mata. Firman Allah ayat 34, surah ini, menyatakan:

    
Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. (QS
Al-Nâzi’ât [79]: 34)
Kedahsyatan terjadinya bencana besar, hari kebangkitan itu, andaikan
anak-anak menyaksikannya dalam kehidupan di dunia, seketika rambutnya
akan memutih menjadi tua. Apalagi setelah menyaksikan neraka, setiap orang akan melupakan kengerian lain yang pernah disaksikannya. Allah kemudian
akan memilah makhluk-Nya menjadi dua: orang-orang yang taat dan selalu
berbuat kebajikan ketika di dunia akan dimasukkan ke dalam surga; sedangkan
para penentang Allah dan Rasul-Nya - ahli maksiat - akan dimasukkan ke
dalam neraka.
Allah menerangkan kondisi hari itu dengan dua sifat:
Pertama, tergambar pada ayat 35:

   
    
Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. (QS
Al-Nâzi’ât [79]: 35)
Manusia ingat apa yang telah dilakukan di dunia, baik maupun buruk.
Dia menyaksikan dengan mata-kepala sendiri bahwa amalnya tercatat. Firman
Allah surah Al-Fajr [89]: 23 menerangkan, yang artinya:
Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam; dan pada hari itu ingatlah
manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
Kemudian firman Allah surah Al-Mujâdilah [58]: 6 menyatakan, artinya:
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(6) Pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, lalu diberitakanNya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan
(mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan
Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
Pada hari itu, neraka jahanam yang menyala-nyala ditampakkan kepada
setiap orang, baik Mukmin maupun kafir. Firman Allah ayat 36 surah ini
menerangkan:

    
Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
(QS Al-Nâzi’ât [79]: 36)
Pada surah Al-Syu’arâ’ [26]: 91 pun dikatakan, artinya:
Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang- orang yang
sesat.”
Al-Zuhaili (1991, X: 51) juga mengutip pendapat Imam Muqatil yang
mengatakan bahwa hari itu semua penghalang disingkirkan, sehingga seluruh
makhluk melihat neraka jahim tersebut. Dengan menyaksikan neraka itu,
bagi kaum Mukmin makin merasakan kadar kenikmatan Allah yang
dianugerahkan kepadanya, yakni terbebas dari siksa neraka. Bagi orangorang kafir, dengan menyaksikan neraka jahanam, mereka bertambah takut
dan ngeri dan merasa rugi yang sangat besar.
Kemudian, Allah dengan keputusan-Nya, memilah manusia menjadi
dua kelompok, sebagaimana digambarkan pada ayat 37-41,

            
            
 
(37) Adapun orang yang melampaui batas; (38) Dan lebih mengutamakan
kehidupan dunia; (39) Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya);
(40) Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya; (41) Maka, sesungguhnya
surgalah tempat tinggal(nya). (QS Al-Nâzi’ât [79]: 37-41)
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Adapun bagi orang yang takabur dan melampaui batas dalam kekufuran
dan kemaksiatan, serta mengutamakan kehidupan dunia dibanding agama
dan kehidupan akhirat, maka tempat tinggal tetapnya adalah neraka yang
menyala-nyala. Hubb al-dunya (materialistik), demikian penegasan Al-Zuhaili
(1991, XXX: 51), adalah biang segala kejahatan.
Menurut suatu riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan nadhar dan
anaknya yang bernama Harits. Namun, yang jelas ayat ini berlaku umum,
meliputi seluruh orang kafir yang memrioritaskan kehidupan duniawi dan
mengabaikan kehidupan akhirat.
Pernyatan Al-Zuhaili yang terakhir ini tampaknya didasarkan pada kaidah
al’-ibratu bi ‘umûmi al-lafdzi lâ bi sababi, yang menjadi pedoman mayoritas
ulama tafsir jika turunnya ayat itu berkaitan dengan peristiwa yang dialami
seseorang (Al-Shabuni, 1985: 29).
Adapun orang yang takut dihadapan Allah dan azab-Nya di akhirat
menyadari tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Mereka mengendalikan
hawa nafsunya, sehingga dapat menghindari perbuatan maksiat dan hal-hal
yang diharamkan serta konsisten terhadap ketaatan. Surga adalah tempat
tinggalnya yang abadi.
Walaupun ayat 40 dan 41 ini turun berkaitan dengan Mush’ab Ibnu
Umair dan saudaranya yang bernama Amir Ibnu Umair, namun berlaku bagi
setiap Mukmin yang secara konsisten takut kepada Allah dan tidak mengikuti
hawa nafsunya.
Ayat 37 sampai 39 ini mengandung pengertian yang berlawanan dengan
ayat 40 sampai 41. Kedurhakaan dan kesombongan yang menjerumuskan
orang ke neraka, bertolak belakang dengan orang yang mampu mengendalikan
hawa nafsu dan takut kepada Allah yang dapat mengantarkannya menjadi
penghuni surga.
Al-Khauf (takut kepada Allah) harus didasari ilmu dan makrifat kepada
Allah, sesuai dengan firman Allah Surah Fâthir (35): 28, yang artinya:
Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun.
Demikianlah rasa takut kepada Allah itu pada dasarnya merupakan
sarana untuk mencegah hawa nafsu.
Pada ayat berikunya, Allah menuturkan pertanyaan orang-orang kafir
Mekah kepada Nabi tentang waktu tibanya hari kiamat dengan maksud
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mengejek kepada beliau. Firman Allah ayat 42:

     
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 42)
Kata-kata ini mereka ucapkan adalah sebagai ejekan saja, bukan karena
mereka percaya akan hari kebangkitan.
Mereka, orang-orang kafir, yang tidak memercayai hari kebangkitan itu
bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat itu atau
kapan kehidupan dunia ini akan berakhir? Pertanyaan yang bertujuan meledek
itu muncul setelah mereka mendengarkan penjelasan Nabi tentang kedahsyatan
terjadinya hari kiamat-yang dalam ayat ini disebut al-thâmmah al-kubra, dan
pada surah lain disebut al-shâkhkhakh, al-âzifah, al-hâqqah, al-qâri’ah.
Pertanyaan itu terus menjadi pemikiran Rasulullah. Beliau ingin
mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut untuk memberi kepuasan kepada
penanya. Allah tidak berkenan untuk memberitahukan kepada siapa pun,
termasuk kepada Rasul. Firman Allah ayat 43-44:

        
(43) Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? (44) Kepada
Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). (QS Al-Nâzi’ât
[79]: 43-44)
Untuk apa engkau (Muhammad) menyebut-nyebut hari kiamat dan
menanyakan kapan kejadiannya? Atau untuk apa engkau mempertanyakan
waktu terjadinya, sedangkan pengetahuan tentang itu menjadi otoritas-Ku,
dan tak seorang pun yang diberi pengetahuan tentang itu, termasuk engkau,
ya Muhammad.
Menurut suatu riwayat, Rasul sangat sibuk mencari jawaban setelah
mendapat pertanyaan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Sekali lagi,
pengetahuan tentang waktu terjadinya hari kiamat itu menjadi otoritas Tuhan,
bukan makhluk-Nya.
Pada Surah Al-A’raf [7]: 187, Allah berfirman, yang artinya:
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, “Bilakah terjadinya?”
Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah urusan
Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya
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selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang ada di
langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan
tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar
mengetahuinya. Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari
kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
Pada Surah Luqman [31]: 34, juga ditegaskan, yang artinya:
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari
kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti)
apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.
Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah tentang waktu
terjadinya hari kiamat. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul
menjawab, “Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.”
Tugas Rasul bukan menerangkan waktu terjadinya hari kiamat, tapi
memberi peringatan kepada orang kedahsyatan hari kiamat dan azab yang
akan terjadi sesudahnya. Ayat 45 menerangkan,

     
Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari
berbangkit). (QS Al-Nâzi’ât [79]: 45)
Tugasmu, sebagai Rasul, hanya memberi peringatan kepada orangorang yang takut kepada Allah tentang terjadinya hari kiamat. Orang yang
takut kepada Allah dan ancaman-Nya pasti akan mengikuti ajaranmu akan
beruntung dan selamat dari azab Allah. Sebaliknya, orang yang mendustakan
hari kiamat dan mengingkarinya akan merugi. Maka, tinggalkanlah ilmu yang
tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Sebaliknya, amalkan apa yang Aku
perintahkan, termasuk mengindahkan peringatan Rasul tentang hari kiamat.
Peringatan itu dikhususkan bagi orang yang takut kepada Allah, menurut AlZuhaili (1991, XXX: 53), karena peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka.
Hari kiamat yang dipertanyakan itu pasti akan mereka alami. Firman
Allah ayat 46 sebagai berikut:
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(Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan
tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi
hari. (QS Al-Nâzi’ât [79]: 46)
Ketika menyaksikan kedahsyatan hari kiamat nanti, mereka baru
merasakan bahwa kehidupan di dunia maupun di alam kubur itu hanya
sebentar dan terbatas oleh waktu berakhirnya. Bukan seperti kehidupan di
akhirat yang tanpa batas. Allah menggambarkan seolah-olah kehidupan
dunia maupun di alam kubur itu bagaikan waktu sore hari yang akan lewat
menjadi malam hari, atau waktu pagi yang segera akan berlalu dan berganti
waktu sore.
Hikmah dan Pesan
Setelah hari kebangkitan dan dilanjutkan dengan hari mahsyar, setiap
orang ingat perbuatannya di dunia, baik maupun buruk. Mereka bisa
menyaksian catatan amalnya. Di samping itu, mereka akan melihat neraka
secara langsung, baik dia seorang Mukmin maupun kafir. Ibnu Abbas
menerangkan bahwa kehidupan di akhirat itu transparan. Setiap orang akan
menyaksikan neraka yang sedang bergolak.
Orang-orang kafir yang menyaksikan neraka itu akan mengetahui
beraneka macam siksa yang bakal dialami. Bagi orang-orang beriman, mereka
menyadari betapa besar kadar kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Swt.
Manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua kelompok;
kelompok yang beruntung dan berbahagia, dan kelompok yang merugi dan
sengsara. Kelompok pertama ialah orang-orang yang takut kepada Allah
dengan menaati perintah dan larangan-Nya, dan kelompok kedua adalah
orang-orang durhaka dan hanya mementingkan kehidupan duniawi.
Pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad tentang
kapan terjadinya hari kiamat itu sebenarnya hanya dimaksudkan untuk
menghina dan melecehkan beliau. Bukan pertanyaan yang bertujuan untuk
memeroleh jawaban pengetahuan. Sebagai Rasul yang sangat menginginkan
ajarannya diterima semua orang, beliau berupaya mencari jawaban atas
pertanyaan tersebut. Beliau baru menyadari bahwa pengetahuan tentang
terjadinya hari kiamat itu hanya menjadi otoritas Allah setelah mendapat
wahyu dari-Nya.
Jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir tersebut adalah ketika
kelak mereka mengalaminya sendiri: saat hari kiamat tiba yang disusul
dengan hari kebangkitan dari kubur, mahsyar, dan penentuan nasib mereka
di akhirat, sebagai ahli surga maupun ahli neraka. Kehidupan dunia ini bersifat
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fana’ atau sementara. Demikian juga kehidupan di alam kubur. Allah
menggambarkan bagaikan waktu sore yang akan segera berganti dengan
waktu malam, atau waktu dhuha yang akan segera berganti dengan waktu
sore.
Firman Allah Surah Al-Ahqâf (46): 35, menambahkan, yang artinya:
Maka, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan
hati dari para Rasul yang telah bersabar dan janganlah kamu meminta
disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia)
melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka
tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
Surah ini diakhiri dengan pembahasan tentang kedahsyatan hari kiamat
dan pengelompokan umat manusia menjadi dua: kelompok yang berbahagia
dan kelompok yang sengsara dan menderita. Diikuti dengan pertanyaan
orang-orang musyrik tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Allah
menganjurkan agar urusan waktu terjadinya hari kiamat itu diserahkan kepada
Allah, bukan ditanyakan kepada Rasul-Nya yang tidak diberi pengetahuan
tentang hal itu. Pada akhir surah, Allah menegaskan bahwa hari kiamat itu
pasti terjadi. Orang-orang musyrik kelak akan merasakan ketakutan yang
luar biasa, dan sekaligus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sekejap
bagaikan lewatnya waktu sore dan pagi hari (Al-Zuhaili, 1991, XXX: 31-32).
Berbeda dengan Al-Zuhaili, Al-Maraghi mengungkapkan kandungan
makna surah Al-Nâzi’ât ini secara ringkas sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Penegasan adanya hari kebangkitan.
Ucapan orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan dan
bantahan terhadap ucapan atau pendirian mereka.
Kisah Nabi Musa dan Firaun yang mengandung pelipur lara bagi Rasul
Saw.
Memberikan dalil atau argumen tentang adanya hari kebangkitan.
Kedahsyatan terjadinya hari kiamat.
Pada hari kiamat, manusia dapat dikelompokkan menjadi dua: orang
yang bahagia dan sengsara, sesuai dengan amalnya di dunia.
Pertanyaan orang-orang musyrik tentang kapan waktu terjadinya hari
kiamat.
Larangan kepada Rasul agar tidak membahas tentang kapan terjadinya
hari kebangkitan itu, dan tidak perlu sibuk memikirkannya.
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Ketakutan luar biasa yang dialami orang-orang musyrik ketika mengalami
terjadinya hari kiamat dan merasakan betapa-singkatnya kehidupan
di dunia ini.
***

Catatan Akhir
1

Tentang Jibril, beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Jibril bertugas menurunkan
wahyu kepada Nabi dan Rasul.

2

Para ahli meyakini bahwa air yang ada di permukaan bumi keluar dari dalam bumi. Setelah
kerak bumi tersusun menjadi keras, air mulai keluar dari dalam bumi dalam bentuk uap
bersama lava yang disemburkan oleh gunung-gunung berapi dari dalam bumi ke permukaan
bumi. Pendapat ini dibenarkan dengan firman Allah Swt berikut:
“Bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan darinya mata air dan
(menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya,” (QS Al-Naziat [79]: 30 – 31).
Para ahli Geologi memperkirakan jumlah air yang keluar dari dalam bumi pada tahun
pertama sekitar 1 juta km2 atau sekitar 1.000 juta ton. Para ahli juga meyakini bahwa
jumlah air terseut cukup untuk membentuk batasan air yang indah di muka bumi seiring
berkembangnya bumi selama jutaan tahun.
Wujud air pada awal pembentukan bumi masih berupa gas yang memenuhi cakrawala
bumi. Hal ini dikarenakan permukaan bumi ketika itu masih panas. Setelah permukaan
bumi menjadi dingin, uap-uap tersebut mulai memadat dan kemudian jatuh ke bumi
berupa air hujan yang deras.
Air memainkan peranan dalam pembentukan sebagian relief bumi, seperti lembah-lembah
dan juga tanah-tanah datar. Meskipun semua air bumi telah keluar dari dalam bumi dan
terkumpul di permukaan bumi menjadi samudra yang sangat luas dengan ketinggian
mencapai 3 km, tetapi dengan kasih sayang Allah terhadap manusia, air yang telah
dimanfaatkan tersebut tidak habis dan masih memiliki cadangan berupa air hujan yang
deras. Uap-uap yang tertahan di bawah kerak bumi tersebut akan menggantikan air
yang berada di muka bumi ketika berkurang.
Kekurangan tersebut dikarenakan naiknya air ke udara atau karena dikonsumsi
terus-menerus oleh unsur-unsur pembentuk bumi. Meskipun bumi masih berbentuk bola
yang licin seperti bentuk awalnya, tetapi jumlah air yang berada di permukaan bumi
tersebut tertutup dan tidak dapat naik lebih dari 3 km. Akan tetapi dengan ketentuan dari
Allah Swt. dan karena tekanan air yang besar terhadap permukaan bumi yang dibuat
dalam keadaan lunak dan tipis, permukaan bumi mulai melandai di bawah tekanan tersebut.
Seiring semakin bertambahnya volume air pada daerah tersebut, maka daerah tersebut
semakin melandai.
Proses ini telah menyebabkan air terkumpul pada satu titik di muka bumi yang lebih
rendah dari bagian bumi lainnya karena permukaannya naik oleh tekanan dari dalam
bumi, sehingga membentuk daratan. Kenyataan ini semakin bertambah kuat ketika para
ahli geologi mengungkapkan bahwa samudra- samudra semula adalah satu samudra,
begitu pula benua-benua yang ada berasal dari satu benua. Akan tetapi, karena
pergerakan lapisan--lapisan pembentuk kerak bumi, mulailah benua yang tunggal tersebut
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terpecah menjadi beberapa benua dalam proses yang sangat pelan, itu yang dinamakan
erosi benua.
Samudra sekarang ini menutupi hampir 70% permukaan bumi, sedangkan 30% lainnya
adalah daratan. Rata-rata ketinggian daratan dari permukaan laut hampir satu kilometer, sedangkan kedalaman laut dari permukaannya kurang lebih empat kilometer.
Penelitian para ahli menjelaskan bahwa bertambah atau berkurangnya permukaan bumi
terjadi tanpa mengubah kehidupan di bumi. Rata-rata temperatur permukaan bumi akan
berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, yakni berkisar duapuluh lima derajat
celsius. Perbedaan ini terjadi disebabkan perbedaan yang besar jenis temperatur dari
tanah di daratan dan air di lautan. Begitu juga jumlah karbon dioksida berada di lapisan
udara akan berubah karena perbedaan daya serap daratan dan lautan terhadap gas
yang menjadi sumber utama kehidupan makhluk hidup (Magdy Shehab, et. al., VIII,
2008: 53-54)
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Surah ’Abasa

Nama Surah
‘Abasa adalah surah ke-80, termasuk surah Makkiyyah yang turun
kepada Nabi sesudah Surah Al-An’âm. Menurut sementara pendapat, surah
ini turun pada tahun-tahun terakhir Nabi berada di Mekah.
Nama surah ini diambil dari ayat pertama surah ini. Nama inilah yang
paling populer. Surah ini juga dinamai Al-Shâkhkhah (yang memekakkan
telinga), Al-Safarah (para penulis kalam Ilahi), dan Al-A’mâ (sang tunanetra)
yang semuanya diambil dari kata-kata dalam surah ini.
Jumlah ayatnya sebanyak 42 ayat. Ayat 1 s.d 10 memberikan pelajaran
yang sangat berharga bagi setiap Muslim yang, karena tugas dan jabatannya,
harus berhadapan dengan kelompok masyarakat lemah dan elit.
Latar dan Konteks
Para ahli tafsir sepakat bahwa Surah ‘Abasa ini dilatarbelakangi kasus
Abdullah Ibnu Ummi Maktum adalah Abdullah Ibnu Syuraih. Dia adalah seorang
tunanetra yang termasuk kelompok sahabat muhajirin generasi pertama yang
masuk Islam (Al-Sâbiqûn al-Awwalûn).
Setelah kasus turunnya Surah ‘Abasa ini, ia sering mendapatkan
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kepercayaan dari Nabi Saw. untuk melakukan tugas-tugas khusus, antara lain
tugas azan (selain Bilal), imam salat (saat Nabi dan sahabat bertugas keluar
kota Madinah), dan sebagai sesepuh kota Madinah.
Adapun peristiwa yang berkaitan dengan Surah ‘Abasa disebutkan dalam
sejumlah hadis, antara lain, sebagai berikut:
Setelah sejumlah orang Mekah masuk Islam, Nabi melihat bahwa
dukungan itu pada umumnya datang dari kelompok masyarakat biasa,
masyarakat ekonomi lemah. Jarang sekali datang dari masyarakat elit,
para tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya, pada waktu itu. Nabi
berusaha melakukan berbagai pendekatan. Beliau berdialog dengan
orang-orang penting; dengan orang kaya dan para tokoh masyarakat;
dengan pembesar Mekah. Beliau berharap para tokoh masyarakat itu
masuk Islam. Dampaknya akan sangat besar bagi perkembangan Islam
di tengah masyarakat luas. Maka itulah, beliau sangat menginginkannya.
Ketika itu, Nabi Saw. sedang berdialog dengan sejumlah tokoh
penting, para pembesar dan orang-orang kaya kota Mekah, yaitu: Utbah
dan Syaibah Ibnu Rabi’ah, Abu Jahal Ibnu Hisyam, Abbas Ibnu Abdul Muthallib,
Ubai dan Umayyah Ibnu Khalaf, Al-Walid Ibnu Al-Mughirah. Tiba-tiba, datang
Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra itu. Ia langsung memotong
pembicaraan Nabi.
“Ya Rasulullah, bacakan dan ajarkan kepada ku, apa-apa yang telah
diwahyukan Allah kepadamu,” katanya, berulang-ulang.
Rasulullah sedang berdialog dengan para pembesar itu. Kedatangan
dan seruan Ibnu Ummi Maktum itu tak begitu diindahkan Rasulullah. Beliau
merasa terganggu dan tidak senang. Beliau memerlihatkan muka masam.
Memalingkan muka. Beliau tidak melayani.
Kehadiran dan sikap Ibnu Ummi Maktum ini dinilai dapat mengganggu
keberhasilan dakwah kepada para pembesar Mekah waktu itu. Allah Swt.
menegur sikap tersebut dengan menurunkan Surah ‘Abasa. Maka itulah,
menurut suatu riwayat, ayat-ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ibnu Ummi
Maktum.
Dalam riwayat Al-Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah, dan Ibnu Ya’la dari
Anas, kisahnya sebagai berikut:
Orang buta, Ibnu Ummi Maktum, menghampiri Rasulullah Saw. Ia
berseru, “ Berilah petunjuk kepadaku, Ya, Rasulullah.”
Saat itu, Rasulullah Saw. sedang menghadapi para pembesar musyrikin
Quraisy. Rasulullah Saw. memalingkan muka. Mukanya masam. Beliau tetap
menghadapi pembesar-pembesar Quraisy.
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Ibnu Ummi Maktum berkata lagi, “Apakah yang saya katakan ini
mengganggu tuan?”
Rasul menjawab, “Tidak” (Ibnu Katsir, t.t.: 370).
Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya, yaitu Surah AlNâzi’ât. Allah Swt. menerangkan tentang peranan Nabi Saw. sebagai
pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada hari kiamat. Sementara,
pada ayat ini diterangkan tentang sasaran manfaat peringatan. Peristiwa
yang terjadi adalah bahwa mereka diajak untuk masuk Islam oleh
Rasulullah Saw., yaitu: Utbah dan Syaibah Ibnu Rabi’ah; Abu Jahal dan
Abbas Ibnu Abdul Muthallib; Umayyah Ibnu Khalaf; dan Al-Walid Ibnu AlMughirah, seakan Surah Al-Nâzi’ât dan ‘Abasa terdapat kemiripan pada
tema hari kiamat dan huru-haranya dan penetapan kebangkitan bagi
manusia dan alam. Pada ayat 34 Al-Nâziat dan 33 ‘Abasa disinggung
dengan kuat nama hari kiamat, yang disebut Al-Thâmmah al-Kubrâ
(malapeteka besar) dan Al-Shâkhkhah (suara memekakkan). Dalam
peristiwa kiamat dipastikan kebangkitan dengan analogi penciptaan langit,
bumi, dan gunung, sedangkan dalam surah ini kebangkitan dianalogikan
dengan penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan makanan.
Substansi
Tema pokok pada surah ini meliputi akidah, risalah, akhlak, dan ajaran
tentang persamaan derajat manusia; tidak membedakan si kaya dengan si
miskin. Pembukaan surah dimulai dengan kisah seorang buta, Abdullah Ibnu
Ummi Maktum yang menghadap Rasulullah Saw. untuk memeroleh
pengajaran.
Pada saat itu, Rasulullah sedang sibuk berbincang-bincang bersama
para pembesar Quraisy dan mengajak mereka kepada Islam, tatkala
datang Abdullah Ibnu Ummi Maktum meminta pengajaran, Rasulullah Saw.
bermuka masam dan berpaling, maka Allah Swt. menegurnya.
Selanjutnya, penjelasan tentang keingkaran manusia pada karunia
(nikmat) Tuhannya dan penentangannya pada hidayah Allah.
Demikian juga pengungkapan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah
Swt. yang dengan mudah menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan,
makanan, dan minuman.
Surah ini ditutup dengan penggambaran huru-hara hari kiamat, yaitu
hengkangnya manusia dari karib-kerabat yang terdekat.
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Prinsip Persamaan Derajat Manusia dalam Islam (Ayat 1-10)

   
           
           
            
    
(1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling; 1 (2) Karena
telah datang seorang buta kepadanya; (3) Tahukah kamu barangkali
ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa); (4) Atau dia (ingin)
mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat
kepadanya? 2 (5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup 3;
(6) Maka kamu melayaninya; (7) Padahal tidak ada (celaan) atasmu
kalau dia tidak membersihkan diri (beriman); (8) Dan adapun orang
yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan
pengajaran); (9) Sedang ia takut kepada (Allah); (10) Maka kamu
mengabaikannya. (QS ‘Abasa [80]: 1-10)
Penjelasan Ayat

      
(1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling; (2) Karena telah datang
seorang buta kepadanya. (QS ‘Abasa [80]: 1-2)
Nabi Saw. bermuka masam dan berpaling disebabkan datang
seorang buta yang memotong pembicaraannya, yaitu Abdulah Ibnu Ummi
Maktum. Rasulullah Saw. memikirkan untuk menghentikan pembicaraan
Abdullah Ibnu Ummi Maktum sambil berpaling, kemudian turun ayat ini.
Hambatan Abdullah Ibnu Ummi Maktum bahwa ia tidak dapat mengetahui
kesibukan Nabi Saw.
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(3) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa);
(4) Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi
manfaat kepadanya? (QS ‘Abasa [80]: 3-4)
Ayat di atas maksudnya, apakah engkau tahu dan mengerti wahai
Muhammad, sebab bisa jadi orang buta itu hendak membersihkan diri dari
dosa melalui amal saleh sebagaimana yang engkau ajarkan kepadanya.
Mungkin juga ia (Abdullah Ibnu Ummi Maktum) ingin mengingat Allah Swt.
dengan kebenaran yang engkau ajarkan kepadanya.
Ayat ini juga menyindir kepada orang-orang yang melihat (tidak buta)
yang dilayani Rasulullah Saw. agar beriman dan membersihkan diri dari
dosa, ternyata tidak dapat diharapkan mendapatkan hidayah. Di sinilah
Allah Swt. memuliakan Abdullah Ibnu Ummi Maktum.

 
       
(5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup; (6) Maka kamu
melayaninya. (QS ‘Abasa [80]: 5-6)
Maksudnya, adapun orang-orang yang merasa berkecukupan dengan
kekayaan, harta benda, dan kekuatannya dibanding apa-apa yang berada di
tanganmu berupa Al-Quran dan hidayah Allah Swt.; engkau melayaninya
dan bercakap-cakap dengannya. Ternyata, mereka memerlihatkan
kesombongan dan penolakan terhadap apa-apa yang datang kepadamu.

    
Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
(QS ‘Abasa [80]: 7)
Maksudnya, padahal tidak mengapa atasmu jika mereka tidak mendapat
petunjuk dan tidak dapat mengislamkan mereka. Karena sesungguhnya
tugasmu tidak lain hanyalah penyampai kebenaran. Oleh karena itu, tidak
usah memedulikan orang-orang yang perilakunya seperti perbuatan orangorang kafir itu (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 61).
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(8) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk
mendapatkan pengajaran); (9) Sedang ia takut kepada (Allah); (10) Maka
kamu mengabaikannya. (QS ‘Abasa [80]: 8-10)
Maksudnya, adapun orang yang mendatangimu dengan segera (cepatcepat) untuk mendapatkan hidayah, tuntunan kebaikan, peringatan dari
Allah, sedangkan dia takut kepada Allah, engkau tidak mengacuhkan dan
berpaling darinya.
Hikmah dan Pesan
Hikmah yang bisa diperoleh dari Surah ‘Abasa 1 - 10 adalah:
(1) Pelayanan dakwah tidak boleh membeda-bedakan mereka yang
miskin dan mereka yang kaya, berpangkat, dan mempunyai
kedudukan.
(2)
Perhitungan strategi dan prioritas dakwah seringkali tidak cukup
dengan pertimbangan nalar. Tapi, seringkali, memerlukan faktor-faktor
lain yang harus diminta dari Allah. Misalnya faktor intuisi.
(3)
Kewajiban seorang Muslim dalam berdakwah adalah membangun
proses yang cerdas dan Islami. Produk atau keberhasilan sepenuhnya
di tangan Allah Swt.
(4) Kesungguhan kita menyadarkan seseorang yang dianggap sangat
penting dan menentukan jangan sampai mengorbankan pihak lain.
(5) Ibnu Ummi Maktum adalah orang saleh, cerdas, bersih, mempunyai
semangat kompetitif yang tangguh dan tidak minder (walaupun
tunanetra). Ini dibuktikan berbagai kasus yang diterangkan sejumlah
hadis. Kesalehan dan keunggulannya itu diberi penghargaan yang
luar biasa: namanya walaupun tidak langsung diabadikan Allah dalam
Al-Quran. Bahkan, sering dipanggil Nabi sebagai “seorang yang
menyebabkan Rasulullah ditegur Allah.”
(6)
Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kehormatan itu hanya pantas
diberikan kepada mereka yang memiliki kualitas seperti Ibnu Ummi
Maktum. Orang saleh seperti Ibnu Ummi Maktum sering diberikan
bimbingan khusus oleh Allah Swt., baik dalam kata-kata maupun dalam
langkah kebijakan.
(7)
Ada catatan penting yang perlu ditegaskan:

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah ‘Abasa

67

Nabi tidak berlaku sewenang-wenang kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau
tidak melayani karena sedang berdialog dengan para pembesar Mekah
yang terlebih dahulu berada dan berdialog dengan Nabi Saw. Orang
yang lebih dahulu datang, wajar kalau dilayani lebih awal, dan orang
yang datang kemudian wajar kalau dilayani kemudian pula.
Beliau tidak marah, tidak memberikan pernyataan yang menyakitkan
dan menyinggung perasaan, apalagi mengusirnya. Beliau adalah sosok
yang sangat dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang
miskin, dan orang-orang yang tertindas. Sikap khilaf kecil beliau ini
tidak sesuai dengan pribadi beliau yang sebenarnya. Maka itu, perlu
diluruskan dan ditegur. Teguran itu diabadikan menjadi bahan bacaan
umatnya.
Nasihat dan Peringatan Al-Quran (Ayat 11-23)

           
           
            
            
    
(11) Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan
itu adalah suatu peringatan 4; (12) Maka barang siapa yang menghendaki,
tentulah ia memerhatikannya 5; (13) Dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan;
(14) Yang ditinggikan dan disucikan; (15) Di tangan para penulis (malaikat);
(16) Yang mulia lagi berbakti; (17) Binasalah manusia; alangkah amat
sangat kekafirannya? (18) Dari apakah Allah menciptakannya? (19) Dari
setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya; (20) Kemudian
Dia memudahkan jalannya; (21) Kemudian Dia mematikannya dan
memasukkannya ke dalam kubur; (22) Kemudian bila Dia menghendaki,
Dia membangkitkannya kembali; (23) Sekali-kali jangan; manusia itu belum
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. (QS ‘Abasa [80]:
11-23)
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Penjelasan Ayat

   
Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah
suatu peringatan. (QS ‘Abasa [80]: 11)
Ayat ini diawali dengan kata kallâ, yang merupakan kata seru. Al-Maraghi
menyebutkan maksudnya adalah menghardik lawan bicara agar tidak
mengulangi perbuatan yang tercela. Celaan tersebut ditujukan kepada
perbuatan (Rasulullah Saw.) melayani orang kafir (para pembesar kafir
Quraisy), dan mengabaikan orang Mukmin yang meminta petunjuk (Ibnu
Ummi Maktum).
Dalam tafsir lain, kata ini diartikan janganlah engkau (Muhammad)
melakukan perbuatan seperti itu (Jalalain, t.t.: 253). Sedangkan kata innahâ
(sesungguhnya) “surah atau ayat-ayat Allah itu” tadzkirah (adalah nasihat,
petuah dan atau peringatan).
Dengan demikian, ayat 11 di atas berarti Janganlah engkau bertindak
demikian! Atau janganlah engkau (Muhammad) melakukan perbuatan itu lagi
(seperti bermuka masam dan berpaling terhadap Ibnu Ummi Maktum)!
Sesungguhnya ayat-ayat Allah adalah nasihat, petuah, dan atau peringatan;

   
Barang siapa yang menghendaki, tentu ia mengikuti nasihat itu. (QS ‘Abasa
[80]:12)
Jika seseorang mau merenungi dan memahami makna yang
terkandung dalam peringatan serta menyadari dan mengamalkan apa yang
diperintahkan, ia tentu dapat melakukannya. Yang ingkar dan takabur adalah
yang terancam oleh hati yang kelam.

          
(13) Tertera dalam Kitab Allah yang mulia; (14) Tinggi martabatnya, dan
bersih dari kekurangan serta tidak tercampuri dengan kesesatan; (15) Yang
turun melalui tangan utusan-utusan (para malaikat). (QS ‘Abasa [80]: 1315)
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Kata safarah, bentuk jamak dari safîr. Safarah atau safîr dalam ayat
ini diartikan sebagai “duta dan atau utusan (perantara)”. Yang dimaksud
dengan duta atau utusan dalam ayat ini adalah para malaikat dan Nabi Saw.
Mereka adalah perantara antara Allah dan makhluk-Nya dalam menjelaskan
apa-apa yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya, peringatan itu telah ditentukan bagi manusia dalam
kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Di dalamnya, terdapat hikmah yang
diturunkan dari Laûh Mahfûdz. Al-Maraghi menjelaskan bahwa peringatan
itu termaktub di dalam Kitabullah yang mulia, dan bersih dari segala
kekurangan, dan tidak tercampuri hal-hal yang menyesatkan. Peringatan
tersebut diturunkan dengan perantaraan malaikat kepada para Nabi, yang
kemudian disampaikannya kepada umat manusia.
Setiap malaikat dan Nabi adalah utusan Allah. Ciri khas malaikat
adalah tidak pernah melakukan perbuatan dosa (maksiat), sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Tahrîm (66): 6, yang artinya:
Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah, sebagaimana diterangkan
dalam Al-Quran Surah Al-Anbiyâ` (21): 26, yang artinya:
Mereka berkata, “Tuhan yang bersifat pemurah telah mengangkat anak.” Maha
Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang
dimuliakan.
Para malaikat adalah hamba yang dimuliakan Allah Swt. tidak berbuat
maksiat, taat dan patuh kepada Allah Swt., jujur di dalam keimanan kepadaNya. Allah Swt. menjelaskan tiga sifat malaikat sebagai berikut: menjadi
utusan Allah Swt. dalam menurunkan wahyu kepada Rasul-Rasul-Nya,
dimuliakan (tidak berbuat maksiat) di sisi Allah, taat dan patuh kepada
perintah-Nya. Hal ini senada dengan QS Al-Anbiyâ` (21): 26 dan Al-Tahrîm
(66): 6.

  
Yang mulia lagi selalu berbakti. (QS ‘Abasa [80]: 16)
Kirâm ialah jamak dari kata karîm : yang mulia. Kata bararah ialah
jamak dari kata barr : yang berbakti. Maksudnya, para malaikat dimuliakan
dan disucikan di sisi Allah serta tidak pernah melakukan perbuatan dosa.
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Dengan demikian, ayat-ayat di atas (13, 14, 15, 16) menjelaskan bahwa
ayat-ayat (peringatan) itu termaktub di dalam Kitabullah yang mulia serta
bersih dari segala kekurangan, dan tidak tercampuri oleh hal-hal yang
menyesatkan. Ayat-ayat (peringatan) itu diturunkan melalui tangan para
malaikat kepada para Nabi. Para malaikat adalah makhluk yang dimuliakan di
sisi Allah dan makhluk yang selalu taat kepada-Nya. Para Nabi adalah yang
menyampaikan langsung ayat-ayat (peringatan) itu kepada umat mereka.

    
Celakalah manusia! Alangkah hebatnya kekafirannya. (QS ‘Abasa [80]: 17)
Kalimat ini sesuai dengan kebiasaan yang dipakai orang Arab apabila
merasa kagum terhadap seseorang. Mereka mengatakan. Qâtalahu Allâhu
mâ ahsanah, (aduhai alangkah baiknya dia). Jika menyatakan kejelekan
seseorang, mereka mengatakan, Wa akhzâhu Allâhu mâ azhlamahu,
(Terhinalah dia. Alangkah zalimnya dia).
Kalimat terakhir ini menjelaskan kesombongan dan ketakaburannya
membuatnya tidak memiliki hak hidup. Dalam Tafsîr Al-Jalâlain, qutila al-insânu
diartikan la’anahu al-kâfir (celakalah orang kafir)

  ...
… alangkah amat sangat kekafirannya. (QS ‘Abasa [80]: 17)
Dalam tafsir Fî Zilâl Al-Quran (IX, tt: 52), kalimat ini diartikan “alangkah
kufurnya” manusia kepada nikmat Allah yang meliputi dirinya. Dan alangkah
sombongnya manusia kepada Zat yang melimpahkan nikmat kepadanya sejak
ia diciptakan.
Manusia akan dilaknat, atau dibinasakan, atau diazab sesuai
kekafirannya. Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa ayat ini turun
berkenaan dengan Utbah Ibnu Abi Lahab yang berkata, “Aku kufur terhadap
Tuhan Bintang.” Ayat ini menegaskan bahwa manusia akan celaka, karena
kekufurannya (riwayat Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ikrimah.) Al-Maraghi
menjelaskan tentang pengertian ayat “qutila al-Insân” adalah mengutuk
manusia dengan doa yang paling buruk. Ini menurut kebiasaan yang dipakai
orang Arab apabila merasa heran terhadap seseorang yang tidak disenangi.
Mereka mengatakan, “Semoga Allah membasmi kebaikannya.” Maksudnya,
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kesombongan dan ketakaburan membuatnya tidak memiliki hak hidup.
Pengertian Mâ akfarah ialah alangkah kufurnya ia kepada nikmat
Allah. Dan alangkah sombongnya ia kepada yang melimpahkan nikmat
kepadanya sejak ia diciptakan sampai mati. Allah menjelaskan bahwa nikmat
yang dicurahkan kepada manusia terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu yang
permulaan, pertengahan, dan akhir.

    
Dari apakah Tuhan rnenciptakannya? (QS ‘Abasa [80]: 18)
Berkaitan dengan pertanyaan ini, Allah menjelaskan nikmat yang
dicurahkan kepada manusia. Karena itu, ayat-ayat berikutnya menjelaskan
tentang nikmat yang diperoleh manusia pada fase-fase penciptaan agar
manusia menyadari, tidak sombong dan tidak takabur. Fase-fase yang
digambarkan oleh ayat-ayat berikutnya meliputi fase-fase:
Fase pertama:

    
Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. (QS ‘Abasa
[80]: 19)
Allah menciptakan manusia dari setetes mani, lalu dibentuk sempurna.
Dalam ayat ini, terdapat kata qaddarah, “ menciptakan manusia dalam
beberapa fase dan periode yang berbeda.”
Untuk itu, Allah menjelaskan tahap pertama, yaitu tentang kejadian
manusia dengan firman-Nya, Dari apakah Allah menciptakannya? Dari
sesuatu yang hina, oleh karena itu, manusia tidak pantas berlaku sombong,
padahal Allah telah menjadikannya dari air yang hina.
Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya. Allah
m en ci pt ak an d al am b er ba ga i ta ha pa n ya ng b er be da . La l u ,
menyempurnakan bentuknya secara bertahap hingga lengkap dan
sempurna anggota tubuhnya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya
selama hidup. Di samping itu, Dia membekalinya dengan kekuatan yang
mampu menggerakkan anggota tubuh sesuai fungsinya masing-masing
dalam kadar yang terbatas sebagaimana ukuran manusia normal.
Dalam kaitan ini, diriwayatkan sahabat Ali r.a. yang menyatakan,
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“Bagaimana manusia bisa membanggakan dirinya? Bukankah ia dilahirkan
dari dua tempat kencing?”
Maka, tidak pantas bagi manusia berlaku sombong terhadap Allah
yang menjadikannya dari air yang hina. Untuk itu, bersiap-siaplah mencari
bekal: sesuai kemampuan akal pikiran dan pemahaman serta kekuatan panca
indra untuk menerima nikmat Allah Swt. Maka, janganlah melakukan sesuatu
perkara yang dimurkai Allah. Sesungguhnya, wajib atasnya untuk memeroleh
karunia Allah.

   
Kemudian Dia memudahkan jalannya. (QS ‘Abasa [80]: 20)
Kata al-Sabîl berarti jalan (sabîl al-hayât atau sabîl al-hidâyah). Yang
dimaksud jalan dalam ayat ini adalah jalan yang baik dan atau jalan yang
buruk, sesuai dengan Firman-Nya, yang artinya:
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (baik dan buruk). (QS AlBalad [90]: 10)
Adapun kata yassarahu diartikan “memudahkan baginya menempuh
jalan baik atau buruk.” Atas dasar ini, ayat 20 berarti “Kemudian Allah
memudahkan jalan baginya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk.”
Untuk itu, Allah menganugerahkan kemampuan berbuat, dan juga
akal untuk membedakan atau mempertimbangkan hal-hal yang akan
dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya. Kepada umat manusia, Allah
mengutus Rasul-Rasul-Nya yang membawa berita gembira dan peringatan
untuk mereka, dalam berbagai kitab suci-Nya. Kitab-kitab yang mengandung
hikmah, nasihat, dan dakwah kepada macam-macam kebajikan, serta
peringatan kepada hal-hal yang buruk. Dalam kitab-kitab tersebut, terkandung
pula hal-hal yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan
akhirat.
Pada fase terakhir ini, Allah menjelaskan tentang akhir kehidupan
manusia melalui ayat:

        
(21) Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur;
(22) Kemudian apabila Dia kehendaki, dibangkitkan-Nya kembali. (QS
‘Abasa [80]: 21-22)
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Setelah manusia diciptakan dan diberi kesempatan menjalani kehidupan,
lalu Allah mematikannya. Tetapi, Dia tidak membiarkannya terbuang di atas
tanah sehingga menjadi makanan binatang buas. Allah membekali fitrah
manusia dengan keinginan untuk menguburkan sesama manusia sebagai
penghormatan. Kemudian, dengan kehendak-Nya, manusia dibangkitkan
kembali, untuk menjalani hisab dan mempertanggungjawabkan amal
perbuatannya. Namun, walau diberikan gambaran yang benar nikmat dan
manfaatnya dapat dirasakan, mereka tidak mau taat kepada Allah.
Allah telah menciptakan manusia dan memberinya kesempatan untuk
hidup. Namun, suatu saat Allah akan mengambil ruh kehidupannya dan
dikubur sebagai penghormatan. Apabila Allah menghendaki kehidupan
setelah kematian, Allah dapat melakukan hal itu. Jadi, kematian adalah
fase setelah tahapan usia tertentu, baik melalui usia tua atau tidak, sakit
atau tidak. Manusia harus menyiapkannya dengan sebaik mungkin.

     
Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan
Allah kepadanya. (QS ‘Abasa [80]: 23)
Setelah ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam dirinya dan
menyaksikan manfaat-manfaatnya yang besar, hatinya sama sekali tidak
tergerak untuk kembali kepada jalan kebenaran. la tidak memanfaatkan
akal yang dianugerahkan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah
yang ada pada dirinya dan pada alam sekitarnya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Dari pembahasan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, antara lain:
Faktor penyebab tindakan Rasulullah Saw. dalam peristiwa Ibnu Ummi
Maktum karena beliau luput dalam pertimbangan tentang akidah
orang yang dihadapinya, hingga turunlah teguran Allah Swt. Rasulullah
semestinya mendahulukan orang yang telah memiliki akidah Islam
sekalipun ia datang belakangan, cacat, dan miskin. Orang ini betulbetul mengharapkan bimbingan dan nasihat guna membersihkan dirinya,
sehingga ia harus segera diselamatkan.
Pertimbangan-pertimbangan rasional pada wilayah strategi dakwah
tidak boleh dikaitkan dengan penanaman hidayah. Kewajiban Muslim
hanya menyampaikan pesan, nasihat, peringatan, yang terkandung
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(3)
(4)
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dalam Al-Quran. Penerimaan hidayah pada seseorang menjadi wilayah
kekuasaan Allah.
Pertimbangan akidah mad’uw (yang diseru) dalam melancarkan
strategi dakwah menjadi faktor/prioritas utama dan pertama.
Orang-orang kafir tetap dalam kekafirannya sekalipun nikmat-nikmat
Allah yang dianugerahkan kepada mereka dapat disaksikan dan
dirasakan manfaatnya.

Karunia Allah Swt. yang Dibutuhkan Manusia (Ayat 24-32)

           
            
           
(24) Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya; (25)
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit); (26)
Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya; (27) Lalu Kami
tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; (28) Anggur dan sayur-sayuran; (29) Zaitun
dan pohon kurma; (30) Kebun-kebun (yang) lebat; (31) Dan buah-buahan
serta rumput-rumputan; (32) Untuk kesenanganmu dan untuk binatang
ternakmu. (QS ‘Abasa [80]: 24-32)
Penjelasan Ayat

   
   
Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. (QS ‘Abasa
[80]: 24)
Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan pada pentingnya menalar (Jalâlain,
t.t.: 491) dengan cara mencermati secara mendalam (baik secara fisikal atau
maknawi) terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, khususnya,
untuk hidup kepada manusia secara baik, berupa pangan. Dengan pangan,
manusia dapat melangsungkan kehidupannya secara alami dan dengan cara
yang baik. Sebaliknya, tanpa pangan, manusia akan mengalami kelaparan
dan paceklik yang besar.
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Prahara antarmanusia tidak jarang dilatarbelakangi perebutan
kepentingan. Makanan adalah yang sangat dekat dengan kehidupan ini.
Manusia bekerja, secara langsung atau tidak, adalah dalam rangka
mencukupi kebutuhan pangannya. Dalam kondisi normal, manusia makan
sehari, seharusnya, dua kali. Tanpa itu, manusia akan lemah, dan tidak
mampu bekerja dengan baik. Bahkan, ia akan menjadi manusia yang lemah,
termasuk untuk beribadah mahdhah.
Kebutuhan manusia yang lain, seperti sandang dan papan, dapat ditunda
sejenak, atau menggunakan yang telah ada. Demikian pula dengan pendidikan
dan rekreasi penundaannya tidak mengakibatkan pada kematian. Namun,
untuk pangan, yang habis sekali santap, memerlukan keberlanjutan supplay
(pemasokannya), harus diperbarui terus-menerus.
Penalaran menjadi penting, karena dengan mencermati secara langsung
akan dapat melahirkan pemahaman yang baik tentang hakikat kehidupan ini.
Manusia yang bergerak tanpa perenungan, akan membawa kepada kekeringan
makna kehidupan. Karena itulah, me-nazar (menalar) dari sarwa yang ada
ini, menjadikan manusia dapat menangkap makna yang tersembunyi.
Menalar tidak hanya menangkap aspek-aspek fisikal kehidupan. Tetapi,
lebih dalam lagi, adalah menghayati metafisika untuk memahami inti kehidupan
ini. Manusia dengan aktivitas menalar pada objek-objek tertentu dalam
kehidupan ini, dapat menemukan adanya fenomena alam. Kajian berbasis
kesadaran manusia atas alam raya ini cukup menarik hati para filsuf di zaman
modern sekalipun.
Alam raya ini telah Allah tundukkan untuk manusia, karena manusia
adalah hamba Allah yang memiliki peran khalîfah fî al-ardhi (pemimpin di
muka bumi). Ia harus tunduk dan patuh kepada Zat yang memberi mandat
itu. Allah Swt. telah menundukkan bumi ini untuk kepentingan manusia,
sehingga manusia dapat melaksanakan semua tugas dan kewajibannya
dengan baik dan leluasa.
Pada alam ini, terdapat hukum-hukum yang berkembang mengikuti
sunatullah. Tak terkecuali untuk tanaman. Tatanan umum alam raya ini adalah
dengan adanya proses. Manusia diminta untuk memberikan perhatiannya pada
proses alam raya. Alam raya memeroleh perintah dari firman-Nya untuk mengikuti
proses. Bagian ayat ini menjelaskan tentang adanya proses suatu bahan pangan
sampai kepada siap dimakan. Keberadaan sesuatu di alam raya ini juga adalah
dengan adanya proses itu. Jadi, meski di dalam ayat Al-Quran dinyatakan kun fa
yakûn (jadi maka jadilah), namun dalam kenyataannya justru proses menjadi
berlangsung atas kehendak Allah Swt. juga.
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Bahan pangan itu semula tidak ada. Kemudian Allah mengadakan. Saat
ditanam, ia juga tidak langsung tumbuh, trubus, dan mekar, tetapi melalui
perjalanan yang cukup panjang antara satu musim (tanam ke panen). Bisa
sampai setahun, atau bertahun-tahun, menunggu. Misalnya, buah mangga.
Untuk sampai kepada keluarnya buah, memerlukan waktu yang, kadang, cukup
panjang. Dengan memerhatikan kepada keadaan yang asal ini, manusia akan
memerhatikan kondisi kejadiannya. Ia berasal dari ketiadaan menuju ada.
Manusia perlu merenungkan secara mendalam, yang akan berakhir kepada
pemahaman yang abadi. Dengan memberikan perhatian kepada alam raya
(proses di luar dirinya), manusia akan bisa merefleksikan peristiwa yang
terjadi dalam dirinya.
Itu semua membuktikan tentang adanya “tangan” Allah yang
menggerakkan semuanya sesuai kehendak-Nya. Dia-lah yang telah
mengeluarkan kehidupan ini dalam berbagai kehidupan dari ketiadaan.
Hidup ini dari kesunyataan menuju realitas empirik. Makhluk manusia dan
ciptaan Allah yang lainnya telah dirancang dalam pengetahuan-Nya. Allah
telah membuatkan semacam rencana besar (blue print). Hidup ini asalnya
adalah dari tiada. Namun, Allah ada, meskipun alam belum dibuat olehNya.
Dalam bahasa akidah (kalam), kita mengenal istilah Wajîb al-wujûd
(Zat Yang Wajib Adanya); Allah adalah Zat Yang Maha Ada. Sebelum segala
sesuatu ada, Ia telah Ada. Ke-Ada-an-Nya tidak bergantung kepada sesuatu
apa pun. Ke-Ada-an-Nya menjadikan yang lain ada. Allah ada tanpa didahului
oleh sesuatu apa pun. Ia ada, tanpa ada permulaan-Nya. Dan Dia tanpa
akhiran. Itulah Zat Yang Maha Kekal, yang tidak terbatas oleh ruang dan
waktu. Kemudian, Ia ingin diketahui, diciptakanlah makhluk-Nya. Allah adalah
penyebab dari segala sesuatu yang ada. Dialah penyebab yang tanpa sebab
(al-Musabbib al-awwal, atau prima causa), penyebab yang awal.
Termasuk dalam pembahasan ini. Dia menciptakan tetumbuhan yang
berjalan melalui proses. Asalnya adalah tanah yang keras dan padat. Tangan
yang menciptakan kehidupan inilah yang telah menciptakan kehidupan
tumbuh-tumbuhan. Makanan juga asalnya tiada, kemudian diadakan olehNya. “Makanan adalah sesuatu yang paling lekat dan selalu ada pada manusia.
Hendaklah ia memerhatikan urusan yang dimudahkan bagi mereka tetapi
sangat vital, di depan mata, dan terjadi berulang-ulang (Quthub, XII, t.t.:
181).
Selanjutnya, ayat tersebut memberikan gambaran tentang
Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari) langit sederas-derasnya.
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Jadi, ukuran air hujan yang turun ke permukaan bumi itu dalam ukuran yang
besar (deras). Kita bisa mencermati adanya hujan buatan. Untuk membuat
hujan buatan, diperlukan biaya yang besar dan teknologi yang maju. Hujan
buatan sudah sering dikerjakan di Indonesia, namun tidak semuanya berhasil,
padahal sudah mengeluarkan biaya yang besar. Hujan buatan pun tidak bisa
dilakukan sembarangan, tapi harus melihat tingkat keasaman udara yang ada
di atmosfer. Pada hujan yang wajar saja, dijelaskan Allah Swt. dalam QS AlA‘râf (7): 57, yang artinya:
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum
kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa
awan mendung. Kami halau ke suatu daerah yang tandus; lalu Kami turunkan
hujan di daerah itu; maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai
macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang
telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
Keberadaan lautan yang luas, airnya menguap, kemudian turun
kembali dalam bentuk hujan. Atau, perkiraan terdekat bahwa lautan ini
mula-mula terbentuk di langit, kemudian dicurahkan dengan sungguhsungguh ke bumi. Seorang ilmuwan modern mengatakan, “Jika benar bahwa
panas bola bumi waktu lepas dari matahari itu mencapai sekitar 12.000
derajat, maka pada saat itu setiap unsur adalah panas. Karena itu, tidak
mungkin terdapat wujud kimiawi apa pun” (Shihab, XV, 2001: 71).
Ketika bola bumi atau bagian-bagiannya mengalami pendinginan
secara bertahap, terjadilah bentukan-bentukan dan terjadilah kehampaan
alam. Oksigen dan hidrogen dapat menyatu setelah suhu mengalami
penurunan menjadi 4.000 derajat Fahrenheit. Pada titik ini, berjalanlah unsurunsur itu secara bersama-sama, dan terciptalah air yang kita kenal sekarang.
Ia adalah hawa bola bumi, dan sudah tentu ia sangat besar pada waktu itu.
Semua lautan pada waktu itu ada di langit, dan semua unsur yang
belum menyatu pada waktu itu, merupakan gas di udara. Setelah air itu
berada di udara luar, jatuhlah ia ke bumi, tetapi belum mencapai ke bumi.
Suhu di dekat bumi lebih tinggi daripada apa yang ada pada jarak beribu
mil. Sudah tentu kemudian, datang waktu, di mana angin menyampaikannya
ke bumi untuk terbang kembali dalam bentuk uap. Ketika lautan berada di
udara, luapan-luapan air yang terjadi bersama dengan meningkatnya
pendinginan itu berada di atas perhitungan, dan masih terjadi keberantakan
(ketidakberaturan) (Quthub, XIII, t.t.: 181).
Ayat tersebut membahas tentang nash dan sejarah pencurahan air
dengan pencurahan yang sebesar-besarnya pencurahan. Ada perkiraan
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lain mengenai asal-usul air di bumi ini. Dari air yang dicurahkan itu terjadilah
bermacam air dalam berbagai bentuknya. Dalam kehidupan ini, kebutuhan
manusia akan air menjadi mutlak. Manusia bisa hidup oleh sebab adanya
air. Karena bahan dasar manusia adalah air, maka ketiadaannya
menjadikannya tidak bisa hidup. Pada bagian planet yang tidak ada air,
tidak ada kehidupan, namun dengan adanya air, planet tersebut memiliki
tanda-tanda kehidupan, misalnya Venus, yang belakangan ini diteliti oleh
salah satu negara maju.
Keadaan tanah yang semula kering kerontang menjadi subur karena
curahan air.

    
Kemudian Kami belah bumi dengan pembelahan. (QS ‘Abasa [88]: 26)
Dengan itu, tersemaikanlah biji-bijian yang kecil-kecil itu. Hal ini
memungkinkan menjadi tumbuh dengan baik, trubus, mekar, dan selanjutnya
menjadi buah. Di sana tumbuh berbagai macam tanaman, baik dalam
ukurannya yang besar hingga kecil, keadaan dan bentuknya, warna dan
rasanya, dan kegunaannya yang beraneka ragam, seperti untuk makanan,
obat-obatan, dan rerumputan. Di dalam bagian ini, tersirat ada 8 (delapan)
jenis tumbuhan:

          
    
(27) Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; (28) Anggur dan sayursayuran; (29) Zaitun dan pohon kurma; (30) kebun-kebun (yang) lebat;
(31) dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (QS ‘Abasa [80]: 27-31)
Meskipun demikian, kita perlu memahami masalah botani yang
berkaitan dengan tetumbuhan tersebut. Kita harus memerhatikan asal-usul
makanan kita. Pada zat makanan dan urgensinya - bukan pada aspek
hukum halal atau haramnya saja - terdapat suatu kenikmatan yang langsung
dirasakan oleh badan kita. Makanan itu enak, karena badan kita sehat.
Sebaliknya, saat badan kita sakit, nikmatnya makanan tidak dapat dirasakan
badan. Makanan seenak apa pun bila badan kita sakit maka akan mengurangi
semangat kita untuk menikmatinya. Jadi, badan yang sehat merupakan satu
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prasyarat bagi diri kita untuk menikmati segala nikmat yang ada.
Tumbuh-tumbuhan itu hakikatnya adalah baik. Namun, seorang
Muslim diberi rambu-rambu yang bisa mengantarkan kepada tingkat yang
lebih baik lagi. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa tumbuh-tumbuhan
yang Allah ciptakan, ada yang menjadi halal dan haram. Persoalan ini menjadi
panjang. Persoalannya bukan kepada zat-zat nabatinya, tetapi kepada aspek
hukum yang terkait dengan fungsi dan kegunaannya. Pada tanaman ganja,
mengapa ia diharamkan? binatang babi jelas haramnya.
Pertanyaan ini memerlukan perenungan yang berbasis ajaran Islam.
Inti dari jawaban itu: segala sesuatu yang memabukkan diharamkan oleh
Allah. Pengharaman itu diberikan untuk membuat kehidupan manusia lebih
baik dan sejahtera. Tanaman, atau sesuatu yang dihasilkan darinya, tidak
boleh merusak jiwa, harta, agama, keturunan, dan akal manusia. Bila sesuatu
tanaman, atau yang dihasilkan dari rumbuh-tumbuhan, mengarah kepada
kerusakan tersebut, maka haram hukumnya. Manusia tidak bisa memberikan
status hukum dari dirinya sendiri, tetapi harus bersandar kepada kitab suci.
Karena hakikatnya manusia itu lemah. Namun, meskipun manusia itu lemah,
ia harus berkarya, dan menunjukkan kinerja positifnya. Dengan makanan
yang baik yang telah dikaruniakan Allah Swt. kepada diri manusia, manusia
akan memberikan berbagai kontribusi positif.
Dalam kehidupan ini, kita perlu mencermati dari mana sumber makanan
itu. Bila kita mampu menangkap makna di balik itu, dalam artian Zat yang
telah menciptakan makanan yang kita makan itu, kita tidak hanya berhenti
sampai dalam makanan semata. Kita perlu untuk mentransendensikan “benda”
yang ada ke siapa “pencipta-Nya.” Tiada lain, Dia adalah Allah yang
menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Tanpa disertai contoh yang
terdahulu.
Manusia dapat berjalan dengan penuh harap dan optimisme bila ia
menyatakan keyakinannya kepada Allah yang telah memberikan berbagai
nikmat. Hanya bersandar kepada Allah, kita akan memeroleh kebahagiaan
sejati. Kebahagiaan menikmati makanan di meja makan adalah karena kita
merasa bersyukur kepada Allah; tentu dengan mempercayai sepenuh hati bahwa
makanan itu datangnya dari Allah Swt. Kepercayaan seperti itu akan membuahkan
nikmat pada diri kita bahwa hidup ini tidaklah sia-sia seperti diyakini kaum Nihilisme.
Maksudnya, “Kami jadikan yang sedemikian itu sebagai kenikmatan dan
kehidupan bagimu dan bagi binatang ternakmu.” Air, makanan, dan tumbuhtumbuhan, tidak hanya dibutuhkan manusia, tetapi juga dibutuhkan binatang
ternak seperti unta, sapi, kambing, atau binatang lainnya.

:: repository.unisba.ac.id ::

80

Tafsir Juz ’Amma

Hikmah dan Pesan
Allah mengingatkan umat manusia, tak terkecuali umat Islam, untuk
mencermati berbagai keadaan sekitar kita. Dalam bagian ayat-ayat ini, apa
yang terkait dengan manusia dan makanannya: dari mana sumbernya disertai
dengan berbagai argumentasinya.
Ada beberapa kesimpulan (Al-Zuhiali, XXX, 1991: 73) yang dapat kita
tarik dari ayat-ayat di atas:
(1)
Semua fenomena tentang makanan, bumi, dan tumbuh-tumbuhan,
mengantarkan kita kepada Tauhidullah.
(2)
Mengetengahkan adanya bukti-bukti atas kekuasaan Allah untuk
membangkitkan makhluk-Nya di hari kiamat nanti. Suatu hari yang
niscaya akan terjadi untuk memberikan balasan yang setimpal,
karena di dalam hidup ini tidak semua jerih payah memeroleh
balasannya.
(3)
Mendorong umat manusia untuk iman dan taat kepada Allah Swt.;
karena tidak layak bagi seorang yang berakal untuk menolak taat kepada
Allah yang telah berbuat baik kepada seluruh hamba-Nya, dengan
kebaikan yang penuh dengan nikmat yang serba melimpah.
Peristiwa Kiamat (Ayat 33-42)

            
          
          
       
(33) Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang
kedua); (34) Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya; (35) Dari ibu dan
bapaknya; (36) Dari istri dan anak-anaknya; (37) Setiap orang dari mereka
pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya; (38) Banyak
muka pada hari itu berseri-seri; (39) Tertawa dan bergembira ria; (40) Dan
banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu; (41) Dan ditutup lagi oleh
kegelapan; (42) Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. (QS ‘Abasa
[80]: 33-42)
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Penjelasan Ayat

   
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua).
(QS ‘Abasa [80]: 33)
Ayat di atas melukiskan satu babakan kiamat yang diawali dengan
tiupan sangkakala kedua. Pada tiupan sangkakala pertama, mati dan binasalah
seluruh makhluk Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak rusak.
Kebangkitan pada tiupan kedua ini menjadikan manusia dan juga (jin)
masygûl (sibuk) dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak lagi sempat
untuk memikirkan — apalagi melindungi orang lain. Mereka lari dari keluarqa
batih (nuclear family) mereka; sesuatu yang pada saat di dunia sangat mereka
banggakan (QS [57]: 20) keberadaannya lantaran, misalnya, kesuksesannya.
Selanjutnya, mereka terbagi menjadi 2 (dua) kelompok: kelompok yang
mendapat nikmat ukhrawi, wajah mereka berseri-seri (ayat 38-39), dan
kelompok yang masam mukanya karena keingkaran terhadap kehidupan
ukhrawi, tidak siap menghadapi kebangkitan akhirat. Kelompok pertama,
mereka sangat bahagia dalam menghadapi akhirat. Kelompok kedua, menjadi
kelompok yang merugi dan sia-sia hidup dan perjuangan duniawinya.
Akhirat yang diawali dengan peristiwa kiamat memiliki berbagai nama,
seperti Al-Qâri’ah. Al-Zalzalah, Al-Thâmmah, Al-Shâkhkhah, Al-Wâqi’ah, AlHasyr, dan lain-lain.

           
(34) Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya; (35) Dari ibu dan bapaknya;
(36) Dari istri dan anak-anaknya. (QS ‘Abasa [80]: 34-36)
Pada bagian ayat 34-36, dipaparkan satu kondisi di mana setiap
orang berlari, menjauh, dari orang-orang terdekatnya. Yang pertama kali
dijauhi adalah: (1) saudaranya, (2) ibunya, (3) bapaknya, (4) istrinya, dan
(5) anaknya. Rentang kedekatan ini menggambarkan hubungan yang akrab
antara individu di dunia ini. Dalam sosiologi keluarga, dikenal sebagai intimate relations and exchange relationships (Longres, 1990: 378). Kalangan
akademis mengenal istilah social attachment and recognition.
Makna implisit ayat tersebut sangat erat dengan persepsi kohesivitas
dan keakraban jarak sosial (social closeness) manusia di dunia. Di dunia,
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anak-anak sangat dekat dengan adik dan kakak. Ketika masuk ke jenjang
perkawinan, dan mulai dibangun satu keluarga baru, seseorang mulai menjauh
dari saudaranya. Jadi, saudara adalah pihak yang paling cepat “dijauhi.” Walau
pun bersifat relatif. Menjelang lebaran, orang-orang kota yang punya kampung
halaman akan mudik kepada orang tua dan sanak saudara. Tetapi, bila
orang tua sudah meninggal, kecil kemungkinan orang tersebut akan pulang
kampung.
Ibu menjadi pihak kedua yang dijauhi. Ibu justru digolongkan orang
yang lemah secara fisik meski doanya senantiasa diharapkan. Pada saat sulit,
orang lebih meminta bantuan kepada bapak. Bapak menjadi pihak ketiga yang
akan dijauhi. Keadaan itu melekat dengan kepeloporan sang ayah.
Istri (pasangan hidup), yang ketika di dunia selalu dekat dengan suami,
menjadi orang yang terakhir dijauhinya. Jadi, yang dimaksud “menjauhi” di
sini adalah tidak peduli keadaan mereka (keluarga), karena kesibukannya
mengurus diri sendiri. Bila sama-sama bertakwa di dunia, keluarga inti
(bersama anak-anak) diberi janji untuk dimasukkan ke dalam surga secara
bersama-sama (QS Al-Ra’d [13]: 23), yang artinya:
(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.
Maksud ayat 34-36, pada hari kiamat setiap diri sibuk dengan
urusannya, masing-masing tidak peduli terhadap karib kerabatnya sendiri.
Diriwayatkan Ibnu Abu Hatim, Al-Nasa`i, dan Al-Tirmidzi, diperoleh dari Ibnu
Abbas berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, “Kalian akan dikumpulkan di hari
akhir dalam keadaan telanjang kaki, tak berbusana, berjalan, dan auratnya
terbuka tidak disunat. Maka istri Rasulullah Saw. bertanya, “Ya Rasulullah,
apakah sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lain?” Rasulullah Saw.
kemudian membacakan ayat sebagai berikut:

      
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup
menyibukkannya. (QS ‘Abasa [80]: 37)
Atau dengan kata lain, “begitu sibuknya setiap diri akan urusannya,
tiada mungkin lagi melihat-lihat urusan orang lain.” Kemudian Allah
menyebutkan keadaan manusia saat kiamat dan mereka terbagi kepada dua
kelompok yang bahagia dan kelompok yang menderita.
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(38) Banyak muka pada hari itu berseri-seri; (39) Tertawa dan bergembira
ria. (QS ‘Abasa [80]: 38-39)
Ayat ini menerangkan golongan manusia yang berbahagia; wajahnya
berseri-seri, bercahaya, dan senang gembira, yaitu golongan orang-orang
beriman penghuni surga, sebab mereka telah mengetahui akan memperoleh
kenikmatan dan kehormatan.
Lalu Allah menjelaskan orang-orang yang menderita dengan firmanNya:

          
 
(40) Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu; (41) Dan ditutup
lagi oleh kegelapan; (42) Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. (QS
‘Abasa [80]: 40-42)
Maksudnya, ayat ini menerangkan tentang golongan orang yang celaka
di akhirat. Wajah mereka tertutup debu disertai ekspresi ketakutan yang amat
sangat, sebab mereka tahu akan memeroleh azab yang pedih akibat kekafiran
dan kemaksiatan mereka sendiri kepada Allah Swt.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Apabila tiba pekikan hari kiamat, yaitu suara kedua maupun terakhir,
maka pada saat itu seseorang lari dari saudaranya, anak dari orang
tuanya, suami dari istrinya. Masing-masing manusia sibuk dengan
urusannya sendiri.
Pada hari akhir, terdapat dua golongan. Golongan pertama wajahnya
berseri-seri, bercahaya, dan ceria terhadap kemungkinan yang Allah
Swt. karuniakan. Kemuliaan yang diberikan Allah Swt. dalam bentuk
kenikmatan, keberuntungan, dan kebahagiaan, yaitu golongan
orang-orang beriman. Golongan kedua adalah mereka yang wajahnya
dipenuhi debu, gelap, dan tertutup, yaitu wajah orang-orang kafir
kepada Allah Swt. dan kepada Rasul-Nya.
***
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Catatan Akhir
1

Bermuka masam dan berpaling dalam komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) merupakan pesan nonverbal yang bermakna penolakan. Perlakuan Nabi Muhammad
kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum ditegur oleh Allah. Perilaku demikian dapat
menyebabkan kegagalan komunikasi. Dalam riset komunikasi antarpribadi, diperoleh
temuan bahwa pesan nonverbal memiliki pengaruh yang paling besar (55%), kemudian
intonasi suara (38%), dan kata-kata yang berpengaruh paling kecil (7%). Teguran Allah
kepada Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwa pendengar yang memiliki keterbatasan
alat indera (seperti Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang buta) paham apa yang dilakukan
orang yang berkomunikasi dengannya.

2

Abdullah Ibnu Ummi Maktum mewakili profil komunikan (mad’û) yang memiliki kesiapan
untuk berubah secara kognitif, ataupun behavioral (ayat 3-4). Mad’û berkarakteristik
demikian yang semestinya menjadi prioritas sasaran dakwah.

3

Pemuka masyarakat Quraisy yang sedang didakwahi Nabi, saat Abdullah Ummi Maktum
menyela pembicaraan, mewakili profil masyarakat mapan, berada dalam zona nyaman
(confort zone) yang tidak memiliki keinginan kuat untuk berubah. Bagi mereka yang
datang dari kelompok ini, perubahan dapat berarti hilangnya berbagai keutamaan yang
selama ini mereka peroleh dari masyarakat. Kepada mad’û yang demikian, harus dilakukan
dua tindakan. Pertama, menumbuhkan dulu kebutuhan untuk berubah; kedua,
mendakwahi mereka untuk betul-betul berubah setelah mereka merasakan kebutuhannya.

4

Ayat 4 berkenaan dengan hakikat komunikasi dan persuasi (upaya mengubah sikap dan
perilaku orang lain), termasuk dakwah di dalamnya. Hakikat dakwah itu adalah memberi
peringatan. Namun, peringatan yang akan mendapat perhatian adalah yang sesuai
dengan keadaan mad’û-nya, yaitu kesiapan untuk berubah (kondisi internal mad’û) yang
berjalin dengan upaya dakwah yang sesuai (kondisi eksternal yang diupayakan da’i).

5

Ayat ini memperjelas ayat sebelumnya. Allah melarang Nabi Muhammad bermuka masam
dan berpaling dari mad’u yang memiliki kesiapan menyongsong hidayah. Merekalah
sesungguhnya yang akan menyambut dengan bersemangat setiap seruan ke jalan Allah,
karena dalam dirinya telah tumbuh niat kuat untuk berubah. Perubahan pada diri
komunikan akan dimulai dari timbulnya perhatian (attention), tumbuhnya minat (interest), adanya keinginan yang kuat (desire), dan diakhiri tindakan (action), yang dikenal
dengan akronim AIDA (Attention, Interes, Desire, Action).
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Surah Al-Takwîr

Nama Surah
Surah ini diturunkan sekitar awal tahun ke-5 kenabian, di Mekah, ketika
Rasulullah tengah giatnya berdakwah kepada orang-orang Quraisy, atau
delapan tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah (Al-Suyuti, 1973: 10).
Kata Al-Takwîr (terbelah) berasal dari kata kerja kuwwirat (digulung).
Ia terletak di ayat pertama surah ini. Ibnu Abbas, Aisyah, dan Zubair
mengelompokkan Surah Al-Takwîr ke rumpun surah-surah Makkiyyah. Surah
ini berjumlah 29 ayat (Jauhari, 1350: 80; Ibnu Umar, riwayat Ahmad dan
Al-Tirmidzi dalam Al-Qasimi, 1978: 63). Dari sisi urutan, surah ini menempati
urutan ke-81. Dari sisi turunnya, berada pada urutan ke-7. Diturunkan setelah
Surah Al-Masad (Al-Maraghi, t.t.: 52).
Latar dan Konteks
Hubungan Surah Al-Takwîr dengan Surah ‘Abasa, adalah sebagai
berikut:
(1)
Sama-sama menerangkan huru-hara pada hari kiamat.
(2)
Sama-sama menerangkan bahwa manusia pada hari kiamat terbagi
dua.

87
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Pada Surah ‘Abasa, Allah Swt. menegur Muhammad Saw. Dalam Surah
Al-Takwîr, Allah menegaskan bahwa Muhammad Saw. adalah seorang
Rasul yang mulia.

Substansi
Surah ini mengandung beberapa tema pokok, sebagai berikut:
Keguncangan terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat, setiap jiwa akan
mengetahui apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia. Al-Quran adalah
firman Allah yang disampaikan Jibril a.s. Penegasan atas kenabian Muhammad
Saw. Al-Quran ialah sumber petunjuk bagi umat manusia yang menginginkan
hidup lurus. Kesuksesan manusia dalam mencapai kehidupan yang lurus itu
tergantung kepada taufik dari Allah.
Adapun keutamaan Surah Al-Takwîr, terbaca dari sabda Rasulullah,
“Barang siapa ingin melihat hari kiamat seakan-akan di pelupuk matanya,
maka bacalah Surah Al-Takwîr, Al-Infithâr, dan Al-Insyiqâq” (diriwayatkan
Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Hakim, dari Ibnu Umar).
Keadaan Hari Kiamat dan Kengeriannya (Ayat 1-14)

   
           
         
          
          
          
 
(1) Apabila matahari digulung; (2) Dan apabila bintang-bintang berjatuhan;
(3) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan; (4) Dan apabila unta-unta yang
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bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan); (5) Dan apabila binatang-binatang
liar dikumpulkan; (6) Dan apabila lautan dijadikan meluap; (7) Dan apabila
ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh); (8) Dan apabila bayi-bayi perempuan
yang dikubur hidup-hidup ditanya; (9) Karena dosa apakah dia dibunuh; (10)
Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka; (11) Dan
apabila langit dilenyapkan; (12) Dan apabila neraka Jahim dinyalakan; (13)
Dan apabila surga didekatkan; (14) Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa
yang telah dikerjakannya. (QS Al-Takwîr [81]: 1-14)
Penjelasan Ayat

            
(1) Apabila matahari digulung; (2) Dan apabila bintang-bintang berjatuhan;
(3) Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. (QS Al-Takwîr [81]: 1-3)
Maksud ayat 1, apabila matahari digulung seperti sorban yang sedang
dilipat, lalu dikumpulkan bersama pakaian lainnya, dan kemudian dilemparkan:
berserakan. Matahari pun menjadi hancur dan kehilangan cahaya. Begitulah
perumpamaan terjadinya kehancuran alam.
Ayat 2 mengungkapkan, pada saat itu, bintang-bintang berjatuhan dan
berhamburan. Mereka kehilangan gravitasinya. Mereka saling berloncatan.
Tidak lagi berada dalam pola galaksi yang teratur. Hal ini senada dengan
firman Allah pada QS Al-Infithâr [82]: 2, Dan apabila bintang-bintang jatuh
berserakan.
Ayat 3 menjelaskan keadaan gunung-gunung yang dicabut dari bumi,
diterbangkan ke angkasa. Mereka saling berletusan bagai peluru tak bertuan.
Gunung tidak lagi mengukuhkan bumi, bahkan jatuh berserakan bagai debu
yang ditiup angin. Bumi menjadi datar. Tak ada lagi tonjolan mencuat dan
kedalaman lembah (QS Al-Kahfi [18]: 47).

         
 
(4) Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan); (5)
Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan; (6) Dan apabila lautan
dijadikan meluap. (QS Al-Takwîr [81]: 4-6)
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Ayat 4 menjelaskan, apabila unta-unta yang sedang hamil, yang bagi
bangsa Arab merupakan harta yang sangat berharga dan dimuliakan, akan
ditinggalkan begitu saja disebabkan kedahsyatan panas dan guncangan yang
begitu hebat.
Ayat 5 menegaskan, binatang-binatang yang buas dan liar dan hanya
berinsting hukum rimba dikumpulkan. Mereka saling menyerang dan
membinasakan, sampai pada kematian dan kehancurannya. Tidak ada yang
tersisa. Pada saat itu, semua makhluk berada di dalam ambang batas kengerian.
Ayat 6 menunjukkan, letusan-letusan gunung berapi, dan gempa
tektoniknya, menyebabkan suhu air laut bergolak dikarenakan “laut yang di
dalam tanahnya mengandung api” meledak. Gunung-gunung es dan
lapisannya mencair, membuat permukaan air menjadi pasang, menggenangi
seluruh daratan. Seluruh dataran bumi tenggelam, tertutup air (lihat AlThûr [52]: 6).
Ubai Ibnu Ka’ab r.a. menjelaskan, “Terdapat enam tanda sebelum
datangnya hari kiamat. Pada saat manusia sibuk di pasar, tiba-tiba cahaya
mentari menghilang. Ketika itu, gunung bergerak, berguncang, dan saling
berbenturan. Manusia dan jin terkejut, panik, dan akhirnya saling meminta
bantuan. Binatang melata, burung-burung, dan binatang-binatang liar,
bercampur baur. Kesemuanya berlarian kesana-kemari (Al-Zuhaili, XXX,
1991: 82).

           
  
(7) Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh); (8) Dan apabila bayibayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya; (9) Karena dosa apakah
dia dibunuh. (QS Al-Takwîr [81]: 7-9)
Ayat 7 menjelaskan, pada saat itu dikembalikan (disandingkan) ruh
dengan jasadnya. Ini adalah fase kedua, panggung kehidupan kedua, babak
baru kehidupan akhirat, setelah kehancuran dunia. Di sinilah, hari manusia
dibangkitkan dari kematiannya. Manusia dihidupkan kembali. Manusia
dibangkitkan kembali dari kuburnya. Jasad dan ruhnya dipertemukan.
Ayat 8-9, menjelaskan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup
di zaman jahiliyah, karena rasa malu dan hina. Ini menceritakan tentang budaya
jahiliyah yang dilakukan pada sebagian kabilah Arab. Mereka tidak mau
menerima kelahiran bayi perempuan. Mereka lebih menginginkan bayi lakilaki. Bayi perempuan tidak memberi kelangsungan kehormatan dan kekuatan
keluarga. Anak perempuan tidak bisa diajak perang.
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Ini persis kisah manusia modern yang mengaborsi bayi-bayi tak berdosa.
Entah karena tidak diiginkannya, entah karena aib hasil perzinahan: dibuang
ke sungai-sungai kotor, dipendam dalam tanah-tanah tersembunyi. Entah
dirasionalisasikan oleh hitungan sosial-ekonomi manusia industri, yang hendak
mengatur kehidupan sampai ke tingkat pembuahan janin bayi-bayi ciptaan
Allah diaborsi hak hidupnya. Di Hari Kebangkitan, semua bayi yang dibunuh
dan diaborsi itu ditanya. Dalam konteks “bayi perempuan dibunuh hiduphidup,” pada hari kebangkitan itu, akan ditanya, “Atas dasar apa kalian
dibunuh?” Pertanyaan ini merupakan ejekan yang sangat keras kepada para
pembunuh bayi perempuan. Hal ini merupakan peringatan Allah yang keras
kepada orang zalim. “Mengubur hidup-hidup anak perempuan, merupakan
dosa yang amat besar,” kata Ibnu Abbas (dalam Al-Zuhaili, XXX, 1991: 83).
Khansa bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, siapakah orang
yang berada di surga?”
“Nabi di surga, orang yang mati syahid di surga, bayi baru lahir yang
kemudian mati di surga, dan anak perempuan yang dibunuh di surga,” jawab
Rasulullah.
Kisah ini diriwayatkan Imam Ahmad.

      
  
(10) Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka; (11) Dan
apabila langit dilenyapkan. (QS Al-Takwîr [81]: 10-11)
“Apabila catatan-catatan dibentangkan untuk hisab, maka seluruh
manusia diberi catatan amalnya, baik dari sebelah kanan atau kiri,” tulis AlZuhaili (XXX, 1991: 83). Al-Zuhaili menjelaskan ayat 10 ini. Ini seperti ketika
manusia membaca diari hidupnya, tentang apa-apa yang telah dilakukannya.
Ia memerhatikan kembali segala apa yang telah diperbuatnya. Ia mengenang
jalan hidupnya dahulu. Ia meneliti satu persatu tingkah lakunya. Akhirnya, ia
menghitung akibat-akibat yang ditimbulkannya. Kalau begini, akibatnya akan
begitu. Kalau begitu, akibatnya akan begini. Ia akan bergidik jika lebih banyak
madarat ketimbang manfaat. Ia akan berseri-seri kalau manfaat lebih banyak
ketimbang madaratnya.
Ayat 11 menjelaskan kehancuran benda-benda langit. “Yang pertama
kali terbersit di benak kita, kata langit adalah bangunan atau benda-benda yang
ada di atas kita,” kata Sayyid Quthub (Al-Maktabah Al-Syâmilah, V. 209). Semua
benda langit itu biasanya menjadi kubah atau atap di atas kepala kita. Pada
saat (langit) dilenyapkan, bisa dibayangkan bagaikan kubah atau atap rumah
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kita yang lenyap dan kita tahu ada yang melenyapkannya. Adapun bagaimana
terjadi dan bagaimana bisa terjadi, kita tidak bisa memastikannya. Akan tetapi,
kita dapat mengimajinasikan bagaikan orang yang biasanya melihat atap, lalu
hilang dari atas kepalanya. “Sebagai satu akibat dari satu penyebab, yang
mengubah situasi itu,” nilainya. “Pemahaman seperti ini pun sudah cukup.”
Ini bisa dibayangkan bagaikan keadaan benda-benda langit yang
dicabut dari angkasa. Planet-planet dibetot dari tempatnya. Tiap benda langit
dikuliti bagian-bagiannya. Semua perangkat langit itu dibongkar. Digulung
satu persatu, dan hilang. Dilenyapkan. Bumi sudah berganti dengan bumi
yang lain.

       
(12) Dan apabila neraka Jahm dinyalakan; (13) Dan apabila surga didekatkan.
(QS Al-Takwîr [81]: 12-13)
Ayat 12 menerangkan tentang dinyalakannya api yang bergemuruh dan
menyambar-nyambar di neraka yang terkutuk. Sengatan api yang sangat
panas itu dinyalakan oleh kemurkaan Allah. Jilatan nyala apinya membakar
segala kesalahan kaum Bani Adam. Inilah keadaan yang benar-benar terkutuk
bagi penginderaan manusia di dunia. Genangan dosa dan kesalahan serta
kedurhakaan manusia menjadi arang pembakar nyala api neraka.
Ayat 13, menunjukkan tentang surga yang juga telah menunggu bagi
orang-orang yang dikehendaki-Nya. Orang-orang itu disebut orang-orang yang
menang, orang-orang yang memiliki catatan-catatan pahala surga. Pada waktu
inilah orang-orang yang menang ini didekatkan Allah dengan surga.
Mereka, setelah proses hisab dengan kecepatan malaikat yang tidak
terukur, didekatkan Allah kepada surga. Malaikat-malaikat dengan sigap dan
ramah, mengantarkan mereka dalam kecepatan kedekatan dengan surga.
Ibnu Asyur (Al-Maktabah Al-Syâmilah, V. 209) punya tafsir. Didekatkan ini
berarti juga posisi kaum bertakwa di padang mahsyar yang telah didekatkan dengan
surga. Posisi surga didekatkan dengan tempat mereka berkumpul. Letak surga yang
sudah tidak jauh dengan tempat berkumpulnya orang muttaqien. Surga telah berada
dalam jangkauan jarak yang begitu dekat dengan mereka. Arah surga sudah begitu
dekat.

    
Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. (QS AlTakwîr [81]: 14)
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Ayat 14 merupakan puncak dari penyebutan ciri-ciri, gejala-gejala,
risiko dari segala perbuatannya. Enam ciri sebelum kejadian kiamat dan
enam ciri setelah kejadian kiamat: berbagai keadaan “sebelum dan sesudah”
kiamat. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung diterbangkan, untaunta hamil diabaikan, binatang buas dikumpulkan, laut diluapkan: enam ciri
sebelum kiamat. Ruh-ruh dipasangkan, bayi perempuan yang dibunuh ditanya,
catatan amal manusia dibentangkan, langit dilenyapkan, neraka Jahim
dinyalakan, dan surga didekatkan: enam ciri sesudah kiamat. Ke-12 ciri itu
mengantar manusia mengetahui apa-apa yang telah dilakukannya. Mereka
tahu kebaikan dan keburukan nasibnya di padang mahsyar itu: nasib surga
atau neraka.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Peristiwa, sebelum maupun sesudah kiamat, diwarnai suasana penuh
ketakutan dan keguncangan. Adapun tujuan penggambaran peristiwa
tersebut, agar manusia gentar dan menyiapkan diri untuk
menghadapinya, supaya selamat, berbahagia dan aman, melewati
proses kiamat, dan memasuki surga.
Saat kebangkitan tiba, ruh dan jasad disandingkan, anak perempuan
yang dikubur hidup-hidup ditanya kenapa mereka dibunuh. Hal ini
menggambarkan buruknya perilaku si pembunuh sekaligus merupakan
celaan yang sangat menghinakan.
Catatan-catatan amal ibadah manusia yang telah ditulis malaikat,
dibentangkan, baik kebaikan maupun kejahatannya. Sewaktu hidup
dicatat. Sewaktu mati ditutup. Lalu dibuka lagi saat dibangkitkan. Setiap
manusia akan tertegun dengan kelengkapan dan keakuratan segala
catatan dan isinya.
Pada saat terjadi peristiwa yang kasat mata, setiap diri akan mengetahui
dengan ’ilmu al-yaqîn (yakin) semua perbuatan yang telah dilakukan
serta mengetahui risikonya. “Tiadalah salah seorang di antara kalian
kecuali Allah Swt. akan berbincang secara langsung,” kata Rasulullah.
“Pada saat itu, manusia tanpa sadar mengarahkan pandangan ke kiri
dan ke kanan. Pada saat itu pula, ia mengetahui perbuatan yang telah
dilakukannya. Ia tidak melihat amal kebaikan. Ia hanya melihat neraka
di hadapannya menghampiri. Maka, barang siapa yang hendak
menyelamatkan diri dari api neraka, sekalipun dengan sebiji kurma,
lakukanlah!” (Diterangkan Al-Bukhari dan Muslim, dari Adi Ibnu Hatim;
dalam Al-Zuhaili, XXX, 1991: 86)
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Penegasan Kebenaran Wahyu dan Kenabian Muhammad (Ayat 15-29)

          
           
                     
              
            
              
       
(15) Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang; (16) Yang beredar
dan terbenam; (17) Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya;
(18) Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing; (19) Sesungguhnya
Al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia
(Jibril); (20) Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi
di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy; (21) Yang ditaati di sana (di alam malaikat)
lagi dipercaya; (22) Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali
orang yang gila; (23) Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk
yang terang; (24) Dan Dia (Muhammad) bukanlah orang bakhil untuk
menerangkan yang gaib; (25) Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan
yang terkutuk; (26) Maka ke manakah kamu akan pergi? (27) Al-Quran itu
tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam; (28) (yaitu) bagi siapa di
antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus; (29) Dan kamu tidak
dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah,
Tuhan semesta alam. (QS Al-Takwîr [81]: 15-29)
Penjelasan Ayat
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(15) Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang; (16) Yang beredar dan
terbenam; (17) Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya; (18)
Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. (QS Al-Takwîr [81]: 15-18)
Ayat 15-18 ini diawali dengan sumpah (falâ uqsimu). Bila merujuk pada
kebiasaan percakapan di kalangan masyarakat Arab, kata-kata sumpah kerap
dipakai untuk mengawali sebuah penjelasan yang dianggap penting. Katakata sumpah itu sebenarnya digunakan hanya untuk penegasan. Sumpah
tersebut diungkap, agar sesuatu yang hendak dijelaskannya dapat diterima
dengan meyakinkan.
Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata sumpah untuk sesuatu yang
sebenarnya sudah diketahui dan dikuasai-Nya. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 89)
menegaskan fenomena kejadian alam, khususnya pergantian terang dan gelap
yang dijadikan sumpah itu untuk menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan
ciptaan-Nya.
Al-Maraghi (t.t.: 106) menjelaskan bahwa Allah Swt. banyak bersumpah
dengan memakai nama-nama bintang yang bergerak timbul-tenggelam. Hal
itu sebenarnya merupakan petunjuk atas kekuasaan-Nya (Sang Pengatur),
dan kerapian penciptaan, serta penataan bintang-bintang tersebut.

    
Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh)
utusan yang mulia (Jibril).1 (QS Al-Takwîr [81]: 19)
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 90) menyatakan bahwa objek sumpah, pada
ayat 19, ini menjelaskan bahwa Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada
Nabi Muhammad adalah wahyu Allah. Bukan ucapan manusia. Al Quran
disampaikan oleh seorang utusan yang mulia, yakni Jibril a.s. Ia membawa
wahyu (Al-Quran) dari Allah Swt. kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw.

          
(20) Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi
Allah yang mempunyai ‘Arsy; (21) Yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi
dipercaya. (QS Al-Takwîr [81]: 20-21)
Dalam ayat 20-21, Allah menjelaskan sifat-sifat Jibril sebagai jaminan

:: repository.unisba.ac.id ::

96

Tafsir Juz ’Amma

otentisitas Al-Quran, yakni:
(1)
Mulia, karena dibebani tugas yang mulia;
(2)
Kuat, sebagai wujud yang memiliki kekuatan dan memegang amanat
(QS Al-Najm [53]: 5);
(3)
Berkedudukan tinggi;
(4)
Ditaati; serta
(5)
Terpercaya di kalangan para malaikat.
Setelah menjelaskan sifat-sifat Jibril, Allah menjelaskan sifat-sifat
Rasulullah Saw. Berdasarkan ayat 22, Allah menegaskan bahwa Muhammad
bukan orang gila, seperti dituduhkan kafir Quraisy.

   
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. (QS AlTakwîr [81]: 22)
Penggunaan kata shâhibukum merupakan penjelasan, sekaligus alasan,
yang membantah tuduhan kafir Quraisy atas diri Muhammad yang
kesehariannya bercampur dan bergaul dengan mereka. Mereka mengetahui
persis sifat dan karakter beliau. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 90) menyatakan, kafir
Quraisy mengenal betul Nabi Muhammad itu orang yang berakal sehat dan
sempurna. Jadi, tuduhan mereka terhadap Nabi sangatlah bertentangan. Oleh
karena itu, tuduhan tersebut merupakan ungkapan yang dibuat-buat dan
provokatif batil. Penegasan semacam ini diulang Allah di beberapa tempat,
antara lain: QS Al-A‘râf (7): 184; Saba` (34): 46; dan Al-Dukhân (44):13-14.

  
         
(23) Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang;
(24) Dan Dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan
yang gaib. (QS Al-Takwîr [81]: 23-24)
Ayat 23 menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang telah melihat Jibril
di langit yang tinggi (ufuk), dalam wujud aslinya. Muhammad melihat Jibril
yang memiliki 600 sayap. Nabi begitu merasa dekat, dan tahu bahwa Jibril
adalah malaikat yang dekat dengan Allah, terpercaya dalam menurunkan
wahyu. Jadi, Al-Quran diturunkan bukan “oleh dan dari” setan yang terkutuk.
Ayat 24 menjelaskan tentang Nabi Muhammad bukanlah makhluk yang
bakhil (pelit, kikir) dalam menyampaikan dan mengajarkan wahyu Allah. Ia
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tidak menyembunyikan sedikit pun. Ia tidak menahannya, apalagi mengurangi.
Ia tidak menggeserkan satu huruf atau satu makna pun.

     
Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. (QS Al-Takwîr[81]: 25)
Allah menegaskan kembali berita tentang akhirat, surga, dan neraka,
yang disampaikan Nabi Muhammad bukan berasal dari bisikan setan. Berita
tersebut disampaikan melalui akal sehat, dalam kapasitas sebagai orang yang
terpercaya. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 91) bahkan menegaskan bahwa AlQuran bukanlah syair atau mantera seperti yang dituduhkan kafir Quraisy. Hal
demikian ditegaskan kembali oleh Allah Swt. pada QS Al-Syu’arâ’ (26): 210-212.

  
Maka ke manakah kamu akan pergi? (QS Al-Takwîr [81]: 26)
Pertanyaan pada ayat tersebut merupakan penyataan Allah terhadap
kesesatan kafir Quraisy yang mendustakan Al-Quran. Al-Maraghi (X, t.t.: 110)
menyatakan bahwa pernyataan ayat ini adalah penegasan Allah tentang kafir
Quraisy yang berakal, namun, tidak mau menggunakan akalnya, sehingga
tidak mampu mengetahui jalan yang lurus, padahal jalan kebenaran berada
di sekelilingnya.

     
Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. (QS Al-Takwîr
[81]: 27)
Rangkaian ayat selanjutnya menyatakan bahwa Al-Quran merupakan
petunjuk segenap makhluk agar mencintai kebenaran. Al-Maraghi (X, t.t.:
111) menjelaskan bahwa yang menyebabkan kaum kafir lalai adalah kebiasaan
buruk akibat rusaknya lingkungan dan masyarakat serta merajalelanya contohcontoh kebiasaan buruk dalam kehidupan. Menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991:
91), makna pelajaran bagi segenap makhluk adalah bahwa dalam Al-Quran
terdapat peringatan tentang berbagai hal yang bermanfaat dan madarat.
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(28) (yaitu) Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus;
(29) Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila
dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. (QS Al-Takwîr[81]: 28-29)
Al-Quran menasihati orang yang ingin istikamah, dan berpegang teguh
kepada hak dan kebenaran. Setiap orang bekewajiban untuk mencurahkan
segenap kemampuan berpikirnya, dalam memperjuangkan dan mencapai
kebenaran. Hidayah Allah tergantung pada kehendak setiap orang (Al-Maraghi,
X, t.t.: 111).
Terdapat keterikatan dan keterkaitan antara kehendak manusia dengan
kehendak Allah. Sungguh keliru jika ada anggapan bahwa kehendak manusia
atas perbuatannya terlepas dan terpisah dari kehendak (iradah) Allah. Kalimat
rabbu al ‘âlamîn, menurut Al-Maraghi (X, t.t.: 112), menunjukkan keterikatan
hamba dengan Tuhannya.
Hikmah dan Pesan
Rangkaian ayat 15 sampai dengan 29 memberikan beberapa
pemahaman, yakni:
(1)
Allah memiliki kebebasan untuk bersumpah dengan menggunakan alam
dan fenomena yang diciptakan-Nya, meski pun kita tidak tahu persis
hikmah yang dikandungnya.
(2)
Sumpah tersebut bertujuan memberikan keyakinan atas kebenaran
objek sumpah-Nya.
(3)
Al-Quran adalah sumber kebenaran untuk dapat menjalani kehidupan
dengan selamat.
(4)
Selain melalui sumpah, Allah memberikan jaminan kebenaran Al-Quran
dengan menunjukkan karakteristik Jibril dan Nabi Muhammad.
***
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Catatan Akhir
1

Al-Quran itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. dari sisi Allah Swt.
Sesungguhnya, rahasia yang dikandung di dalam eksistensi Al-Quran sebagai mukjizat
Nabi yang terbesar adalah jelas karena ia mengandung mukjizat maknawi yang suci,
yang memiliki rahasia-rahasia spiritual yang berhubungan dengan alam atas; karena ia
mengandung suatu ilmu pengetahuan dan pancaran-pancaran Ilahiah yang menjadikannya
sebagai gudang ketuhanan yang kekal sepanjang zaman; juga karena ia memiliki etemalitas
dan dinamika maknawi dan ruhani selama lisan-lisan manusia masih membaca ayat-ayatnya
dan kalbu-kalbu masih khusyu’ ketika mendengarnya serta kulit-kulit dan anggota-anggota
badan melembut ketika “merasakannya.” Kehendak (iradah) Allah Yang Maha Bijaksana
dan Maha Mengetahui tidak berkenan untuk menjadikan mukjizat Nabi sebagai mukjizat
material-inderawi seperti hanya mukjizat nabi-nabi sebelumnya ketika tampak mencolok
kemudian menghilang karena mukjizat-mukjizat itu hidup dalam ingatan manusia hanya
bersamaan dengan waktu hidupnya nabi-nabi yang membawanya saja. Tetapi,
sebenarnya Allah menghendaki agar mukjizatnya itu berupa Al-Quran yang kekal
sepanjang zaman, abadi sebagai mukjizat yang hidup setelah beliau wafat sampai Allah
mewariskan bumi ini dan orang-orang yang menghuninya. Hal ini dikarenakan ia adalah
risalah pamungkas yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan setelahnya tidak
ada risalah-risalah dan mukjizat-mukjizat lain. Cukuplah sebagai bukti yang menunjukkan
superioritasnya ialah sesungguhnya ia menghimpun dan memuat segala akidah yang hak
yang paling benar, prinsip-prinsip yang lurus yang paling luhur, metode-metode yang
paling super demi kebaikan dan perbaikan serta kemenangan, serta ibadah-ibadah yang
paling murni yang secara teoretis dan praktis mengantarkan kepada keridhaan Allah Swt.
dan kebahagiaan dunia-akhirat yang dibutuhkan oleh kemanusiaan.
Semua orang yang diberi petunjuk dan taufik oleh Allah untuk membaca ayat-ayatnya
sejak hari ia diturunkan kepada Nabi Saw. sampai apa yang dikehendaki oleh Allah
mereka mengimani kesuciannya, mengakui keindahan bayaniah (retorika)nya, merasakan
sentuhan spiritualnya dan mereka menyenangi tiupan-tiupan samawinya. Semua itu
kembali kepada realitas-esensial (hakikat-dzatiah) yang dikandung Al-Quran, yang
tergambar di dalam eksistensinya yang berlandaskan pada kebenaran, yang tergambar
dalam rahasia-rahasianya yang tinggi, yang tersimpan di balik kata-kata serta pengertianpengertiannya, dan yang tampak dalam daya tarik ilahiahnya yang memikat hati pembacapembaca dan pendengar-pendengarnya. Dan tiada yang lebih bisa menunjukkan kepada
hal tersebut daripada bahwasa dedengkot sastrawan Arab dari fihak Quraisy ketika
mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang sedang dibacakan kepada mereka, maka
perasaan-perasaan mereka dikuasai oleh daya pesona sastranya, bahkan ketertarikan
sebagian sastrawan terhadap ayat-ayat itu menyebabkan mereka mengendap-endap di
kegelapan malam mendekat rumah Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, sehingga
mereka oleh bacaan itu dipenuhi rasa kagum, kemampuan dan memanfaatkan kemanisan
dan keindahan serta keagungan spiritual yang menarik hati mereka. Di antara keanehan
persoalan orang-orang Arab yang mengingkari Al-Quran dan kemukjizatannya dalam
pelaksanaan dan penjelasannya ialah mereka itu bangsa yang memiliki kecintaan yang
menggebu-gebu terhadap Balâghah dan Fashâhah, sehingga mereka mengadakan pasarpasar sastra setiap tahun yang digunakan untuk mementaskan para sastrawan serta
penyair dan mereka mengundang para juri untuk menilai di antara para penyair dan para
sastrawan guna memuliakan mereka dan mengenang penyair-penyair ulung di antara
mereka.
Al-Quran Al-Karim mengandung bukti-bukti yang kuat dan bukti-bukti yang tidak bisa
dibantah yang membuktikan bahwa ia adalah mukjizat terbesar dan ia merupakan ayatayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah yang agung yang abadi sepanjang zaman, antara
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lain: Pertama, sastranya yang unik dalam susunan, kata-kata, gaya bahasa dalam
menyalahi aturan-aturan orang Arab dalam Fashâhah dan sastra mereka yang mereka
banggakan keunggulan karena Al-Quran bukanlah’ syair, prosa, maupun sajak, tetapi
karena ia adalah metode yang berdiri sendiri dalam keindahan ungkapan-ungkapannya
yang segar menawan, konteks-konteks pengertiannya yang tinggi, yang orang Arab
sebelumnya belum pernah menjumpai yang sepadan sehingga para sastrawan mereka
selalu tidak mengetahui dari aspek apakah Al-Quran menguasai perasaan mereka serta
menguasai akal mereka. Mereka di bawah kebingungan dalam menilainya karena
mengatakan bahwa Al-Quran adalah sihir tetapi ia bukanlah sihir.
Kedua, Al-Quran mengandung banyak kisah para Nabi, para Rasul, dan berita-berita
tentang umat-umat terdahulu dengan segala keadaan mereka melalui ungkapan yang
sesuai dengan hal-hal yang benar dan dikonfirmasikan yang ditegaskan dalam kitabkitab orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab, padahal Nabi Saw. tumbuh
sebagai orang yang ummi yang tidak bisa membaca serta tidak bisa menulis dan kaumnya
tahu bahwa ia tidak belajar dan berguru ilmu apa pun kepada seseorang, sehingga dari
manakah ia mendapatkan berita-berita dan keterangan-keterangan tentang para Nabi,
para Rasul, dan sejarah klasik umat-umat serta bangsa-bangsa itu? Sesungguhnya
tiada lain kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya yang berfirman di
dalam kitab-Nya yang mulia dalam Surah Al-Ankabût ayat 48:
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Quran) sesuatu kitab pun dan kamu
tidak (pernah) menulis andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar
ragulah orang yang menginghari(mu). (Armahadi, 1988: 18-21).
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Surah Al-Infithâr

Nama Surah
Nama yang sangat populer surah ini adalah Al-Infithâr. Imam AlBukhari menyebutnya Idzâ al-Samâu` Infatharat. Ada juga, walau tidak
banyak, yang menamakannya Surah Infatharat dan Surah Al-Munfathirat.
Semua itu terambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama idzâ alsamâu` infatharat, yang berarti “terbelah.”
Surah ini merupakan surah ke-82 dari segi urutan turunnya. Turun
sesudah Surah Al-Nâzi’ât dan sebelum Surah Al-Insyiqâq. Jumlah
ayatnya sebanyak 19, termasuk ke dalam Surah Makkiyyah – diturunkan
sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah (Shihab, IV, 1998:
101-102).
Latar dan Konteks
Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, yaitu Surah AlTakwîr, adalah sama-sama membahas hal-ihwal hari kiamat dan
kedahsyatannya yang terjadi pada saat itu. Hanya saja, Surah Al-Takwîr
menjelaskan pula tentang kesucian Al-Quran, kekuatan, dan amanah
malaikat Jibril dalam menurunkan Al-Quran, serta kebenaran Nabi
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Muhammad yang menerima Al-Quran. Pada Surah Al-Infithâr, manusia
ditegur dan digugah hatinya agar sadar dan ingat bahwa segala
perbuatannya tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari
kiamat kelak (Shihab, XV, 1998: 101).
Ada ayat dalam surah ini yang turun disebabkan kejadian tertentu.
Menurut Ibnu Abu Hatim dan Ikrimah, ayat 6 turun berkaitan dengan
peristiwa Ubai Ibnu Khalaf. Ada pula yang mengatakan, turun berkaitan
dengan Abu Al-Asad Ibnu Kaladah Al-Jumahi. Menurut Ibnu Abbas, ayat itu
turun berkaitan dengan Al-Walid Ibnu Al-Mughirah (Al-Zuhaili, XXIX, 1991:
98).
Menurut Al-Biqa’i, tujuan utama surah ini adalah peringatan agar
manusia tidak larut dalam perilaku tercela. Saking mengandalkan, dan
terpedaya oleh angan-angan tentang kebaikan dan kemurahan Allah Swt,
sampai ia melupakan hari kebangkitan, tatkala setiap orang dituntut
mempertanggungjawabkan segala amal dan tidak ada seorang pun dapat
menolong (Shihab, XV, 1998: 101-102).
Substansi
Surah ini berbicara tentang persoalan-persoalan akidah, berupa ciri
dan tanda-tanda kiamat, serta peristiwa yang menyertainya, seperti:
perubahan alam, peristiwa-peristiwa besar, dan keadaan orang baik dan
orang jahat, pada hari manusia dibangkitkan kembali.
Di awal surah, dijelaskan tentang kejadian-kejadian alam yang dapat dilihat
pada hari kiamat, seperti langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, lautan
meluap, dan segala isi kubur keluar. Pada saat itu, manusia baru menyadari
perbuatan yang telah dilakukan dan yang tidak sempat dilakukannya (ayat 1-5).
Allah mengecam pengingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat yang
telah dianugerahkan-Nya, dan keengganan membalas kebaikan-Nya. Bahkan,
lebih dari itu malah menyekutukan-Nya (ayat 6-8).
Surah ini menjelaskan pula tentang seluruh amal manusia yang dicatat
rapih oleh para malaikat dan terpelihara. Diungkapkan pula perjalanan dan tempat
kembali manusia yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang baik
akan berbahagia dan menempati surga Na’îm, sedangkan orang jahat akan
menempati neraka Jahîm (ayat 9-16).
Di akhir surah, dijelaskan peringatan hari pembalasan. Setiap individu
akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, sementara
Allah sendirilah yang menjadi pemutus segala urusan saat itu. (Ayat 1719).
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(1) Apabila langit terbelah; (2) Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan;
(3) Dan apabila lautan meluap; (4) Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar;
(5) Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang
dilalaikannya; (6) Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah; (7) Yang telah
menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan
(susunan tubuh)mu seimbang; (8) Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki,
Dia menyusun tubuhmu. (QS Al-Infithâr [82]: 1-8)
Penjelasan Ayat

       
(1) Apabila langit terbelah; (2) Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
(QS Al-Infithâr [82]: 1-2)
Kehancuran alam pada surah ini ditandai dengan porak porandanya
dua benda angkasa dan dua benda bumi. Dua benda angkasa yang hancur
adalah langit yang menjadi terbelah, dan bintang-bintang yang jatuh
berserakan. Hal ini sebagaimana firman Allah, dalam Surah Al-Muzzammil
(73): 18, Al-Furqân (25): 25, Al-Rahmân (55): 27, dan Al-Naba` (78): 19.
Ketika langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan dan berserakan seolaholah tidak ada daya yang menyangga atau menahannya.
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(3) Dan apabila lautan menjadikan meluap; (4) Dan apabila kuburan-kuburan
dibongkar. (QS Al-Infithâr [82]: 3-4)
Kehancuran bumi ditandai dengan dua kejadian, yaitu lautan yang
meluap dan kuburan yang terbongkar. Lautan meluap mengakibatkan banjir
luar biasa yang akhirnya membuat laut yang selama ini terpisahkan daratan
menjadi menyatu. Demikian pula, antara laut yang asin dengan laut tawar,
pada saat itu, tercampur dikarenakan airnya meluap. Kemudian, laut itu
menyala, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Takwîr (81): 6, Sayyid
Quthub menganalogikan dengan pemisahan oksigen dengan hidrogen serta
ledakan bom atom.
Kuburan-kuburan teraduk-aduk, seperti ditegaskan ayat 4. Tanah yang
semula berada di lapisan bawah atau lapisan dalam menjadi berada di lapisan
atas atau lapisan luar. Yang semula di luar menjadi di dalam. Mayat, di dalamnya,
terangkat ke luar. Kuburan terbongkar, ini boleh jadi akibat banjir yang meluap,
ledakan yang dahsyat, ataupun kejadian tersendiri. Keadaan benda angkasa
dan bumi yang hancur lebur menunjukkan kehancuran dunia secara total.

     
Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang
dilalaikannya. (QS Al-Infithâr [82]: 5)
Apabila terjadi gejala alam seperti di atas, manusia baru menyadari
segala amal baik maupun amal buruk yang dilakukannya. Demikian pula,
pekerjaan yang tidak atau belum sempat mereka kerjakan, atau terlalaikan,
setelah dibukakan buku catatan amal masing-masing. Kata wa akhkharat dapat
berarti pekerjaan yang belum sempat dikerjakan, atau perbuatan yang
dilakukan menjelang hari akhir, atau juga perbuatan yang ditiru oleh generasi
sesudahnya. Ayat di atas sebagaimana diungkapkan dalam Surah Al-Qiyâmah
(75): 13, mencela perbuatan buruk dan mengajak untuk melakukan ketaatan.
Ungkapan ini menggambarkan penyesalan seseorang ketika menghadapi
konsekuensi dari perbuatannya.
Setelah menjelaskan keniscayaan hari kiamat dan perhitungan segala
amal perbuatan, pada ayat ini Allah mencela dan menggugah manusia yang
tertipu, sehingga sangat sedikit berbuat amal saleh, bahkan mengingkari nikmat
yang diterima, dan tidak mau taat kepada-Nya.
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Allah mencemooh,

         
 
(6) Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka)
terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah; (7) Yang telah menciptakan kamu
lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu
seimbang. (QS Al-Infithâr [82]: 6-7)
Arti kata gharra adalah memandang perbuatan buruk, atau merasa
akan ada pengampunan atas kesalahan, atau memperdaya.

      
Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. 1 (QS
Al-Infithâr [82]: 8).
Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah dan
sempurna sesuai kehendak-Nya. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam
Surah Al-Tîn (95): 4.
Pencatatan Amal oleh Malaikat (Ayat 9-19)

           
           
           
             
        
(9) Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan;
(10) Padahal, sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang
mengawasi (pekerjaanmu); (11) Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat
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(pekerjaan-pekerjaanmu itu); (12) Mereka mengetahui apa yang kamu
kerjakan; (13) Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benarbenar berada dalam surga yang penuh kenikmatan; (14) Dan
sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam
neraka; (15) Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan; (16) Dan
mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu; (17) Tahukah kamu
apakah hari pembalasan itu? (18) Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari
pembalasan itu? (19) (yaitu) Hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit
pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam
kekuasaan Allah. (QS Al-Infithâr [82]: 9-19)
Latar dan Konteks
Dalam ayat sebelumnya, Allah menjelaskan hari kiamat yang ditandai
penghacuran tatanan alam semesta – yang selama ini, begitu kukuh dan
mengagumkan. Allah menegur orang-orang durhaka dalam bentuk pertanyaan
mengenai penyebab kedurhakaannya itu. Allah pun mengingatkan kemurahanNya kepada manusia yang meremehkan.
Mulai ayat sembilan, Allah memberikan alasan utama kedurhakaan
manusia: tidak percaya pada hari pembalasan. Allah memberi peringatan
segala perbuatan manusia, baik atau pun buruk, yang dicatat malaikat, akan
disaksikan. Berdasarkan catatan itu, manusia terbagi menjadi dua golongan.
Bagi masing-masing golongan disediakan tempat yang sangat bertolak
belakang. Orang baik akan masuk surga dengan segala kenikmatannya;
orang durhaka akan masuk neraka dengan segala penderitaannya. Pembagian
manusia dan penempatannya itu mutlak merupakan hak Allah. Tidak ada satu
pun yang dapat melakukan intervensi.
Penjelasan Ayat

 
    
(9) Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
(QS Al-Infithâr [82]: 9)
Mengenai pengertian kata al-dîn, ada dua pengertian. Pertama, agama
Islam itu sendiri; kedua adalah hari pembalasan (Al-Syaukani, 1964: 396,
dan Al-Razi, 1990: 83). Contoh mendustakan agama, yang secara jelas
dinyatakan dalam Al-Quran, adalah orang yang menghardik anak yatim dan
yang tidak mau menyantuni orang miskin (QS Al-Mâ’ûn [107]: 1-3). Tentu,
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bukan itu saja yang disebut mendustakan agama.Tetapi juga meliputi segala
bentuk penolakan terhadap perintah dan larangan Allah serta tidak mau
mengakui kebenaran firman-Nya.
Mengenai pendustaan terhadap hari pembalasan, Al-Razi (1990: 83)
mencatat beberapa pengertian. Pertama, mencegah perbuatan manusia
kepada Allah yang tidak mau berhenti durhaka – disebabkan ketidakpercayaan
pada hari pembalasan. Kedua, menyangkal ketidakpercayaan manusia
terhadap adanya hari pembalasan. Tetapi, walaupun Allah telah
menjelaskannya, manusia tetap tidak percaya, bahkan mendustakannya.
Dengan demikian, pendustaan terhadap hari pembalasan ini ada dua fungsi.
Pertama, sebagai sumber segala kejahatan dan penentangan. Kedua, sebagai
pemicu dan pemacu terhadap kejahatan dan kedurhakaan sebelumnya.

         
  
(10) Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang
mengawasi (pekerjaanmu); (11) Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat
(pekerjaan-pekerjaanmu itu); (12) Mereka mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS Al-Infithâr [82]: 10-12)
Seluruh manusia berada dalam pengawasan dan pencatatan malaikat.
Tidak saja perbuatan anggota badan yang besar-besar, bahkan satu patah
kata pun yang keluar dari mulut tidak ada yang luput dari pencatatan malaikat
(QS Qâf [50]: 16-18). Hasan r.a. ketika menjelaskan ayat tersebut berkata,
“Hai manusia, ingatlah bahwa ada dua malaikat yang mulia yang selalu
mencatat seluruh perbuatanmu. Silakan berbuat sesukamu dan sekehendak
hatimu, tapi sadarlah bahwa catatan itu akan menyertaimu jika kamu
meninggal” (Sabiq, 1978: 220).
Sebenarnya, seluruh manusia sedang membuat biografi masing-masing
dengan malaikat sebagai penulisnya. Bila manusia menulis biografi ada
kemungkinan keliru, atau sengaja melewatkan hal-hal kurang enak atau tidak
pantas diketahui umum. Biografi yang ditulis malaikat tidaklah demikian. Enak
atau tidak enak, amal baik atau buruk, semua tertulis tanpa sensor. Oleh karena
itu, orang-orang yang berbuat dosa merasa ketakutan ketika melihat catatan
amalnya itu. Mereka berkata, “Celakalah kita! Kitab macam apa ini? Tidak ada
yang tertinggal sedikit pun. Perkara kecil maupun besar semua dihitung.” (QS
Al-Kahfi [18]: 49; bandingkan dengan QS Al-Zalzalah [99]:7-8).
Manusia tidak wajib mempersoalkan teknis pencatatan malaikat.
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Apakah dilakukan secara manual atau otomatis; apakah menggunakan
kertas, kamera, atau alat detektor lainnya. Kewajiban manusia meyakini
pencatatan malaikat itu (Al-Maraghi, X, 1985: 116). Pencatatan itu
menggunakan alat super canggih, dan dilakukan secara profesional,
sehingga terhindar dari kesalahan. Pencatatan ini sebagai ilustrasi atau
konkretisasi pengawasan Allah, karena manusia biasanya lebih mudah
memahami hal yang konkret dari pada yang abstrak (Al-Thabari, 1978:
42).
Malaikat pencatat amal itu adalah makhluk Allah yang mulia dan terpuji
karena ketaatannya. Berkali-kali Allah memuji kemuliaan malaikat ini, antara
lain, dalam QS Al-Anbiyâ` (21): 26 dan ‘Abasa (80): 16. Ia tidak dapat disuap,
kolusi dan tidak pernah bersikap nepotis. Pencatatan dilakukan secara
profesional. Ia mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku manusia baik
yang lahir maupun yang ada dalam hati. Semua itu dicatat secara akurat dan
tidak pernah kekurangan data.
Ayat 10–12 ini menggambarkan rasa heran yang luar biasa terhadap
manusia yang masih berani berbuat dosa, mendustakan agama dan hari
pembalasan; padahal perbuatannya diawasi dan dicatat malaikat yang luar
biasa kejujurannya (Al-Syaukani, 1964: 396). Apabila ada pengendara yang
melakukan pelanggaran ketika tidak ada petugas polisi lalu lintas, hal itu biasa.
Tetapi, apabila pelanggaran itu dilakukan di depan polisi yang tengah berjaga,
itu, baru luar biasa. Apabila ada mahasiswa yang menyontek ketika pengawas
sedang ke luar, atau membaca koran, hal itu biasa. Tetapi, kalau berani
menyontek di depan pengawas yang sedang memerhatikannya sambil
memegang berita acara, itu sungguh luar biasa.
Keyakinan adanya malaikat yang senantiasa mengawasi dan
mencatat segala amal perbuatan itu merupakan alat kontrol paling ampuh.
Orang yang meyakininya tidak akan berani melakukan dosa. Bahkan, berkata
yang kurang sopan pun akan merasa malu, karena ia pasti akan melihatnya
kembali nanti di hari penghitungan amal. Bagi yang selalu berbuat baik,
tidak akan mempersoalkan apakah perbuatan baiknya itu disaksikan
atasannya, oleh masyarakat, atau yang lainnya, karena yakin sekecil apa
pun perbuatannya itu pasti akan dilihatnya pula. Bagi orang yang merasa
disakiti, dizalimi, menjadi objek penipuan atau kejahatan dan tidak sempat
membalasnya, tidak akan mengalami kekecewaan atau dendam yang
berlebihan. Ia yakin bahwa perbuatan pelaku tidak luput dari pencatatan
malaikat dan pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak (Zakiah,
1982: 52-53).
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(13) Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada
dalam surga yang penuh kenikmatan; (14) Dan sesungguhnya orang-orang
yang durhaka benar-benar berada dalam neraka; (15) Mereka masuk ke
dalamnya pada hari pembalasan; (16) Dan mereka sekali-kali tidak dapat
keluar dari neraka itu. (QS Al-Infithâr [82]: 13-16)
Catatan amal di atas setelah dihitung secara tepat dan akurat tanpa
menerapkan standar ganda, maka hasilnya akan valid dan objektif, yang bisa
menggolongkan manusia itu menjadi dua, yaitu orang baik dan orang durhaka.
Hasil penilaian ini betul-betul absah dan meyakinkan. Hal ini berbeda dengan
penilaian hasil manusia. Sebagai contoh konkret adalah penilaian terhadap
Presiden Irak, Saddam Hussein dan Presiden Amerika Serikat, George W.
Bush. Saddam Hussein begitu dipuja dan dielu-elukan rakyatnya tetapi ada
sebagian rakyatnya lagi menganggapnya sebagai diktator. George W. Bush
diniliai kebanyakan manusia sebagai penjahat perang, penghancur peradaban
manusia (Islam), tetapi masih ada saja sementara orang (terutama sekutunya)
yang menganggapnya sebagai pahlawan.
Setelah terbagi dua, maka orang baik pasti akan ditempatkan di surga.
Suatu tempat yang penuh kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan. Kehadiran
mereka disambut malaikat yang ramah penuh sopan santun, dengan tutur
kata yang lemah lembut. Tidak ada kata-kata dan ungkapan apa pun yang
dapat menggambarkan secara tepat betapa indah dan nikmatnya hidup di
surga.
Berlainan dengan orang baik, maka orang durhaka pasti akan
dimasukkan ke dalam neraka. Kedatangan mereka disambut malaikat yang
berwajah bengis dan berkata kasar.
Abu Hazm ditanya Sulaiman Ibnu Abdul Malik, “Bagaimana kedatangan
manusia kelak menghadap Allah itu?”
Ia menjawab, “Orang baik datangnya seperti orang baru pulang
dari bepergian kembali kepada keluarganya. Orang durhaka datangnya
seperti (hamba sahaya) yang kabur kembali menghadap tuannya” (AlThabari, 1978: 42).
Orang-orang durhaka itu akan masuk neraka dan merasakan panasnya
dipanggang api neraka pada hari pembalasan, hari yang dulu mereka dustakan
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(Al-Zuhaili, XXX, 1991: 105). Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan,
penuh penderitaan dan siksaan. Tidak akan ada seorang pun yang merasa
betah tinggal di sana. Juga, tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari
dalamnya.
Keadaan neraka tidak identik dengan penjara di dunia yang masih dapat
membawa berbagai fasilitas ke dalamnya, dan masih dapat memilih ruangan
yang disukainya. Selama berada di dalamnya, para tahanan masih
memungkinkan dapat keluar, baik untuk sementara maupun untuk selamanya.
Keluar untuk sementara, mungkin dengan alasan harus berobat ke dokter,
mengunjungi keluarga, berlibur hari raya, atau pun cuti prosedural dan tidak
prosedural. Keluar untuk selamanya mungkin karena telah habis masa
hukumannya atau melarikan diri.
Lain halnya di neraka. Dari tempat ini tidak ada istilah keluar dulu dengan
alasan harus berobat ke dokter, ingin mengunjungi keluarga, atau pun berlibur
di hari raya. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat dari siksaan walau
hanya sekejap dan tidak ada peluang untuk keluar serta melarikan diri.

             
         
(17) Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (18) Sekali lagi, tahukah
kamu apakah hari pembalasan itu? (19) (yaitu) Hari (ketika) seseorang tidak
berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. dan segala urusan pada hari
itu dalam kekuasaan Allah. (QS Al-Infithâr [82]: 17-19)
Pada ayat ke-17, Allah mempertanyakan pengetahuan manusia tentang
hari pembalasan itu. Hal ini biasa dilakukan untuk menarik perhatian orang
yang diajak bicara karena pada masalah yang dipertanyakan itu banyak hal
yang harus direnungkan dan diteliti. Pertanyaan itu diulangi lagi pada ayat
berikutnya untuk menunjukkan betapa dahsyat dan menentukannya hari
pembalasan itu.
Pada ayat terakhir, Allah menjelaskan keadaan pada hari pembalasan
itu, di mana setiap manusia sibuk dengan keadaan dirinya sendiri, sehingga
tidak dapat memberikan pertolongan kepada siapa pun. Pada hari itu,
terputus hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan kepemimpinan. Setiap
orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, dan tidak dapat melarikan
diri atau pun menghindar dari kenyataan yang harus diterimanya (Al-Maraghi,
X, 1985: 114).
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Keadaan demikian tidak berarti bahwa syafaat tidak berlaku, karena
syafaat itu merupakan kehendak Allah, dan pada hari itu segalanya diserahkan
kepada kehendak dan keputusan Allah (Al-Thabathabai, 1974: 228). Mungkin
saja ada orang yang berbuat dosa, tetapi karena kehendak dan kemurahan
Allah, maka ia dimaafkan. Tidak ada yang dapat memengaruhi, mengancam,
dan mengalahkan Allah.
Mengenai hal ini, alangkah baiknya disimak penuturan Imam Ghazali
(1975: 992-993) ketika menyitir pernyataan orang salaf, “Anggaplah bahwa
orang yang berbuat jahat itu dimaafkan, tetapi bukankah ia telah terlambat
sehingga tidak dapat memeroleh pahala besar sebagaimana yang dicapai
oleh orang-orang baik.”
Hikmah dan Pesan
Ada pelajaran yang dapat dipetik dari penjelasan di atas sebagai berikut:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Hancur-leburnya alam merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi;
manusia tidak dapat menyangsikan adanya peristiwa tersebut.
Mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari suatu perbuatan
sebelum melakukan perbuatan tersebut adalah sangat bijaksana
sebelum menyesal nanti pada hari penghisaban. Demikian pula selagi
ada waktu untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, janganlah
ditunda-tunda.
Pengingkaran terhadap hari pembalasan merupakan cikal bakal segala
kejahatan dan kedurhakaan.
Keyakinan tentang adanya malaikat yang senantiasa mengawasi dan
mencatat segala perbuatan manusia akan menjadi alat kontrol agar
senantiasa berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan berperilaku.
Pada hari pembalasan, segala keputusan berada dalam kekuasaan
Allah. Manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
masing-masing.
Sesuai amal perbuatan masing-masing, manusia terbagi dua golongan.
Orang baik akan masuk surga dan orang durhaka akan masuk neraka.
***
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Catatan Akhir:
1

Beberapa ayat di atas hanya ingin menegaskan sesulit apa pun struktur penciptaan
manusia, tidaklah sebanding dengan struktur penciptaan alam raya. Meskipun begitu,
penciptaan manusia tetap saja menakjubkan. Padahal, penciptaan yang kompleks itu
ternyata hanya berasal dari setetes sperma.
Allah menciptakan sperma saat berada dalam rahim, membentuknya, menentukan
ukurannya, memisahkan bagian-bagian yang mirip, merangkai tulang, menyusun mata
saraf, menata bagian luar dan dalam, dan menciptakan saluran sari makanan pada
tulang-tulang itu agar tetap terjaga.
Allah juga mengatur organ dalam tubuh, seperti jantung, hati, perut, limpa, paru-paru,
rahim, kantong kemih, dan usus. Allah menciptakan masing-masing dengan bentuk, ukuran,
dan fungsi tertentu. Karena perut bertugas untuk mengolah makanan, Allah melengkapi
dengan otot besar dan kuat. Dengan begitu, makanan bisa dihancurkan. Tugas perut ini
dibantu oleh gigi graham.
Jantung ditugasi oleh Allah untuk memompa darah yang mengandung sari makanan, lalu
sari makanan tersebut diserap ke setiap organ sesuai kebutuhan. Sari makanan yang
diperlukan tulang berbeda dengan yang dibutuhkan daging. Sari makanan yang dibutuhkan
urat tidak sama dengan yang dibutuhkan urat saraf.
Tugas jantung dibantu oleh limpa, empedu, dan ginjal. Limpa berfungsi untuk menyerap
empedu. Perut berfungsi menyerap cairan bening yang kekuning-kuningan, di samping
cairan ginjal. Kantong kemih juga digunakan untuk menampung kemih dari ginjal, yang
kemudian dikeluarkan melalui alat kemaluan. Sementara itu; pembuluh darah dan jantung
diciptakan sebagai pusat peredaran darah ke seluruh tubuh. Saat makanan masuk ke
dalam perut, sarinya dikirimkan ke hati melalui urat-urat halus yang berfungsi menyaring
makanan. Hal itu dimaksudkan agar makanan yang masih keras dan kasar tidak masuk ke
dalam hati. Karenanya, sari makanan diubah menjadi darah, lalu dikirimkan ke seluruh
anggota tubuh melalui pembuluh darah yang telah dipersiapkan. Dengan begitu, sari
makanan diterima masing-masing tempat sesuai sifatnya. Selanjutnya, ampas dan kotoran
dikirim ke organ tertentu. Organ ini berfungsi seperti wadah yang menampung kotoran
agar tidak menyebar ke seluruh tubuh, yang bisa berdampak menimbulkan penyakit.
Allah juga membuat lubang kencing dan lubang kotoran sebagai saluran pembuangan.
Selain itu, kedua lubang ini dapat juga menjadi penahan air kencing dan kotoran agar
tidak keluar terus-menerus, sehingga membahayakan tubuh manusia. Luar biasanya
lagi, kedua lubang itu diciptakan di tempat yang paling tersembunyi dari tubuh manusia.
Semua itu juga hendak menegaskan bahwa Allah Swt. telah memuliakan dan
mengistimewakan manusia. Allah Swt berfirman sebagai berikut:
Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami telah memberi mereka
kendaraan di darat dan di laut, Kami telah memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan
Kami telah melebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
(QS Al-Isrâ` [17]: 70)
Keistimewaan dan kemuliaan yang paling besar yang dianugerahkan Ailah kepada manusia
adalah akal. Dengan akal, manusia dapat mengerti arti keindahan dan mampu mencapai
alam malaikat. Dengan akal pula, ia mampu mengenal Sang Pencipta dengan cara
merenungkan ciptaan-Nya, bahkan mampu menangkap petunjuk untuk mengenal sifatsifat-Nya melalui hikmah dan amanah yang Allah karuniakan, Allah Swt menegaskan hal
itu dalam firman-Nya berikut:
Pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? (QS Al-Dzâriyât [51]: 21)
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Apabila manusia mau memikirkan dan merenungkan segala sesuatu yang terkait
penciptaan-Nya, pasti dia akan mendapati petunjuk yang sangat jelas bahwa semua itu
ada yang mendapatkan, mengatur, dan membentuknya.
Dengan akal, manusia mampu merenungkan penataan indah jagat raya, mampu mencerna
berbagai ilmu dan hikmah, dan mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang
bermudarat. Kendati keberadaan akal tidak dapat dipungkiri, namun wujudnya tidaklah
tampak. Suaranya tidak terdengar, letaknya tidak teraba, baunya tak tercium, rupa
serta aromanya pun tak terendus. Meskipun begitu akal tetap menjadi komando yang
dipatuhi. Ia berfungsi untuk memikirkan dan menyaksikan hal-hal gaib, juga berwisata ke
alam ilusi. Semua yang sempit di mata, menjadi luas dalam akal. Kesaksian akal bahkan
lebih menyeluruh dibandingkan dengan mata.
Semakin pengetahuan akal bertambah, semakin luas pula daya jangkau dan kekuatan
akal menggerakkan organ tubuh yang lain untuk beraktivitas. Bahkan, sampai sulit
dibedakan antara kemauan dengan gerak.
Meskipun akal memiliki kecerdasan dan kepandaian, namun ia tetap lemah dan terbatas.
Buktinya, meskipun keinginan lebih dulu melintas, akal tetap saja tidak mampu mengenali
diri sendiri. Karena, yang akal mampu lakukan adalah mengakui bahwa dia berserah pada
Allah. Bukti lainnya, ketika ingin mengingat sesuatu, ia tiba-tiba lupa. Saat ingin senang,
tiba-tiba yang datang sedih. Kala ingin melupakan sesuatu, justru sesuatu itu datang
lagi. Meskipun mengetahui sesuatu, tetapi hakikat di balik sesuatu itu tidak diketahui
akal. Kendati mampu mengendalikan organ, ia tidak mampu secara detail mengetahui
cara kerja masing-masing organ (Magdy Shehab, et. al., II, 2008: 93-95)
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83


Surah Al-Muthaffifîn

Nama Surah
Nama Surah Al-Muthaffifîn diambil dari kata al-muthaffifîn yang terdapat
pada ayat pertama. Surah ini terdiri atas 36 ayat, termasuk ke dalam surah
Makkiyyah. Diturunkan sesudah Surah Al-Ankabût, dan merupakan surah
terakhir di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah.
Latar dan Konteks
“Ketika Nabi Saw. sampai ke Madinah,” tutur Ibnu Abbas, “keadaan
masyarakatnya termasuk yang paling curang dalam takaran dan timbangan.
Maka, turunlah ayat pertama, yaitu wailun li al-muthaffifîn.” (Hadis riwayat
Al-Nasa`i dan Ibnu Mâjah, dalam Al-Zuhaili, XXX, 1991: 112; dan Qamaruddin
Shaleh: 561). Setelah ayat ini turun, mereka menjadi jujur dalam menakar
dan menimbang.
Dalam riwayat lain, di Madinah, ada seorang laki-laki, Abu Juhainah,
yang mempunyai dua timbangan. Ia adalah seorang yang suka membagi dua
timbangan. Timbangannya itu, menurut Al-Suddi, terdiri atas timbangan yang
benar dan timbangan yang sudah dikurangi takarannya. “Dari peristiwa ini,
turunlah ayat ini,” tutur Al-Suddi.
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Ulama menyebutkan pula sabab nuzul yang lain, yakni pada ayat
ke-29: Inna Alladzîna Ajramû.
Para perawi, antara lain, mengisahkan cemoohan orang kafir Quraisy
terhadap pengikut Nabi. Yang dicemoohnya, status sosial. Para sahabat Nabi
dicemooh sebagai warga kelas teri. Mereka mencemooh kemiskinan para
pengikut Nabi. Begini kisahnya:
Para pembesar kaum musyrik, yakni Abu Jahal, Al-Walid Ibnu AlMughirah, Al-’Ash Ibnu Wa`il Sahmi menertawakan dan memperolok sahabat
Nabi. Ammar, Shuhaib, Bilal, dan lain-lain, dinilai ke dalam golongan orang
miskin. Jadi, kebenaran Islam dinilai tidak bermutu karena dimiliki oleh pengikut
yang masuk ke dalam golongan kelas bawah. Apa hebatnya Islam, cemooh
mereka (Al-Razi, dalam Al-Maktabah Al-Syâmilah, V. 2.09).
Kedua riwayat ini menyertai turunnya Surah Al-Muthaffifîn. Ihwal
turunnya surah, ada beberapa pendapat. Ibnu Abbas, dalam riwayat Al-Nasa`i,
menuturkan, Ibnu Mas’ud, Dhahak, dan Muqatil, menetapkan, surah ini sendiri
merupakan surah yang turun terakhir di Mekah. Tapi, Hasan dan Ikrimah
menyebutkan, surah ini termasuk ke dalam surah-surah Madaniyyah, sekalipun
turunnya di Mekah, tapi dibacakan Nabi saat tiba di Madinah (Al-Zuhaili, XXX,
1991: 112).
Hubungan Surah Al-Muthaffifîn dengan surah-surah sebelumnya,
antara lain:
(1)
Dalam Surah Al-Infithâr, Allah menjelaskan malaikat yang menjaga dan
mencatat setiap amal perbuatan manusia. Dalam Surah Al-Muthaffifîn,
pencatatan amal perbuatan manusia disinggung kembali, bahkan lebih
terperinci.
(2)
Dalam Surah Al-Infithâr diterangkan secara singkat keadaan dua
golongan manusia pada hari kiamat; sementara dalam Surah AlMuthaffifîn keadaan dan sifat kedua golongan manusia itu diurai lebih
luas dan terperinci.
Substansi
Surah ini, seperti keseluruhan surah-surah Makkiyyah, berkaitan dengan
urusan akidah. Surah ini berkaitan dengan peristiwa keadaan dan kengerian
hari kiamat. Juga urusan akhlak kemasyarakatan, seperti kecurangan dalam
timbangan dan takaran.
Surah ini dibuka dengan menerbitkan rasa takut pada hati manusia.
Ancaman siksa yang sangat keras bagi pelaku tathfîf (curang dalam menakar
dan menimbang). Kemudian, diikuti dengan paparan kitab fujjâr (QS Al-
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Muthaffifîn [83]: 1-6), yang berisi kumpulan catatan kejahatan atau amal
perbuatan buruk, yang tersusun secara sistematis. Mereka ditempatkan pada
tempat yang paling bawah di neraka Jahanam (QS Al-Muthaffifîn [83]: 7-17).
Lalu, sebagai pembanding, supaya bisa diambil ibrah-nya, dipaparkan juga
tentang kitab sebaliknya, yaitu kitab ’illiyyîn: yang berisi kumpulan catatan
amal perbuatan baik, yang tersusun dengan sistematis pula (QS Al-Muthaffifîn
[83]: 18-28). Surah ini ditutup dengan penyifatan orang-orang yang banyak
berbuat dosa dan orang beriman. Orang durhaka dan banyak dosa
memperolok dan menertawakan orang beriman karena keimanan dan
ketakwaaannya saat di dunia. Tapi, ketika di akhirat, sebaliknya, orang Mukmin
merasa beruntung dengan keimanan dan ketakwaannya ketika melihat orang
durhaka dan banyak dosa diazab di neraka (QS Al-Muthaffifîn [83]: 29-36).
Ancaman terhadap Pelaku “Tathfîf” (Ayat 1-6)

   
          
           
       
(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; 1 (2) (yaitu)
Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi; (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi; (4) Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa
sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; (5) Pada suatu hari yang besar;
(6) (yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
(QS Al-Muthaffifîn [83]: 1-6)
Penjelasan Ayat

  
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 1)
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Demikianlah bunyi ayat pertama surah ini, langsung menghentak ke
hati para al-muthaffif (pelaku curang). Mereka tergetar dan takut terhadap
ancaman yang akan ditimpakan, yaitu siksaan yang sangat keras2. Tathfîf
adalah perbuatan mengurangi sedikit takaran atau timbangan secara hina
dan curang. Menurut Ibnu Katsir, “Pengurangan takaran dan timbangan punya
dua segi. Mereka meminta takaran dan timbangan yang lebih jika menyangkut
bagiannya. Tapi, jika menyangkut bagian orang lain, mereka akan
mengurangi.”
Di zaman modern ini, perbuatan curang dan hina (tathfîf) ini bukan
sekadar mengurangi dan merekayasa timbangan, takaran, ukuran, atau
meteran. Tetapi, sudah menjalar kepada barang dan tindakan, seperti beras
kualitas bagus yang dicampur kualitas rendah; ikan asin yang terlalu banyak
garam; daging sapi dan ayam di-glonggong3 air, perbuatan mark-up saat
korupsi, dan lain sebagainya. Perbuatan itu, selain bisa merusak kualitas barang
dan kehidupan, lebih jauhnya lagi dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat.
Masyarakat bisa terkena penyakit hepatitis B dan penyakit TBC akibat dagingnya
sudah tercemari virus. Masyarakat dirugikan oleh tindakan korup dan
manipulatif. 4
Dilihat dari segi ekonomi, tindakan tathfîf akan menghambat
pertumbuhan ekonomi:
Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.,
“Jagalah lima hal dari lima perkara.”
Mereka bertanya, “Apa maksudnya?”
Rasul pun menjawab, tidaklah suatu kaum melanggar janji kecuali akan dikuasai
oleh musuhnya; tidaklah mereka menggunakan hukum yang bukan diturunkan
Allah kecuali tersebar kemiskinan; tidaklah tampak dan merajalela kemaksiatan
kecuali tersebar ancaman kematian; tidaklah mereka melakukan kecurangan
dalam menakar atau menimbang kecuali terhalang pertumbuhan tanaman
dan mereka mengalami paceklik; tidaklah zakat ditahan kecuali ditahan pula
hujan dari mereka (akan terjadi kemarau panjang).” (HR Al-Thabrani)
Oleh sebab itu, tidak aneh bila seorang ulama yang hidup pada tahun
673-748 Hijriyah, Ibnu Utsman Al-Dzahabi, berpendapat bahwa tindakan tathfîf
dapat digolongkan sebagai salah satu dosa besar, yaitu tindakan kejahatan
ganda yang terdiri atas pencurian, pemalsuan, penipuan, pengkhianatan, dan
pemindahan harta secara bathil, dan terutama bertentangan dengan norma
aturan hukum (Al-Dzahabi, 1993: 154).
Dasar pemikiran Utsman merujuk pendapat Ibnu Abbas yang
menyatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya bisa ratusan5, bukan hanya
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tujuh macam. Abu Hurairah r.a. dan Sa’d Al-Khudri, yang dikutip dalam kitab
Tafsîr Al-Dur Al-Mantsûr, III: 90,
Sesungguhnya Nabi Saw. duduk di atas mimbar, kemudian beliau bersabda,
“Demi diriku yang ada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang hamba yang
melaksanakan kewajiban salat fardu yang lima, berpuasa Ramadan,
menunaikan zakat, dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh macam,
melainkan baginya akan dibukakan pintu surga yang delapan di hari kiamat,
sehingga diminta menempatinya.” (HR Al-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir,
Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi)
Rincian ketujuh macam dosa besar itu adalah: (1) menyekutukan
Allah; (2) menghilangkan nyawa (membunuh) tanpa hak; (3) memakan harta
(yang diperoleh dengan cara) riba; (4) qazaf (menuduh berbuat zina pada
wanita yang menjaga kehormatannya; (5) bersaksi palsu; (6) durhaka kepada
orangtua, dan (7) lari dari medan pertempuran (jihad) (berdasarkan riwayat
Atha). Dan, tambahan dua dosa besar lainnya adalah: (8) memakan harta
anak yatim; (9) melakukan kejahatan di Masjidil Haram.
Namun, menurut Ibnu Umar, salah satunya bukan memakan harta anak
yatim, tetapi melakukan perbuatan sihir. Memakan harta anak yatim, termasuk
kepada memakan harta yang diperoleh dengan cara riba.
Di samping alasan hadis tersebut, perbuatan tathfîf digolongkan kepada
dosa besar. Ini dilihat dari pengertian “dosa besar” yang dikemukakan Ibnu
Abbas, yaitu, “Setiap dosa yang diancam Allah dengan neraka, kemarahan,
laknatan, dan siksaan” (Al-Syaukani, II, t.t.: 131). Ancamannya, masuk neraka.
Dari pemahaman ini, Ibnu Utsman AL-Dzahabi mengelompokkan
dosa besar kepada dua macam. Pertama, dosa besar yang bersifat ijmal î
(umum, global), yang jumlahnya tujuh atau sembilan macam, sebagaimana
yang diterangkan di atas. Kedua, tafshîlî (teperinci) yang jumlahnya dapat
mencapai puluhan, bahkan ratusan, termasuk di dalamnya perbuatan tathfîf.
Berbeda dengan pendapat Ibnu Utsman Al-Dzahabi, Al-Maraghi, yang
pernah menduduki posisi terhormat sebagai Guru Besar pada Jurusan Syari’ah
Islam dan Sastra Arab, tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa
tathfîf sebagai tindakan berskala dosa besar (Al-Maraghi, X, t.t.). Ketika
menafsirkan makna wail, dia hanya menyatakan “siksa dan kehinaan yang
sangat besar dan berat pada hari kiamat bagi pelaku tathfîf.“
Di beberapa kitab tafsir lain pun, tidak menggolongkan tathfîf secara
tegas dan jelas kepada dosa besar, seperti Al-Tafsîr Al-Kubrâ karya Ibnu
Taimiyyah, Tafsîr Fath Al-Qâdir karya Al-Syaukani, Tafsîr Al-Jâmi Li Ahkâm
Al-Qurân karya Al-Qurthubi.
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(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi; (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 2-3)
Ayat ini menjelaskan kriteria al-muthaffif, yaitu orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain meminta dipenuhi dan mengambil secara
penuh, sesuai takaran atau ukurannya, bahkan cenderung ingin dilebihkan.
Namun, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi, baik dengan merekayasa alat ukur timbangan dan ukurannya,
atau cara dan teknik yang disiasati – seperti memindahkan barang yang
ditimbang atau ditakar sewaktu timbangannya belum terlihat seimbang.
Padahal, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menyempurnakan takaran
dan timbangan dengan baik sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat
berikut, yang artinya:
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan
neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS Al-Isrâ` [17]: 35)
...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekadar kesanggupannya...”
(QS Al-An’âm [67]: 152)
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu. (QS Al-Rahmân [55]: 9)
Dan Syu’aib berkata, “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
membuat kerusakan. (QS Hûd [11]: 85)
Pada ayat selanjutnya, Allah mengingatkan pelaku tathfîf:

           
  
(4) Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan
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dibangkitkan; (5) Pada suatu hari yang besar; (6) (yaitu) Hari (ketika)
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. (QS Al-Muthaffifîn
[83]: 4-6)
Ayat itu diawali huruf hamzah yang maknanya bukan istifhâm (kalimat
tanya), tapi lebih bersifat ungkapan celaan keras (taubîkh), dan rasa heran
atas tindakan tathfîf yang dilakukan. Seolah-olah mereka tidak akan dibangkitkan
di hari kiamat. Makna kata yazhunnu adalah “yakinilah”, bukan prasangka
yang tanpa ada pengetahuan. Artinya, para pelaku tathfîf sudah memiliki
pengetahuan atau informasi (Al-Razi, XVI: 403: 403 dalam Al-Maktabah AlSyâmilah, V.2.09) tentang adanya hari kiamat dari Nabi.
Oleh sebab itu, Allah mempertanyakan kepada para pelaku tathfîf
apakah tidak tersirat sedikit pun dalam hatinya bahwa mereka akan
dibangkitkan di hari kiamat? Padahal mereka yakin dan sudah tahu akan
dibangkitkan di hari yang besar itu dan akan diminta pertanggungjawaban
semasa hidup di dunia. Tapi, mengapa mereka masih melakukan penipuan
dan kecurangan dalam menakar atau menimbang?
Di hari kiamat itu, semua manusia berkumpul menunggu perintah Tuhan
semesta alam serta balasan dan perhitungan-Nya. Ini menunjukkan betapa
besarnya dosa tathfîf serta akibat yang ditimbulkannya. Dalam tathfîf, ada
pengkhianatan dan memakan hak orang lain.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Tathfîf adalah tindakan pengurangan timbangan atau takaran secara
sengaja dan curang untuk memeroleh kelebihan keuntungan dari yang
seharusnya serta meminta dilebihkan jika menimbang atau menakar
pada orang lain.
Tathfîf terjadi akibat hubungan timbal balik yang curang, baik
antarpenjual dan pembeli maupun tindakan curang lainnya. Penjual
ingin untung agak besar, tapi harga tetap bisa bersaing, maka
dilakukanlah pengurangan timbangan/takaran. Pembeli menginginkan
barangnya lebih banyak, seringkali memaksa penjual melebihkan dari
yang seharusnya. Sikap pembeli seperti itu telah memaksa penjual
mengurangi takarannya tanpa disadari pembeli, lalu berpura-pura
melebihkan beban timbangan atau takarannya. Begitu juga dengan
pembeli, karena khawatir timbangannya kurang, pembeli tetap memaksa
penjual untuk melebihkan. Maka, hubungan yang terjadi antarpembeli
dan penjual seperti lingkaran setan.
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Oleh sebab itu, Allah menyuruh untuk menakar atau menimbang dengan
adil dan transparan bagi kedua belah pihak supaya keduanya tidak
merasa dirugikan. Perilaku tathfîf menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan ekonomi.
Tathfîf termasuk perbuatan dosa besar. Pelaku tathfîf akan dimintai
pertanggungjawabannya nanti di akhirat di hadapan Allah.
Orang yang melakukan tindakan tathfîf berarti telah mengingkari adanya
hari kebangkitan dan perhitungan amal baik dan buruk nanti di akhirat.

Buku Catatan Kejahatan dan Kisah Orang Durhaka (Ayat 7-17)

            
          
            
            
           
       
(7) Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang
durhaka tersimpan dalam “Sijjîn”; (8) Tahukah kamu apakah “Sijjîn” itu?
(9) (ialah) Kitab yang bertulis; (10) Kecelakaan yang besarlah pada hari
itu bagi orang-orang yang mendustakan; (11) (yaitu) Orang-orang yang
mendustakan hari pembalasan; (12) Dan tidak ada yang mendustakan hari
pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa;
(13) Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, mereka berkata,
“Itu adalah dongengan orang-orang dahulu”; (14) Sekali-kali tidak
(demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup
hati mereka; (15) Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu
benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka; (16) Kemudian,
sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka; (17) Kemudian,
dikatakan (kepada mereka), “Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.”
(QS Al-Muthaffifîn [83]: 7-17)
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Penjelasan Ayat
Ayat ini dimulai dengan kalimat peringatan sebagai berikut:

      
Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka
tersimpan dalam “Sijjîn.” (QS Al-Muthaffifîn [83]: 7)
Ayat tersebut menjadi penegas larangan dan cegahan melakukan tathfîf.
Peringatan ini terlihat pada awal kata, yang didahului dengan kata kallâ (sekalikali, jangan!). Muhammad Fuad Abdul Baqi, ulama yang menyelesaikan
penyempurnaan indeks Al-Quran yang berasal dari karya orientalis asal Jerman,
menyatakan bahwa kata-kata kallâ, disebut Al-Quran sebanyak 33 kali yang
tersebar pada 15 surah (Nujûm Al-Furqân fî Atrâf Al-Qurân, 1842).
Terjemahan kata-kata kallâ pada beberapa ayat tersebut tidak selalu
diterjemahkan dengan “sekali-kali tidak/jangan”. Berdasarkan penelusuran M.
Quraish Shihab, yang cermat terhadap makna-makna lafazh kallâ, kata tersebut
menggambarkan salah satu dari empat arti atau fungsi berikut:
Pertama, li al-tahdîd (ancaman dan cegahan), yaitu apabila dalam
konteks ayatnya terdapat seseorang atau kelompok yang mendapat ancaman.
Dengan demikian, maksudnya dapat diartikan dengan “hati-hatilah” atau
“waspadalah”. Contohnya terdapat dalam QS Al-Takâtsur: 3.
Kedua, li al-nafyi (menafikan), yaitu menafikkan kandungan pembicaraan
sebelumnya. Dalam hal ini, maksudnya dapat diterjemahkan dengan “tidak”, atau
“bukan demikian”. Contohnya, seperti dalam ungkapan QS Al-Syu’arâ`: 61-62.
Ketiga, li al-tashdîq (membenarkan), yaitu membenarkan kandungan
pembicaraan sebelumnya, khususnya bila dikaitkan dengan sumpah. Dalam
hal ini, dapat diterjemahkan dengan “benar!” Contohnya, seperti dalam QS
Al-Muddatstsir: 32.
Keempat, li al-isti`nâf (pembuka pembicaraan), yaitu apabila hal-hal
yang disebutkan pada butir pertama, kedua, dan ketiga, tidak ditemukan.
Dalam hal ini, dapat diterjemahkan dengan “ketahuilah.”
Dalam mengartikan kata kallâ , pada ayat tersebut, makna yang lebih
mendekati adalah makna pertama. Sebab, dugaan muthaffif yang
mengesankan pengingkaran atau kelengahan, tentang adanya hari kiamat
dan perhitungan amalan dengan Allah, adalah kesalahan besar. Ini perlu
dicegah, dan diancam dengan menerangkan adanya kitab khusus catatan
amalan orang durhaka, yang tersimpan dalam Sijjîn.
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Tahukah kamu apakah “Sijjîn” itu? (ialah) Kitab yang bertulis. (QS AlMuthaffifîn [83]: 8-9)
Yaitu kitab/buku yang mengumpulkan semua perbuatan durhaka dari
setan, kefasikan, dan kekufuran. Karena itu, kitab/buku tersebut adalah buku
himpunan kejelekan dan keburukan. Allah Swt. menghimpun segala perbuatan
setan dan perbuatan orang-orang kafir dan fasik, baik dari jenis manusia
maupun dari bangsa jin. Mereka tidak bisa melihat pesan-pesan yang mengajak
kepada kebaikan. Hatinya seolah terkungkung, terbelenggu, dan terpenjara
oleh kegelapan.
Kumpulan perbuatan mereka dinamai Sijjîn, yang berarti penjara, tempat
kecil yang sempit lagi sumpek. Sijjîn adalah suatu nama tempat tahanan
yang sangat sempit yang berada di neraka (Jahanam) (Al-Zamakhsyari, t.t.,
III: 322), atau nama tempat yang berada di paling bawah neraka (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 118).
Al-Thabari (XXIV: 282) mengemukakan beberapa hadis yang
menerangkan Sijjîn, yaitu:
(1)
Di bumi lapisan ketujuh, atau lapisan terbawah, bumi di mana iblis
diikat dengan besi dan rantai (riwayat dari Mugits Ibnu Summiyya).
(2)
Lapisan ketujuh terbawah bumi, sebagai tempat arwah-arwah orang
kafir di bawah perbatasan iblis (jawaban Ka’ab terhadap Ibnu Abbas).
(3)
Bumi yang terbawah, tempat arwah-arwah orang kafir berikut amalanamalan mereka yang buruk (dari Qatadah).
Susunan redaksi ayat ini dibuat dengan gaya bertanya dan langsung
dijawab sendiri oleh Allah. Tujuannya supaya orang-orang kafir dan para
pelaku tathfîf, yang tidak memercayai adanya hari kiamat atau lengah
terhadap kejadian kiamat, segera memahami dan menghentikan kejahatan
ekonomi dan sosial. Perbuatan buruk mereka akan ditulis di kitab khusus
yang tertata rapi dan sistematis (kitab marqûm). Marqûm (kitab yang
tertulis), berasal dari kata ra–qa–ma: sesuatu yang tersusun rapi dalam
sistematika yang canggih. Dalam pemaknaan ini, lafal marqûm semakna
dengan sistem kodering 6.
Dengan kodering yang sederhana saja, sesungguhnya data apa pun akan
dengan mudah dilacak kembali. Di sinilah letak kesalahan logika orang-orang
fâjir (berdosa) terlihat. Mereka menduga bahwa cara penyimpanan data manusia
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disamakan dengan cara penyimpanan data Allah Swt. Keberanian orang fâjir
berbuat jahat, salah satunya, didasarkan pada anggapan bahwa data kejahatan
manusia itu dapat dihapus dan terlupakan begitu saja serta tidak akan sampai
ke akhirat. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Sekecil apa pun suatu
perbuatan, akan tercatat dan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya,
sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Zalzalah (99): 7-8.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan
seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
Selanjutnya, Allah mengingatkan mereka kembali dengan kalimat:

 
        
(10) Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang
mendustakan; (11) (yaitu) Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
(QS Al-Muthaffifîn [83]: 10-11)
Dengan melakukan berbagai kejahatan, termasuk tathfîf, berarti mereka
telah mendustakan hari berbangkit, tidak meyakini adanya pembalasan di
akhirat, dan tidak mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan para Nabi dan
Rasul-Nya, baik sebagian atau seluruh ajarannya. Semuanya dikelompokkan
sebagai pendusta hari berbangkit. Allah mengingatkan kembali ancaman
siksaan yang sangat keras supaya mereka menyadari bahwa hari pembalasan
itu betul-betul akan terjadi. Dengan demikian, mereka menghentikan segala
kejahatannya dan memercayai adanya hari pembalasan.
Allah Swt. menjelaskan beberapa sifat yang dimiliki orang yang suka
mendustakan hari pembalasan, yaitu:

            
  
(12) Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap
orang yang melampaui batas lagi berdosa; (13) Yang apabila dibacakan
kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang
dahulu. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 12-13)
Berdasarkan ayat tersebut, yang mendustakan hari pembalasan, memiliki
tiga sifat berikut:
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Mu’tadîn, yakni orang-orang yang suka melampaui batas dan
melanggar paradigma atau aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.
Atsîm adalah orang-orang yang sangat berdosa besar. Mereka benarbenar dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kejahatan dan dosa,
senang mengerjakan perbuatan haram, dan melewati batas-batas yang
diperbolehkan. Menurut sebagian pendapat, atsîm adalah orang yang
apabila berkata suka dusta, jika berjanji suka menyalahi, dan jika
bertengkar dia durhaka. Ciri-ciri atsîm tersebut serupa dengan ciri-ciri
orang munafik yang dikemukakan dalam suatu riwayat hadis.
Menolak kebenaran ayat-ayat yang disampaikan Nabi dan para RasulNya. Mereka mengatakan, ajaran yang disampaikan Nabi merupakan
dongeng dan kisah orang-orang terdahulu. Al-Quran adalah informasiinformasi orang-orang kuno yang sudah ketinggalan zaman. Orangorang terdahulu terkenal pembohong dan penyebar kesalahan. Jadi,
orang-orang pendusta itu berdalih, Al-Quran yang disampaikan Nabi
Muhammad Saw. bukan wahyu Allah Swt. Penolakan semacam ini
seringkali dikemukakan orang kafir saat disampaikan ajaran yang
benar, antara lain, seperti dalam QS Al-Nahl (16): 24 dan QS AlFurqân (25): 4-5 berikut:
Dan apabila dikatakan kepada mereka “Apakah yang telah diturunkan
Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Dongeng-dongengan orang-orang
dahulu.” (QS Al-Nahl [16]: 24)
(4) Dan orang-orang kafir berkata, “Al-Quran ini tidak lain hanyalah
kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh
kaum yang lain”; akan tetapi sesungguhnya mereka telah berbuat suatu
kezaliman dan dusta yang besar; (5) Dan mereka berkata, “Dongengandongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka
dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang.”

Allah Swt. menolak argumentasi mereka. Allah menjelaskan penolakan
mereka terhadap kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah Swt.:

         
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan
itu menutup hati mereka. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 14)
Makna kallâ di atas adalah li al-nafyi, menafikkan atau menolak praduga
mereka. Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. adalah betul-
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betul wahyu yang berasal dari Allah Swt. Bukan dongengan orang-orang
terdahulu, yang dibacakan kepada Nabi pada tiap pagi dan petang.
Penyebab mereka beranggapan demikian adalah terlalu banyak berbuat
dosa, melebihi batas yang telah ditentukan Allah. Ini menyebabkan
tertutupnya hati mereka untuk mengimani dan mempercayai Al-Quran. Dosa
dan kesalahan itu menghalangi pintu kebenaran, kebaikan, dan cahaya
yang dapat menuntun kepada penerimaan Al-Quran sebagai wahyu dan
firman Allah. Dosa dan kesalahan telah membutakan hakikat kebenaran.
Perilaku jahat sudah menjadi penutup hati (al-rânu) orang-orang kafir
terhadap kesadaran dan kontrol iman.
“Sesungguhnya seorang hamba jika dia berbuat sebuah dosa, maka
dia telah menodai hatinya dengan noktah hitam,” tutur Nabi. “Apabila dia
bertaubat, membersihkan dosa dan memohon pengampunan, maka hatinya
bersih mengkilap. Namun, jika dia kembali berbuat dosa dan terus
menumpuknya, hingga hatinya terselubungi dan tertutup noktah hitam dosa,
maka yang demikian itu disebut al-rânu (penutup hati) yang dimaksud Allah
Swt. dalam Al-Quran tersebut.” (Hadis Ibnu Jarir, Ahmad, Al-Tirmidzi, Nasa`i,
dari Abu Hurairah r.a.).
Menurut Hasan Bashri, al-rânu adalah dosa di atas dosa (tumpukan/
timbunan dosa) yang membutakan hati dan menjadikannya hitam kelam akibat
banyak dosa, sehingga terpatri dan sulit dibersihkan.
Allah menjelaskan keadaan mereka yang tersingkir dari rahmat dan
kemuliaan-Nya:

           
Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang
dari (melihat) Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar
masuk neraka. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 15-16)
Makna kallâ pada ayat ini li al-tahdîd, ialah mengancam mereka
tidak dapat melihat Allah sebagaimana orang-orang beriman dapat melihat.
Menurut Imam Syafi’i, ayat ini menjadi petunjuk (argumentasi) bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa
di hari kiamat nanti.
Orang-orang kafir terhalang memandang-Nya, sebagaimana saat
di dunia mereka terhalang menerima cahaya kebenaran Al-Quran yang
menerangkan kemahaesaan Allah, tertutup dari sinar kemuliaan-Nya,
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karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang mereka kerjakan. Padahal,
bertemu dan melihat Allah adalah suatu kebahagian yang tak terkira.
Kaum durhaka sama sekali terhalang untuk melihat Allah yang Maha
Pengasih di akhirat. Mereka menjadi penduduk neraka dan menetap di
sana selamanya, tak bisa keluar barang sekejap pun. Mereka terbakar
panas api neraka.
Lantas dikatakan kepada mereka, dengan penuh pencelaan,
penghinaan, dan teguran keras:

 
       
Kemudian dikatakan (kepada mereka), “Inilah azab yang dahulu selalu kamu
dustakan.” (QS Al-Muthaffifîn [83]: 21)
Maksudnya, semua malaikat penjaga neraka Jahaman, dan Malaikat
Zabaniyyah, mencela dan menghina, “Inilah siksaan yang tatkala di dunia
kalian dustakan, maka lihat dan rasakan kepedihannya.”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Hikmah dan pesan yang dapat dipetik dari ayat-ayat tersebut adalah:
Amalan orang-orang durhaka tertulis dalam kitab yang tersimpan di
tempat yang sempit lagi pengap, yang berada di neraka Jahanam
terbawah.
Hal ini merupakan siksaan yang keras lagi pedih di hari kiamat bagi
orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan setiap
amalan manusia.
Mendustakan hari kebangkitan, dan adanya hari akhir, ialah orang
yang durhaka, suka melebihi batas dalam bertindak; pendosa besar
yang seringkali melakukan kemaksiatan dan menentang perintah
Allah; mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu yang datang dari
sisi Allah, tapi hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Semua
perilaku tersebut dapat menutup hati, sehingga tidak bisa melihat
cahaya kebenaran Al-Quran.
Di akhirat nanti, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut tidak
dapat melihat Allah. Hal ini merupakan kerugian sangat besar. Bertemu
dengan Allah merupakan kebahagian yang tiada bandingannya, baik
di dunia maupun di akhirat.
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(18) Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu
(tersimpan) dalam ‘illiyyîn; (19) Tahukah kamu apakah ‘illiyyîn itu? (20) (yaitu)
kitab yang bertulis; (21) Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan
(kepada Allah); (22) Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar
berada dalam kenikmatan yang besar (surga); (23) Mereka (duduk) di atas
dipan-dipan sambil memandang; (24) Kamu dapat mengetahui dari wajah
mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan; (25) Mereka diberi
minum dari khamr murni yang dilak (tempatnya); (26) Laknya adalah kesturi;
dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba; (27) Dan
campuran khamr murni itu adalah dari tasnîm; (28) (yaitu) Mata air yang
minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. (QS AlMuthaffifîn [83]: 18-28)
Penjelasan Ayat

      
Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan)
dalam ‘illiyyîn. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 18)
Apabila dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang menerangkan
keadaan kaum muthaffif (curang) dan fujjâr (durhaka), ayat-ayat setelahnya
menerangkan catatan abrâr (orang-orang yang berbakti), dan pahala yang
diterimanya.
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Ayat ini diawali dengan kata kallâ , untuk menafikkan anggapan salah
kaum muthaffif dan kaum fujjâr, serta meyakinkan catatan orang baik (alabrâr) itu ada.
Al-abrâr, sebagai kebalikan dari al-fujjâr, disebutkan enam kali dalam
empat surah. Artinya, orang-orang yang senang melakukan kebajikan, yaitu
orang-orang yang beriman, lagi ikhlas, senang beramal dan taat kepada
Allah. Imam Al-Thabari (XXIV: 290), pengarang pertama tafsir Al-Quran,
mendefinisikan pengertian al-abrâr sebagai “Orang-orang yang senang
berbuat kebajikan kepada (karena) Allah semata dengan cara menunaikan
hal-hal yang diwajibkan serta menjauhi yang diharamkan.” Bahkan, menurut
Hasan (Bashri), “Orang-orang yang tidak mau menyakiti atau merugikan
orang lain sedikit pun walau sebesar atom.”
Catatan amalan orang baik (al-abrâr) tersimpan dalam ‘illiyyîn, di
tempat paling tinggi, kebalikan dari tempat Sijjîn. Para pakar bahasa
menjelaskan bahwa kata ‘illiyyîn berasal dari huruf ya – lam – ‘ain yang
bermakna tinggi, luhur, atau jauh tak terjangkau. Kata ini merupakan salah
satu lafal al-asmâ al-husnâ, yakni al-‘âlî, Yang Maha Tinggi.
Beberapa ahli tafsir seperti Al-Thabari, Al-Qurthubi, dan juga Abu
Su’ud, menjelaskan arti kata ‘illiyyîn. Menurut mereka, dengan mendapat
tambahan dari asal kata tersebut, maknanya adalah suatu tempat yang
tinggi di langit. Sebagian lagi mengatakan di langit kedua, ketiga, keempat,
kelima, keenam, atau ketujuh. Bahkan, di atas langit ketujuh, di ’Arsy
sebelah kanan, atau di Sidratul Muntaha (Al-Thabari, (XXIV : 291-292,
Al-Maktabah Al-Syâmilah versi 2.11)
Berbeda dengan penafsiran di atas, Dhahak berpendapat bahwa ‘illiyyîn
tidak dapat dipastikan pada derajat tertentu, baik di langit yang tinggi atau
pada langit yang ketujuh. ‘illiyyîn adalah tempat yang tak terjangkau oleh
daya tangkap kemampuan manusia yang berada di sisi Allah Swt.
Menurut riwayat dari Syamr Ibnu Athiyyah, Ibnu Abbas mendatangi
Ka’ab Ahbar, dan bertanya tentang firman Allah Swt. yang berbunyi: inna
kitâba al-abrâr la fî ‘illiyyîn.
“Sesungguhnya, ruh orang Mukmin itu apabila diwafatkan, dinaikkan
ke langit, lalu dibukakan baginya pintu-pintu langit,” Jawab Ka’ab. Para
malaikat kemudian menjemputnya dengan wajah berseri-seri. Mereka
(bersama ruh itu) menaiki lapisan langit hingga sampai ke ’Arasy. Lalu, dari
‘Arasy itu, diberitahukan kepadanya keselamatannya saat hisab di hari kiamat.
Kejadian ini disaksikan malaikat yang didekatkan Allah. (Al-Thabari, XXIV:
291, Al-Maktabah Al-Syâmilah versi 2.11)
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Selanjutnya, Allah menjelaskan ‘illiyyîn melalui pertanyaan retoris,
yang langsung dijawab sendiri, karena manusia dapat dipastikan tidak akan
mengetahuinya.

           
(19) Tahukah kamu apakah ‘illiyyîn itu? (20) (yaitu) kitab yang bertulis, (21)
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). (QS
Al-Muthaffifîn [83]: 19-21)
Memerhatikan jawaban yang diberikan, ternyata ‘illiyyîn adalah
himpunan catatan yang tersusun rapi dalam sistematika yang canggih,
semacam database management system, yang memuat seluruh amalan
kebajikan orang-orang Mukmin saat berada di dunia. Menurut jawaban
Ka’ab kepada Ibnu Abbas tadi, pencatatan amal kebajikan orang Mukmin
itu dihadiri para malaikat (al-muqarrabûn), atau penduduk langit. Akan
dijaga penuh kehati-hatian, dan diawasi seolah menjaga Laûh Mahfûzh.
Mereka menjadi saksi pada apa-apa yang tercatat dalam kitab itu nanti di
hari kiamat.
Selanjutnya, Allah menerangkan keadaan mereka dengan firman-Nya,

        
(22) Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam
kenikmatan yang besar (surga); (23) Mereka (duduk) di atas dipan-dipan
sambil memandang. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 22-23)
Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menunaikan
aturan-Nya. Di hari kiamat, mereka berada dalam kenikmatan yang luar
biasa, menempati surga selama-lamanya, di atas dipan-dipan pengantin
yang masih tertutup kain penghias ranjang. Mereka memandang ke
berbagai macam dan aneka kenikmatan di surga yang telah disediakan
Al lah, bai k keni kmatan yang bers i fat materi : makanan yang
membangkitkan selera, minuman yang menyegarkan, sesuatu yang
menyedapkan pandangan mata, kecantikan yang begitu luar biasa, serta
tempat tinggal yang begitu mewah dan agung; maupun kenikmatan spiritual, bisa memandang-Nya dan memeroleh ridha-Nya. Perasaan mereka
begitu aman dan nyaman serta penuh ketenangan dan diliputi kebahagian
abadi.
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Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh
kenikmatan. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 24)
Kebahagiaan itu tampak dari wajah-wajah mereka berkilauan laksana
mutiara yang bersinar penuh cahaya; diselimuti kebaikan, putih, bening,
cantik, indah, dan rupawan. Allah menambahkan kecantikan paras muka
dan warna kulit yang tak seorang pun dapat melukiskan keindahan dan
keelokannya seperti yang dinyatakan ayat berikut dalam QS ’Abasa (80):
38-39:
(38) Banyak muka pada hari itu berseri-seri; (39) Tertawa dan bergembira ria.
Selanjutnya, Allah menjelaskan kesenangan lainnya berupa jamuan
minuman yang dilarang saat di dunia tetapi dihalalkan tatkala di akhirat, yaitu
khamr.

          
 
(25) Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak (tempatnya); (26)
laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlombalomba. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 25-26)
Mereka meminum khamr murni7 yang tidak memabukkan dan merusak
badan atau akal pikiran. Tempat minumnya dilak dengan minyak kesturi
yang wanginya harum semerbak mengundang selera. Saat itu, tiada yang
bisa bersenda gurau, tertawa riang gembira kecuali al-Abrâr, orang-orang
yang senang dan tak henti-hentinya berbuat kebajikan. Keadaan mereka
saat di akhir-makan tercium minyak kesturi. Maka, hendaknya kejadian ini
menjadi pemicu dan pendorong untuk berlomba meraih kebahagiaan abadi
dengan menaati segala perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya,
supaya mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga nanti di surga, bukan
ke neraka Jahim. Untuk memeroleh kemenangan itu, setiap manusia harus
mengupayakannya sebagaimana difirmankan Allah dalam QS Al-Shaffât (37):
61 berikut:
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang
bekerja.
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Ini dipertegas hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal berikut:
Diriwayatkan dari Abu Sa’id Khudri dengan derajat marfû (tersandarkan/
sampai) kepada Nabi. Orang Mukmin mana saja yang memberi minum
kepada orang Mukmin yang sedang dilanda dahaga, maka pada hari kiamat
nanti Allah akan memberinya minuman khamr murni; dan orang Mukmin
mana saja yang memberi makan orang Mukmin yang diterjang kelaparan,
maka Allah akan memberi makanan dari buah-buahan surga; dan orang
Mukmin mana saja yang memberi pakaian kepada yang membutuhkan
pakaian untuk menutup auratnya, maka Allah akan memberinya pakaian
lembut lagi nyaman dari surga. (HR Ahmad Ibnu Hambal, dalam Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 127)

  
         
(27) Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim; (28) (yaitu) Mata air
yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. (QS
Al-Muthaffifîn [83]: 27-28)
Campuran khamr murni itu adalah air yang turun dari tempat yang
tinggi mengalir ke bawah, mengisi gelas-gelas mereka. Berbagai tafsir
seperti Al-Thabari (XXIV: 299-300), Al-Dur Al-Mantsûr (X: 221), Al-Nasafi
(IV: 15), hampir semuanya mengatakan bahwa tasnîm adalah mata air
yang mengalir dari atas mereka, dan itu adalah minuman khusus untuk
orang yang didekatkan kepada Allah; orang-orang yang termasuk golongan
kanan, dan minuman seluruh ahli surga. Begitu nikmatnya minuman itu,
mufassir dari kalangan sahabat, yakni Ibnu Abbas menjawab pertanyaan
tentang tafsir ayat wa mizâjuhu min tasnîm dengan membacakan salah
satu ayat QS Al-Sajdah (32): 17, yakni:
Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.
Berdasarkan riwayat Muqatil, selain tasnîm ada juga sumber mata
air lain yang menjadi minuman ahli surga, yaitu mata air kafûra yufajjirûna
tafjîra, dan mata air salsabîla. Dua mata air yang mengalir dari bawah
tahta ‘Arsy, yaitu mata air kafûra yang mengalir (yufajjirûna tafjîra), serta
mata air zanjabîla (jahe). Dua mata air ini berasal dari atas tahta ‘Arsy,
yaitu mata air salsabîla dan mata air al-tasnîm.
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Hikmah dan Pesan
Hikmah dan pesan yang dapat dipetik dari bahasan ayat-ayat tersebut
adalah:
(1)
Setiap amal kebajikan dicatat dalam ‘illiyyîn, yang tersimpan di tempat
tertinggi, di ’Arsy atau di Sidratul Muntaha.
(2)
Kitab ‘illiyyîn merupakan kitab himpunan catatan kebajikan orang
beriman, yang pencatatannya disaksikan para malaikat. Mereka menjaga
seolah menjaga lauh mahfûzh.
(3)
Orang yang beriman dan banyak berbuat kebajikan akan benar-benar
menempati surga yang penuh kenikmatan, baik yang bersifat material
maupun kenikmatan spiritual.
(4)
Kebahagian dan kesenangannya terekspresikan melalui wajahnya,
karena Allah menambah kerupawanan wajahnya.
(5)
Bolehnya meminum khamr murni yang saat di dunia terlarang, tempat
minumnya dipatri dengan minyak kesturi yang semerbak mewangi.
(6)
Orang-orang beriman yang sangat ingin meraih kesenangan surgawi
tersebut hendaknya berlomba dan bersaing memerolehnya dengan
banyak berbuat kebajikan.
Balasan Perbuatan Buruk Orang-orang Durhaka (Ayat 29-36)

           
          
          
         
    
   
(29) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang
menertawakan orang-orang yang beriman; (30) Dan apabila orang-orang
yang beriman di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan
matanya; (31) Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada
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kaumnya, mereka kembali dengan gembira; (32) Dan apabila mereka melihat
orang-orang Mukmin, mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka itu benarbenar orang-orang yang sesat”; (33) Padahal orang-orang yang berdosa itu
tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang Mukmin; (34) Maka pada hari
ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir; (35) Mereka
(duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang; (36) Sesungguhnya orangorang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
(QS Al-Muthaffifîn [83]: 29-36)
Penjelasan Ayat

        
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan
orang-orang yang beriman. (QS Al-Muthaffifîn[83]: 29)
Mengejek, menghina, dan menyerang orang-orang beriman, telah
menjadi watak orang-orang berdosa saat hidup di dunia. Motivasi utamanya,
menolak norma-norma kebenaran yang disampaikan para Nabi dan Rasul.
Ada kesombongan yang tertanam kuat dalam dadanya, memandang kecil
dan hina orang-orang beriman. Mereka merasa pantas menjadikan orang
beriman sebagai bahan olok-olok dan cercaan, baik karena kemiskinan,
penampilan yang sederhana, maupun memandang kehidupan orang beriman
tak semodern mereka. Tampilan lemah, bodoh, dan sabar orang beriman
dipandang sebagai ketidakberdayaan. Sikap ini menyebabkan orang-orang
yang suka berbuat dosa semakin bebas menertawakan orang-orang beriman
dengan penuh penghinaan (Quthub, 2002:42). Begitulah yang mereka
lakukan terhadap orang-orang Mukmin, dan salah satu bentuk penghinaan
dan olok-olok mereka tergambar dalam ayat berikut:

    
Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka
saling mengedip-ngedipkan matanya. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 30)
Sebagian mereka memincingkan mata, mengisyaratkan tangan, atau
gerakan-gerakan yang menghina kaum Mukminin, yaitu gerakan dan lagak
yang merendahkan dan menyepelekan sebagai tanda keburukan moral dan
ketidakbersihan hati mereka (Thabarroh,1989:242). Mereka bermaksud
menimbulkan rasa hina dalam hati orang-orang yang beriman, dan
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menghilangkan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan terhadap kebenaran
agama, dan akhirnya meninggalkan agama yang dianutnya sedikit demi sedikit.
Di zaman sekarang pun telah tampak perilaku semacam itu.
Mendeskreditkan umat Islam dengan tudingan “teroris,” atau “perintah
menutup aurat” dengan “mengekang kebebasan” dan sebagainya. Ejekan
semacam ini terus membombandir iman orang-orang Mukmin.

       
Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka
kembali dengan gembira. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 31)
Ketika mereka kembali kepada komunitas kelompoknya, mereka
bergembira karena sudah bisa menertawakan dan mengejek orang beriman.
Merasa berhasil meruntuhkan harga diri orang beriman, mereka bangga atas
tindakannya terhadap orang-orang yang beriman. Tiada rasa bersalah atau
penyesalan hinggap di hati, dan tidak ada pula kebaikan akhlak yang mencegah
perbuatan mereka. Mereka tidak pernah menyesal sama sekali dan tidak
merasakan betapa hina dan kotornya perbuatan dan tindakan mereka. Sayyid
Quthub (2002: 43) menyebutnya sebagai “puncak kerendahan jiwa dan matinya
nurani mereka”.

       
Dan apabila mereka melihat orang-orang Mukmin, mereka mengatakan,
“Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat”. (QS AlMuthaffifîn [83]: 32)
Pernyataan ini lebih mengherankan lagi. Kiranya, tidak ada yang lebih
mengherankan daripada tindakan orang-orang yang durhaka dan suka berbuat
dosa, dan berbicara tentang petunjuk kesesatan. Mereka memopulerkan dan
meremehkan orang Mukmin sebagai “orang yang sesat.” Oleh karena itu, AlQuran mengingatkan mereka dengan nada mengejek dan heran pula melalui
firman-Nya,

    
Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi
orang-orang Mukmin. (QS Al-Muthaffifîn [83]: 33)
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Mereka tidak diserahi tugas mengurus orang-orang Mukmin. Mereka
tidak ditugaskan untuk menjadi pengawas. Mereka tidak ditugasi menimbang
dan mengukur keadaan orang-orang Mukmin. Oleh karena itu, untuk apa
mereka bersikap begitu, dan menyifati orang-orang Mukmin sebagai orangorang sesat?
Dengan kenyataan seperti itu, orang-orang Mukmin hendaklah bersabar
dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir. Pada hari kiamat nanti,
keadaannya akan terbalik. Allah memotivasi orang beriman agar tetap teguh
dalam keimanan dan keyakinan beragama yang benar seperti yang dicontohkan
para Nabi, dalam ayat berikutnya,

        
 
(34) Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orangorang kafir; (35) Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
(QS Al-Muthaffifîn [83]: 34-35)
Pada hari itu, orang-orang kafir, termasuk Abu Jahl, Al-Walid Ibnu AlMughirah, Al-’Ash Ibnu Wa`il Sahmi, yang sudah memperolok-olok ’Ammar,
Shuhaib, Bilal, dan sahabat lainnya yang miskin, terhalang dari melihat
Tuhannya. Padahal, melihat Tuhan adalah suatu kegembiraan yang sangat
luar biasa. Kebahagiaan ini tak dapat mereka raih akibat hatinya sudah tertutup
dosa yang bertumpuk itu. Di hari kiamat nanti, bukan kegembiraan yang
mereka dapatkan seperti saat hidup di dunia yang fana, tapi derita yang
berkepanjangan. Mereka digiring masuk ke neraka, dirundung kehinaan dan
penghinaan, seraya dikatakan kepada mereka, “Inilah azab yang dahulu selalu
kamu dustakan “ (QS Al Mutaffifîn: 17).
Seiring kejadian tadi, orang-orang beriman “menertawakan” orang-orang kafir sambil duduk-duduk di atas dipan, atau sofa-sofa yang indah beralaskan
kain lembut. Mereka melihat orang-orang kafir, disiksa, dan dilemparkan ke
dalam neraka, dipanggil dengan kata-kata “celakalah!” atau “binasalah!” serta
satu sama lain saling melaknat dan menyalahkan. Orang-orang beriman
menertawakan kebodohan orang-orang kafir dan pendosa, yang tidak mau
menerima kebenaran yang disampaikan para Nabi, bahkan menganggap sebagai
dongengan orang-orang terdahulu. Menurut Ka’ab, di antara surga dan neraka,
ada dinding yang berlubang. Apabila orang Mukmin ingin melihat kepada
musuhnya saat di dunia, maka muncullah di sebagian dinding tersebut.
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Hal ini seperti yang dinyatakan Allah dalam QS Al-Shaffât (37):55
berikut, yang artinya:
Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka
yang menyala-nyala.
Pada ayat selanjutnya, Allah seakan bertanya kepada orang-orang
Mukmin, “Sudahkah perbuatan orang-orang kafir terbalaskan sebagaimana
yang telah dilakukan mereka saat di dunia, yaitu mentertawakan, mengejek,
dan lain sebagainya?”
Seperti difirmankan ayat berikut:

      
Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang
dahulu mereka kerjakan. (QS Al-Muthaffifîn:36)
Ungkapan ayat tersebut sama halnya dengan ungkapan yang terdapat
pada QS Al-Dukhân (44): 49 berikut, yang artinya:
Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Ayat tersebut mengandung celaan dan penghinaan. Mereka pasti akan
diberi ganjaran atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Tidak
diragukan lagi, mereka mendapat balasan dari apa yang telah dikerjakan,
ditambah dengan penghinaan. Dalam gaya bahasa ironi, penyebutan “balasan
siksa” dengan kata “tsawâb”, berarti ganjaran atau pahala, seperti halnya
kata “basysyara”, yang berarti gembirakan/berilah kabar gembira, dikaitkan
dengan “azab yang menyedihkan”, sebagaimana yang dinyatakan QS Âli
Imrân (3): 21 fa basysyirhum bi adzâbin adzîm. Pengungkapan gaya bahasa
semacam ini dilakukan dengan maksud menghina dan mengejek.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Hikmah dan pesan yang terkandung pada bahasan ayat tersebut adalah:
Salah satu karakter orang yang berbuat dosa dan kafir adalah suka
menertawakan dan mengejek orang-orang beriman, baik secara
langsung atau melalui isyarat.
Apabila orang kafir bertemu dengan komunitas kelompoknya, mereka
tertawa penuh suka cita, menceritakan perilaku mereka yang telah
mengejek dan menghina orang-orang Mukmin.
Memandang jalan orang-orang Mukmin telah sesat karena tidak sesuai
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dengan jalan yang ditempuh orang-orang kafir.
Orang-orang kafir bukanlah penjaga orang-orang Mukmin.
Perbuatan mereka yang tidak terpuji akan dibalas nanti di akhirat.
***

Catatan Akhir
1

Model Tathfif modern dan dampaknya terhadap perekonomian secara makro.

2

Perbuatan curang dalam menakar dan menimbang sebagaimana tersebut dalam ayat itu
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau jarîmah dalam hukum Islam, karena yang
dimaksud dengan jarîmah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak dan pelakunya
diancam oleh Allah dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau ta’zîr (pelanggaran yang
jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syarak kepada hakim/penguasa). Ulama fikih
menentukan beberapa unsur tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam jarîmah, yaitu
sebagai berikut: (a) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman
bagi pelakunya, dalam hukum pidana positif disebut unsur formil; (b) Tingkah laku yang
membentuk perbuatan jarîmah, baik berupa perbuatan nyata yang melanggar larangan
syarak maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syarak,
dalam hukum pidana positif disebut unsur material; (c) Pelaku jarîmah adalah orang yang
telah bisa diminta petanggungjawabannya secara hukum, dalam hukum pidana positif
disebut unsur moril (Ensiklopedi Hukum Islam, 1977: 806-807). Jadi, jika seseorang
melakukan tindak pidana, misalnya kecurangan dalam menakar dan menimbang yang
memenuhi unsur-unsur tersebut dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka pihak yang yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Berkaitan dengan hal itu, hukum Islam secara umum ada yang bersifat dîn semata dan ada
yang bersifat dîn dan qadhâ dalam waktu yang sama. Disebut dîn karena ia merupakan
ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bersifat
dî n karena ia terserah kepada kesadaran masyarakat secara i ndividu untuk
pelaksanaannya. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bersifat seperti ini karena ia teserah
kepada kesadaran masyarakat secara individu untuk pelaksanaannya.
Walaupun demikian, sebagian hukum Islam, selain bersifat dîn, juga bersifat qadhâ. Disebut
qadhâ, karena ia berhubungan dengan permasalahan yuridis (juridisch, juridical). Qadhâ
adalah kata sifat dari qadhâ yang, antara lain, berarti pengadilan atau keputusan
pengadilan. Hukum Islam yang bersifat qadha tidak lagi terbatas kepada keputusan
seseorang, tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu harus dilaksanakan
oleh masyarakat melalui kekuasaan negara (Kabah, 1999: 60-61).
Selanjutnya, dalam hukum Islam agar suatu ketentuan syarak dapat berlaku efektif di
masyarakat, sebagian ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara bagi
pelaksanakannya, sehingga dapat dijalankan sendiri oleh setiap Muslim seperti seseorang
bisa melamar calon istrinya, walaupun hal ini tidak diatur secara tegas dalam undangundang suatu negara. Sehubungan dengan hal ini, Prof. Hazairin menyatakan bahwa
syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan
dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agamanya masing-masing, maka menjadi
kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu. Dia menjalankannya sendiri menurut
agamanya masing-masing (Hazairin, 1990: 34).
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Sedangkan sebagian hukum Islam yang lainnya supaya berlaku efektif memerlukan
kekuasaan negara bagi pelaksanaannya. Salah satunya tindak pidana melakukan
kecurangan seperti tersebut dalam ayat tersebut. Jadi, dalam hal ini, negara dapat
mengatur melalui undang-undang untuk mengatur hal ini secara rinci dan sekaligus
menentukan sanksi pidananya secara tegas. Berkaitan dengan hal tersebut Prof. Hazairin
menyatakan, negara wajib menjalankan syariat agama, sepanjang menjalankan syariat
tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara (Hazairin, 1990: 34).
Asas hukuman (sanksi) dalam hukum Islam mempunyai dua dasar pokok: (a) Sebagian
bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memerdulikan si pelaku tindak pidana,
tujuan hukuman ini adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak
pidana; (b) Sebagian lagi bertujuan untuk memerhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan
untuk memerangi tindak pidana, tujuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi si pelaku.
Hukum Islam telah menggabungkan kedua prinsip tersebut. Pada satu sisi, hukum Islam
memelihara kepentingan masyarakat, tetapi di sisi lain tetap memperhatikan keadaan diri
si pelaku (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, III, 2007: 21-22).
Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara perlu mengatur perbuatan
curang dalam menakar dan menimbang dalam suatu undang-undang yang komprehensif.
Suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi tuntutan, kebutuhan,
dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi: (a)
Ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf,
dan tanda baca; (b) Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosologis, dan filosofis. Kesesuaian
dari segi aspek yuridis ini memerlihatkan, terdapat kewenangan, kesesuaian bentuk, dan
jenis peraturan perundang-undangan, mengikuti cara-cara tertentu, ti dak ada
pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan
tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis
menampakkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan,
atau memelihara cita hukum (rechtsidee) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat. (c)
peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan (applicable) dan menjamin
kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung,
baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakannya maupun masyarakat tempat
peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung ini di antaranya ketenagaan,
keuangan, keorganisasian, kondisi masyarakat, dan lain-lain. (Manan, 1995: 12-13; Lihat
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982: 13).
Di samping itu, pembuatan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas formal
dan material. Asas formal ini mencakup: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang
tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Adapun
asas material mencakup: asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali,
asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan
hukum sesuai dengan keadaan individual. (Manan, 1995: 13).
3

Glonggongan adalah upaya paksa meminumkan air sebanyak mungkin terhadap binatang
yang akan disembelih supaya beratnya semakin bertambah. Pada binatang yang lebih
kecil seperti ayam dilakukan setelah ayam disembelih dengan cara memasukkan air ke
bagian-bagian tertentu seperti paha, dada dan sayap ayam dengan disuntikkan. Daging
tersebut mudah rusak karena terkontaminasi bakteri atau virus yang terbawa masuk air,
bahkan pernah ditemukan mengandung virus hepatitis B dan bakteri TBC.

4

Upaya untuk mencegah terjadi kecurangan yang dapat meluas ke berbagai bidang tersebut,

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Muthaffifîn

145

maka negara dapat mengaturnya sesuai dengan kewenangannya. Dalam hukum Islam,
upaya negara untuk menjamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur di semua lini
kehidupan, direfleksikan salah satunya dalam institusi hisbah. Institusi ini dapat dimanfaatkan
untuk melindungi masyarakat dari kecurangan sebagaimana tersebut. Dalam pengertian
yang lebih luas, hisbah berarti menjamin berlakunya kebaikan. Sedangkan dalam pengertian
yang sempit, hisbah berarti memonitor kondisi pasar untuk menjamin keadilan dan permainan
jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindakan kekerasan kepada binatang.
Misalnya, Umar Ibnu Khaththab menghukum orang yang membebani untanya dengan
beban yang melebihi kemampuannya. Jadi, orang yang ditugaskan oleh pihak yang
berwenang untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka, dan melindungi
kemaslahatannya disebut muhtasib. Di antara fukaha seperti Mawardi, Abu Ya’la, AlGhazali, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lain, menekankan perlu regulasi
dalam kegiatan ekonomi dan pasar agar sesuai dengan tuntutan syariah untuk menjamin
keadilan dan permainan yang baik yang dipandang sebagai kemestian. Tujuan di balik
hisbah, tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga,
upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran, melainkan
juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu
sama lain dan memenuhi ketentuan syariat. Setiap tindakan kehati-hatian perlu diambil
agar terjamin tidak ada pemaksaan, penipuan, pemanfaatan dalam kesempitan, atau
pengabaian terhadap pihak yang melakukan akad, dan tidak ada penimbunan dan perusakan
pasokan dengan tujuan menaikkan harga. Berkaitan dengan hal ini, negara, sesuai dengan
kewenangannya, tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan intervensi jika keadilan dan
kejujuran telah dilanggar dan tak ada justifikasi untuk menunggu sampai kekuatan-kekuatan
pasar mampu mengoreksi sendiri ketimpangan yang ada. Intervensi ini tidak perlu dilakukan
secara membabi buta, tetapi harus dilakukan berdasarkan analisis yang memadai yang
dilakukan para pakar dari berbagai disiplin ilmu (Chapra, 2001: 64-65).
5

Berbilangnya jumlah dosa besar hingga ratusan dikuti pula dalam kitab tafsir Fath Al-Qadîr
(II: 131, Al-Maktabah Al-Syâmilah).

6

Penjelasan kecanggihan sistem kodering dalam penyimpanan data/isyarat adanya data
Base System manajemen.

7

Dalam ilmu Farmasi/Kimia adakah khamr (arak) murni yang tidak memabukkan? Jika ada,
maka arak semacam ini bisa menjadi pengganti bahan pencampur/pengemulsi dll obatobatan, makanan, dan atau kosmetik. Jika belum ada, Fakultas Farmasi Unisba perlu
melakukan penelitian tentang kemungkinan adanya khamr murni yang tidak memabukkan
karena Al-Quran sudah mengisyaratkan ada khamr murni yang tidak memabukkan, seperti
halnya minuman jahe yang banyak manfaatnya dan menurut sementara pendapat bisa
menurunkan kolesterol jahat.
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Surah Al-Insyiqâq

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Insyiqâq, karena diambil dari kata alinsyiqâq (terbelah) yang terdapat pada permulaan surah ini (ayat 1). Surah
yang terdiri atas 25 ayat ini termasuk surah Makkiyyah, diturunkan sesudah
Surah Al-Infithâr.
Latar dan Konteks
Surah Al-Insyiqâq erat sekali hubungannya dengan surah-surah
sebelumnya, yaitu Al-Muthaffifîn, Al-Infithâr, dan Al-Takwîr, sebab keempat
surah ini sama-sama membahas tentang keadaan alam dan manusia pada
hari kiamat. Adapun pembahasan utamanya ialah tentang manusia yang terbagi
kepada 2 (dua) kelompok, yaitu, Ahlu al-Yamîn dan Ahlu al-Syimâl.
Substansi Surah
Tema pokok surah ini, sebagaimana surah-surah Makkiyyah lainnya,
adalah persoalan akidah dan gambaran hari kiamat yang mengerikan.
Surah ini diawali penjelasan sebagian perubahan alam yang
mengkhawatirkan saat terjadinya kiamat (QS Al-Insyiqâq [84]: 1-5).

149
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Dilanjutkan dengan keadaan manusia di tempat hisab hari kiamat dan
terbaginya manusia kepada dua kelompok yakni golongan kanan dan golongan
kiri (QS Al-Insyiqâq [84]: 6-15).
Kemudian, Allah bersumpah dengan Al-Syafaq (cahaya merah di waktu
senja atau malam), dihadapkan dengan bertemunya kaum musyrikin, pada
hari kiamat, dengan gambaran suasana yang mengerikan yang terjadi di
dalamnya.
Akhirnya, surah ini ditutup dengan cercaan Allah kepada kaum musyrikin,
kafirin, dan sejenisnya, karena mereka tidak beriman kepada Allah;
memeringatkan mereka dengan azab yang pedih; mengabarkan keselamatan
orang yang menggabungkan iman dan amal saleh, serta menganugerahkan
pahala yang tidak putus-putusnya (ayat 20-25).
Ringkasan Surah Al-Insyiqâq mengandung dua tujuan:
(1) Penjelasan hasil perbuatan amal yang akan dijumpai manusia pada hari
kiamat.
(2) Tempat kembali manusia, termasuk jin, ke surga atau neraka.
Kengerian Hari Kiamat (Ayat 1-15)

   
           
           
           
          
          
              
     
(1) Apabila langit terbelah; (2) Dan patuh kepada Tuhannnya, dan sudah
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semestinya langit itu patuh; (3) Dan apabila bumi diratakan; (4) Dan
memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong; (5) Dan patuh
kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. (pada waktu itu
manusia akan mengetahui akibat perbuatannya); (6) Hai manusia
sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju
Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya; (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; (10) Adapun orang yang diberikan
kitabnya dari belakang; (11) Maka dia akan berteriak, “Celakalah aku”; (12)
Dan akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka); (13)
Sesunguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang
sama-sama kafir); (14) Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak
akan kembali (kepada Tuhannya); (15) (bukan demikian) Yang benar
sesungguhnya Tuhan selalu melihatnya. (QS Al-Insyiqâq [84]: 1-15)
Penjelasan Ayat

       
(1) Apabila langit terbelah; (2) Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah
semestinya langit itu patuh. (QS Al-Insyiqâq [84]: 1-2)
Tatkala langit terbelah atas kehendak Allah, yakni ketika Allah Swt.
menghendaki kehancuran alam semesta melalui berbagai peristiwa. Hal ini
merupakan tanda-tanda kiamat, seperti peredaran bintang yang tidak menentu
letaknya, menjadi saling berdekatan, lalu saling bertabrakan; langit dan semua
makhluk yang ada di dekat bintang cakrawala ini adalah ciptaan Allah Swt.
Semuanya mendengar dan patuh kepada perintah-Nya. Dan, sudah seharusnya
ia menaati perintah-Nya, karena ia salah satu dari sekian banyak makhluk
Allah, dan sepenuhnya berada dalam genggaman-Nya.
Jadi, apabila Allah menghendaki kerusakan pada tatanan langit, maka
langit pun harus menurut dan tidak bisa menentang kehendak-Nya.

        
(3) Dan apabila bumi diratakan 1; (4) Dan memuntahkan apa yang ada di
dalamnya menjadi kosong. (QS Al-Insyiqâq [84]: 3-4)
Apabila bumi diguncangkan dan gunung diruntuhkan, maka gununggunung tersebut rata dengan tanah.
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Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Seperti mayat-mayat
manusia atau barang tambang, semua dikeluarkan. Perut bumi menjadi
kosong, sehingga dunia menjadi rata bagaikan lapangan yang luas (AlMaraghi, XXX, t.t.: 79).
Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, yang artinya:
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat) dan bumi
telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. (QS Al-Zalzalah
[99]:1-2)
Ayat lain yang sama adalah Surah Thâhâ,
(105) Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka
katakanlah, “Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancurhancurnya”; (106) Maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu
datar sama sekali; (107) Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat
yang rendah dan yang tinggi-tinggi. (Thâhâ [20]: 105-107)

   
Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. (pada
waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). (QS Al-Insyiqâq
[84]: 5)
Langit beserta isinya dan bumi beserta yang terdapat di dalamnya tunduk
dan taat kepada semua perintah Allah Swt. (Al-Nahl [16]: 48-50). Allah Maha
Kuasa atas segala makhluk-Nya, untuk mencipta dari tiada menjadi ada, atau
melenyapkan yang ada menjadi tiada (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 90).
Kekhawatiran total seluruh alam semesta ini bukanlah hal mustahil
dan menyimpang dari akal pikiran sehat. Para sarjana ilmu alam, seperti
dikutip Sayyid Sabiq, telah menetapkan bahwa segala yang maujud (ada)
pasti akan ada ujung atau penghabisan waktu, yakni pada suatu hari tertentu.
Itulah hari kiamat yang telah menjadi ketentuan Allah yang harus ditaati semua
makhluk-Nya.

        
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh
menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (QS Al-Insyiqâq
[84]: 6)
Yang dimaksud dengan kata insân (manusia) adalah meliputi orangorang yang Mukmin dan orang-orang kafir. Mereka telah berjuang dalam
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hidupnya dengan sungguh-sungguh untuk memeroleh apa yang dicita-citakan
sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing dalam pekerjaan yang baik
(saleh) atau buruk (Al-Isrâ` [17]: 84). Semua yang mereka kerjakan akan
dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat; amal baik akan dibalas
dengan pahala (kebaikan), dan amal buruk akan dibalas dengan siksa
(kejelekan). Ayat lain yang senada, antara lain: Al-Zalalah (99): 6-8; AlQâriah (101): 6-1.
Abu Daud Al-Thayalisi dan Jabir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa
Jibril berkata, “Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, sebab (bagaimana pun
hidup kamu) kamu akan mati; cintailah apa yang kamu suka, sebab kamu
akan meninggalkannya; dan kerjakanlah apa yang kamu kerjakan, karena
kamu akan mendapatkan balasan.”

          
    
(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. (QS Al-Insyiqâq
[84]: 7-9)
Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, berdasar buku catatan amalnya,
terbagi atas 2 (dua) kelompok pada hari kiamat, yaitu:
Kelompok pertama ialah orang-orang yang menerima buku catatannya
dengan tangan kanan. Mereka adalah orang-orang Mukmin yang sangat
berbahagia saat itu, dengan ciri-ciri berikut:
(1) Mereka diperiksa dengan pemeriksaan (hisab) yang ringan. Hadis dari
Aisyah menjelaskan pemeriksaan yang ringan ini, “Saya mendengar
Rasulullah Saw. berdoa, Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan.
Saya bertanya, Apakah hisab (pemeriksaan) yang ringan itu? Rasulullah
Saw. menjawab, Diperlihatkan semua catatan-catatan, tetapi diabaikan
kesalahan-kesalahan kecilnya; barang siapa yang dipersoalkan hisabnya,
sungguh celakalah dia” (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 91).
(2) Setelah diperiksa, mereka akan kembali ke kelompok yang Mukmin dalam
keadaan senang dan ceria sambil berkata “Ambillah buku (catatan) saya
ini, dan bacalah” (Al-Hâqqah [69]: 19).
(3) Saat di dunia, mereka meyakini akan keberadaan hisab (pemeriksaan)
pada hari kiamat (Al-Hâqqah, [69]: 20).
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(4) Mereka adalah orang-orang Mukmin yang berada dalam kehidupan yang
diridai Allah Swt. dan mereka calon penghuni surga yang serba mewah.
Ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini adalah Al-Hâqqah (68): 21-24;
Al-Qâriah (101): 6-7.

           
 
(10) Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang; (11) Maka dia
akan berteriak, “Celakalah aku”; (12) Dan dia akan masuk ke dalam api yang
menyala-nyala (neraka). (QS Al-Insyiqâq [84]: 10-12)
Kelompok kedua adalah orang yang menerima buku catatannya dari
belakang atau dari sebelah kiri. Mereka adalah orang-orang yang celaka
karena banyak berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Adapun ciri-cirinya
sebagai berikut:
(1) Pada saat menerima buku catatan, mereka berteriak, “Celakalah aku,
seharusnya catatan ini tidak diberikan kepadaku. Aku tidak mengerti
kenapa diperiksa seperti ini. Aku kira, setelah kematian, akan selesailah
segala sesuatu. Harta kekayaanku (di dunia) sama sekali tidak dapat
menolongku. Telah hilang kekuasaan dariku” (Al-Hâqqah [69]: 25-29).
(2) Ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang berkecukupan dan
besenang-senang bersama orang kafir lainnya. Mereka mengingkari
tentang adanya hisab dan akan menghadap Allah Swt. di akhirat (AlJâtsiyah [45]: 24-26).
(3) Mereka adalah orang-orang kafir, calon penghuni neraka yang penuh
dengan siksaan, ayat yang menerangkan hal tersebut, antara lain: AlQâri’ah (101): 8-11; Al-Mulk (67): 5; Al-Muddatstsir (74): 26-30; Al
Humazah, (104): 4-9.
Kemudian, Allah menjelaskan dua penyebab manusia diazab dengan
firman-Nya:

           
(13) Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya
(yang sama-sama kafir); (14) Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekalikali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
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Ayat ini menerangkan tentang manusia di kelompok kedua, yaitu penerima
buku catatan dari sebelah kiri. Al-Maraghi (X, t.t.: 92) menjelaskan alasannya:
(1) Tatkala mereka hidup di dunia, selalu berada dalam kegembiraan tanpa
batas, dan tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Mereka lebih
mendahulukan kemaksiatan dengan anggapan bahwa kelezatan yang
diperoleh di dunia tidak akan mendatangkan penyesalan dan tidak akan
mengantarkannya ke neraka Jahîm. Oleh sebab itu, Allah mengganti
kenikmatan yang mereka peroleh di dunia dengan siksaan yang tiada
hentinya di akhirat nanti.
(2) Mereka mengira bahwa tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya,
dibangkitkan kembali untuk menghadapi hisab atas perbuatan-perbuatan
mereka. Sekiranya mereka tahu akan mengalami seperti ini, niscaya
mereka akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka
lakukan.
Atas dugaan mereka yang keliru itu, Allah menegaskan:

      
(Bukan demikian) yang benar sesungguhnya Tuhan selalu melihatnya. (QS
Al-Insyiqâq [84]: 15)
Al-Maraghi (X, t.t.: 92-93) menjelaskan, bukan begitu. Sesungguhnya,
mereka akan dikembalikan kepada Tuhan; akan diperhitungkan semua amal
perbuatannya. Allah Swt. akan membalas kebajikan dengan kebajikan dan
kejahatan dengan siksaan. Sesungguhnya, Allah menciptakan manusia dalam
bentuk yang sempurna dan melengkapinya dengan akal pikiran, tidak
menghendaki ciptaan-Nya yang paling mulia dan sempurna itu di akhir
kehidupannya disamakan dengan akhir kehidupan binatang. Sengaja Allah
menciptakan kehidupan akhirat, setelah kehidupan dunia, agar manusia dapat
memetik buah amal perbuatannya di akhirat yang kekal dan abadi.
Hikmah dan Pesan
(1) Di antara tanda-tanda kiamat yang diuraikan pada surah ini adalah sebagai
berikut: (a) Apabila langit terbelah dan ditandai kepulan-kepulan awan
di udara; (b) Apabila gunung-gunung diguncang dengan keras dan bumi
dimuntahkan isinya dan keduanya diratakan menjadi seperti lapangan
yang luas; (c) Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk dan
patuh kepada perintah Allah Swt. selaku Khaliqnya.
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(2) Semua manusia yang telah bekerja keras dalam pekerjaannya masingmasing selama hidupnya, itu tercatat lengkap dalam buku catatan malaikat
Allah (Raqîb dan ‘Atîd), dan akan mereka pertanggungjawabkan di
hadapan Allah pada hari kiamat.
(3) Saat kiamat, mereka akan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni:
(a) Kelompok yang menerima buku catatannya dari sebelah kanan,
yaitu orang-orang Mukmin yang berbahagia karena akan masuk surga;
(b) Kelompok yang menerima buku catatannnya dari belakang atau
sebelah kiri, yaitu orang-orang kafir yang celaka karena akan masuk
neraka. Mereka akan menerima siksa tersebut karena sewaktu di dunia
mereka sombong tidak mensyukuri nikmat dari Allah, menentang janji
Allah, seperti akan ada hisab, hari pembalasan, pahala dan siksa di
akhirat.
(4) Hari kiamat adalah janji Allah Swt. yang pasti terjadi dan harus diyakini.
Pada hari itu, semua manusia akan menerima imbalan atas amalannya
di dunia, baik imbalan bagus (surga), atau imbalan jelek (neraka).
Penegasan Kejadian Kiamat (Ayat 16-25)

           
            
          
          
     
(16) Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu
senja; (17) Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya; (18) Dan
dengan bulan apabila jadi purnama; (19) Sesungguhnya kamu melalui tingkat
demi tingkat (dalam kehidupan); (20) Mengapa mereka tidak mau beriman?
(21) Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud;
(22) Bahkan, orang-orang kafir itu mendustakan-(Nya); (23) Padahal, Allah
mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka); (24) Maka,
beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih; (25) Tetapi orang-
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orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak
putus-putusnya. (QS Al-Insyiqâq [84]: 16-25)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keadaan manusia dan penggolongannya kepada
dua macam, yaitu orang-orang yang bahagia dan orang yang celaka, pada
hari kiamat nanti; Allah menegaskan (kembali) kepastian terjadinya kiamat
yang mengerikan melalui sumpah-Nya dengan benda-benda alam, seperti
cahaya merah di waktu senja, malam, dan bulan. Kebangkitan manusia pasti
terjadi dan manusia akan berhadapan dengan kengerian dan kedahsyatan
hari kiamat.
Selain itu, Allah menuturkan keanehan sebagian manusia yang tidak
mau beriman kepada Al-Quran, hari dibangkitkan manusia dari kubur, dan tak
mau tunduk kepada Al-Quran yang mulia, karena kesombongan dan
penentangan semata-mata. Akibatnya, mereka akan dibalas dengan azab yang
sangat keras, kecuali orang yang telah bertambah beriman dan beramal saleh,
sehingga layak mendapat pahala yang tak putus.
Penjelasan Ayat

           
(16) Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu
senja; (17) Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya; (18) Dan dengan
bulan apabila jadi purnama. (QS Al-Insyiqâq [84]: 16-18)
Allah Swt. bersumpah dengan tiga hal, yaitu, syafaq, lail, dan qamar
(1) Syafaq adalah cahaya merah yang muncul di arah barat setelah terbenam
matahari (waktu salat magrib sampai waktu isya). Menurut Abu Hanifah,
cahaya merah itu diikuti atau diakhiri cahaya putih.
(2) Lail adalah malam yang gelap gulita dan menyelubungi setiap yang
biasa tampak dan berkeliaran pada siang hari seperti binatang dan
lainnya.
(3) Qamar adalah bulan tatkala sempurna cahayanya atau purnama, yaitu
yang terjadi pada setiap pertengahan bulan Qamariyah (tanggal 13,14
dan 15). Allah Swt. bersumpah dengan tiga hal tadi adalah untuk
menunjukkan tentang kehebatan kejadian tersebut dan untuk
mengagungkan kekuasaan Penciptanya.
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Kata lâ yang terdapat pada kalimat lâ uqsimu, memunculkan dua
pendapat, yaitu:
(1) Lâ zâidah, artinya tambahan, maka tidak mempunyai arti (Tafsîr Al-Munîr,
Muhammad Nawawi Al-Jawi, II: 506).
(2) Lâ harfu nafyin (tidak), artinya pengingkaran; Allah Swt. menyangkal
pendapat orang-orang musyrik yang beranggapan bahwa mereka tidak
akan kembali kepada Tuhannya (pada hari kiamat), maka Allah bersumpah
dengan syafaq, qomar, dan seterusnya.

    
Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). (QS AlInsyiqâq [84]: 19)
Ayat ini adalah jawaban dari sumpah Allah Swt. pada ayat sebelumnya.
Ayat ini menerangkan bahwa manusia pasti melalui tahapan-tahapan yang
berat dalam hidup sampai kepada maut. Setelah itu, akan melalui macammacam kejadian yang menakutkan pada hari kiamat. Tempat kembali yang
terakhir adalah surga yang kekal atau neraka. Itulah janji Allah yang Maha
Kuasa yang harus diyakini.
Ayat lain yang senada maknanya, disebut dalam Surah Al-Taghâbun,
yang artinya:
Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan
dibangkitkan. Katakanlah, “Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu
akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah
kamu kerjakan”. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS Al-Taghâbun
[64]: 7)
Ayat yang lainnya adalah Surah Al-Muzzammil, yang artinya:
Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap
kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban (tua). (QS Al-Muzzammil
[73]: 17).
Adapun yang dimaksud dengan tahapan atau tingkat demi tingkat dalam
kehidupan, menurut Tafsir Depag RI (1984:1041), adalah: dari setetes air
mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dan
sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati lalu dibangkitkan kembali.
Kemudian Allah menolak atau membatah orang-orang kafir yang
memandang bahwa kebangkitan manusia (dari kematiannya) suatu yang tidak
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akan terjadi, dengan firman-Nya:

    
Mengapa mereka tidak mau beriman? (QS Al-Insyiqâq [84]: 20)
Apa yang mencegah mereka untuk beriman kepada kebenaran akan
terjadinya hari kebangkitan? Mengapa mereka tidak membenarkan Nabi
Muhammad Saw. dan Al-Quran yang dibawanya? Yang menjelaskan
kebenaran dengan dalil-dalil yang nyata dan pasti, bahkan didukung
bermacam mukjizat yang menguatkan kebenaran Nabi? Apakah tidak cukup
kebenaran wahyu Al-Quran dan kekuasaan Allah Swt. atas segala sesuatu,
agar mereka mengimani hari kiamat itu? Pertanyaan yang terdapat pada
ayat ini adalah istifhâm inkarî, artinya aneh sekali kalau mereka sampai
tidak mempercayai ayat ini.

        
Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
(QS Al-Insyiqâq [84]: 21)
Apa yang menghalangi mereka sehingga tidak sujud atau tunduk tatkala
dibacakan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang diturunkan Allah Swt?
Sujud yang dimaksud di sini adalah untuk mengagungkan, memuliakan, dan
menghormati ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui bahwa itu adalah mukjizat.
Abu Hanifah berpendapat bahwa billa dibacakan ayat ini harus melakukan
sujud, sebab adalah perbuatan tercela bagi orang yang membaca atau
mendengarnya bila tidak mengerjakan sujud. Sedangkan ulama lain berbeda
pendapat, tidak mewajibkan sujud tatkala dibacakan ayat ini.
Allah menjelaskan alasan mereka tidak beriman kepada Allah, RasulNya, dan hari kiamat dengan firman-Nya:

      
    
(22) Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan (Nya); (23) Padahal, Allah
mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). (QS AlInsyiqâq [84]: 22-23)
Allah Swt. menjelaskan sebab-sebab tidak berimannya orang-orang
kafir kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, yakni:
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Mereka iri atau dengki kepada Nabi Muhammad Saw.
Mereka takut akan kehilangan manfaat atau keuntungan duniawi.
Mereka takut akan kehilangan kedudukan atau jabatan.
Mereka takut akan berubah nasib, pengaruh, atau kepemimpinannya.
Mereka membangkang, keras kepala, dan sombong.
Mereka berpegang teguh pada pendirian para pendahulu atau nenek
moyangnya yang berkeyakinan bahwa mereka akan langgeng dalam
hidupnya.

Allah Swt. Maha Mengetahui semua makhluk ciptaan-Nya atas apa yang
mereka rasakan dan sembunyikan di dalam dirinya dari kebohongan. Allah
juga Maha Mengetahui sebab-sebab yang menggiring atau memengaruhi
mereka berbuat syirik atau kufur; berbuat baik atau buruk.

   
Maka kamu beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. (QS AlInsyiqâq [84]: 24)
Berilah kabar gembira kepada mereka wahai para Nabi .
Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung telah menyediakan
bagi mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Adapun penggunaan kata
bisyarah yang biasanya dipakai untuk kabar yang menggembirakan, pada
ayat ini digunakan untuk ancaman azab, bertujuan untuk mengejek atau
mengolok-olok mereka.

         
Tetapi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala
yang tidak putus-putusnya. (QS Al-Insyiqâq [84]: 25)
Tetapi, orang-orang yang beriman kepada Allah Swt, kepada RasulNya dan hari akhir, kemudian tunduk kepada Al-Quran dengan melaksanakan
isinya serta berusaha keras untuk berbuat kebajikan (amal saleh), bagi mereka
pahala yang tidak akan berkurang sedikit pun sesuai dengan firman Allah
Swt. pada ayat lain surah Hûd (11): 108:
Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.
Kata illâ pada ayat ini, menurut Al-Zamahsyari adalah istitsnâ munqathî
(kata pengecualian yang terputus). Jadi tidak mempunyai arti “kecuali”.
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Menurut pendapat kebanyakan ulama lainnya, ayat ini mempunyai arti sebagai
berikut:
Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beramal saleh,
maka baginya adalah pahala yang besar.
Atas semua yang telah Allah Swt. janjikan berupa pahala atau anugerah
yang sangat besar dan juga siksa yang sangat pedih bagi manusia, maka
yang sangat dikehendaki ayat ini adalah munculnya iman dan taat kepada
Allah Swt. dan mencegah adanya kekufuran dan maksiat kepada-Nya.
Hikmah dan Pesan
Ayat 16 sampai dengan 25 dari Surah Al-Insyiqâq ini dapat diambil
kesimpulan atau hikmah sebagai berikut:
(1) Allah Swt. menegaskan tahap-tahap kehidupan bagi manusia yang diawali
dengan sumpah-Nya. Artinya, sangat penting bagi manusia memahami
proses kehidupannya, kemudian menyiapkan diri untuk menghadapinya.
(2) Allah Swt. menjelaskan bahwa keingkaran manusia kepada kebenaran
karena dusta. Orang-orang kafir adalah mereka yang mendustakan
kebenaran karena berbagai sebab kepentingan.
(3) Allah Swt. mengancam dengan api neraka bagi mereka yang
mendustakan kebenaran, yaitu orang-orang kafir. Adapun orang-orang
yang beriman dan beramal saleh akan memeroleh surga, yang di
dalamnya kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya.
***
Catatan Akhir
1

Diawali dari satu keterpaduan yang sempurna, alam semesta kemudian tercipta dan
mengembang secara dinamis. Materi terbentuk dan saling berinteraksi. Elektron dan positron
yang bersifat elementer tak terbagi lagi, bersama dengan netron dan proton membangun
atom pertama. Lalu, reaksi fusi dan juga fisi atau penyatuan dan pemisahan menghasilkan
energi dari proses eksitasi. Daya tercipta dari sifat yang terintegrasi dalam sebuah materi.
Lalu, materi sederhana yang semula hanya dikenal sebagai atom tunggal hidrogen mampu
memancarkan berkas cahaya berupa paket kuanta.
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Surah Al-Burûj

Nama Surah
Surah Al-Burûj terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surah-surah
Makkiyyah, yang diturunkan sesudah Surah Al-Syams. Surah ini dinamai
“Al-Burûj” (gugusan bintang) diambil dari perkataan “al-burûj” yang terdapat
pada ayat pertama surah ini.
Latar dan Konteks
(1)

(2)

(3)

Surah Al-Burûj mengawali ayatnya dengan kata al-Samâ` seperti surahsurah sebelumnya: Surah Al-Infithâr, Surah Al-Insyiqâq, Surah AlBurûj, dan Surah Al-Thâriq.
Surah Al-Insyiqâq dan Surah Al-Burûj sama-sama menerangkan janji
Allah kepada orang-orang Mukmin serta ancaman-ancaman-Nya
kepada orang-orang yang mengingkari seruan Rasulullah Saw.
Dalam Surah Al-Insyiqâq, diterangkan sikap orang-orang musyrik
terhadap seruan Rasulullah Saw. Surah Al-Burûj menerangkan sikap
orang-orang musyrik dan tindakan-tindakan mereka yang biasa
mereka lakukan sejak dahulu terhadap orang-orang yang menerima
seruan para Rasul (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 152).
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Dalam Surah Al-Insyiqâq, Tuhan menerangkan bahwa Dia mengetahui
tipu daya yang dilakukan orang-orang kafir terhadap orang yang
memeluk agama Islam seperti pemukulan, pembunuhan, penjemuran
di tempat yang panas. Dalam surah ini, dikatakan bahwa tindakan
tersebut adalah praktik-praktik orang yang mendahului mereka.
Mereka juga menyiksa orang-orang Mukmin dengan api sebagaimana
dilakukan Ashhâb al-Ukhdûd (Al-Maraghi, X, t.t.: 115).

Orang-orang yang menentang Muhammad Saw. akan mengalami
kehancuran sebagaimana dialami umat-umat dahulu yang menentang RasulRasul mereka.
Imam Muslim, Ahmad, dan Nasa`i, dalam kitabnya meriwayatkan,
seorang raja Yahudi Dzu Nuwas bernama Zur’ah Ibnu Tubban As’ad Himyari,
memeroleh kabar, sebagian rakyatnya masuk agama Nasrani. Mendengar kabar
itu, ia pergi dengan membawa bala tentara. Di hadapan rakyatnya itu, ia
memberikan alternatif, berpindah agama ke Yahudi kembali, atau dibakar api.
Mereka memilih mati. Ia masgul. Rakyatnya digiring ke parit, yang berisi api
menyala-nyala. Para tentaranya membujuk agar mengubah iman Nasrani, dan
kembali memeluk Yahudi, dan tidak dibakar hidup-hidup. Bujukan dan ancaman
itu ditolak. Dengan sabar, mereka tetap menyatakan iman Nasrani. Akhirnya,
mereka pun dibakar. Raja dan para sahabatnya menyaksikannya.
Menurut satu riwayat, saat itu, ada 20.000 orang terbunuh. Dalam
riwayat lain, 12.000 orang. Al-Kalabi mengungkapkan, mereka yang tewas
di parit itu sekitar 70.000 orang. Ayat ini turun mengomentari peristiwa itu
(Al-Zuhaili, XXX, 1991: 153).
Substansi
Surah Al-Burûj digolongkan sebagai surah Makkiyyah. Pesan yang
dikandungnya lebih menitikberatkan pada upaya membangun landasan
peradaban manusia: keimanan dan kemanusiaan. Metode yang digunakan
adalah untuk memerkaya khazanah kesadaran batin manusia agar memiliki
keimanan dan rasa kemanusiaan yang luhur. Ditempuh dengan cara historis
melalui wahyu yang mengisahkan peristiwa masa lalu (peradaban sebelum
Islam). Dari sana, manusia hendaknya mendapat inspirasi positif untuk
membangun kembali peradaban yang lebih segar dan lebih memanusiakan
manusia.
Dalam kasus Surah Al-Burûj, model peradaban lama yang diperlihatkan,
di antaranya, adalah Mesir kuno. Di dalamnya, terdapat kisah Firaun zaman Nabi
Musa (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 152).
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Selain itu, diperlihatkan pula tentang janji (balasan kebaikan) kepada
kaum beriman, dan ancaman (balasan siksaan) kepada kaum kafir. Juga,
penegasan bahwa Allah sebagai pencipta dan pengatur alam raya Maha
Mengetahui pada makar, tipu daya, dan kekejaman orang kafir terhadap
orang Mukmin.
Allah juga bersumpah melalui sejarah masa lalu yang pernah dilalui
orang-orang yang beriman. Mereka disiksa dengan berat, sampai dilemparkan
ke dalam parit penuh kayu bakar. Orang-orang Mukmin dilemparkan ke
dalamnya, tanpa sedikit pun ada rasa belas kasihan. Kekejaman ini dilakukan
dengan rasa senang. Orang-orang Mukmin menerimanya dengan sabar.
Orang-orang Mukmin memercayai Allah akan menyiksa mereka ke dalam api
siksa neraka yang lebih hebat.
Allah menceritakannya untuk meneguhkan hati orang-orang beriman,
memberi harapan kepada orang-orang yang beramal saleh, mendorong
mereka untuk berbuat sabar dan bersungguh-sungguh membela agama. Juga,
untuk mengancam orang-orang kafir bahwa mereka akan tertimpa bencana
seperti golongan mereka sebelumnya (Al-Maraghi, X, t.t.: 116).
Allah, Malaikat, dan Ashab Al-Ukhdud (Ayat 1-9)

   
   
  
         
            
            
           
 
 
(1) Demi langit yang mempunyai gugusan bintang; (2) Dan hari yang
dijanjikan; (3) Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan; (4) Binasa dan
terlaknatlah orang-orang yang membuat parit; (5) Yang berapi (dinyalakan
dengan) kayu bakar; (6) Ketika mereka duduk di sekitarnya; (7) Sedang
mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang

:: repository.unisba.ac.id ::

168

Tafsir Juz ’Amma

beriman; (8) Dan mereka tidak menyiksa orang-orang Mukmin itu melainkan
karena orang-orang Mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa
lagi Maha Terpuji; (9) Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah
Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS Al-Burûj [85]: 1-9)
Penjelasan Ayat

  
  
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. (QS Al-Burûj [85]: 1)
Allah bersumpah dengan langit dan gugusan bintang yang besar (tempat
bintang-bintang), yakni konfigurasi dua belas kelompok bintang-bintang, yang
dilalui peredaran matahari dalam satu tahun, dan peredaran bulan selama
dua puluh delapan hari. Kata al-burûj juga terdapat dalam QS Al-Hijr (15): 16;
QS Al-Furqân (25): 61 (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 107).
Al-burûj, secara etimologis, berarti benteng atau gedung dan gugusan
bintang yang dua belas. Enam gugusan terletak di utara khatulistiwa, dan
enam gugusan lagi di selatan khatulistiwa. Enam gugusan di utara
khatulistiwa ini adalah Aries, Taurus, dan Gemini. Ketiga gugusan dilalui
peredaran matahari, selama tiga bulan pada musim gugur.
Bermula ketika matahari melalui gugusan Aries pada 20 atau 21
Maret, memasuki gugusan Taurus pada 12 atau 13 April, dan terakhir
ketika meninggalkan gugusan Gemini pada 20 atau 21 Juni. Setelah itu,
mulailah bulan-bulan kemarau pada 21 atau 22 Juni, ketika matahari
memasuki gugusan Cancer, lalu berpindah ke gugusan Leo, kemudian ke
Virgo, dan meninggalkannya pada 22 September, mengakhiri musim
kemarau. Sementara, gugusan bintang di sebelah selatan adalah Libra,
Scorpio, dan Sagitarius. Ketiga gugusan ini dilalui matahari selama tiga
bulan, pada musim semi, sejak matahari melintasi gugusan Libra pada 23
atau 24 September, lalu berpindah ke gugusan Scorpio, lalu ke gugusan
Sagitarius. Dan, dengan berakhirnya lintasan matahari di gugusan
Sagitarius, berakhirlah musim semi.
Tiga gugusan lain di selatan khatulistiwa adalah Capricornus,
Aquarius, dan Pisces. Ketiga gugusan ini dilalui gugusan matahari selama
tiga bulan pada musim penghujan, yang bermula sejak matahari melintas
gugusan Capricornus pada 22 atau 23 Desember, lalu naik ke gugusan
Aquarius dan gugusan Pisces serta gugusan terakhir di belahan selatan
khatulistiwa, berakhirlah musim penghujan. Setelah itu, datanglah musim
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gugur kedua ketika matahari melintasi gugusan Aries yang kedua, dan
seterusnya (Abduh, 1993: 110-111)

     
(2) Dan hari yang dijanjikan; (3) Dan yang menyaksikan dan yang
disaksikan 1. (QS Al-Burûj [85]: 2-3)
Allah bersumpah dengan hari kiamat yang telah dijanjikan dan orang
yang menyaksikan hari kiamat itu, Al-Syâhid, yakni makhluk-makhluk yang
hadir pada hari kiamat untuk menerima hisab. Kemahabenaran informasi Allah, sebagaimana diungkapkan di atas, termasuk informasi tentang hari kiamat
dan hari pembalasan. Seandainya manusia berpendapat, kepastian
menemukan “hari pembalasan amal yang sudah dijanjikan” itu merupakan
sesuatu yang tidak dapat dibuktikan (karena masih tersembunyi), maka
sadarlah betapa bintang-bintang yang berukuran besar dan jaraknya dari
bumi memerlukan miliaran tahun cahaya.
Masih sangat banyak yang tersembunyi dari penglihatan dan
pengetahuan modern manusia, sekalipun alat-alat super canggih sudah
digunakan. Sebaliknya, hari yang dijanjikan itu teramat dekat. Begitu
dekatnya, Aku sembunyikan dari pengetahuan manusia, begitu kata Allah
(QS Thâhâ [20]: 15).
Syâhid wa masyhûd adalah semua ciptaan Allah yang terdapat di
alam raya ini, baik yang kebenarannya itu ditemukan oleh manusia
melalui berbagai bukti (empirik), maupun hanya sekadar menggunakan
kemampuan mata telanjang. Sebagian mereka ada yang mampu mentadabbur (merenungkan secara mendalam hakikat pesan)-nya serta
memeroleh manfaat dan makna terdalam dari upaya tersebut, dan
sebagian lagi tidak mampu memeroleh manfaat apa pun (kecuali sekadar
manfaat dunia) (Al-Maraghi, X, t.t.: 117). Seakan-akan, dalam surah
ini, Allah swt. bersumpah dengan seluruh alam dengan klasifikasi yang
sedemikian indah. Ini bertujuan agar manusia memerhatikan keagungan
dan kekukuhannya. Mereka memerhatikan apa-apa yang ada padanya,
berus aha menemukan sesuatu yang tersembunyi darinya, dan
menyiapkan diri untuk masa depannya (Abduh, 1993: 112).

       
(4) Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit; (5) Yang berapi
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(dinyalakan dengan) kayu bakar. (QS Al-Burûj [85]: 4-5)
Mereka akan disiksa karena dosa mereka dan mereka akan mendapat
penderitaan di dunia dan siksa di akhirat.
Kejadian ini terus terjadi di Yaman sampai Najran. Kisah seorang
pemeluk agama Isa a.s. berdakwah kepada kaum yang masih beragama
Yahudi. Ia memberitahu bahwa Allah telah mengutus Isa dengan syariat
baru, mengganti syariat lama (Yahudi). Sebagian kaum ini mau beriman.
Kejadian ini sampai ke telinga raja Dzu Nuwas, raja beragama Yahudi.
Ia segera datang bersama pasukan dari kota Himyar. Ketika orang-orang
itu ditangkap, mereka disuruh memilih Yahudi atau ditangkap. Mereka
dibuatkan parit, lalu dipenuhi kayu bakar, dan dinyalakan. Seseorang yang
beriman dibawa ke parit lalu disuruh memilih. Orang-orang yang gentar
melihat api menyala-nyala itu, dan ketakutan dengan siksaan panasnya,
kembali lagi ke agama Yahudi. Tetapi, orang yang teguh pada agama Nabi
Isa, dan menganggap ringan siksa dunia, karena yakin terhadap pahala
yang telah Allah janjikan, ia bersedia dilemparkan ke dalam api dan ditunggui
sampai binasa (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 158; Al-Maraghi, X, t.t.: 118).
Ashhâb al-ukhdûd adalah orang-orang kafir yang memiliki kekuatan
besar yang menangkap sekelompok orang Mukmin karena keimanannya
yang membuat mereka marah, lalu mereka mendesaknya agar mereka
kufur, orang-orang Mukmin itu menolak. Maka, mereka menggali parit
lalu dipenuhi dengan api, lalu satu-persatu orang Mukmin dilemparkan
ke dalam api tersebut. Mereka duduk-duduk di tepi parit itu menyaksikan
orang-orang terbakar hidup-hidup (Abduh, I, 1993: 113). Allah Swt.
menerangkan besarnya nyala api tersebut secara singkat dengan firmanNya al-nâr dzât al-waqûd, yakni tinggi nyala api tersebut selain akibat
banyak kayu bakarnya, juga jasad manusia yang dimasukkan ke dalamnya.

    
Ketika mereka duduk di sekitarnya. (QS Al-Burûj [85]: 6)
Maksudnya, orang-orang yang membakar kaum Mukmin sambil duduk
mengelilingi parit untuk mengawasi mereka yang disiksa di dalamnya, kelak akan
binasa dan dikutuk Allah (Al-Maraghi, XXX, 1986: 118). Mereka tidak mengedipkan
mata dan tidak memalingkan pandangan, sehingga seakan-akan mereka ingin
melampiaskan luapan hati dengan penyaksikan penyiksaan tersebut. Sikap ini
merupakan suatu puncak kekejaman dan kekerasan (Abduh, I, 1993: 113).
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Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orangorang yang beriman. (QS Al-Burûj [85]: 7)
Orang-orang yang kejam yang memerintahkan membakar orangorang yang beriman hadir dalam penyiksaan itu dan menyaksikan apa yang
dilakukan anak buah mereka.
Ayat ini memberikan gambaran, betapa keras kepalanya mereka dan
betapa dalam kekafiran mereka. Di samping itu, ayat ini ingin
menggambarkan betapa hebat kesabaran orang-orang beriman dan
kesanggupan mereka menahan derita serta keteguhan memegang agama
mereka. Ayat ini juga dapat diartikan bahwa para penyiksa satu dengan
lainnya berlomba bersikap tenang di hadapan rajanya, sehingga tidak punya
rasa belas kasihan kepada orang beriman. Mereka juga akan menyaksikan
apa yang mereka lakukan pada hari kiamat, sebagaimana bersaksinya lidahlidah dan tangan-tangan mereka atas perbuatan mereka (Maraghi, X, 1986:
118; Al-Zuhaili, XXX, 1991: 158).

         
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang Mukmin itu melainkan karena
orang-orang Mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha
Terpuji. (QS Al-Burûj [85]: 8)
Orang-orang kafir menyiksa orang-orang beriman yang semestinya
tidak disiksa, menjadi hak tiap-tiap orang melakukannya dan mengajak
orang lain mengikutinya, yaitu beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Perkasa,
Maha Penakluk, yang patut ditakuti siksaan-Nya, dijauhi hukuman-Nya.
Tuhanlah yang patut diharapkan pahala-Nya dan ditunggu kenikmataNya (Al-Maraghi, 1986, X: 119).

           
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala
sesuatu. (QS Al-Burûj [85]: 9)
Dia-lah yang menguasai langit-langit dan bumi, kepada-Nya-lah semua
urusan, dan siapa yang memiliki sifat-sifat adalah hak (benar-benar) untuk
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diimani dan diesakan, dan Allah Maha Menyaksikan, Maha Mengetahui apa
yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Mukmin, karena tidak ada
yang dapat tersembunyi, Allah melampaui perbuatan mereka.
Jika Allah berkehendak, pasti akan menghalangi mereka untuk menyiksa
orang-orang Mukmin, dan akan memadamkan api dan mematikan mereka.
Tetapi, Allah ingin memberi pahala kepada orang-orang Mukmin karena iman
dan kesabaran mereka, dan akan menyiksa orang-orang kafir karena kekufuran
dan perbuatan mereka (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 109). Tidak ada tempat
menghindar bagi orang-orang yang zalim itu dari kekuasaan-Nya.
Hikmah dan Pesan
Dari penjelasan ayat 1-9, dapat diambil hikmahnya, antara lain:
Pertama, Allah Swt. bersumpah pada langit dan gugusan bintang, yaitu
bintang-bintang yang besar atau tempat-tempat bintang lantaran ada
keterkaitan dengan perubahan-perubahan alam di bumi, seperti empat musim
di bumi dan keterkaitan dengan hari kiamat serta janji-Nya, karena hari kiamat
merupakan hari pemisahan dan (pemberian) pahala di mana hanya Allah
yang menetapkan kepastian hukum. Allah memerlihatkan semua makhlukNya yang agung, dan Dia bersumpah bahwa orang-orang yang membakar
orang-orang yang beriman, terlaknat, dan mereka tidak memeroleh kasihsayang Allah.
Kedua, orang-orang kafir yang menyiksa orang Mukmin akan memeroleh
siksa dari Allah, baik orang-orang kafir pada masa sebelum Muhammad
maupun orang-orang kafir Quraisy.
Ketiga, kisah ini mengandung pelajaran dan peringatan bagi orang
Mukmin agar tetap bersabar ketika mengalami musibah dan ujian karena hal
itu akan ditemukan di setiap zaman. Hal ini dimaksudkan agar orang Mukmin
tidak mudah putus asa, dengan kesabaran orang Mukmin dan berpegang
teguhnya pada kebenaran, pasti Allah akan memenangkan mereka.
Siksa bagi Kafir dan Pahala bagi yang Beriman (Ayat 10-22)
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(10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada
orang-orang yang Mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak
bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka)
yang membakar; (11) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar; (12) Sesungguhnya azab
Tuhanmu benar-benar keras; (13) Sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan
(makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali); (14) Dia-lah yang
Maha Pengampun lagi Maha Pengasih; (15) Yang mempunyai ‘Arsy, lagi Maha
Mulia; (16) Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya; (17) Sudahkah
datang kepadamu berita kaum-kaum penentang; (18) (Yaitu kaum) Firaun
dan (kaum) Tsamud? (19) Sesungguhnya orang-orang kafir selalu
mendustakan; (20) Padahal, Allah mengepung mereka dari belakang mereka;
(21) Bahkan, yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia; (22)
Yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfûzh. (QS Al-Burûj [85]: 10-22)
Penjelasan Ayat

          
          
        
(10) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orangorang yang Mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak
bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka)
yang membakar; (11) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar. (QS Al-Burûj [85]: 10-11)
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Kedua ayat ini dalam bentuk yang diametral sangat bertentangan dan
berlawanan. Kelompok pertama menerima siksa yang amat pedih karena
kekufuran dan aniaya yang mereka lakukan terhadap orang-orang Mukmin.
Kelompok kedua memeroleh pahala surga sumber segala kenikmatan karena
ketaatan dan kesabaran mereka dalam beriman dan berislam (Al-Zuhaili, XXX,
1991: 161-162).

          
   
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orangorang yang Mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak
bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab
(neraka) yang membakar. (QS Al-Burûj [85]: 10)
Sesungguhnya, orang-orang yang membakar orang-orang beriman,
laki-laki maupun perempuan, dan tidak melepaskan mereka untuk menikmati
kebebasan dalam beragama, atau tidak berhenti berusaha memalingkan
orang-orang Mukmin dari agamanya adalah para pelaku kejahatan. Jika mereka
tidak bertaubat dari perbuatan jahat mereka dan dari kekufuran mereka,
kebanyakan para mufassirin sepakat bahwa mereka akan menerima azab
dua lipat ganda: neraka Jahanam dan neraka yang membakar (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 162; Al-Razi, XXX, 1990: 90-91; Al-Maraghi, t.t.: 102-103; AlQasimi, XXX, 1997: 6118-6119). Sebenarnya, kata “membakar” setelah
Jahanam sebagai penegas saja, karena tidak ada neraka yang tidak membakar,
sebab arti nâr itu sendiri adalah api, dan api memiliki sifat membakar.

 ....   
Sesungguhnya, orang-orang yang mendatangkan cobaan …. (QS Al-Burûj
[85]: 10)
Menurut Al-Alusi, kalimat Inna al-ladzîna fatanû menjelaskan hukum
tersebut berlaku khusus bagi ashhâb al-ukhdûd jika melihat peristiwa yang
terjadi. Tetapi, juga berlaku umum. Artinya, siapa saja yang berbuat sama
(seperti ashhâb al-ukhdûd) akan menerima siksa serupa. Pangkal utama fitnah
adalah bencana dan ujian, yakni orang-orang kafir menguji orang-orang yang
beriman dengan membakar mereka.
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Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang
saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah
keberuntungan yang besar. (QS Al-Burûj [85]: 11)
Allah menjanjikan (pahala) bagi orang-orang beriman berupa surga
yang merupakan keberuntungan yang amat besar, karena kesabaran mereka
dalam menerima ujian dan siksaan demi memertahankan keimanan mereka.
Dalam surga, mengalir di bawah istana sungai-sungai yang tidak berubah
rasa, bau, dan warnanya, susu, arak yang lezat untuk diminum1, sungai-sungai
madu yang jernih (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 163-164). Itulah pahala yang besar.

 
         
(12) Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras; (13) Sesungguhnya
Dia-lah yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya
(kembali) 2 (QS Al-Burûj [85]: 12-13)
Allah menciptakan makhluk, kemudian mematikan mereka, lalu
menghidupkan kembali di akhirat untuk memberi balasan kepada mereka
pada hari akhirat (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 123). Menurut Ibnu ‘Abbas, penghuni
neraka Jahanam akan dimakan api hingga menjadi debu; lalu mereka
dihidupkan kembali sebagai makhluk baru untuk menerima siksa kembali,
demikian hukuman itu terus berjalan berulang-ulang.
Allah memiliki sifat Mubdi”, dalam arti memulai kehidupan dengan
kebaikan, dan jadilah Mu’îdu, dengan mengulang-ulang kebaikan itu hingga
kematian/menjemput manusia (Shihab, I, 1998: 277).

   
Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. (QS Al-Burûj [85]: 14)
Ghafûr, Maha Pengampun atas dosa dan kesalahan manusia (Hamka,
1982, XXX: 108) Allah memiliki sifat Al-Ghaffâr, karena memberi kesan bahwa
Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi hamba-Nya untuk bermohon. Bahkan,
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secara tegas dinyatakan, Allah mengajak ke surga dan pengampunan-Nya (QS
Al-Baqarah, [2]: 221). Allah bahkan menyiapkan situasi kejiwaan yang dapat
mengantar manusia meraih pengampunan (QS Âli Imrân, [3]: 133). Ghaffâr
diartikan pula menutupi aib di akhirat. Ia Maha Pengampun mencakup orangorang yang bermohon maupun yang tidak bermohon, kecuali yang
menyekutukan-Nya (QS Al-Nisâ` [4]: 48 dan 116; Shihab, 1998: 170-171).
Sebuah Hadis Qudsi menyatakan, “Hamba-Ku, seandainya engkau
datang kepada-Ku membawa hampir sebanyak isi bumi dosa, Aku akan
datang menyambutmu dengan seisi bumi maghfirah (ampunan), selama
engkau tidak menyekutukan Aku (dengan sesuatu)” (HR Al-Tirmidzi melalui
Anas Ibnu Malik) (Shihab, 1998: 172).
Al-Wadûd, Ia sangat mencintai orang-orang yang taat. Kecintaan
Allah kepada makhluk akan diperlihatkan melalui kemuliaan, berbagai
kenikmatan dan berbagai macam kebaikan yang diberikan di dunia hingga
akhirat (Al-Razi, XXX, 1990: 92).

  
Yang mempunyai ‘Arsy, lagi Maha Mulia. (QS Al-Burûj [85]: 15)
Dzu al-Arsyi al-Majîd, yang memiliki ‘Arsy yang menguasainya dan
menciptakannya. ‘Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar yang menunjukkan
kemuliaan Allah (Al-Razi, XXX, 1990: 92).


   
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Burûj [85]: 16)
Fa’âlul limâ yurîd, Dia memiliki keinginan yang mutlak, berbuat sesuai
kehendak dan pilihan-Nya secara azali dan kekal (Quthub, 1967: 115)
Kemudian, Allah mengingatkan orang-orang kafir dan lainnya, di
samping menghibur hati Nabi Saw. melalui penuturan kisah Firaun dan kaum
Tsamud sebagai generasi awal dan akhir dari orang-orang yang kafir.

     
   
(17) Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang; (18) (Yaitu
kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud? (QS Al-Burûj [85]: 17-18)
Ayat ini dimulai dengan pertanyaan untuk mengingatkan kejadian itu.
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Yang dimaksud tentara-tentara ialah kekuatan yang tersusun, organisasi yang
teratur. Bukan saja Firaun dan Tsamud, yang lain pun demikian pula halnya.
Dengan tentara yang kuat dan teratur, mereka mencoba menantang dan
melawan kebenaran yang dibawa para Rasul dan Nabi. Ada kaum ‘Ad,
penduduk Sadum dan Ghamurah, Madyan dan Ashhab Al-Aikah (Hamka, XXX,
1982: 110). Apabila seseorang yang berakal, niscaya ia akan tahu tentang
sunnah Allah pada makhluk-Nya. Maka, apabila orang-orang yang mengingkari
keberadaan Muhammad Saw. telah memerhatikan perilaku orang-orang
sebelum mereka, menghayati keadaannya, lalu mempelajari apa-apa yang
menjelaskan keberadaannya, bila baik mereka terima, dan bila buruk mereka
tolak. Tetapi, tidak seorang pun dari mereka melakukan hal itu. Bahkan
orang-orang kufur itu senantiasa berbohong, yakni mereka tenggelam dalam
keinginan berbohong, sehingga mereka terselimuti dan terjerat olehnya, hingga
tidak ada lagi kesempatan untuk berpikir atau mengangan-angankannya.
Keadaan ini baru berakhir setelah mereka dibinasakan (Abduh, XXX, 1993:
118). Mereka semua akhirnya akan menemui kehancuran seperti yang
dilakukan juga oleh ashhâb al- ukhdûd.
Allah mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir dan perilakunya sama
saja di setiap zaman.

     
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. (QS Al-Burûj [85]: 19)
Kenyataan yang terjadi bahwa orang-orang musyrik Arab selalu
mendustakan kenabian (Muhammad) dan tidak pernah mengambil pelajaran
dari orang-orang kafir terdahulu yang telah Allah binasakan.
Setelah Allah tenteramkan hati Rasulullah Saw. dengan cerita-cerita
tadi, Allah menguatkan kembali dengan cara-cara yang lain, firman-Nya:

    
Padahal, Allah mengepung mereka dari belakang mereka. (QS AlBurûj [85]: 20)
Bagaimana pun gagah perkasa mereka sebagaimana Firaun dan
Tsamud, bahkan mereka memiliki peradaban yang tinggi. Namun, secara sadar
atau tidak, sejak mereka melangkah, sebenarnya Allah telah mengepung
mereka dari kiri-kanan, atas-bawah, dan muka-belakang. Salah satunya adalah
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maut, kematian, karena manusia tidak dapat lari dari kematian. Apabila
berlawanan iman dengan kufur, maka kufurlah yang akan binasa (Hamka,
XXX, 1982: 110).

    
Bahkan, yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia (QS AlBurûj [85]: 21)
Bahkan yang mereka dustakan adalah Al-Quran yang mulia. Mereka
memandang Al-Quran sebagai syair dan sihir. Padahal, Al-Quran maha
sempurna dari segi susunan bahasa, makna yang dikandung, dan berbagai
manfaat dapat diperoleh darinya (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 168).
Konsepsi Islam tentang wahyu disebut tanzîl (turun), sebuah
metafora fundamental, karena umat manusia yang berpandangan vertikal
diundang untuk menuju Tuhan, transendensi (Arkoun, 1994: 31).
Ide-ide di balik ayat-ayat yang berkenaan dengan penutupan hati
manusia oleh Allah tampak sebagai hukum psikologis. Jika seorang
manusia sekali melakukan kebaikan atau kejahatan, kesempatan
mengulangi perbuatan yang serupa semakin bertambah, dan untuk
melakukan perbuatan yang berlawanan semakin berkurang. Dengan
terus menerus melakukan kebajikan atau kejahatan, seorang manusia
hampir tidak dapat melakukan perbuatan yang berlawanan, bahkan untuk
sekadar memikirkannya sedemikian rupa, sehingga jika manusia
melakukan kejahatan, hati dan matanya akan “tertutup”. Tetapi, jika
manusia melakukan kebajikan, ia akan mendapatkan kekukuhan jiwa
yang tidak dapat dipengaruhi setan (Rahman, 1979: 30).
Walaupun demikian, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan
kebiasaan psikologis, betapa pun kuat pengaruhnya, tidak boleh
dipandang sebagai determinan-determinan yang mutlak. Bagi tingkah
laku manusia, tidak ada keterlanjuran yang tak dapat diperbaiki. Taubat
dapat mengubah seseorang yang benar-benar jahat menjadi teladan
kesalehan meski hal ini jarang terjadi seorang manusia yang merupakan
teladan kesalehan (bahkan seorang Nabi) bisa saja berbuat kekeliruan.

   
Yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfûzh. (QS Al-Burûj [85]:22)
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Lauh Mahfûzh adalah lauh yang terpelihara, Al-Quran sendiri Qadîm,
kebenarannya kekal tidak terpengaruh ruang dan waktu (Hamka, XXX, 1982:
110). Sesuatu yang dengannya Allah menyampaikan berita (media komunikasi
Allah), dan padanya Allah memuat kitab-Nya dan hakikat Lauh Mahfûdz itu
tidak diberitahukan kepada kita. Hanya sebatas pengetahuan bahwa Lauh
Mahfûzh itu adalah Lauh Allah Yang Maha Ada dan Maha Benar yang memuat
makna-makna Al-Quran, dan keputusan-ketentuannya yang mulia yang tidak
akan mendatangkan kebatilan dan kesalahan. Tidak ada perkara yang benar
kecuali yang sesuai dengannya, dan tidak ada perkara yang batil kecuali yang
menyalahinya. Tidak ada yang kekal kecuali yang tertulis padanya dan tidak
ada yang akan sirna (Abduh, XXX, 1993: 119).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Allah menggambarkan dua kelompok makhluk-Nya yang amat
berbeda. Di satu sisi, ada orang yang berdosa karena menyiksa
orang yang beriman. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang begitu
taat kepada Allah sekalipun ia harus menanggung risiko dan
konsekuensi keimanannya. Kedua perbuatan ini masing-masing
memeroleh imbalan dari Allah, siksa yang diberikan dikenal sebagai
al-Wa’îd, sedangkan pahala yang diberikan dikenal sebagai alWa’du. Atas kemurahan dan kasih sayang Allah, Ia tetap membuka
pintu taubat kepada mereka yang durhaka berbeda dengan
keputusan Allah yang diberlakukan kepada iblis dan setan yang tidak
terbuka lagi pintu taubat.
Allah dengan kemahakuasaan-Nya dapat berbuat apa saja yang
Dia kehendaki dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi
kehendak-Nya. Tetapi, yang patut kita yakini bahwa Allah tidak
pernah akan mengingkari janji-Nya. Artinya, kewajiban kita adalah
menaati semua aturan dan menjauhi semua larangan-Nya, pasti
Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Dia tidak
pernah berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya meski Maha Kuasa.
Bahkan, sifat Allah Maha Sempurna, dan sarat dengan berbagai
kebaikan dan kemuliaan yang senantiasa diberikan kepada hambaNya bahwa ketetapan Allah akan berlaku sepanjang zaman.
Mengkaji peristiwa yang menimpa ashhâb al-ukhdûd dan para
sahabat Nabi Saw., tidak hanya sekadar membaca sejarah, tetapi
harus dapat menjadi bahan renungan dan motivasi untuk berjuang
lebih baik dan tahan uji, sabar dalam menerima berbagai cobaan
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karena beserta kesulitan itu akan datang kemudahan. Ketika manusia
itu lemah, maka setan menjadi kuat dan sebaliknya.
***

Catatan Akhir
1

Fisikawan W. Heisenberg dan John A. Wheeler berteori bahwa setiap pengamatan akan
memengaruhi apa yang diamati. Terlebih bila itu menyangkut objek sangat kecil partikel
sub-atom. Berkas photon dari cahaya yang disorotkan dalam pengamatan akan mengubah
keadaan dan perilaku elektron, sehingga yang bisa disimpulkan hanyalah prinsip
ketidakpastian. Lebih lanjut Eugene Wigner dan Jack Sarfatti berteori bahwa kesadaran
pikiran manusia, sang pengamat selalu memengaruhi struktur materi yang diamati. Baik
menyangkut benda-benda sangat kecil maupun galaksi di ruang angkasa. Maka, jadilah
sang pengamat/yang menyaksikan, dan yang disaksikan saling berpartisipasi dalam seluruh
gejala alam. Ahli biologi Rupert Sheldrake, berteori bahwa pandangan mata, walaupun
dari arah belakang, bisa dirasakan oleh orang yang dipandang. ( Michael Talbot, Mysticism and The New Physics, Bantam Books Inc. New York, U.S., 1981)

2

Teori big-bang menyebutkan bahwa kejadian alam semesta diawali dentuman besar 15
miliar tahun yang silam. Sejak itu, alam mengembang terus sampai tidak terbatas. Teori
big-crunch mengatakan bahwa pada batas tertentu daya kembang alam habis dan dia
menyusut kembali dan akhirnya sampai pada titik singularitas seperti semula. Model alam
semesta berulang-ulang, oscillating-universe atau cyclic-universe, mengemukakan bahwa
setelah big-crunch, alam semesta meledak lagi dan mulai mengembang. Demikian berulangulang terus menerus, dan dalam proses pengulangan itu alam memeroleh hukum entropi.
(Habara Yoshinobu, Cyclic Universe a la String Theory, Osaka University, Japan, 2005)
memberi peringatan. Namun demikian, peringatan yang akan mendapat perhatian adalah
yang sesuai dengan keadaan mad’û-nya, yaitu kesiapan untuk berubah (kondisi internal
mad’û) yang berjalin dengan upaya dakwah yang sesuai (kondisi eksternal yang
diupayakan da’i).
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Surah Al-Thâriq

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Thâriq yang diambil dari sumpah Allah pada
ayat pertama, berbunyi wa al-samâi wa al-thâriq. Kata al-thâriq bermakna
sesuatu yang datang di malam hari. Kemudian ditafsirkan sebagai bintang
yang bercahaya. Dinamakan demikian karena cahaya bintang tersebut
menembus kegelapan malam. Ayatnya berjumlah tujuh belas.
Latar dan Konteks
Surah Al-Thâriq termasuk surah Makkiyyah, karena turun di Mekah
sebelum Rasul Saw. berhijrah ke Madinah (Al-Baidhawi, V, t.t.: 476). Secara
historis, ada kaitannya dengan tokoh Quraisy yang mendustakan hari kiamat.
Menurut Al-Thabari, surah ini mengingatkan orang Quraisy yang mendustakan
hari akhirat (Al-Thabari, XXX: 143).
Hubungan Surah Al-Thâriq dengan surah-surah sebelumnya, antara
lain:
(1)
Dalam surah ke-85 (Al-Burûj), Allah Swt. bersumpah dengan langit yang
mempunyai gugusan bintang, maka pada surah ini Allah bersumpah
dengan bintang yang bercahaya. Awal kedua surah tersebut sama-sama
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berisi sumpah dengan benda angkasa agar umat manusia bukan hanya
mengetahui alam yang dapat dilihat di bumi, tapi juga di ruang angkasa.
Pada Surah Al-Burûj diungkap contoh orang yang tidak percaya pada
hari kiamat seperti Ashhâb Al-Ukhdûd, maka pada surah ini dikemukakan
kepastian tentang terjadinya hari yang mereka bantah.
Pada Surah Al-Burûj dikemukakan bahwa Al-Quran terdapat di Lauh
Mahfûzh, maka pada surah ini ditegaskan tetang fungsi Al-Quran
diturunkan dari tempat tersebut untuk memisahkan antara hak dan batil.

Substansi Surah
Surah yang diawali dengan sumpah Allah Swt. menyebut langit dan
benda angkasa lainnya ini memberikan dorongan agar manusia memerhatikan
alam luas. Disambung dengan penegasan asal manusia diciptakan, agar
mereka mengkaji diri. Kemudian, disambung ungkapan, hari berbangkit pasti
terjadi. Jika Allah Swt. dengan mudah menciptakan, maka mudah pula
menghancurkan, seperti mudahnya membangkitkan kembali. Tidak sepatutnya
manusia meragukan tentang hari kiamat, karena dipercaya atau tidak, hari
itu bakal terjadi. Untuk menyiapkan diri menghadapi kejadian yang pasti, setiap
manusia memerlukan pedoman hidup yang benar. Al-Quran diturunkan sebagai
pedoman hidup manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana
pula yang salah. Pendirian setiap Mukmin mesti berpegang pada Al-Quran
walau orang kafir berbuat makar. Allah akan memberi balasan yang setimpal
terhadap mereka.
Manusia Diciptakan dan Dibangkitkan (Ayat 1-10)
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(1) Demi langit dan yang datang pada malam hari; (2) Tahukah kamu
apakah yang datang pada malam hari itu? (3) (yaitu) bintang yang
cahayanya menembus; (4) Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada
penjaganya; (5) Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah
dia diciptakan? (6) Dia diciptakan dari air yang dipancarkan; (7) Yang
keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan;
(8) Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa untuk mengembalikannya
(hidup sesudah mati); (9) Pada hari ditampakkan segala rahasia; (10)
Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak
(pula) seorang penolong. (QS Al-Thâriq [86]: 1-10)
Penjelasan Ayat

 
  
Demi langit dan yang datang pada malam hari. (QS Al-Thâriq [86]: 1)
Al-Samâ` atau langit adalah segala sesuatu yang terdapat di kawasan
atas manusia, sering disebut angkasa raya. Al-Thâriq berasal dari kata tharaqa
– yathruqu – tharaqan mengandung arti “bila muncul di kegelapan malam
(Su’ud, IX, t.t.: 140. Kata Al-Wahidi, segala yang datang di malam hari biasa
disebut Thâriq (Wahidi, II, t.t.: 1192). Allah Swt. bersumpah dengan langit
dan benda angkasa lainnya untuk menarik perhatian hamba-Nya (Al-Maraghi,
XXX, t.t.: 111). Ia telah menciptakan makhluk menakjubkan. Umat manusia
jangan hanya menakjubi alam dan jagat raya, tapi hendaklah mengagungkan
Penciptanya. Di balik keindahan dan kemegahan alam, ada Sang Pencipta
yang Maha Dalam, dan patut diagungkan.

    
Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? (QS Al-Thâriq
[86]: 2)
Allah Swt. mengetuk hati hamba-Nya agar lebih memerhatikan
hakikat Al-Thâriq. “Tahukah kamu apa sebenarnya Al-Thâriq itu?” demikian
firman Allah. Dengan nada pertanyaan semacam ini, manusia diharapkan
tertarik memerhatikan alam yang belum diketahui hakikatnya. Pertanyaan
semacam ini juga berfungsi sebagai ungkapan betapa pentingnya Al-Thâriq
itu.
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(Yaitu) bintang yang cahayanya menembus. (QS Al-Thâriq [86]: 3)
Setelah Allah Swt. bertanya tentang apa yang dimaksud Al-Thâriq, ayat
ini menjelaskan pengertian “sifatnya”. Perkataan al-najmu bisa bermakna
bintang secara umum, bisa juga bermakna bintang al-tsurayya yang bersinar
di malam hari. Sedangkan al-nâqib berasal dari kata naqaba – yanqubu naqaban, yang berarti menembus (Manzhur, I, t.t.: 240).
Bintang Al-Thâriq disifati demikian karena al-mudhî` cahayanya tampak
di malam hari, sehingga dapat menembus kegelapan (Al-Baidhawi, V., t.t.:
476). Memerhatikan sifat bintang, yang dijadikan sumpah Allah Swt. ini dapat
difahami sebagai bintang tertentu, bukan yang umum. Bintang yang cahayanya
menembus kegelapan, sehingga sinarnya dapat dijadikan petunjuk di daratan
maupun di lautan, hanyalah al-tsurayya. Bintang ini juga bisa memberi isyarat
para ahli untuk memperkirakan cuaca dan hujan (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 110).
Namun, menurut Hasan, al-najmu al-tsâqib mencakup segala bintang
yang bercahaya yang tampak di malam hari menembus kegelapan. Tidak
terbatas bintang tertentu.
Terdapat tiga pendapat tentang yang dimaksud bintang pada ayat ini:
(1) Bintang Zuhal yang berada di langit ketujuh yang tidak ada bintang lain
selainnya, sebagaimana dikemukakan Ibnu Abbas; (2) al-tsurayya,
sebagaimana dikemukakan Ibnu Zaid; dan (3) Nama jenis bintang Al-Thâriq,
sebagaimana dikemukakan Ali Al-Naisaburi (IX, t.t.: 81). Dengan disebutkannya
berbagai benda langit, selayaknya manusia semakin yakin akan keesaan
Allah Swt. Tidak mungkin alam jagat raya yang sangat luas tersebut terjadi
begitu saja tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya (Al-Jauziyah, I,
t.t.: 63). Allah Swt. bersumpah dengan ciptaan-Nya yang menakjubkan ini
untuk mendapat perhatian manusia tentang apa yang akan disampaikan-Nya.
Allah menyebutkan sasaran sumpah-Nya, dengan firman-Nya:

     
  
Tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya. (QS Al-Thâriq [86]: 4)
Ayat ini merupakan jawaban terhadap sumpah yang ditegaskan pada
ayat sebelumnya (Al-Su’ud, IV, t.t.: 404). Dengan demikian yang mesti
mendapat perhatian manusia adalah adanya penjaga bagi setiap diri. Tidak
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ada satu jiwa pun yang lepas dari penjaganya. Menurut ulama Kufah, perkataan
in pada ayat ini berfungsi menyangkal yang berarti tidak ada, sedangkan
huruf lam pada lammâ bermakna illâ (kecuali), sehingga maknanya adalah
mâ kullu nafsin illâ’alaihâ hâfizh (tidak ada satu jiwa pun kecuali ada
penjaganya) (Al-Tsa’alabi, IV, t.t.: 402). Namun, ada juga yang berpendapat
bahwa perkataan in pada ayat ini dari inna (sesungguhnya), dan sedangkan
huruf lam pada lammâ berfungsi penguat, sehingga maknanya innahû kullu
nafsin la’alaihâ hâfizh (sesungguhnya setiap jiwa ada yang menjaganya) (AlNasafi, IV, t.t.: 330).
Apa yang dimaksud yang menjaga itu? Menurut Ibnu Abbas, maksudnya
adalah malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala ucap, sikap,
dan perbuatan manusia, sebagaimana dikemukakan Ibnu Abbas. Dalam riwayat
lain, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini dengan kullu nafsin ‘alaihâ hafazhatan
min al-malâikah, pada setiap individu terdapat penjaga dan pemelihara
(malaikat) (Al-Thabari, XXX, t.t.: 143).
Menurut Qatadah, segala perbuatan manusia, baik dan buruknya, tidak
lepas dari pengawasan serta pencatatan Malaikat yang selalu mendampinginya
(Al-Jauzi, IX, t.t.: 82). Menurut Al-Nasafi hâfizh yang diterangkan ayat ini
adalah yang menjaga manusia dari berbagai hal yang membahayakan atau
mengawasi amal dan ajal. Namun, ada yang berpendapat bahwa yang menjaga
itu adalah Malaikat pencatat amal (Al-Nasafi, IV, t.t.: 330). Dalam ayat lain,
Allah Swt. berfirman, yang artinya:
Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS
Al-Ra’du [13]: 11)
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 177) mengutip pernyataan Abu Umamah yang
meriwayatkan hadis tentang adanya seratus enampuluh malaikat penjaga
pada setiap Mukmin, sehingga bebas dari gangguan setan. Namun, hasil
penelitian Haitsami (VII, t.t.: 209), menyatakan hadis tersebut dha’if (lemah).
Dalam sanad-nya, terdapat nama Ghafir Ibnu Ma’dan yang dianggap dha’if
oleh para ahli hadis.
Selanjutnya, Allah mengingatkan manusia tentang awal penciptaannya
agar menjadi bukti akan dibangkitkan setelah kematiannya.
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Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah dia diciptakan? 1 (QS
Al-Thâriq [86]: 5)
Setelah manusia disuruh menafakuri langit dan bintang-bintang, ayat
ini lalu memerintahkan manusia untuk memerhatikan asal-usul dirinya. Dengan
demikian, manusia bukan hanya memerhatikan alam makro yang luas, tapi
juga alam mikro yang terdapat pada dirinya. Perhatian pertama ditujukan
pada asal-usul diri. Dalam ayat ini ditandaskan, sudahkan manusia memikirkan
dan menyadari asal-usul kejadiannya? Dari apa mereka diciptakan?

    
Dia diciptakan dari air yang terpancar. (QS Al-Thâriq [86]: 6)
Ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang tercantum pada
ayat sebelumnya. Dengan metode tanya-jawab semacam ini, pembaca akan
lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Dari apa manusia diciptakan?
Dari air yang terpancar. Air yang terpancar adalah sperma pria ketika ejakulasi
dalam hubungan suami istri, yang kemudian bercampur dengan sel telur
wanita. Rincian proses kejadian manusia dijelaskan dalam berbagai ayat dan
hadis. Firman-Nya, yang artinya:
(12) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah; (13) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim); (14) Kemudian air mani itu
Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk
yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucil Allah, Pencipta yang paling baik. (QS
Al-Mu’minûn [23]: 12-14).

     
 
Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (QS Al-Thâriq [86]: 7)
Kemudian dijelaskan dari mana asal usul air mani itu dihasilkan, ternyata
dari antara tulang sulbi dan dada. Dalam hadis dijelaskan tentang berapa
lama proses antara air mani hingga menjadi janin. Perhatikan hadis berikut,
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Diriwayatkan dari Zaid Ibnu Wahab, dari Abdullah yang berkata, “Telah
menyampaikan hadis pada kami, Rasul Saw. yang benar dan dibenarkan,
sesungguhnya individu kamu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya
empat puluh hari, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi
mudghah selama itu pula, kemudian diutuslah malaikat meniupkan ruh
padanya. Diperintahlah untuk menuliskan empat kalimat, yaitu rezekinya,
ajalnya, amalnya, dan bahagia atau susahnya. Demi Zat yang tiada Tuhan
selain-Nya, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga,
sehingga jarak antara dia dengan surga itu sehasta, kemudian lewat atasnya
ketetapan yang tertulis, maka beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah
ia ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang beramal amalan ahli neraka
hingga antara dia dengan neraka jarak sehasta, lewatlah ketetapan yang
tertulis itu, kemudian beramal amalan ahli surga, maka masuklah ia ke surga.
Ahmad (164-241H), Al-Bukhari (194-256H), Muslim (206-261H), Al-Tirmidzi
(209-279H) Al-Bayhaqi (384-458H). (Redaksi yang dikutip di sini adalah riwayat
Muslim).

    
Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup
sesudah mati). (QS Al-Thâriq [86]: 8)
Dengan mengetahui asal-usul diri diciptakan, seharusnya manusia
semakin yakin akan terjadinya saat dibangkitkan setelah mati. Bukankah Allah
Swt. sangat mudah menciptakan manusia, dari cairan yang hina menjadi
makhluk hidup seperti manusia. Jika Allah Swt. sangat mudah menciptakan
sesuatu yang asalnya tiada, tentu akan lebih mudah lagi menghidupkan kembali
yang sudah mati. Dalam ayat lain ditegaskan, artinya:
(77) Dan apakah manusia tidak memerhatikan bahwa Kami menciptakannya
dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata; (78)
Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya,
ia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah
hancur luluh?” (79) Katakanlah, “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang
menciptakannya yang pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala
makhluk. (QS Yâsîn [36]: 77-79)
Dengan nada bertanya, ayat ini memperingatkan manusia yang
meragukan hari kebangkitan. Bukankah Allah Swt. yang menciptakan manusia
dari setitik air yang tidak berdaya? Mengapa tatkala sudah berdaya berani
menentang? Alangkah sombongnya manusia yang tidak mau tunduk pada aturan
Ilahi. Alangkah bodohnya manusia yang masih meragukan kekuasaan Allah
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untuk membangkitkan mereka kembali di akhir nanti. Hari akhir adalah sutau
kepastian yang tidak terelakkan oleh siapa pun.

   
Pada hari ditampakkan segala rahasia. (QS Al-Thâriq [86]: 9)
Setelah ditegaskan bahwa hari berbangkitnya manusia pasti terjadi,
pada ayat ini dijelaskan tentang bagaimana sifat kejadian tersebut. Saat
itu, segala rahasia akan ditampakkan. Tidak ada manusia yang bisa
menyembunyikan amal yang dijalankannya selama hidup di dunia. Allah Swt.
berfirman, yang artinya:
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan
mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu
mereka usahakan. (QS Yâsîn [36]: 65).
Tegasnya, rahasia amal akan diungkap oleh pelakunya masing-masing.
Tidak akan ada manusia yang mampu merahasiakan, karena tangan dan kaki
mereka memerlihatkan bukti.

      
Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak
(pula) seorang penolong. (QS Al-Thâriq [86]: 10)
Di akhir nanti, manusia tidak mempunyai kekuatan apa pun untuk
membela diri, apalagi membela orang lain, dari balasan yang Maha Adil sesuai
perbuatannya. Ayat ini menjadi dalil bahwa hukum di akhirat kelak berbeda
dengan di dunia. Di dunia, manusia bisa saja mengelak atau menyembunyikan
kesalahan. Bisa saja manusia membantah apa yang telah diperbuatnya di
depan hakim. Hakim di dunia memiliki pengetahuan dan kemampuan terbatas,
tidak bisa menembus hati manusia. Di akhirat kelak, hakimnya langsung Allah
Swt., yang tidak memerlukan saksi atau bukti lain. Setiap manusia
mengungkapkan rahasia dirinya sendiri. Jika setiap individu membuka rahasia
amal sendiri, bagaimana bisa terbantahkan.
Hikmah dan Pesan
(1)

Allah Swt., bersumpah dengan langit dan bintang-bintang bercahaya
bahwa setiap orang/jiwa memiliki penjaga yang memelihara rezekinya,
amal dan ajalnya.
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Penjelasan awal penciptaan manusia dari mani hingga sempurna
kejadiannya, merupakan bukti akan kemungkinan dibangkitkan manusia
dan kembali kepada Allah Swt. Allah menciptakan mereka (manusia)
dari tidak ada menjadi ada, maka Dia tentu sanggup dan kuasa untuk
membangkitkannya lagi dan memberi balasan atas amalannya.
Pada hari kiamat, manusia tidak memiliki kekuatan, baik dari dalam
maupun luar dirinya (penolong). Ini memberi pesan bahwa kekuatan
dalam dirinya akan hilang. Demikian pula orang yang berpengaruh di
dunia karena biasanya bergantung kepada pembantu atau penolong
mereka, akan kehilangan semua itu.

Sumpah atas Kebenaran Al-Quran (Ayat 11-17)

              
                         
                    
(11) Demi langit yang mengandung hujan; (12) Dan bumi yang mempunyai
tumbuh-tumbuhan; (13) Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang
memisahkan antara yang hak dan yang batil; (14) Dan sekali-kali bukanlah
dia senda gurau; (15) Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu
daya yang jahat dengan sebenar-benarnya; (16) Dan Aku pun membuat
rencana (pula) dengan sebenar-benarnya; (17) Karena itu beri tangguhlah
orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
(QS Al-Thâriq [86]: 11-17)
Penjelasan Ayat

    
Demi langit yang mengandung hujan. (QS Al-Thâriq [86]: 11)
Langit pada ayat ini disebut dzât al-raj’i yang menunjukkan fungsi alat
mengembalikan. Maksud kalimat ini adalah langit sebagai sumber hujan.
Perkataan al-raj’i sebenarnya berasal dari kata raja’a – yarji’u , yang berarti
kembali. Hujan disebut demikian karena hakikatnya air yang jatuh itu berasal
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dari bumi kemudian kembali lagi (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 180). Hal ini memberi
isyarat agar umat manusia jangan menganggap air hujan yang jatuh itu berasal
dari luar bumi. Pada awal ayat, Allah bersumpah dengan langit, yang ada
berkaitan dengan bintang bercahaya. Pada ayat ini, sumpah Allah Swt. dengan
langit berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi. Hal ini memberi bimbingan
agar manusia tidak hanya memerhatikan alam sekitar dan diri sendiri, tetapi
juga keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Apa keterkaitan antara
langit dan bumi, apa pula keterkaitan antara manusia dengan kedua ciptaan
Allah itu? Langit dalam ayat ini sebagai sumber turunnya hujan. Pentingnya
hujan sudah tidak diragukan lagi untuk kehidupan.

    
Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. (QS Al-Thâriq [86]: 12)
Seperti sumpah sebelumnya, sumpah ini pun berfungsi memperingatkan
manusia agar memerhatikan alam yang dijadikan sumpah oleh Allah Swt.
Bumi sebagai subjek sumpah Allah pada ayat ini disebut sebagai sumber
tumbuhan. Dengan demikian, manusia dituntut memelajari alam. Bukan hanya
tahu tentang apa langit, bintang, bumi, hujan, dan tumbuhan. Mansuia dituntut
memahami tentang bagaimana kejadiannya, apa hakikat kejadian alam
tersebut, dan untuk apa Allah Swt. menciptakannya, serta bagaimana cara
memanfaatkannya.

      
Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang
hak dan yang bathil. (QS Al-Thâriq [86]: 13)
Setelah pada ayat sebelumnya diungkap fasilitas hidup manusia, ayat
ini menegaskan tentang pedoman bagaimana memanfaatkan apa yang
dianugerahkan Allah Swt. tersebut. Pedoman yang mesti dijadikan aturan
hidup adalah Al-Quran, yang membedakan antara yang benar dan yang bathil.
Di samping itu, pada ayat sebelumnya diungkap kejadian manusia dan
kepastian akan kembali di akhir nanti. Manusia di akhir nanti akan
mempertangungjawabkan amalnya yang telah mereka lakukan di dunia. Timbul
pertanyaan, bagaimana caranya agar di akhirat kelak manusia dapat
mempertanggungjawabkan amal secara mudah dan menuai hasil yang
membahagiakan? Jawabannya adalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup.
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Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. (QS Al-Thâriq [86]: 14)
Untuk itu, jangan sampai manusia menganggap Al-Quran sebagai
mainan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mutlak benar, yang menjamin
memberikan bimbingan ke arah kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ali
Ibnu Abi Thalib menerangkan bahwa ia mendengar Rasul Saw. bersabda:
Ingatlah bakal terjadi fitnah. Saya (Ali) bertanya apa jalan keluarnya mengatasi
hal tersebut wahai Rasul? Beliau bersabda, “Kitab Allah yang menjelaskan
tentang keadaan sebelum kamu dan sesudahmu; hukum antara kamu, pemisah
antara hak dan bathil; bukan senda gurau. Barang siapa yang meninggalkannya
dari kalangan yang berdosa, akan mendapat hukuman dari Allah. Barang
siapa yang mengharapkan petunjuk dari yang lainnya, bakal tersesat. AlQuran adalah tali Allah yang kuat. Dia adalah pelajaran yang sangat bijak. Dia
adalah jalan yang lurus. (HR Al-Darimi dan Al-Tirmidzi)

           
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan
sebenar-benarnya.” (QS Al-Thâriq [86]: 15)
Dalam menjalani hidup berdasar Al-Quran, tentu saja orang beriman
akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Orang kafir akan selalu
berusaha menghalangi Mukmin dari keteguhan memegang Al-Quran. Pada
ayat ini ditegaskan bahwa orang kafir melakukan tipu daya. Oleh karena itu,
orang Mukmin jangan sampai terkecoh oleh mereka.

                        
(16) Dan Aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya; (17)
Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka
itu barang sebentar. (QS Al-Thâriq [86]: 16-17)
Allah Swt. akan membalas tipu daya orang kafir. Selama Mukmin
berpegang teguh secara kukuh pada Al-Quran, akan selamat dari tipu daya
orang kafir. Oleh karena itu, jangan terlalu khawatir terhadap ulah orang
kafir. Yakinilah, ulah orang kafir tersebut akan mendapat balasan Allah Swt.
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Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Ayat-ayat tersebut di atas memberi petunjuk hal-hal berikut:
Allah Swt., bersumpah dengan langit yang mengandung hujan yang
memiliki banyak manfaat. Dia bersumpah pula dengan bumi yang
memiliki tumbuhan, tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai. Isi
sasaran sumpah-Nya adalah bahwa Al-Quran itu benar-benar firman
Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu
sungguh-sungguh kebenaran (hak), bukan senda-gurau dan kebatilan.
Ia diturunkan dari sisi Allah dan sungguh Muhammad Saw,. Rasul-Nya.
Allah Swt., mengkhabarkan bahwa musuh-musuh Allah sedang membuat
makar atau pertemuan rahasia yang akan memerdayakan Nabi
Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya. Dan mereka sedang mengatur
dan menyusun tipu daya, baik berupa pembunuhan, melempar tuduhan
palsu kepada Muhammad sebagai tukang sihir, penyair, atau orang gila,
maupun menerangkan bahwa Al-Quran itu kumpulan dongeng orangorang terdahulu.
Allah Swt., akan membalas musuh-musuh itu atas tipu daya mereka,
dengan:pertama, cara istidrâj atau membiarkan mereka melakukan
maksiat dan kemungkaran tanpa menyadari akibat buruknya, di dunia
ini; kedua, disiapkan-Nya azab yang pedih dan hina bagi mereka di
akhirat kelak. Sementara itu, Allah menjaga Nabi Muhammad Saw.,
dari tipu daya orang-orang kafir, bahkan menolong dan meninggikan
agama yang dibawanya.
Perintah Allah kepada Nabi Saw, agar bersikap lembut dan tenang
berhadapan dengan musuh-musuh Islam, mengandung hikmah
Ilahiyyah tersendiri. Allah Swt., meminta beliau tidak tergesa-gesa
mendoakan yang buruk atau memohon segera membinasakan mereka.
Akan tetapi beliau dituntut untuk rela atas keputusan Allah atas urusan
mereka, dan tetap menunggu azab yang akan ditimpakan kepada
mereka. Sebab, mereka akan dibinasakan Allah dalam waktu dekat.
Dan, akhirnya Nabi Saw., dan sahabatnya yang akan mendapatkan
kemenangan, sedangkan azab hari kiamat akan ditimpakan kepada
mereka.
***
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Catatan Akhir
1

Mengapa kita mempelajari partikel sub atomik dan teori ketidaksimetrian? Karena dalam
QS Al-Thâriq kita diminta untuk memerhatikan dari apakah kita diciptakan. Ternyata air
mani yang berasal dari tulang dada dan tulang sulbi memiliki sejarah material panjang
yang sekaligus menguak tabir keterikatan kita dengan jejaring kesemestaan.
Dalam surah yang sama, Allah Swt. menggambarkan bahwa setiap jiwa senantiasa
ada penjaganya. Apakah itu? Jika diperkenankan untuk berijtihad dan menggunakan
pendekatan penafsiran mufradât, tentu ada hubungan yang erat dan maksud tertentu
ketika Allah mendahului premis tersebut dengan mengaitkannya dengan cahaya
bintang sebagai petanda. Sebuah petanda ilmiah. Mengapa? Karena cahaya bintang
adalah cahaya yang berasal dari masa lalu, banyak di antara bintang yang cahayanya
baru sampai di bumi setelah menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya, bahkan
sebagian dari bintang itu ada yang telah mati, meledak dan menjadi supernova.
Ketika di malam hari kita menatap bintang sesungguhnya kita tengah menatap
kebesaran dan kemegahan kerajaan All ah Swt. yang bentang jaraknya saja
mengalahkan waktu dan terpelihara semuanya dalam sebuah sistem interaksi yang
tergabung dalam jejaring kemahakuasaan Allah.
Contoh paling sederhana dari keterkaitan kita dengan elemen lain di alam semesta adalah
perilaku beberapa hewan dan juga sebagian manusia pada saat terjadi fenomena bulan
purnama. Bulan, selain memengaruhi mekanisme pasang surut, juga memengaruhi sistem
reproduksi cumi-cumi dan banyak spesies lainnya di muka bumi. Maka, dalam rangkaian
ritual ibadah sunnah, kita pun mengenal shaum tengah bulan (lunar atau qamariah).
Pengaruh sejenis, meski dalam intensitas dan karakteristik yang beragam, sesungguhnya
teramat banyak dan menjadi bagian yang dinamis dari proses interaksi antara manusia
dengan lingkungannya. Sebagai contoh, curahan materi atau benda hitam dari angkasa
selalu melalui bumi, bahkan netron dapat dengan mudah menembus dan melewati bumi
tanpa dapat ditahan. Pengaruh partikel subatomik semacam ini pada gilirannya tentu
akan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur DNA.
Apabila dalam hadis yang dijadikan acuan dalam kajian surah ini disebutkan bahwa sel
dikumpulkan dalam rahim dan menjadi ‘alaqah setelah 40 hari serta telah ditentukan
nasibnya yang meliputi, antara lain, rezeki, ajal, amal, dan kebahagiaannya. Maka itu,
kita perlu membangun sikap kritis yang menempatkan konteks penentuan nasib atau
takdir yang termaktub dalam hadis ini sebagai potensi infrastruktrur. Jika potensi ini
kemudian berkembang menjadi kenyataan bahwa seseorang berumur pendek, senantiasa
gagal dalam berusaha, dan tidak bahagia dalam hidupnya, maka sesungguhnya sistem
tubuh yang paling mendekati fungsinya dengan kondisi itu adalah genom. Genom atau
“buku resep” manusia terdiri atas banyak gen yang disandikan oleh molekul asam nukleat
yang disebut DNA. Ada empat nukleotida basa yang menjadi huruf kehidupan. Variasi
dari tiga formasi huruf itu akan menyandi satu jenis asam amino. Tetapi, ekspresi gen
yang kemudian mengatur sifat, amat bergantung kepada prasyarat-prasyarat yang
telah ditetapkan Allah Swt. Prasyarat itu dalam konteks psikososial dapat berupa upaya
atau ikhtiar kita.
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Surah Al-A’lâ

Nama Surah
Surah ini terdiri atas 19 ayat, termasuk kelompok surah Makkiyyah.
Diturunkan setelah Surah Al-Takwîr. Nama surah ini diambil dari kata al-a’lâ
yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti “paling tinggi”, yaitu:

    
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi. (QS Al-A’lâ [87]: 1)
Maksudnya, bersihkanlah Allah dari sifat-sifat kekurangan dan sifatilah
Dia dengan sifat-sifat yang mulia lagi agung, karena Allah adalah Zat Yang
Maha Tinggi dan Maha Sempurna dari segala sesuatu yang ada. Surah ini
dinamakan juga Surah Sabbih, yang diambil dari kata (sabbih) yang terdapat
pada ayat pertama, kata pertama dari ayat tersebut.
Latar dan Konteks
Lubâb al-Nuqûl menjelaskan,
Imam Thabrani mengeluarkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a.
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Ia berkata,”Keadaan Nabi Saw. apabila kedatangan malaikat Jibril membawa
wahyu, maka sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu tersebut,
Nabi Saw. mulai membacanya dari awal, karena khawatir lupa. Maka Allah
menurunkan firman—Nya, “Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu
(Muhammad), maka kamu tidak akan lupa.”
Hadis ini dha’if jiddan (lemah sekali), karena dalam sanad-nya terdapat
seorang perawi yang bernama Juwaibir ia dikenal sebagai perawi yang amat
dha’if atau amat lemah (Al-Suyuthi, 1978: 228).
Hubungan Surah Al-A’lâ dengan surah sebelumnya, yaitu Surah AlThâriq, adalah pada Surah Al-Thâriq diterangkan tentang penciptaan manusia.
Disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya:
Dia diciptakan dari air yang terpancar. (QS Al-Thâriq [86]: 6)
Diisyaratkan pula penciptaan tumbuh-tumbuhan, dalam firman-Nya,
yang artinya:
Demi langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuhtumbuhan. (QS Al-Thâriq [86]: 11-12)
Pada Surah Al-A’lâ diterangkan bahwa Allah menciptakan segala
sesuatu yang sifatnya lebih umum, di antaranya tentang penciptaan manusia
dan lainnya, yang artinya:
Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). (QS Al-A’lâ
[87]: 2)
Dan tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan, artinya:
Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput
itu kering kehitam-hitaman. (QS Al-A’lâ [87]: 4-5)
Substansi
Surah Al-A’lâ ini membahas tentang keesaan Allah, tentang kekuasaanNya, tentang Al-Quran memberikan kemudahan dalam menghafalnya, dan
tentang pendidikan akhlak mulia. Surah ini dibuka dengan perintah
membersihkan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dengan-Nya, dalam
Zat-Nya, sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya, pekerjaan-pekerjan-Nya, hukumhukum-Nya, dan menyifati-Nya dengan sifat-sifat yang agung dan mulia, pada
penciptaan, pemeliharaan makhluk-makhluk-Nya, serta menumbuhkan
rerumputan dan tumbuh-tumbuhan (QS Al-A’lâ [87]: 1-5).
Selanjutnya, disinggung pula tentang pemberian kemudahan dalam
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penghafalan Al-Quran, dan menguatkannya pada hati Rasulullah, sehingga
tidak lupa untuk selamanya dan menyebarkannya kepada seluruh manusia
(QS Al-A’lâ [87]: 6-7). Kemudian diikuti juga dengan perintah kepada Nabi
Muhammad Saw. untuk selalu mengingat dan membaca Al-Quran, untuk
memperbaiki diri dan memberikan pendidikan akhlak mulia (QS Al-A’lâ
[87]: 8-12).
Surah ini ditutup dengan penjelasan bagi orang-orang yang suci
dari kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Hatinya selalu ingat kepada
Allah yang Maha Agung. Urusan dunianya tidak memengaruhi urusan
akhiratnya.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca
Surah Al-A’lâ ketika salat, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Nu’man
Ibnu Basyir:
Dari Al-Nu’man Ibnu Basyir ia berkata, “Keadaan Rasulullah Saw. dalam dua
salat ‘îd (‘îd al-Fithr dan al-Adhhâ) dan salat Jumat, membaca surah (sabbih
isma rabbika al-A’lâ) dan surah (hal atâka hadîts al-ghâsyiyah), lalu ia berkata
(lagi) apabila terjadi salat ‘îd itu pada hari Jumat, maka dua surah tadi dibacakan
juga pada dua salat itu. (HR Muslim, Shahîh Muslim, V:429).
Menyucikan Allah dan Qudrat-Nya (Ayat 1-8)

   
           
          
            
    
(1) Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi; (2) Yang menciptakan dan
menyempurnakan (penciptaan—Nya); (3) Dan yang menentukan kadar
(masing-masing) dan memberi petunjuk; (4) Dan yang menumbuhkan rumputrumputan; (5) Lalu dijadikan—Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman;
(6) Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu (Muhammad), maka kamu
tidak akan lupa; (7) Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia

:: repository.unisba.ac.id ::

202

Tafsir Juz ’Amma

mengetahui yang terang dan yang tersembunyi; (8) Dan Kami akan memberi
kamu taufik kepada jalan yang mudah. (QS Al-A’lâ [87]: 1-8)
Penjelasan Ayat

    
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi. (QS Al-A’lâ [87]: 1)
Maksudnya, Allah memerintahkan Rasul-Nya agar menyucikan namaNya dari segala sesuatu yang tidak layak dengan kebesaran-Nya, serta
kemuliaan Zat dan sifat-Nya, maka tidak diucapkan nama-Nya selain untuk
memuji-Nya dan mengagungkan-Nya, Maha Sucilah Allah Yang Maha Tinggi.

    
Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). (QS Al-A’lâ
[87]: 2)
Maksudnya, Allah telah menciptakan makhluk-Nya, lalu menyempurnakan ciptaan-Nya, yakni Dia menjadikan makhluk-Nya itu seimbang semua
bagian-bagiannya dan tidak ada yang berkekurangan atau berbeda-beda.

   
Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk; (QS
Al-A’lâ [87]: 3)
Maksudnya, Allah yang menentukan segala sesuatunya apa yang
dikehendaki-Nya. Dia menentukan kadar dan jenisnya segala sesuatu bagi
setiap orang sifat-sifatnya, pekerjaan-pekerjaannya, ajal-ajalnya, begitu juga
kesusahan dan kebahagiannya. Dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan
hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluk-Nya itu, sehingga ia dapat
hidup berkembang biak dan menjaga hidupnya masing-masing. Begitu juga
Allah memberikan petunjuk kepada apa yang telah ditentukan-Nya, berupa
amal kebaikan dan amal keburukan dan apa yang harus diperbuat setiap
orang, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, yang artinya:
Musa berkata, “Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada
tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. (QS
Thâhâ [20]: 50)
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Maksudnya, Allah telah menentukan segala sesuatu dan memberikannya
kepada manusia untuk kelanjutan hidupnya masing-masing seperti akal, insting
(naluri), dan kodrat alamiahnya, dan dijelaskan pula dalam hadis riwayat
Muslim;
Dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-’Ash r.a., ia berkata, “Aku telah mendengar
Rasulullah Saw. berkata, Allah telah mencatat ketentuan makhluk-makhlukNya sebelum menciptakan langit dan bumi lima puluh ribu tahun, lalu beliau
bersabda dan ‘Arasy-Nya di atas air.” (HR Muslim, Shahîh Muslim, XVII: 176).

       
(4) Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, (5) Lalu dijadikan—Nya
rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. (QS Al-A’lâ [87]: 4-5)
Maksudnya, Dialah Allah yang menumbuhkan segala sesuatu seperti
rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang hijau dan segar
untuk makanan binatang dan manusia yang kemudian dijadikan-Nya kering
dengan warna kehitam-hitaman. Allah-lah yang menumbuhkan rerumputan,
tumbuh-tumbuhan, dan tanaman-tanaman itu, lalu mengubahnya menjadi
kering kerontang; bukankah patung-patung yang disembah oleh orang kafir
itu tidak berkuasa untuk menumbuhkannya?

   
Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak
akan lupa,kecuali kalau Allah menghendaki. (QS Al-A’lâ [87]: 6)
Maksudnya, dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia
menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw. untuk dibaca. Allah
akan membukakan hati Nabi-Nya dan menguatkan ingatannya. Setelah
mendengar satu kali, ia tidak akan lupa tentang apa yang telah didengarnya.
Dalam suatu hadis, dijelaskan keadaan Nabi Saw. saat didatangi malaikat
Jibril yang membawa wahyu. Sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikan
wahyu tersebut, Nabi Saw. mulai membacanya dari awal, karena khawatir
lupa. Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Surah Al-A’lâ ayat 6 ini. Dalam
ayat yang lain yang bersamaan maksudnya, Allah berfirman, yang artinya:
Maka, Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu
tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya
kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu
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pengetahuan.” (QS Thâhâ [20]: 114)
Dan firman-Nya, yang artinya:
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Quran karena hendak
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
(QS Al-Qiyamah [75]: 16-17)

    
       
Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang
dan yang tersembunyi. (QS Al-A’lâ [87]: 7)
Maksudnya, dalam ayat ini, Allah menerangkan bila Dia menghendaki
Muhammad melupakannya, hal itu dapat dilakukan-Nya. Dalam ayat yang sama
maksudnya, Allah berfirman, yang artinya:
Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang
telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan
mendapatkan seorang pembela pun terhadap Kami. (QS Al-Isrâ` [17]: 86).
Maksud ayat (7) di atas, Allah Swt. mengetahui segala yang ditampakkan
dan disembunyikan hamba-Nya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sekalipun
disembunyikan oleh diri manusia itu sendiri seperti bisikan hati

  
Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. (QS AlA’lâ [87]: 8)
Maksudnya, dalam ayat ini Allah menerangkan akan memberi NabiNya jalan yang mudah untuk mengerjakan kebaikan yang membawa kepada
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama (syariat) yang Allah Swt. turunkan
adalah mudah diterima jiwa serta menghendaki kemudahan bagi penganutnya.
Tidak menyulitkan orang yang hendak menjalankannya dan tidak pula
memberatkan jiwa untuk menanggungnya.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menunjukkan sebagai berikut:
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Manusia diwajibkan untuk selalu mengagungkan Allah dan menyucikanNya dari segala sesuatu yang tidak layak dengan-Nya, dari sifat-sifat
kekurangan pada Zat-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, pekerjaanpekerjaan-Nya, dan hukum-hukum-Nya. Dan disunatkan kepada yang
membaca surah ini ketika membaca sabbih isma rabbika al-a’lâ
(Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi) hendaknya membaca
subhâna rabbiya al-a’lâ Artinya; Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi.
Do’a ini sering dibacakan Rasulullah Saw., dan diikuti para sahabat
dan para tabi’in. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Saw. sangat mencintai
surah ini. Begitu juga para sahabatnya. Mereka membiasakan
membaca surah ini ketika salat tahajud, dan mereka juga banyak
membahas barokahnya.
Allah menyifati diri-Nya dengan sifat kesempurnaan yang tiga, yaitu
bahwa Dia telah menciptakan semua makhluk, menjadikannya bagian
tubuh yang satu atas bagian tubuh lainnya saling berkaitan, menciptakan
manusia dengan ciptaan yang sangat sempurna. Menentukan berbagai
macam ketentuan bagi semua ciptaan-Nya sesuai dengan
kepantasannya. Allah memberikan petunjuk kepada makhluk-Nya,
mengarahkan jalan hidupnya, mengenalkan kepada sesuatu yang bisa
diambil manfaatnya. Selanjutnya, Allah menumbuhkan rerumputan dan
pepohonan serta tanam-tanaman lainnya, kemudian mengubahnya
menjadi kering kerontang. Sifat-sifat itu menunjukkan tentang
kesempurnaan kekuasaan-Nya dan kesempurnaan hukum dan ilmuNya.
Allah Taala memberikan kabar gembira kepada Nabi-Nya dengan dua
kegembiraan. Pertama, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk
membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw., padahal ia
seorang yang tidak dapat membaca dan menulis, lalu ia
menghafalkannya setelah itu ia tidak pernah lupa lagi, kecuali apabila
Allah menghendakinya. Kedua, Allah memberikan agama yang mudah
diterima dan dipahami oleh akal pikiran serta kemudahan-kemudahan
dalam melaksanakannya.
Allah Taala Zat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak
ataupun yang tersembunyi dari perkataan ataupun perbuatan, dan
memberikan keringanan dalam melaksanakan perintah-Nya bilamana
menemukan suatu kesulitan atau bahaya.
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Peringatan dan Pembersihan Jiwa (Ayat 9-19)

          
            
           
           
   
 
(9) Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat;
(10) Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran;
(11) Orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya; (12) (yaitu) Orang
yang akan memasuki api yang besar (neraka); (13) Kemudian dia tidak mati
di dalamnya dan tidak (pula) hidup; (14) Sesungguhnya beruntunglah yang
membersihkan diri (dengan beriman); (15) Dan dia ingat nama Tuhannya,
lalu dia salat; (16) Tetapi, kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi;
(17) Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal;
(18) Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu;
(19) (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (QS Al-A’lâ [87]: 9-19)
Substansi
Allah memberikan dua kegembiraan sebagaimana disebutkan pada
bagian pertama di atas, yaitu hafal Al-Quran dan tidak pernah lupa serta
memberikan pertolongan dan keringanan ketika melaksanakan syariat-Nya
dan ketika mengerjakan kebaikan. Setelah itu, Allah memerintahkan NabiNya agar memberikan peringatan kepada manusia pada hal-hal yang
bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia, mengajak mereka
kepada jalan yang benar, memberikan penjelasan kepada manusia agar
mengambil manfaat/pelajaran dengan adanya peringatan itu, dan dia itu
adalah orang yang takut Allah. Ada pula orang yang menentang/menolak
peringatan, yaitu orang-orang yang maksiat kepada Allah dan dilemparkan
ke dalam jurang neraka Jahanam.
Setelah memberikan ancaman kepada orang yang menolak peringatan
dan nasihat Al-Quran, Allah menjanjikan keberuntungan kepada orang yang
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menyucikan jiwanya dari kekafiran, kemusyrikan, dari akhlak yang jelek,
dan memberikan celaan kepada orang yang suka mengedepankan urusan
dunia atas akhirat, serta menjelaskan asal syariat itu adalah satu, nasihatnasihat yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat pula di dalam shuhuf
Ibrahim dan Musa.
Penjelasan Ayat

       
Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. (QS
Al-A’lâ [87]: 9)
Maksudnya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar
mengingatkan atau memberikan nasihat kepada umat manusia tentang apaapa yang telah ia terima berupa wahyu dari-Nya. Dia menyatakan bahwa
peringatan itu, atau nasihat itu, amat besar manfaatnya bagi manusia.
Peringatan itu dapat memberi petunjuk atau manfaat kepadanya tentang caracara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tetapi, ternyata
mereka tetap saja membangkang, ingkar, maka janganlah kemudian
Rasulullah bersedih hati.
Sikap manusia terhadap peringatan atau nasihat ada dua macam: (1)
Manusia yang mengambil manfaat dari peringatan atau nasihat, yaitu orang
yang takut kepada Allah dengan sepenuh hatinya dan meyakini akan bertemu
dengan Allah kelak; (2) Manusia yang tidak mengambil manfaat dari peringatan
atau nasihat, yaitu orang-orang kafir, karena mereka secara terus-menerus
mengadakan penolakan dan pengingkaran. Peringatan atau nasihat kepada
orang kafir tidak ada manfaatnya.
Ibnu Katsir (IV, 1980: 500) menarik kesimpulan tentang tatakrama
menyebarkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, yaitu “jangan berikan ilmu
itu kepada yang bukan ahlinya”. Dalam suatu hadis yang mauqûf, kepada
Abdullah Ibnu Mas’ud di dalam kitab Shahîh Muslim dijelaskan:
Dari Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah, Abdullah Ibnu Mas’ud berkata, “Kamu
tidak layak membicarakan suatu pembicaraan dengan suatu kaum yang tidak
terjangkau (pembicaraan itu) oleh akal pikiran mereka karena akan
menimbulkan fitnah bagi sebagian mereka.” (HR Muslim, I: 19)
Dijelaskan juga dalam hadis yang mauqûf kepada Ali Ibnu Abu Thalib
yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Shahîh-nya:
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Berkata Ali ,“Bicarakanlah dengan orang-orang sesuatu yang mereka ketahui,
apakah kalian merasa senang membohongkan Allah dan Rasul-Nya,” (HR AlBukhari, V:229).
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 196) mengutip sabda Nabi Isa a.s.
Janganlah kalian memberikan suatu ilmu kepada orang yang bukan ahlinya,
maka kalian akan mencelakakannya, dan jangan pula kalian tidak memberikan
ilmu kepada ahlinya, maka berarti kamu telah menzalimi mereka. Jadilah
kamu seperti dokter yang memberi obat (kepada pasien) karena tahu bahwa
obat itu akan memberi manfaat bagi kesembuhannya.

    
Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran. (QS Al-A’lâ
[87]: 10)
Maksudnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang
beruntung adalah yang dapat menerima panggilan atau peringatan RasulNya, yang takut kepada Allah dan takut kepada siksa-Nya, karena mereka
inilah yang menggunakan pikiran mereka yang sehat untuk mencapai kebenaran
yang kelak akan menjadi pegangan hidup mereka.
Pemahaman lain mengungkapkan bahwa peringatan dibutuhkan,
sekalipun belum tentu bermanfaat. Hal ini senada dengan pendapat Al-Razi,
“Sesungguhnya manusia di dalam urusan kebenaran adanya akhirat terdapat
tiga kelompok: kelompok yang yang membenarkan, kelompok yang ragu-ragu,
dan kelompok yang menentangnya.” Dua kelompok yang pertama akan dapat
mengambil manfaat dari peringatan dan ancaman (Al-Zuhaili, XXX, 1991:
196-197).

         
(11) Dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya; (12) (yaitu)
orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). (QS Al-A’lâ [87]: 11-12)
Allah menjelaskan kenyataan di lapangan, orang-orang yang
menentang itu tidak mengambil manfaat atau pelajaran, sebagaimana
dijelaskan dalam firman-Nya, Orang-orang yang celaka (kafir) akan
menjauhinya, (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).
Maksudnya, dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang
ingkar dan durhaka yang menjauhkan diri dari petunjuk-petunjuk yang
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diberikan Nabi-Nya Muhammad Saw., tidak akan bermanfaat bagi mereka
peringatan-peringatan yang disampaikan kepadanya. Karena itu, mereka tetap
dalam kekafiran dan akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah
sekali.

       
Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. (QS Al-A’lâ
[87]: 13)
Maksudnya, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu, menjalani
siksaan yang sangat berat dan tak ada habis-habisnya. Mereka merasakan
sakit yang tidak ada batasnya, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
Dalam ayat lain, dijelaskan hukuman dari Allah yang sangat keras bagi mereka
yang mengingkarinya, Allah berfirman, yang artinya:
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak
dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka
azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. (QS
Fathir [35]: 36).
Setelah dijelaskan ancaman siksaan yang sangat berat bagi para
penentang peringatan Al-Quran, Allah menjelaskan janji-Nya kepada orangorang yang akan mendapat kebahagiaan, yaitu orang-orang yang selalu
membersihkan dan menyucikan dirinya dari noda-noda syirik, taklid buta dalam
beribadah, dan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dijelaskan dalam firman-Nya
pada ayat berikutnya:

          
Sesungguhnya, beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. (QS Al-A’lâ [87]: 14-15)
Maksudnya, Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung itu adalah
orang yang terhindar dari siksa Allah, yaitu orang yang selalu membersihkan
dirinya dari kemusyrikan, yang beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan
tidak menyukutukan-Nya, melaksanakan syariat agamanya sesuai dengan yang
dicontohkan Rasulullah, Muhammad Saw., dan dilaksanakan dengan penuh
keiklasan mengharap ridha Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah, yaitu Zat
yang menciptakannya, melaksanakan salat lima waktu tepat pada waktunya
sebagai tanda ketaatan pada-Nya. Bila terlintas dalam hatinya sifat-sifat

:: repository.unisba.ac.id ::

210

Tafsir Juz ’Amma

Tuhannya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, ketika itu pula ia tunduk
kepada kekuasaan-Nya, lalu sujud melakukan salat. Dalam ayat lain yang
sama maksudnya, Allah berfirman, artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila
disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada
mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada
Tuhanlah mereka bertawakal. (QS Al-Anfâl, 8: 2)
Al-Zuhaili (XXX, 1990: 198) mengutip sabda Nabi Saw. yang
diriwayatkan Abu Bakar Al-Bazzar dari Jabir Ibnu Abdullah dari Nabi Saw.
dalam firman Allah qad aflaha man tazakkâ, beliau bersabda:
Barang siapa bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang wajib disembah
kecuali Allah, melepaskan diri dari berhala (tidak menyekutukan Allah)
dan ia bersaksi sesungguhnya aku, Rasulullah.

            
(16) Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi;
(17) Sementara, kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
(QS Al-A’lâ [87]: 16-17)
Maksudnya, dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa orangorang kafir itu lebih mengutamakan kesenangan di dunia daripada kesenangan
di akhirat. Mereka semestinya memilih kesenangan akhirat, sesuai dengan
yang dikehendaki agama Allah. Kesenangan akhirat itu lebih baik dan kekal
abadi, sedangkan kesenangan di dunia akan lenyap diliputi oleh kesusahan
dan kesedihan. Anehnya, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang
yang cerdas, lebih mengutamakan kehidupan dunia yang fana daripada
kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Berkenaan dengan hal ini, Ahmad
Ibnu Hanbal meriwayatkan suatu hadis dari Abu Musa Al-Asyari sebagai
berikut:
Barang siapa mencintai dunia maka (kecintaannya) itu akan membahayakan
akhiratnya. Barang siapa mencintai akhiratnya semata, maka (cintanya) itu
akan membahayakan dunianya. Dahulukanlah olehmu yang kekal dari pada
yang fana. (HR Ahmad, Musnad Ahmad, IV: 412).
Menurut Syu’aib Al-Arnaut, hadis ini berkualitas hasan lighairihi 2 akan
tetapi sanad hadisnya dha’if, karena ada keterputusan dalam sanad-nya.
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Sesungguhnya, ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu)
kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (QS Al-A’lâ [87]: 18-19)
Maksudnya, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw.
tentang bahagianya orang yang selalu menyucikan dirinya, menyebut dan
mengingat nama Allah, mengikuti perintah-Nya dan menjauhi semua laranganNya; dan celakanya orang yang mendahulukan dunianya daripada akhiratnya,
dan tentang janji anugerah dan ancaman adalah sama dengan apa yang
termaktub dalam shuhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa selain Taurat serta
diikuti pula kitab-kitab lainnya. Ajaran-ajaran itu secara maknawiah termuat
dalam kitab-kitab para nabi itu, dan bukan secara redaksionalnya.
Jumlah kitab-kitab Allah dan shuhuf yang Allah turunkan kepada para
Nabi-Nya, menurut Al-Zuhaili, dari suatu hadis yang diriwayatkan Abd Ibnu
Humaid, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir dari Abu Dzar r.a. (XXX, 1991:
199), bahwa ia telah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Berapa kitab yang
telah Allah turunkan?” Lalu beliau menjawab, 104 kitab, di antaranya kepada
Nabi Adam 10 suhuf, kepada Nabi Syits 50 shuhuf , kepada Nabi Idris 30
shuhuf , kepada Nabi Ibrahim 10 shuhuf dan kepada Nabi Musa sebelum
diturunkannya Taurat 10 shuhuf . Setelah itu, semua Allah menurunkan Taurat,
Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw. hanya mengingatkan kembali
kepada agama yang terdahulu yang telah dilupakan manusia. Agama yang telah
ada itu telah diubah tangan-tangan jahil manusia, dirusak oleh hawa nafsu dan
adat istiadat nenek moyang, sehingga telah menyimpang dari yang sebenarnya.
Tentang Al-Quran ini, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, yang
artinya:
(192) Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan
semesta alam; (193) Dia dibawa turun oleh Al-Rûh Al-Amîn (Jibril); (194) ke
dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara
orang-orang yang memberi peringatan; (195) dengan bahasa Arab yang jelas;
(196) Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar (tersebut) dalam kitabkitab orang yang dahulu. (QS Al-Syu’arâ` [26]: 192-196)
Dijelaskan pula pada ayat lainnya, yang artinya:
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang
telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama
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dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat beratlah bagi orangorang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik
kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada
(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS Al-Syu’arâ` [42]: 13)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ayat-ayat di atas memberikan beberapa petunjuk, sebagai berikut:
Diperintahkan agama untuk memberikan peringatan kepada manusia
dan menasihatinya. Apakah mereka itu menerima atau tidak, pada
akhirnya, hanya orang-orang yang beriman yang akan menerima.
Mereka merasa takut kepada Allah. Menurut Hasan Bashri, peringatan
itu bermanfaat bagi orang yang beriman dan sebagai dalil ancaman
atas orang-orang kafir. Menurut Jurjani, peringatan itu wajib diberikan
walaupun tidak ada yang memanfaatkannya.
Allah telah mengetahui celakanya orang kafir itu karena mereka menolak
peringatan Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan
menghuni lapisan neraka yang paling bawah, dan mereka kekal di
dalamnya, akan hidup terus dalam siksaan.
Selamatlah dan berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya
dari kemusyrikan, beriman kepada Allah, berakhlak mulia, mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan yang baik demi mengharap ridla dari Allah, hati
dan lisannya selalu berzikir mengingat Allah, melaksanakan salat-salat
wajib tepat pada waktunya, serta memenuhi syarat dan rukunnya.
Firman Allah, yang artinya:
Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang (QS Al-A’lâ [87]:
15). Menurut sebagian ulama, ini merupakan suatu dalil kebolehan
bertakbiratul ihram dengan menggunakan nama-nama Allah lainnya.
Akan tetapi, hal ini merupakan masalah yang diperselisihkan di kalangan
ulama ahli fikih.
Sebagian manusia, atau kebanyakan manusia di dunia ini lebih
mengedepankan urusan dunia daripada akhirat, sebagaimana dijelaskan
dalam firman-Nya, yang artinya:
Tetapi kamu (orang- orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang
kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. (QS Al-A’lâ [87]:
16)
Kedua ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk mengedepan
urusan akhirat daripada urusan dunia.
Syariat Allah sejak dahulu kala sampai Nabi akhir zaman Muhammad
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Saw. merupakan satu kesatuan syariat. Tidak pernah berubah, mulai
dari akidah, ibadah, dan akhlak. Semuanya harus dilakukan secara
ikhlas karena mengharap ridha Allah Taala. Setiap orang dituntut selalu
membersihkan/menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan syirik,
kufur, dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji lainnya. Juga diwajibkan
untuk selalu mengingat Allah, melakukan salat fardu tepat pada
waktunya dan memenuhi syarat dan rukunnya, serta mengedepankan
urusan dunia daripada akhirat.
***
Catatan Akhir
1

Perjalanan alam semesta yang sudah melewati jangka 15 miliar tahun ini kemudian diwarnai
dengan pengalokasian potensi dan terbangunnya mekanisme interaksi. Gumpalangumpalan materi yang terlontar dalam suhu tinggi, perlahan mendingin dan bersepakat
untuk saling membentuk jalur mengitari materi terkuat. Hal ini tidak saja sekadar
menunjukkan adanya kesepakatan dan kecerdasan yang terbangun, melainkan
menunjukkan pula adanya konsep kepemimpinan atau leadership yang menjadi jaminan
dapat munculnya keteraturan.
Lalu, partikel-partikel elementer itu dengan kecerdasan yang asli terbangun dari sebuah
proses interaksi mengembangkan hukum materi. Dalam perspektif diniyah, hukum materi
atau hukum universal inilah yang mungkin dimaksudkan sebagai sunatullah. Jadi, di
tingkat partikel elementer, kecerdasan adalah sebuah bentuk kesepakatan. Kecerdasan
didapatkan dari proses saling memahami, saling beradaptasi, saling berbagi, dan yang
terpenting adalah saling berkontribusi bagi kebermanfaatan sesama. Lalu, tahap
berikutnya, kecerdasan akan melahirkan hukum atau teorema.

2

Yaitu hadis dha’if (lemah) (yang tidak terlalu berat kedhaifannya yang meningkat
derajatnya menjadi hadis hasan karena didukung oleh hadis lain yang memiliki jalur sanad
lain yang semakna dan dalam kualitas yang sama atau lebih baik (Ensiklopedi Hukum
Islam, II, 1997: 429).
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Surah Al-Ghâsyiyah

Nama Surah
Ulama sepakat bahwa ayat-ayat Surah Al-Ghâsyiyah turun sebelum
Nabi Muhammad Saw. berhijrah. Dengan kata lain, surah ini termasuk
deretan surah Makkiyyah (Shihab, X, 2002: 225).
Nama Al-Ghâsyiyah diambil dari kata al-ghâsyiyah yang tercantum
pada ayat pertama surah ini (hal atâka hadîtsu al-ghâsyiah). Al-Ghâsyiyah
yang berarti kedahsyatannya, menjadikan manusia kehilangan ingatan karena
ketakutan terhadap kejadian yang menakjubkan dan luar biasa. Tetapi, yang
dimaksud di sini, adalah hari kiamat
Pada surah sebelumnya, Surah Al-A’lâ, dibicarakan mengenai sifatsifat orang yang beriman dan orang kafir, surga dan neraka secara ijmâli
(global). Surah Al-Ghâsyiyah menjelaskan dan mempertegas masalahmasalah tersebut secara teperinci.
Al-Biqa’i (Shihab, X, 2002: 225) menjelaskan tentang akhir uraian
surah yang lalu (Al-A’lâ), yakni menyucikan Allah Swt. dari melakukan hal
yang sia-sia: menciptakan manusia tanpa perhitungan, lalu memberi
balasan dan ganjaran di hari kemudian. Karena itu, Surah Al-Ghâsyiyah ini
menjelaskan balasan orang-orang yang durhaka serta ganjaran bagi
mereka yang taat.

217
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Al-Zuhaili, (XXX, 1991: 202) menginformasikan surah Al-Ghâsyiyah,
sebagaimana umumnya surah-surah Makkiyyah, membicarakan tiga tema asal
usul keimanan, yaitu:
(1)

(2)

(3)

Pembahasan mengenai sifat-sifat hari kiamat, dihimpunnya orang kafir
dan Mukmin pada hari itu, pemberitaan tentang syafaat dan
pertolongan, serta sifat-sifat ahli surga dan neraka.
Penetapan Allah Maha Tunggal, Maha Berkehendak, Maha Bijaksana,
Maha Mengetahui, yang diperkuat dengan penciptaan langit, binatang
unta, gunung, bumi, dan ciptaan lainnya sebagai keajaiban ciptaan
Allah.
Surah ini ditutup dengan peringatan kepada manusia agar kembali
kepada Allah ‘Azza wa Jalla, menghadapi hari perhitungan dan
pembalasan (amal baik dan buruk). Dan merupakan perintah
A l l ah S wt . ke pa da R as ul -N ya , Mu ha mm ad S aw . un tu k
menyampaikan apa yang sudah diturunkan Allah Swt. kepadanya
perihal syariat dan ketentuan-ketentuan agama lainnya kepada
umat manusia.

Keutamaan surah ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan Muslim dan Ahli Sunan dari Nu’man Ibnu Basyir,
Sesungguhnya, Rasulullah Saw. telah membacakan (sabbih isma rabbika ala’lâ) dan (hal atâka hadîtsu al-ghâsyiah) pada salat Jumat dan dua salat
î’ed.
Imam Malik, Muslim, Abu Daud, Nasa’i, dan ibnu Majah meriwayatkan
dari Nu’man Ibnu Basyir, “Dengan surah apa Rasulullah Saw. membaca pada
salat Jumat selain Surah Al-Jumu’ah? Ia (Nu’man Ibnu Basyir) menjawab,
“Dengan Surah Al-Ghâsyiyah.”
Sumber lain mengatakan bahwa keutamaan surah ini dijelaskan
dalam sebuah hadis dari Rasulullah Saw. yang berbunyi:
Orang yang membaca Surah (Al-Ghâsyiyah) ini akan dihitung dengan
penghitungan yang mudah oleh Allah. 1
Riwayat lain yang berasal dari Ja’far Al-Shiddiq, menjelaskan,
Allah akan meletakkan orang-orang yang terus membaca surah ini dalam
salat wajib atau sunnahnya di dalam rahmat-Nya, baik di dunia maupun di
akhirat dan akan menyelamatkannya dari api neraka. 2
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(1) Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?
(2) Banyak muka pada hari itu tunduk terhina; (3) Bekerja keras lagi
kepayahan; (4) Memasuki api yang sangat panas (neraka); (5) Diberi minum
(dengan air) dari sumber yang sangat panas; (6) Mereka tiada memeroleh
makanan selain dari pohon yang berduri; (7) Yang tidak menggemukkan
dan tidak pula menghilangkan lapar. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 1-7)
Penjelasan Ayat
Allah Swt. berfirman,

 
  
   
Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan? (QS AlGhâsyiyah [88]: 1)
Maksudnya, apakah telah sampai kepadamu, hai Muhammad, berita
tentang Al-Ghâsyiyah, yaitu hari kiamat yang kedahsyatannya menjadikan
manusia kehilangan ingatan dan kesadaran? Dengan kata lain, belum pernah
datang sebelumnya kepadamu berita tentang kejadian yang menakutkan
tersebut; dan sekarang, berita itu benar-benar telah datang, maka
dengarkanlah.
Kata al-ghâsyiyah terambil dari kata yaghsyâ, yang pada mulanya
berarti menutup. Al-ghâsyiyah adalah sesuatu yang menutup secara mantap.
Yang dimaksud adalah peristiwa hari kiamat, yang mengakibatkan tertutupnya
akal dan kesadaran manusia akibat rasa takut yang sedemikian mencekam.
(Shihab, X, 2002: 228)
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 204) menyebutkan bahwa penggambaran
demikian tidak dimaksudkan pada hakikat pertanyaan itu, tetapi sebagai
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pernyataan rasa rindu orang mendengar berita tersebut, dan keheranan
terhadap apa yang akan dijelaskan berikutnya. Ini terkandung dalam
pengertian, “benar telah datang kepadamu, hai Muhammad, berita yang
menggemparkan itu, yakni hari kiamat.”
Al-Maraghi (X, t.t.: 219) menjelaskan bahwa bentuk kalimat seperti ini
tidak dimaksudkan sebagai kalimat pertanyaan yang sebenarnya. Ia hanya
dimaksudkan sebagai pembangkit rasa takjub bagi pendengarnya tentang
berita yang akan disampaikan berikutnya. Di samping untuk memancing rasa
ingin tahu bagi pendengarnya, agar ia bersimpati mendengarnya.
Selanjutnya, Allah Swt. menyampaikan berita berupa penjelasan
keadaan manusia di hari kiamat. Mereka terbagi dalam dua golongan, golongan
orang kafir dan golongan orang Mukmin, atau orang yang menderita dan
orang yang bahagia. Allah memulainya dengan menyifati orang yang
menderita, karena konstruks surah, muncul sifat takut pada diri manusia yang
menderita, sebagaimana kata al-ghâsyiyah, hari kiamat dengan segala
keanehan dan keajaiban di dalamnya.
Kepada golongan pertama ini, Allah berfirman,

   
Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. (QS Al-Ghâsyiyah [88] : 2)
Orang-orang kafir menunduk karena hina begitu menyaksikan keadaan
yang sangat mengerikan dan menakjubkan kedahsyatannya. Orang kafir ketika
melihat kedahsyatan yang terjadi, wajah mereka diliputi rasa hina dan rendah,
perasaan takut menghadapi siksa yang mengerikan di hari itu, dan mereka
menunduk karena merasa hina ketika dihadapkan pada siksa neraka.
Sebagaimana bisa dilihat dengan jelas, wajah seseorang mencerminkan
keadaan ruhaninya. Karena itu, wajah-wajah para pendosa pun akan
menunjukkan dengan jelas kehinaan dan ketakutan mereka.

  
Bekerja keras lagi kepayahan. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 3)
Mereka bekerja dan berusaha keras sampai payah untuk menghindar
dari siksa. Tetapi semuanya itu sia-sia dan tak pernah berhasil. Mereka bekerja
keras sebagai akibat sewaktu mereka hidup di dunia, mereka hidup berpoyapoya, bersenang-senang, tidak mengalami susah payah dalam beribadah.
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Mereka menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, sebagai sarana
mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Orang yang durhaka kepada Allah Swt. tidak akan mendapatkan
keuntungan apa pun dari usaha dan upaya keras mereka, kecuali kelelahan
semata. Mereka tidak melakukan amal saleh dan tidak berusaha
memanfaatkan kekayaan mereka. Mereka merasakan kelelahan karena
perjuangan yang keras. Namun kenyataannya, tidak memiliki atau meraih
apa pun, kecuali kehampaan.
Ayat yang senada ialah firman Allah, yang artinya:
Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang
yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya…. (QS AlSajdah [32]:12)
Dan firman-Nya, lagi:
Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk
karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. (QS AlSyûrâ [42]:45)
Al-Maraghi (XXX, t.t.: 220) memberikan penjelasan bahwa orangorang kafir tatkala hidup di dunia bekerja keras dan penuh kesungguhan.
Tetapi, Allah menolak semua amalannya itu, karena tidak didasarkan pada
keimanan. Padahal keimanan adalah dasar utama bagi diterimanya amal
perbuatan seseorang di hadapan Allah Swt. Lebih keras lagi, apa yang mereka
kerjakan dengan segala daya upaya, hanyalah untuk memusuhi dan memerangi
Allah Swt dan Rasul-Nya.
Al-Biqa’i (dalam Mishbah, XXX: 229) mengemukakan riwayat yang
bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat 2 dan 3 di atas menunjuk kepada
sebuah kelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan
kegiatan yang menjadikan badan mereka letih dan capek, tetapi tidak
sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka mereka masuk ke neraka
dalam keadaan payah. Al-Biqa’i memberi contoh penganut agama atau
kaum sufi yang melakukan praktik-praktik atas nama agama, tetapi
Allah tidak merestuinya. Penulis tafsir Al-Mishbah ini berkomentar
bahwa ayat 2 dan 3 tidak terbatas pada kegiatan yang bersifat
keagamaan, tetapi bisa juga dalam aneka kegiatan duniawi yang mubah,
seperti kegiatan ekonomi, tetapi yang bersangkutan lengah dari
kewajiban keagamaannya.
Allah Swt. mengingatkan tentang balasan bagi mereka di hari kiamat
sebagaimana firman-Nya,
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Memasuki api yang sangat panas (neraka). (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 4)
Kata tashlâ artinya masuk ke dalam api yang menyala-nyala untuk
merasakan perihnya terbakar api. Kata hâmiyah berarti panas. Firman-Nya,

    
Diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. (QS Al-Ghâsyiyah
[88]: 5)
Sifat api yang panas itu mengisyaratkan panas api mencapai puncaknya.
Sama sekali berbeda dan tidak sama dengan api yang dikenal dalam kehidupan
dunia ini. Orang yang berwajah menunduk dan sangat ketakutan terhadap siksa
neraka itu, dimasukkan ke neraka yang sangat panas: panas yang mengenaskan,
tersiksa di dalamya, disebabkan amal perbuatan yang merugikan. Mereka minum
dari sumber mata air yang amat panas, panas penghabisan, yang demikian ini
tidak menjadikan mereka reda dari rasa dahaga.
Di neraka, hidangan atau makanan bagi ahli neraka adalah darah dan
nanah serta pohon zaqqûm. Sebagaimana firman Allah,

             
(6) Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan
nanah; (7) Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar
(QS Al-Ghâsyiyah [88]: 6-7)
Dan dalam QS Al-Dukhân [44]: 43-44, yang artinya:
(43) Sesungguhnya pohon zaqqûm itu; (44) Makanan orang yang banyak
berdosa.
Al-Hafizh Abu Bakar Al-Barqani menyampaikan bahwa Abu Imran AlJuni berkata, “Umar Ibnu Al-Khaththab lewat di hadapan seorang Rahib
(Pendeta). Ia memanggil, Wahai Rahib,” sambil menghormat.
Umar memandangnya sambil menangis.
Rahib balas bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu
menangis?”
Umar menjawab, “Aku ingat firman Allah ‘Azza wa Jalla dalam kitabNya (Al-Quran), ‘âmilatun nâshibah tashlâ nâran hâmiyah, bekerja keras
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lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka). Itulah yang
membuat aku menangis.”
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Hari kiamat merupakan hari yang menakutkan, sedangkan
kedahsyatannya membuat manusia kehilangan ingatan karena saking
mengerikannya.
(2)
Wajah-wajah orang kafir tertunduk dan terhina dengan azab yang
diterimanya di akhirat nanti. Ketika hidup di dunia, mereka bekerja dan
berpayah-payah. Namun, kerja keras dan susah payahnya itu tidak
membawa manfaat sedikit pun di akhirat. Alasannya, karena mereka
beramal dan bekerja tanpa dilandasi oleh fondasi agama yang benar.
Landasan asasi dari agama yang benar dimaksud adalah tauhidullah
(mengesakan Allah) dan ikhlas semata-mata mencari rida-Nya. Padahal,
Allah hanya akan menerima amal yang dilandasi dengan ikhlas karena
Allah. Tentang hal ini, Allah berfirman dalam QS Al-Kahfi (18): 103106) yang artinya:
(103) Katakanlah, “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang
orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” (104) Yaitu, orangorang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini,
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya;
(105) Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat
Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka
hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu
penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat; (106) Demikianlah
balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan
disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan Rasul-rasul-Ku
sebagai olok-olok.
(3)

(4)

Keadaan orang-orang kafir di neraka, pertama, tempat tinggalnya di
neraka yang sangat panas; kedua, minuman mereka berasal dari mata
air yang airnya sangat panas; ketiga, makanan yang dikonsumsinya
adalah pohon yang berduri, tidak mengenyangkan dan menggemukkan.
Rasa pohon itu sangat pahit dibanding batrowali dan baunya lebih busuk
daripadai bau busuk bangkai hewan.
Ringkasnya, tujuan Allah menerangkan keadaan ahli neraka ini adalah
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agar manusia terdorong untuk menghindari dan jiwanya menjauhi
perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk ke neraka, dengan
cara menjauhkan diri dari akidah yang rusak dan amal yang rugi. Tiada
akidah yang benar melainkan Tauhidullah (mengesakan Allah), iman
kepada Al-Quran, dan membenarkan Nabi Muhammad Saw. Tiada amal
yang diterima di sisi Allah, melainkan amal yang sesuai dengan tuntunan
ajaran Islam.

Persyaratan Penghuni Surga (Ayat 8-16)
Setelah penjelasan mengenai ancaman terhadap orang-orang
kafir dan penjelasan mengenai keadaan, tempat, makanan, dan minuman
mereka, Allah Swt. menjelaskan keadaan orang-orang beriman yang bahagia
dan apa-apa yang Dia janjikan kepada mereka dengan menggambarkan pahala
bagi mereka dan orang-orang yang berhak memeroleh pahala. Allah
menggambarkan negeri pahala guna memotivasi manusia supaya melakukan
amal perbuatan yang berdasarkan petunjuk Allah dan mendorong mereka
rindu pada karunia Tuhan mereka.

            
           
       
(8) Banyak muka pada hari itu berseri-seri; (9) Merasa senang karena
usahanya; (10) Dalam surga yang tinggi; (11) Tidak kamu dengar di dalamnya
perkataan yang tidak berguna; (12) Di dalamnya ada mata air yang mengalir;
(13) Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan; (14) Dan gelas-gelas yang
terletak (di dekatnya); (15) Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun; (16)
Dan permadani-permadani yang terhampar. (QS Al-Ghâsyiyah [88] : 8-16)
Penjelasan Ayat
Allah Swt. menjanjikan orang-orang yang benar-benar beriman dan
beramal dengan ikhlas akan mendapat surga dengan segala fasilitasnya.
Allah melukiskan bagaimana keadaan mereka di sana dan bagaimana pa-
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norama tempat kebahagiaan mereka. Hal itu dapat disimak dalam ayat-ayat
8 - 16 Surah Al-Ghâsyiyah, sebagai berikut;

   
Pada hari itu, wajah-wajah tampak cerah berseri-seri. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 8)
Wajah orang-orang ahli surga pada hari kiamat, tampak bercahaya,
berseri-seri. Mereka ceria, senang, nyaman, bahagia, penuh kenikmatan.

 
      
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang
penuh kenikmatan-kenikmatan. (QS Al-Muthaffifîn [83]:24)
Berikutnya, Allah Swt. berfirman

  
Sesungguhnya, mereka mengupayakan amal perbuatan mereka untuk
memeroleh keridhaan Allah. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 9)
Mereka berbahagia karena menyaksikan serta menikmati kenikmatan
yang sangat besar sebagai balasan amal perbuatan yang mereka lakukan di
dunia, karena ketaatannya kepada Allah Swt. dan amal baik yang mereka
lakukan itu dibalas oleh Zat yang meridhainya. Makna yang sama terdapat
dalam firman-Nya dalam Surah Al-Bayyinah (98): 8, yang artinya:
Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya
Allah Swt. menggambarkan keadaan orang-orang yang berhak
mendapat kebahagiaan dan pahala itu dengan dua hal. Pertama, diungkapkan
dengan kata nâ’imah, yang secara lahir mereka itu tampak sebagai sosoksosok yang memiliki wajah bercahaya dan dengan nyaman mereka
memeroleh kenikmatan. Kedua, diungkapkan dengan lisa’yihâ râdhiyah yang
secara batin mereka sangat senang dengan usaha dan perbuatan
kebaikannya sewaktu di dunia.
Perumpamaan mereka sama halnya dengan seseorang yang bekerja,
kemudian memeroleh imbalan yang baik, sehingga tampaklah kebahagiaan
di wajahnya sebagai akibat perbuatannya yang terpuji dan niscaya ia akan
mengatakan, Alangkah baiknya apa yang telah aku lakukan dan aku benarbenar telah diberi taufik dalam beramal.
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Setelah menggambarkan orang-orang yang berhak menerima pahala,
selanjutnya Allah Swt. menjelaskan tempat tinggal mereka yang disimpulkan
dalam tujuh sifat sebagai berikut:

   
Dalam surga yang tinggi. (QS Al-Ghâsyiyah [88]:10)
Tempat tinggal mereka amat tinggi dan lebih tinggi dari tempat-tempat
lain. Surga itu mempunyai tingkatan, di mana antara satu dengan lainnya
mempunyai ketinggian yang berbeda. Sama halnya dengan neraka yang
memiliki tingkatan kerendahan yang berbeda hingga tingkatan yang paling
rendah, yaitu dasar neraka.

     
Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. (QS AlGhâsyiyah [88]: 11)
Surga adalah tempat yang bersih dari perkataan yang tiada guna
(omong kosong). Sebab, ia di sisi Allah Swt. dan para penghuninya adalah
mereka yang dikasihi-Nya.
Firman Allah, yang artinya:
Di surga, mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak
(menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
(QS Al-Thûr [52]: 23)
Firman-Nya, yang artinya:
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di surga, kecuali ucapan
salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. (QS
Maryam [19]:62)
Firman-Nya, artinya:
Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula
perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan
salam. (QS Al-Wâqi’ah [56]:25-26)
Untuk memeroleh tempat ini (surga), mereka telah bekerja keras dan
penuh kesungguhan tanpa bermalas-malasan. Demikian pula halnya dengan
orang-orang mulia di dunia, tempat mereka pun bersih dari omong kosong
dan kebohongan. Jika demikian tempat apalagi yang mempunyai kedudukan
paling tinggi di sisi Allah Swt. yang merajai alam semesta dan yang menguasai
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hati semua makhluk.
Bahwa orang yang memiliki paras wajah yang bercahaya yang penuh
nikmat itu adalah orang-orang beriman. Mereka bahagia berada di surga
yang tinggi tempat dan martabatnya, karena di sana terdapat segala sesuatu
yang diinginkan dan yang bisa dinikmati. Mereka merasa aman dan damai di
kamar-kamarnya. Keberadaan mereka kekal selama-lamanya.
Mengenai perkataan yang tidak berguna seperti yang tertuang dalam
ayat 11, Al Qurthubi (XX: 33) mengungkapkan bahwa Al-Farra` dan Al-Akhfasy
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna itu
tidak keluar dari 6 sisi: (1) Seperti yang dikemukakan Ibnu Abbas, yakni
kebohongan dan kekufuran kepada Allah Swt.; (2) Pendapat Qatadah, bukan
batil dan bukan pula perbuatan dosa; (3) Pendapat Mujahid ialah caci makian;
(4) Pendapat Hasan, yakni perbuatan maksiat; (5) Pendapat Al-Farra`, yakni
bahwa di surga tidak kedengaran orang yang bersumpah dengan kebohongan,
dan Kalabi mengatakan bahwa di surga tidak kedengaran sumpah yang baik
dan sumpah yang jahat; dan (6) Juga pendapat Al-Farra` bahwa dalam
perkataan mereka tidak kedengaran perkataan yang tidak berguna, sebab
penghuni surga tidak berbicara kecuali perkataan yang mengandung hikmah
dan mereka memuji Allah Swt. atas segala rezeki yang diberikan oleh-Nya
kepada mereka berupa kenikmatan yang abadi.

   
Di dalamnya ada mata air yang mengalir. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 12)
Di dalam surga, terdapat mata air yang airnya mengalir terus-menerus,
bersih sekali, dan sedap dipandang mata. Firaun pernah menyombongkan
diri dalam hal yang sama, sebagaimana firman-Nya, yang artinya:
Dan Firaun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, “Hai kaumku, bukankah
kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir
di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)? (QS Al-Zukhrûf [43]:
51)
Al-Zuhaili berpendapat, dalam redaksi ayat ini digunakan kata (‘ain)
dalam bentuk mufrad (tunggal), yang artinya mata air, bukan ‘uyûn bentuk
jamak. Yang dimaksud adalah bukan hanya satu mata air, melainkan jenis
mata air, sehingga bermakna banyak mata air. Sedang Ali Al-Shabuni dalam
kitabnya Shafwah Al-Tafâsîr (III:552) mengemukakan pendapat Al-Zamakhsyari
bahwa tanda baca tanwîn pada kata (‘ain) menunjukkan banyak, bukan
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menunjukkan jenis seperti pendapat Al-Zuhaili.
Pada dasarnya, kedua pendapat itu sama, di surga terdapat sumbersumber mata air yang airnya senantiasa mengalir dan memancarkan berbagai
macam dan jenis minuman yang bersih dan murni serta lezat diminum.
Mengenai sungai-sungai di surga, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu
Abu Hatim yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, Sungai-sungai
surga terletak di bawah bukit, atau di bawah gunung-gunung kestur (Hawa,
II: 6495)

   
Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 13)
Tempatnya sungguh tinggi. Jika seorang Mukmin duduk di atasnya,
tampak olehnya segala kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Swt.
kepadanya, dan tampak pula olehnya para penghuni surga yang bergelimang
dengan kenikmatan. Dengan kata lain, di surga itu ada tahta-tahta atau
tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Menurut Ibnu Abbas, papan-papan
tahta itu terbuat dari emas yang dihiasi zamrud, mutiara, dan yaqut (sejenis
batu mulia), serta tinggi.3 Oleh sebab itu, apabila waliyullah hendak duduk,
maka tahta itu merendah sampai ia duduk padanya, lalu tahta itu naik kembali
ke tempatnya (Al-Futûhât Al-Ilâhiyyah, IV: 526) dan dia dapat melihat tamantamannya yang indah. Tahta-tahta itu dihampari sprei-sprei yang halus,
lembut, tebal, serta empuk, di sana ada bidadari. Makna yang serupa
diungkapkan dalam firman-Nya, wa furusyin marfû’ah (dan kasur-kasur
yang tebal lagi empuk). (QS Al-Wâqiah [56]: 34). Hal ini adalah suatu
penghargaan dan penghormatan bagi orang-orang yang bertakwa.

  
Dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 14)
Di pinggir mata air, jika mereka ingin minum, mereka mendapatkan
gelas-gelas tersebut telah tersedia di dekatnya. Dengan kata maudhû’ah,
ungkapan ayat tersebut mempunyai beberapa makna: (1) Gelas-gelas itu
disediakan bagi penghuni surga; (2) Diletakkan di bibir mata air yang
mengalirkan air, sehingga setiap kali orang hendak minum dia mendapatkannya
sudah diisi dengan minuman; (3) Maudhû’ah berarti diletakkan pada tangan
mereka karena mereka menyukainya, sebab terbikin dari emas, perak, atau
logam lain yang bagus, dan mereka dapat menikmati minuman yang sudah
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diisikan padanya; (4) Bahwa yang dimaksud adalah gelas-gelas itu dirancang
pembuatannya dengan ukuran yang sedang, tidak besar dan tidak pula kecil.

  
Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 15).
Jika mereka menghendaki, mereka bisa duduk di atas bantal itu atau
bersandar padanya. Atau, jika mereka suka, mereka bisa memakai sebagian
bantal tersebut sebagai landasan duduk dan sebagian lain untuk bersandar.
Pendek kata, mereka bisa berbuat seenak dan sesuka hati mereka. Yang jelas,
ketika mereka beristirahat dan bersantai, telah disediakan bantal-bantal yang
berjejer dengan susunan yang menawan, baik bantal untuk alas duduk maupun
untuk bersandar.

  
Dan permadani-permadani yang terhampar. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 16)
Allah Swt. menghamparkan permadani pada setiap tempat duduk
mereka. Di mana pun mereka duduk, di situ terhampar permadani.
Hamparan-hamparan yang berupa permadani-permadani yang sangat indah,
permadani yang sabut/tunas-tunas permukaannya yang sangat halus, sehingga
orang-orang yang duduk akan merasa nyaman. Permadani-permadani itu
terhampar di tempat-tempat duduk di mana-mana. Dengan keindahan dan
keunikannya, orang-orang terpikat memandangnya serta tertarik untuk duduk
di atasnya. Sebagaimana hal ini tampak pada kalangan keluarga “berada” di
seluruh dunia.
Walaupun pemandangan surga itu merupakan hal gaib, namun
Allah Swt. melukiskannya seperti apa yang tersebut dalam Surah AlGhâsyiyah, ayat 8-16, dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran
secara global yang mendekatkan pemahaman bagi manusia. Kendatipun
sudah diberi gambaran global oleh-Nya, tetapi karena gaibnya itulah maka
kita tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya. Misalnya saja,
mengenai tempat tidur dengan perlengkapannya itu, apakah seperti tempat
tidur yang kita lihat di dunia ini, bisa berupa springbed yang mewah atau
bagaimana? Kita tentu dan pasti tidak tahu yang sebenarnya.
Jika tidak demikian, niscaya kenikmatan surga tersebut tidak akan
bisa dijangkau oleh akal manusia dan pula akan mendatangkan kesulitan
dalam memahami bentuk dan rupanya. Secara keseluruhan, kenikmatan
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surgawi yang telah diperinci oleh-Nya dengan segala sesuatu yang ada
dalam kehidupan dunia hanyalah dalam hal nama-namanya saja. Akan halnya
hakikat dan jenis yang sebenarnya, dari segala kenikmatan tersebut tidaklah
sama atau mirip dengan yang ada di dunia. Boleh jadi, bahkan jauh lebih
tinggi nilainya, sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ibnu Abbas r.a.
yang mengatakan, Apa yang ada di dunia jika dibandingkan dengan apa
yang ada di akhirat hanyalah tinggal nama-namanya saja.
Ibnu Katsir di dalam Tafsîr Ibnu Katsîr menceritakan,
Perhatikanlah, siapakah yang berkemas untuk mencapai surga, sesungguhnya
surga itu tiada bandingnya. Demi Tuhan yang mempunyai Kabah, surga itu
cahaya yang berkilauan, bunga yang bergoyang, gedung yang kukuh dan
kuat, sumber air yang selalu mengalir, buah yang masak, istri yang cantik
molek, perhiasan yang banyak, tempat indah dan nikmat kesenangan di
tempat yang tinggi indah. Sahabat berkata, “Kamilah yang berkemas
untuk mendapatkannya.” Nabi Saw. Bersabda, “Katakanlah, Insya Allah.”
(HR Ibnu Majah)
Hadis yang lain berbunyi, “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj
Ibnu Minhal. Telah menceritakan kepada kami Hammad Ibnu Salamah
dari Ayyub dari Abu Rafi’ dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw.
bersabda, barang siapa yang masuk surga dia akan senang, tidak terlantar
atau susah, tidak rusak bajunya, tidak kendur kepemudaannya. Di surga
itu terdapat apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah
didengar oleh telinga, dan tidak pula terbetik dalam hati manusia”. (HR
Al-Darimi)
Hikmah dan Pesan
Beberapa catatan renungan yang dapat ditarik dari pembahasan
surah Al-Ghâsyiyah [88]: 8-16 di atas, antara lain:
(1) Allah Swt menerangkan untuk hamba-hamba-Nya yang bertakwa,
di sisi-Nya pada hari kiamat: nikmat, keridhaan, dan surga/
taman-taman, mata-mata air, tempat-tempat tidur, gelas-gelas
minuman, bantal-bantal untuk bersandar, sebagai imbalan bagi
amal perbuatan mereka yang baik di dunia berdasarkan aturanaturan yang sudah digariskan Allah Swt. Mereka senang atas
hasil usaha, mukanya berseri-seri penuh kegembiraan; mereka
mendapat keridhaan Allah dan ganjaran surga yang diidamidamkannya.
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Allah Swt. memberitahukan fenomena tersebut supaya manusia
termotivasi untuk mau beramal dengan ikhlas guna memeroleh
balasan seperti balasan amal orang-orang yang berhak untuk
memeroleh pahala yang amat besar, yaitu surga dengan segala
kenikmatannya. Keindahan dan kelebihan surga diperuntukkan bagi
hamba-hamba-Nya, manusia yang bertakwa.
Balasan yang merupakan kebahagiaan yang penuh kenikmatan bagi
orang-orang yang taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya itu benarbenar terwujud karena Allah sudah menjanjikannya.
***

Hari Kebangkitan adalah Ketetapan dan Kehendak Alah (Ayat 17-26)
Setelah menguraikan ganjaran yang akan diterima pada hari kiamat
oleh orang-orang yang taat dan balasan bagi para pendurhaka, kaum musyrikin
masih tetap bersikeras menolak keniscayaan hari kiamat. Penolakan mereka
adalah keraguan terhadap kuasa Allah Swt. dan ilmu-Nya untuk menghimpun
dan menghidupkan kembali tulang-belulang yang telah lapuk dan terserak
kemana-mana. Untuk menampik dalih itu, Allah mengajak mereka yang
meragukan kuasa-Nya untuk memerhatikan alam raya.
Dalam ayat-ayat berikut ini, empat contoh dikemukakan sebagai tanda
kekuasaan-Nya, di antara kreasi ciptaan-Nya yang mengagumkan. Di samping
itu, ayat-ayat ini juga menunjuk kepada kekuasaan Allah yang tidak terbatas,
yang bisa pula menjadi solusi untuk menjawab pertanyaan tentang
kebangkitan.
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(17) Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana dia
diciptakan; (18) Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? (19) Dan gununggunung bagaimana ia ditegakkan? (20) Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?
(21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang
yang memberi peringatan; (22) Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas
mereka; (23)Tetapi orang yang berpaling dan kafir; (24) Maka Allah akan
mengazabnya dengan azab yang besar; (25) Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka; (26) Kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah
menghisab mereka. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 17-27)
Penjelasan Ayat
Allah Swt. berfirman,

        
Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana dia diciptakan.
(QS Al-Ghâsyiyah [88]: 17)
Hal pertama yang disebutkan ialah seekor binatang jinak, yakni unta.
Dan mengapa unta yang disebutkan pertama kali sebelum menyebut makhluk
ciptaan lain? Para penafsir memaparkan berbagai pendapat. Yang jelas
adalah, pada awalnya orang-orang Arab Mekah yang menjadi alamat seruan
dakwah, merupakan kelompok masyarakat yang “akrab” dengan unta dalam
kehidupan sehari-hari ketimbang binatang lain (Imani, Nurul Quran, XIX,
2006: 460).
Selain itu, unta memiliki karakteristik menakjubkan yang
membedakannya dengan hewan lain. Dan memang, unta menjadi salah satu
tanda kekuasaan Allah ‘Azza wa Jalla. Sebagian dari karakteristik tersebut
adalah sebagai berikut:
(1)
Sebagian dari binatang jinak berkaki empat, berguna hanya karena
dagingnya. Sebagian lagi karena susunya. Sisanya diigunakan hanya
untuk ditunggangi atau membawa barang. Unta digunakan untuk seluruh
kegunaan tersebut. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa dimanfaatkan,
dan bisa pula menjadi alat transportasi, membawa barang, dan lain
sebagainya.
(2)
Unta adalah binatang jinak yang paling kuat dan paling tahan untuk
membawa barang muatan yang berat. Selain itu, ada hal menakjubkan
yang lain, yaitu ketika unta berbaring di tanah dengan muatan barang
yang berat di punggungnya, ia bisa dengan mudah bergerak bangkit
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berdiri, sementara hewan-hewan lain tidak bisa melakukannya.
Unta bisa menahan haus dalam waktu yang lama (sekitar tujuh hingga
sepuluh hari) dan juga tahan lapar selama itu.
Unta bisa menempuh perjalanan jarak jauh, berjalan setiap hari, pada
jalan yang sulit dilewati dan gurun berpasir di mana hewan lain tak
sanggup melakukannya. Oleh karena itu, orang Arab menyebutnya “kapal
gurun”.
Unta bisa hidup dengan makan makanan berduri, sehingga makanannya
cukup murah, dan merupakan aset berharga ketika seseorang akan
membeli unta. Unta merupakan hewan angkutan yang paling murah.
Dengan memiliki karakteristik semacam itu, unta menjadi hewan
terkemuka untuk gurun pasir di mana badai gurun sering mencederai
mata dan telinga. Allah Swt. menciptakan hewan ini dengan mata,
telinga, dan hidung yang khusus, yang membuatnya mampu
melanjutkan perjalanan menembus badai pasir yang menghempas dan
menyengat. Anggota tubuhnya pun dirancang untuk menghadapi
kesulitan-kesulitan kehidupan di wilayah keras seperti itu.
Unta adalah hewan yang ramah. Sedemikian lembutnya, sehingga anak
kecil pun bisa menunggangi sambil memegang tali kekangnya dan akan
membawa ke mana pun si anak itu pergi.

Singkat kata, keistimewaan hewan ini demikian menakjubkan, sehingga
orang yang merenungkan tentang penciptannya akan menyadari bahwa
penciptanya adalah Pencipta yang sangat mengagumkan. Dalam kasus
orang-orang yang mengabaikan akhirat dan tak mengambil pelajaran apa
pun dari keberadaan hewan ini, mereka diminta, melalui Al-Quran, untuk
merenungkan tentang unta, yang mana mereka bisa melihatnya dalam
kehidupan sehari-hari dan mempunyai arti amat penting dalam keunikan
struktur tubuh dan kegunaannya bagi manusia.
Sangatlah jelas bahwa kata “perhatikan” di dalam ayat ini tidak hanya
sekadar melihat, tetapi maksudnya “memerhatikan dengan seksama”, dengan
perenungan yang mendalam.
Firman Allah,

     
Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 18)
Langit tinggi dengan keajaibannya, tempat bintang-bintang terang-
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benderang, galaksi-galaksi dan semua keindahan benda-benda angkasa lain
yang menarik perhatian, sehingga setiap orang, dengan membandingkan
dirinya dengan alam semesta yang luas dan luar biasa yang penuh dengan
tatanan teratur ini, akan bisa menemukan bahwa dirinya seperti bukan apaapa di hadapan Sang Pencipta Yang Maha Tak Terbatas.
Penciptaan langit memang selalu menakjubkan. Tapi, fakta-fakta detail yang terungkap kemudian tampak lebih cemerlang dan mencengangkan.
Gemerlapnya yang anggun saat ini tampak lebih menawan dari sebelumnya
di bawah cahaya penelitian ilmiah mutakhir serta eksplorasi ilmu pengetahuan
manusia yang kian maju.
Firman Allah,

     
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 19)
Kata nushibat
berasal dari kata nashb, berarti meletakkan,
menetapkan, mendirikan. Ini bisa menyentuh syarat-syarat penciptaan gununggunung pada awalnya. Ilmu pengetahuan geologi melihat adanya beberapa
faktor berbeda dalam pembentukan berbagai macam gunung: gunung
terbentuk dari lapisan di dalam bumi, gunung terbentuk dari volcano, gunung
terbentuk dari erosi tanah, dan gunung terbentuk di dalam laut oleh endapanendapan dan fosil-fosil hewan. Semua itu merupakan tanda-tanda yang jelas
tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang memerhatikannya.
Gunung yang formasi fondasinya sambung-menyambung dan
membentuk gundukan keras di atas permukaan bumi, berfungsi sebagai
pelindung guncangan dari dalam bumi akibat lava mencair dan perubahanperubahan geologis di bagian luar, serta melindungi perubahan-perubahan
yang diakibatkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Perhatikan pula firman
Allah, yang artinya:
Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang
bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar
kamu mendapat petunjuk. (QS Al-Nahl [16]: 15)
Jika gunung yang berfungsi sebagai pelindung dan pengendali badai
tidak ada di bumi, maka seluruh permukaan bumi hanyalah berupa gurun
pasir. Gunung juga menyimpan air segar untuk manusia dan tanaman.
Firman Allah,
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Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 20)
Bumi yang terhampar memudahkan kehidupan manusia. Andaikan
seluruh permukaan bumi ini dipenuhi bebukitan dan lembah-lembah, alangkah
sulitnya kehidupan manusia dalam kondisi seperti itu. Dan siapakah yang
membuat sebagian bumi rata dan datar? Al-Quran mengajak kita agar
merenungkan fakta-fakta tersebut untuk mencari jawabannya. Demikianlah
susunan penyebutan ayat-ayat di atas sangat serasi dengan situasi yang dialami
masyarakat yang ditemui Al-Quran pertama kali. Sungguh amat serasi firmanfirman Allah ini.
Fakhr Al-Razi dalam tafsirnya (Al-Kabir, XXXI: 158) mengatakan, “Hal
ini karena Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab. Orang-orang Arab
gemar bepergian kesana-kemari karena mereka tidak memiliki cukup tanah
dan produk pertanian untuk kebutuhan hidup mereka. Dalam pergi berkelana
itu, mereka menggunakan unta. Ketika mereka dalam perjalanan di gurungurun sunyi menakutkan, tak ada manusia lain untuk diajak bicara dan tak
ada sesuatu yang bisa dilihat atau di dengar. Maka, semestinya mereka bisa
merenungkan tentang unta yang menakjubkan, satu-satunya hewan yang
mereka tunggangi, langit, sebagai satu-satunya atap yang bisa mereka lihat
jauh di atas mereka, gunung-gunung, yang berjajar di kanan dan di kiri
mereka, dan bumi, satu-satunya teman manakala mereka memandang ke
bawah. Tampaknya, Allah menyuruh mereka merenungkan empat hal itu
tatkala mereka sendirian.
Firman Allah,

        
(21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang
yang memberi peringatan, (22) Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas
mereka. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 21-22)
Arah pembicaraan ayat ini kepada Nabi Muhammad Saw. bahwa “Jika
demikian jelas bukti-bukti tentang kuasa Allah ‘Azza wa Jalla, maka wahai
Nabi, berilah peringatan kepada siapa pun dan jangan paksakan kehendakmu,
serta bersabarlah terhadap perlawanan mereka, karena sesungguhnya
engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau tidak kuasa untuk
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memaksakan kehendak — walau itu tuntunan yang bermanfaat buat mereka.
Karena itu, engkau tidak berdosa dan tidak perlu berkecil hati jika mereka
enggan mengikuti ajakan untuk beriman. Siapa yang beriman dan menyambut
tuntunan dan bimbinganmu, maka Allah Swt. akan melimpahkan karunia
kepadanya.”
Firman Allah,

          
(23) Tetapi orang yang berpaling dan kafir; (24) Maka Allah akan mengazabnya
dengan azab yang besar. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 23-24)
Tetapi, siapa yang berpaling dari tuntunan dan bimbinganmu dan kufur,
yakni enggan mempercayai keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya, maka
Allah akan menyiksanya dengan siksa yang besar dan tiada penolong baginya.
Siksa yang besar akan berlaku paling lambat di akhirat nanti.
Firman Allah,

         
(25) Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka; (26) Kemudian
sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. (QS Al-Ghâsyiyah
[88]: 25-26)
Tidak ada seorang pun yang luput, karena sesungguhnya kepada-Nya
lah segalanya kembali, keniscayaan hisab perhitungan amal-amal mereka
yang besar maupun yang kecil.
Hikmah dan Pesan
Dari penjelasan ayat-ayat di atas, timbul sebuah pertanyaan, hubungan
macam apakah yang terjadi antara empat objek renungan tersebut: antara
unta, langit, gunung, dan bumi.
(1)
Jika manusia merenung tentang Islam, agama yang tidak hanya
diperuntukkan bagi orang-orang yang tinggal di gurun Arab, tetapi juga
untuk lingkungan yang sangat luas, maka empat hal yang disebut di
dalam ayat-ayat itu bisa dipandang sebagai asas kehidupan manusia.
Manusia menerima cahaya dan kehangatan dari langit, di samping air
dan udara. Bumi adalah alas empuk untuk tumbuhnya beranekaragam
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produk makanan. Gunung adalah tempat yang tenang, penyimpan air
dan mineral-mineral. Dan unta, adalah sebuah contoh dari binatang
jinak yang bisa dimanfaatkan manusia. Merenungkan tentang empat
hal itu akan mengarahkan manusia pada pemahaman tentang Sang
Pencipta dan dapat menjadikan seseorang bersyukur kepada Allah Swt.
Perenungan seperti ini merupakan langkah awal bagi seseorang menuju
pengetahuan Tauhid.
Rasulullah Saw. dalam hal menyampaikan risalah Islam, bertujuan
mengingatkan semua pihak bahwa ajaran Islam tidak boleh dipaksakan
secara nyata atau terselubung oleh siapa pun. Karena itu, peperangan
yang melibatkan kaum Muslimin, sama sekali bukan bertujuan
penguasaan wilayah apalagi penjajahan, tetapi semata-mata pembelaan
diri dan agama, agar semua orang dapat menikmati hak asasinya antara
lain menganut agama dan keyakinan yang ada di benaknya.
***

Catatan Akhir
1

Majma’ Al-Bayan, jilid 10, h. 477

2

Majma’ Al-Bayan, jilid 10, h. 477

3

Menurut satu riwayat, tingginya sekira antara bumi dan langit, sehingga memungkinkan
waliyullah dapat melihat kerajaan sekelilingnya.
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Surah Al-Fajr

Nama Surah
Surah Al-Fajr terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surah Makkiyyah
yang bertemakan keimanan. Diturunkan sesudah Surah Al-Lail. Nama al-fajr
diambil dari kata al-fajr, yang artinya fajar, dan terdapat pada ayat pertama
surah ini. Surah ini dijadikan sumpah Allah untuk menegaskan tentang
pembalasan orang-orang kafir atas segala perbuatannya.1
Latar dan Konteks
Hubungan Surah Al-Fajr dengan surah sebelumnya, yaitu Surah AlGhâsyiyah, menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991: 219), memuat tiga tema penting
yang saling berhubungan, yaitu Pertama, isi sumpah Surah Al-Fajr merupakan
penjelasan atas firman-Nya di akhir Surah Al-Ghâsyiyah. Kedua, berdasarkan
kedua surah, manusia terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu golongan
yang celaka (mendapat kesedihan) dengan muka penuh kehinaan dan golongan
yang mendapat kebahagiaan yang digambarkan dengan muka bercahaya.
Ketiga, terdapat persamaan term ayat pada kedua surah, sama-sama
menuntut penggunaan nalar untuk menguak hikmah di balik sumpah dan
penjelasan fenomena alam. Hal senada dapat pula diperhatikan penjelasan
pada Al-Quran dan terjemahnya (Depag, 1971: 1055).

241
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Al-Maraghi (t.t.: 250) menambahkan bahwa kandungan Surah Al-Fajr
merupakan bukti dan dalil yang membenarkan janji dan ancaman, tentang
kematian dan pertanggungjawaban manusia atas amal-amalnya yang terletak
pada akhir surah Al-Ghâsyiyah.
Substansi
Allah bersumpah bahwa azab terhadap orang-orang kafir tidak akan
dapat dielakkan. Beberapa contoh dari kaum-kaum yang sudah dibinasakan,
kenikmatan hidup atau bencana hidup yang dialami seseorang, bukanlah tanda
penghormatan atau penghinaan Allah kepadanya, melainkan cobaan belaka.
Celaan terhadap orang-orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan
tidak memberi makan orang miskin. Kecaman terhadap orang yang memakan
harta warisan dengan campur aduk, dan orang yang amat mencintai harta.
Malapetaka yang dihadapi orang-orang kafir di hari kiamat. Orang-orang yang
berjiwa muthmainnah (tenang) mendapat kemuliaan di sisi Allah.
Azab bagi Orang-Orang Kafir (Ayat 1-14)

   
           
              
            
           
           
 
(1) Demi fajar; (2) Dan malam yang sepuluh; (3) Dan yang genap dan yang
ganjil; (4) Dan malam bila berlalu; (5) Pada yang demikian itu terdapat sumpah
(yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal; (6) Apakah kamu tidak
memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Ad? (7) (yaitu)
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penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi; (8) Yang
belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain; (9) Dan
kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah; (10) Dan kaum
Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak); (11) Yang berbuat
sewenang-wenang dalam negeri; (12) Lalu mereka berbuat banyak kerusakan
dalam negeri itu; (13) Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka
cemeti azab; (14) Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (QS
Al-Fajr [89]: 1-14)
Penjelasan Ayat

  
Demi fajar. (QS Al-Fajr [89]: 1)
Al-fajr adalah waktu ketika cahaya mulai tampak dan matahari mulai
memerah. Allah bersumpah dengannya karena pada saat tersebut merupakan
saat pergantian malam dengan siang. Pada saat inilah manusia dan binatang
mengawali kegiatannya untuk mencari rezeki kebutuhan hidup masing-masing.2
Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud fajar dalam ayat ini khusus untuk fajar di
hari nahar. 3

  
Dan malam yang sepuluh. (QS Al-Fajr [89]: 2)
Yang dimaksud malam yang sepuluh adalah malam yang mempunyai
ciri yang sama dengan waktu fajar, yaitu malam-malam yang diterangi
cahaya bulan, sehingga menghapus kepekatan malam (Al-Maraghi, t.t. 215).
Sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa malam yang sepuluh adalah malam
sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan; ada juga yang mengatakan adalah
sepuluh yang pertama dari bulan Muharram termasuk hari ‘Asyûrâ. Ibnu
Katsir berpendapat, sepuluh malam dalam ayat tersebut adalah sepuluh
malam pertama di bulan Dzulhijjah, seperti yang disebutkan Al-Zuhaili (XXX,
1991: 222); ditegaskan dalam Shahîh Al-Bukhâri dari Ibnu Abbas r.a. secara
marfû’ (Hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad).
Rasulullah Saw. bersabda:
Tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih disukai Allah dari pada hari-hari
ini, (yaitu sepuluh hari di bulan Dzulhijjah). Mereka bertanya, “Tidak juga
jihâd fî sabîli Allâh?” Rasulullah Saw. menjawab, “Tidak juga jihâd fî sabîli
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Allâh kecuali bagi seseorang yang berangkat dengan menyumbangkan jiwa
dan hartanya, kemudian dia pulang dengan tidak membawa suatu apapun.
Allah berfirman,

  
Dan yang genap dan yang ganjil. (QS Al-Fajr [89]: 3)
Setelah bersumpah dengan hal yang bersifat global, Allah bersumpah
dengan hal hal yang lebih spesifik, yaitu dengan malam dalam hitungan genap
dan ganjil. Yang dimaksud al-syaf’u adalah hari penyembelihan, yaitu hari
kesepuluh, sedang al-witri adalah hari “Arafah yaitu hari kesembilan” (AlZuhaili, XXX, 1991: 224). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah bersabda,
Yang ke sepuluh itu adalah hari Idul Adha, yang ganjil adalah hari Arafah dan
yang genap adalah hari nahar, karena hari nahar itu jatuh pada hari kesepuluh.
Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa al-syaf’u adalah hari pertama
dan kedua hari tasyrîq, sedangkan al-witri adalah hari ketiganya.

   
Dan malam bila berlalu. (QS Al-Fajr [89]: 4)
Sumpah Allah selanjutnya adalah dengan menggunakan gejala
kegelapan malam hari. 4 Ibnu Abbas r.a. mengatakan, Dan malam apabila
telah lenyap.
Kenikmatan yang dianugerahkan Allah terhadap makhluk-Nya melalui
pergantian siang dan malam, serta perbedaan antara keduanya berdasarkan
pergantian musim, merupakan fenomena alam yang tak dapat dipungkiri
kecuali oleh orang orang yang sombong dan takabur. Sumpah Allah dengan
menggunakan keduanya menunjukkan aturan Sang Maha Bijak dan Maha
Mengetahui atas segala kemaslahatan hamba hamba-Nya. Waktu fajar
merupakan petanda terlepasnya segala makhluk hidup dari kegelapan malam,
serta memulai kembali aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhan hidup,
dan malam hari merupakan waktu beristirahat dan menenangkan pikiran
melalui tidur setelah kerja sepanjang hari.

      
Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-
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orang yang berakal. (QS Al-Fajr [89]: 5)
Al-Hijri bermakna akal, jika orang Arab mengatakan fulân dzû hijr artinya
seseorang yang dapat menguasai diri (mendisiplinkan dan mengendalikan diri).
Istifhâm inkârî (bentuk pertanyaan yang bernada pengingkaran/penolakan)
semacam itu memberi pengertian bahwa makna dan nilai sumpah dengan
menggunakan gejala-gejala alam dimaksud hanya akan dapat ditangkap dan
diraih oleh orang-orang yang berakal sehat, sehingga harus disampaikan pada
kesadaran akan keesaan Penciptanya. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 224) menyatakan
bahwa orang yang berakal dan mempunyai kecerdasan akan mengetahui dan
menerima kebenaran isi sumpah Allah.
Menurut Al-Maraghi (XXX, t.t.: 254), jawâb qasam (sasaran sumpah)
adalah mahdzû f (tersembunyi/dibuang) dalam rangkaian ayat berikutnya.
Beliau memperkirakan jawâb qasam tersebut adalah Sesungguhnya nyawa
orang-orang yang ingkar berada dalam genggaman Allah. Jika Allah
menangguhkan siksaan terhadap mereka, bukanlah berarti melupakan mereka,
tapi Allah pasti memberikan siksaan kepada mereka sebagaimana telah
ditimpakan kepada umat sebelumnya. Sedangkan menurut Al-Zuhaili (XXX,
1991: 225), jawâb yang mahdzûf itu kira-kira berbunyi Kamu sekalian pasti
akan diazab wahai kafir ahli Mekah dan orang-orang semisal kamu.

              
  
(6) Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum ‘Ad? (7) (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan
yang tinggi; (8) Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negerinegeri yang lain. (QS Al-Fajr [89]: 6-8)
Setelah bersumpah akan menyiksa kaum kafirin sebagai balasan atas
kekufuran dan keberanian mereka menentang perintah-perintah Allah,
selanjutnya Allah menjelaskan kisah umat terdahulu yang menentang Allah
dan Rasul-Nya dan terus menerus melakukan kezhaliman, sehingga Allah
menimpakan siksaan yang hebat dan membinasakan mereka sampai
musnah. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada
orang-orang yang ingkar. Bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa
mengikuti serta membela Rasul-Nya, penjelasan tersebut merupakan
peneguhan hati dan pemberi ketenangan.
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Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan telah menghancurkan kaum
‘Ad yang memiliki perawakan tinggi dan kedudukan terhormat di hadapan
manusia serta memiliki kota terbaik pada zamannya. Sebagian ahli tafsir
berpendapat, dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan apakah mereka
tidak mengetahui tentang kehancuran dan kebinasaan kaum ’Ad, yaitu
penduduk Iram, ibu kota kaum ‘Ad yang mempunyai bangunan-bangunan
tinggi yang belum pernah terdapat dalam suatu negeri atau kota lain pada
waktu itu. Sebagian ahli tafsir lainnya memberi keterangan bahwa Iram
dzât Al-Imâd adalah sebuah kota yang dibangun istana-istananya dari
lempengan-lempengan emas dan perak. Ayat tersebut merupakan
keterangan tambahan untuk lebih mengenal siapa mereka.
Dalam QS Al-A’râf (7): 69, dinyatakan, yang artinya:
Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu
peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara
kamu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian
di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang
berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh dan Tuhan telah melebihkan
kekuatan tubuh dan perawakanmu (dari pada kaum Nuh itu). Maka, ingatlah
nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Menurut sebagian ulama, mereka adalah kaum ‘Ad generasi pertama,
yaitu putra ‘Ad Ibnu Iram Ibnu Aush Ibnu Sam Ibnu Nuh a.s., yang tinggal di
daerah pengutusan Nabi Hud a.s. Mereka mendustakan dan menentang.
Allah kemudian menyelamatkan Nabi-Nya serta orang-orang yang beriman
di tengah-tengah mereka, dan membinasakan yang lainnya dengan angin
yang berhembus kencang dan sangat dingin serta suaranya memekakkan
telinga.
Adapun sifat-sifat mereka, tergambar dalam firman Allah QS AlFushshilat (41):15, yang artinya:
Adapun kaum ‘Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa
alasan yang benar dan berkata, “Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari
kami?” Dan apakah mereka itu tidak memerhatikan bahwa Allah yang
menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya dari mereka? Dan adalah
mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami.

     
Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. (QS Al-Fajr
[89]: 9)
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Kaum Tsamud hidup pada zaman Nabi Shaleh a.s. Kaum ini diberikan
kelebihan oleh Allah dengan memiliki keahlian dalam membelah dan mengukir
batu sebagai bahan membangun gedung dan istana. Dijelaskan dalam firman
Allah QS Al-Syu’arâ (26): 149,
Dan kamu pahat sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah
dengan rajin. 5
Begitu juga dalam QS Al-Hijr (15): 82, dinyatakan, yang artinya:
Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami)
dengan aman.
Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung
tempat tinggal mereka. Ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk
tempat berlindung.
Ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Allah telah melimpahkan nikmatNya kepada mereka berupa kekuatan, kecerdasan akal, dan kemampuan
mengatur segala urusan duniawi, tetapi mereka bertindak sewenang wenang
dan melampaui batas. Akibatnya, Allah menurunkan hukuman kepada mereka
karena telah mendustakan risalah berupa petunjuk dan keimanan.

   
Dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak).
(QS Al-Fajr [89]: 10)
Kerajaan lain yang memiliki kebesaran di zamannya adalah raja Firaun.
Ia memiliki bangunan-bangunan besar di Mesir sebagaimana karya raja-raja
sebelumnya yang memiliki piramida untuk kuburan mereka. Dalam
menggambarkan peninggalan raja-raja Mesir, Al-Quran menggunakan istilah
autâd (pasak-pasak) karena bentuk serta rupa bangunan-bangunan tersebut
mirip dengan pasak yang terbalik. Tetapi, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud
dengan pasak-pasak dalam ayat tersebut adalah bala tentara yang
mendukungnya.

        
(11) Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri; (12) Lalu mereka
berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. (QS Al-Fajr [89]: 11-12)
Pada ayat ini, dijelaskan sifat-sifat buruk yang ditunjukkan mereka
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sepanjang perjalanan hidupnya, yaitu kaum ‘Ad, Tsamud, dan Firaun, yang
menggunakan kekuatan dan kekuasaan hanya untuk merampas hak-hak
orang lain. Mereka sombong dengan kekuasaannya, bertindak sewenangwenang dan melampaui batas. Mereka menolak seruan Rasul-Nya serta
menjadi biang keladi kerusakan di muka bumi. 6 Dinyatakan juga dalam firmanNya QS Al-Syams (91): 11-15, yang artinya:
(11) (kaum) Tsamud telah mendustakan (Rasulnya) karena mereka
melampaui batas; (12) Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara
mereka; (13) Lalu Rasul Allah (saleh) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah)
unta betina Allah dan minumannya”; (14) Lalu mereka mendustakannya dan
menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka
disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka (dengan tanah);
(15) Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.
Bila terdapat pihak-pihak yang merasa paling kuat dan menganggap
remeh hak-hak orang lain sehingga dirampasnya, maka sesungguhnya hal
demikian merupakan perusakan tatanan kehidupan karena telah terlepasnya
ikatan persatuan dan persaudaraan. Dengan demikian, akan terjadi
keguncangan hidup bermasyarakat menuju kehancuran. Hal demikian
diilustrasikan dalam firman Allah pada ayat berikut:

 
    
  
Kemudian Allah menimpakan berbagai macam siksaan dan malapetaka
kepada mereka. (QS Al-Fajr [89]: 13)
Allah mengibaratkan berbagai siksaan yang diturunkan kepada kaum
pembangkang dengan cemeti (cambuk). Siksaan itu berfungsi sebagai
cambuk. Cambuk juga berfungsi sebagai alat memukul atau menyiksa.
Siksaan yang mereka terima adalah karena ulah mereka sendiri
membangkang perintah-perintah agama.
‘Illat (alasan) siksaan dimaksud dijelaskan Allah pada ayat berikutnya.

   
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (QS Al-Fajr [89]: 14)
Ayat ini menegaskan bahwa tak ada satu urusan hamba pun yang
terlepas dari pengawasan Allah. Allah tidak akan membiarkan satu umat pun
yang melanggar batas-batas syariat-Nya tanpa menghukum mereka dengan
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kekuasaan-Nya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud “melihat dan
mendengar” dalam ayat ini adalah selalu mengawasi yang dilakukan hambahamba-Nya dan membalas masing-masing sesuai usahanya serta memberikan
keputusan dengan keadilan-Nya. Masing-masing akan menerima apa yang
berhak mereka terima. Dia Maha Suci dari tindakan zalim.
Allah menjelaskan siksaan yang ditimpakan kepada masing-masing
kaum tersebut seperti tergambar dalam QS Al-Hâqqah (69): 5-10, yang
artinya:
(5) Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian
yang luar biasa; (6) Adapun kaum ‘Ad maka mereka telah dibinasakan dengan
angin yang sangat dingin dan amat kencang; (7) Yang Allah timpakan angin
itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus;
maka kamu lihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakanakan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk); (8) Maka
kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka; (9) Dan
telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk)
negeri-negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan yang besar; (10) Maka
(masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah
menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
Hikmah dan Pesan
Dari kisah-kisah Al-Quran tersebut, banyak ‘ibrah atau pelajaran
yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Al-Maraghi (X, t.t.: 275)
menyebutkan, secara umum ayat-ayat di atas menunjukkan penegasan
Allah tentang kepastian balasan orang-orang kafir melalui sumpah-Nya
dan penjelasan tentang umat-umat terdahulu yang diazab dengan berbagai
siksan akibat ulahnya sendiri.
Menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991: 227), ada empat pelajaran yang bisa
dipetik, yaitu:
(1) Kepastian siksa (balasan) bagi kaum kafir yang ditegaskan Allah
melalui sumpah-Nya.
(2) Allah bersumpah dengan alasan yang jelas untuk meyakinkan
orang-orang yang memiliki kecerdasan akal.
(3) Allah menceritrakan kisah umat-umat pembangkang terdahulu untuk
memberi pelajaran dan menghibur hati Rasulullah Saw. atas
kepastian balasan bagi orang-orang kafir.
(4) Allah menjelaskan kisah umat terdahulu yang melampaui batas
dengan membangkang pada syariat dan menimbulkan berbagai
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kerusakan, sehingga ditimpakan kepada mereka siksa yang dahsyat.
Adapun nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam ayat-ayat di atas
dinyatakan Al-Razi (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 227), di antaranya:
(a) Merupakan penguatan dan pengukuhan keimanan bagi kaum
Mukmin, di samping dijadikan tuntutan dan tuntunan yang
mendasar.
(b) Agar kaum Mukmin memerhatikan gejala-gejala alam tersebut,
sehingga mengarah pada pencerahan ketauhidan, di samping
mendorong pada sikap dan tindakan bersyukur.
(c) Allah menjadikan sesuatu sebagai sumpah-Nya mengandung
berbagai faedah untuk kehidupan duniawiyah dan diniyah,
walaupun ti dak s emua s umpah-Nya ters urah jelas.
Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Hâqqah (69): 3839, yang artinya:
(38) Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat; (39) Dan
dengan apa yang tidak kamu lihat.
(d)

(e)

Allah memakai istifham (kata tanya) untuk menunjukkan
bahwa Al-Quran secara konsisten mengajak kaum berakal untuk
menggunakan nalar yang jernih sebagai alat penguat dan
pengokoh keimanannya.
Kisah-kisah umat terdahulu yang diberikan berbagai kelebihan,
namun tidak bisa menggunakannya dengan baik, bahkan
sebaliknya mereka sombong, takabur, dan menggunakan
kekuatan dan kekuasaannya untuk memerkosa hak-hak orang
lain, sehingga mereka mendapatkan azab yang dahsyat. Kisah
tersebut menuntut kaum Mukmin untuk menjauhi sifat, sikap,
dan tindakan seperti kaum tersebut. Dinyatakan dalam firmanNya Surah Al-An’âm (6): 11, yang artinya:
Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

(f)

Allah menegaskan, tak satu pun urusan hamba-hamba-Nya yang
luput dari pengawasan-Nya dan segala sesuatu akan dibalas
sesuai dengan perbuatannya. Penegasan ini menuntut kaum yang
cerdas dan berakal untuk memiliki sikap dan tindakan murâqabah
(mereka diawasi oleh Allah Swt.) dan muqarrabah (pendekatan
diri kepada-Nya), sehingga akan terhindar dari azab, baik di dunia
maupun di akhirat.
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Kekayaan dan Kemiskinan adalah Ujian Tuhan (Ayat 15-20)

           
            
            
          
(15) Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan
diberinya kesenangan, maka dia berkata,”Tuhanku telah memuliakanku; (16)
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia
berkata,”Tuhanku menghinakanku”; (17) Sekali-kali tidak (demikian)
sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim; (18) Dan kamu tidak saling
mengajak memberi makan orang miskin; (19) Dan kamu memakan harta
pusaka dengan cara mencampurkan (yang halal dengan yang bathil); (20)
Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS AlFajr [89]: 15-20)
Penjelasan Ayat

         
 
 
  
           
(15)
Tuhannya
mengujinya
 Adapun
manusia
  apabila
 
 
  lalu
 dimuliakannya
    dan

diberinya kesenangan, maka dia berkata,”Tuhanku telah memuliakanku;” (16)
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata,
”Tuhanku menghinakanku.” (QS Al-Fajr [89]: 15-16)
Allah yang Maha Rahman telah menganugerahkan kepada manusia
apa yang ada di bumi ini untuk kepentingan hidup mereka, di samping Dia
telah menganugerahkan pula kepada manusia fitrah kecintaan terhadap
masalah-masalah dunia. Namun, sebagian manusia ada yang menjadikan
dunia ini sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya: mereka tenggelam
dalam kesibukan dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Lebih jauh lagi, mereka
lupa terhadap Tuhan dan aturan-aturan-Nya, bahkan kecintaan terhadap
kahidupan dunia yang berlebihan telah menjadikan kebahagiaan dan

:: repository.unisba.ac.id ::

252

Tafsir Juz ’Amma

kesengsaraan kehidupan dunia sebagai ukuran kecintaan dan kebencian Allah
kepada mereka. Persepsi yang demikian itu berbahaya dalam kehidupan
manusia secara individual maupun secara sosial.
Sebagaimana diungkapkan Al-Zuhaili (XXX, 1991: 230), Allah mencela
manusia yang melalaikan kehidupan akhirat dan sangat berlebihan dalam
mementingkan kehidupan dunia, sehingga menimbulkan persepsi yang salah
terhadap Tuhan dan kehidupan dunia. Orang tersebut beranggapan bahwa
kenikmatan dunia yang mereka rasakan itu berarti kemuliaan dari Tuhan; dan
sebaliknya jika mengalami kesulitan dunia, mereka menganggap Tuhan
menghinakannya. Padahal, kenikmatan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah
ujian dari Allah, apakah manusia bersyukur atas nikmat itu atau mengkufurinya?
Apakah mereka sabar terhadap kesulitan yang menimpanya atau tidak?
Sebagaimana dalam Firman-Nya (QS Al-A’râf [7]: 168), yang artinya:
Dan Kami uji mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang
buruk-buruk agar mereka kembali (pada kebenaran).
Dalam firman yang lain, Surah Al-Anbiyâ` (21): 35 ditegaskan, yang
artinya:
Dan Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan
(yang sebenar-benarnya).
Sehubungan dengan hal tersebut Rasulullah bersabda,
Aku kagum terhadap sikap orang yang beriman, sesungguhnya segala urusan
semuanya menjadi baik baginya. Dan yang demikian itu tidak ada bagi seorang
pun kecuali bagi orang Mukmin; bila memeroleh kesenangan, ia bersyukur
dan keadaan itu menjadi baik baginya; dan bila menderita kemadharatan, ia
bersabar dan keadaan itu menjadi baik baginya.7 (HR Muslim)
Orang yang tujuan hidupnya hanya kebahagian dunia saja, akan merasa
puas dan terhormat jika tujuannya tercapai. Menurut Al-Maraghi (XXX, t.t.:
147), orang itu berkhayal bahwa Allah tidak akan menyiksa atas dosa yang
dilakukan, sehingga ia cenderung melampaui batas dan merusak tatanan sosial.
Sebaliknya, orang akan merasa terhina jika mengalami kegagalan dalam
hidupnya dan cenderung menyalahkan Allah, bukan introspeksi atas
kegagalannya. Tujuan ujian kebaikan – kedudukan dan kekayaan — agar manusia
bersyukur kepada Allah dan Allah akan menambah kenikmatan-Nya. Adapun
tujuan ujian keburukan – derajat yang rendah dan kemiskinan – agar manusia
bersabar dalam menghadapinya, tidak cepat putus asa atas ketentuan Allah
tersebut Allah beserta orang-orang yang sabar.
Orang yang tidak menyadari adanya bentuk ujian-ujian tersebut
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biasanya tidak mampu mengendalikan perilaku pribadinya, egois, tak peduli
nasib orang lain, bakhil, selalu menumpuk-numpuk harta dengan cara
merampas hak orang lain, hak orang miskin, bahkan hak anak yatim piatu.8
Sebagaimana
  dalam
 firman
 selanjutnya,
        

             
Sekali-kali
tidak
(demikian)
sebenarnya
anak
yatim;
 

 
 kamu
 tidak
memuliakan
  


(18) Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin;. (QS
Al-Fajr [89]: 17-18)
Kata kallâ pada awal ayat ini, menurut Al-Maraghi (XXX, t.t.: 149),
mengandung arti bahwa Allah kembali mengecam pandangan manusia
yang mengukur kemulian dan kehinaan secara materi. Kehormatan dan
kekayan bukan ukuran kemuliaan, kemiskinan bukan ukuran kehinaan di
hadapan Allah Swt. Dalam firman-Nya yang lain, ...sesungguhnya orang
yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa….
(QS Al-Hujurât [49]: 13)
Allah memberi kedudukan dan kekayaan kepada orang kafir, bukan
berarti ia mulia di hadapan Allah. Dia menguji orang Mukmin dengan memberi
kedudukan yang rendah, kemiskinan, juga bukan berarti ia hina di hadapan
Allah Swt. Yang benar, ukuran kemuliaan adalah ketaatan atau ketakwaan
kepada Allah. Ukuran kehinaan adalah pembangkangan dan kemaksiatan
kepada-Nya. Kekayaan hanyalah ujian untuk bersyukur. Kemiskinan adalah
ujian untuk bersabar. Yang tersirat pada ayat 17 dan 18 di atas, menurut Ibnu
Katsir (IV, t.t. 509), adalah perintah untuk memuliakan atau berbuat baik
terhadap anak yatim, dan perintah untuk memedulikan dan membantu fakir
miskin.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Abu Hurairah mengatakan,
Sebaik-baik rumah kaum Muslimin adalah rumah yang (didalamnya) terdapat
anak yatim yang diperlakukan secara baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum
Muslimin, yang terdapat anak yatim diperlakukan dengan perlakuan yang buruk.
Kemudian beliau bersabda, “Saya dan orang yang mengurus anak yatim di
surga seperti ini (bersama).”
Betapa mulianya seseorang yang menolong anak yatim. Dalam hadis
riwayat Baihaqi dan Umar, Rasulullah Saw. bersabda, “Rumah yang paling
disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, ia dimuliakan.”
Dalam hadis riwayat Abu Daud, yang dikutip Ibnu Katsir, digambarkan
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bahwa Rasul menggambar dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Artinya,
bersama (sejajar dengan beliau dalam surga) (Katsir, IV: 509).
Kata tahâdhdhûna mangandung makna memotivasi (memacu) diri dan
orang lain. Artinya, jika seseorang Muslim termasuk orang yang berkecukupan,
hendaknya menjadi pelopor pengentasan kemiskinan bagi manusia, menjadi
teladan dalam berzakat, berinfaq, dan bershadaqah. Jika ia tidak termasuk
aghniyâ` (orang-orang yang kaya), setidaknya dengan tenaga dan pikirannya
ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jangan seperti orang supramaterialistik
di atas, mereka bakhil dengan kekayaan dan potensi dirinya dalam
mengentaskan kemiskinan
Ciri lain dari orang yang hanya mementingkan kehidupan duniawi ialah
tidak memandang jalan yang halal dan haram dalam mencari harta. Dengan
kata lain, ia menghalalkan segala cara untuk memeroleh harta. Sebagaimana
dijelaskan
 dalam
 ayat
 selanjutnya:
         

        
   
(19) Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurkan (yang
halal dengan yang bathil); (20) Dan kamu mencintai harta benda dengan
kecintaan yang berlebihan. (QS Al-Fajr [89]: 19-20)
Memakan atau menguasai harta warisan yang menjadi hak orang lain
adalah satu contoh mencari harta secara batil. Seperti orang-orang Arab
jahilliyah yang tidak memberi hak waris wanita dan anak-anak.
Kata aklan lammâ memberi konotasi rakus dan membabibuta dalam
mencari harta. Hak perempuan dan anak-anak, walaupun ia istri, anak, ataupun
keluarga, dirampas dan tak peduli terhadap penderitaan mereka.
Hal tersebut di atas merupakan kesalahan perilaku sebagai dampak
mencintai harta yang berlebihan. Cinta harta yang berlebihan mengakibatkan
hilangnya kontrol keimanan, ketidakpedulian terhadap nasib orang lain, dan
cenderung menempuh segala cara, tidak memandang halal atau haram.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan kajian Surah Al-Fajr ayat 15-20, di atas, ada beberapa
nilai kehidupan yang dapat diambil, di antaranya:
(1)
Kedudukan, kekayaan, kerendahan derajat atau kemiskinan, pada
hakikatnya adalah ujian keimanan dari Allah.
(2)
Bersyukur adalah kesuksesan dalam ujian kenikmatan dan bersabar
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adalah keberhasilan dalam ujian kesulitan dan kemiskinan.
Salah satu indikator syukur adalah perhatian terhadap nasib anak yatim
dan bantuan pangan terhadap orang miskin.
Ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari kekayaannya tapi
ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Sebaliknya, ukuran kehinaan
seseorang bukan dilihat dari kemiskinan atau kerendahan derajatnya
tetapi dari dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya.
Kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia berdampak
negatif terhadap akidah dan amaliah, tetapi harus ada keseimbangan
antara dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang sering dipanjatkan
Nabi Muhammad Saw. dan diikuti kaum Muslimin, yang artinya Wahai
Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia
dan di akhirat.
Kebahagiaan dunia dan akhirat harus diupayakan secara optimal karena
meraih keduanya adalah sunatullah yang harus ditempuh, dinyatakan
dalam Surah Al-Baqarah (2): 202, yang artinya:
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Penyesalan Manusia (Ayat 21-26)

            
             
           
         
(21) Jangan (berbuat demikian) apabila bumi diguncangkan berturut-turut;
(22) Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris; (23) Dan pada
hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia
tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya; (24) Dia mengatakan,
”Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku
ini.”; (25) Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaNya; (26) Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (QS AlFajr [89]: 21-25)
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Setelah Allah mengecam sikap manusia yang supramaterealistik dalam
ayat-ayat di atas, tak luput Allah pun memberi peringatan terhadap mereka
yang membangga-banggakan kehidupan dunia. Semua yang ada di dunia itu
tidak akan langgeng. Tetapi, akan datang suatu hari kehancuran. Di hari tersebut
akan ada perhitungan. Firman-Nya,

          
 
(21) Jangan (berbuat demikian) apabila bumi diguncangkan berturut-turut;
(22) Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. (QS Al-Fajr
[89]: 21-22)
Kata kallâ adalah perkataan yang digunakan untuk menerangkan suatu
penolakan atau pengingkaran terhadap suatu perbuatan yang pernah atau
akan dilakukan. Dakkat adalah perkataan yang menerangkan keguncangan
yang luar biasa, sehingga apa pun yang diguncangkan, maka bumi ini akan
rata tidak ada yang tinggi bagaikan tikar.
Kerakusan manusia dengan mengumpulkan harta, mengakibatkan
yang memiliki hak terlupakan. Ayat di atas mengecam perbuatan tersebut
karena apa pun yang dikumpulkan manusia pada akhirnya akan
dihancurkan. Alam semesta, bumi yang kita tinggali, akan hancur. Apalagi
hanya sekadar harta yang jumlahnya tidak seberapa dibanding kekayaan
Allah. Begitu rendah, maka tidak pantas manusia mengutamakan hidup
dunia. Bahkan, sudah tidak memedulikan haram dan halal. Ingat, hari
kiamat adalah hari puncak ketakutan, kesedihan, dan kegalauan, sedang
manusia hanya membawa dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah
dalam surah lain, yang artinya Pada hari manusia lari dari saudara, istri,
dan anak anaknya. Manusia akan bangkit dari kuburnya menampilkan
dirinya yang asli, dan menuai segala ganjaran dan merasakan segala
siksaan dari Allah Swt. Dia yang akan memutuskan perkara di antara
hamba-hamba-Nya. Pada waktu itu, akan keluar perintah-perintah,
hukum-hukum, dan kekuasaan-Nya, dan para malaikat berbaris untuk
menjaganya.
Orang orang yang selalu memupuk harta benda dengan segala cara
dan selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya, baru ingat dan sadar atas
segala perbuatannya ketika tiba hari kiamat. Demikian dinyatakan Al-Zuhaili
(XXX, 1991: 235-237).
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Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah
manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (QS Al-Fajr
[89]: 23)
Selama ini, tidak diketahui bagaimana sebenarnya hidup di masa yang
akan datang, kecuali lewat berita-berita dalam Al-Quran. Tetapi, pada waktu
itu, semua yang tersembunyi akan disaksikan dan ditampilkan, termasuk neraka
Jahanam bagi orang orang yang sesat. Sebagaimana dalam firman-Nya, Surah
Al-Syu’arâ` (26): 91, yang artinya:
Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat
Dan dalam Surah Al-Nâzi’ât (79): 36, artinya:
Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Yaitu, hari diperlihatkan pemandangan yang amat mengerikan. Di saat
itu, manusia sudah tidak berdaya selain penyesalan yang dilukiskan dengan
kata-kata. Seperti tersurat dalam ayat berikutnya,

  
    
Alangkah baiknya bila aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidup ini.
(QS Al-Fajr [89]: 24)
Ungkapan tersebut menggambarkan betapa berat risiko yang harus
dipikul akibat kelalaian waktu hidup di alam dunia. Segala taubat dan
penyesalan sudah tidak berguna lagi. Hari itu, manusia akan sedih dan
menyesal terhadap segala perkataan dan perbuatan yang dilakukannya, dan
tidak ada lagi faedah atau manfaat ketaatan yang bisa dilakukan waktu itu.
Waktunya sudah habis dan berakhir untuk menyemaikan amal perbuatan.
Sebagaimana dinyatakan dalam atsar Al-dunyâ mazra’at al-âkhirah.
Dalam hal ini, Allah menegaskan dalam Surah Hûd (11): 15-16, yang
artinya:
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya
Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang
yang tidak memeroleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu
apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah
mereka kerjakan.9
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(25) Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya;
(26) Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (QS Al-Fajr
[89]: 25-26)
Siksa Allah tiada bandingannya dengan siksa mana pun. Sakitnya dunia
tidak akan sebanding dengan sakitnya akhirat. Maha sakitnya di dunia akan
menyebabkan kematian, tetapi di akhirat tidak ada kematian karena akan
hidup terus-menerus untuk merasakan siksa-siksa itu. Ayat ini merupakan
dorongan agar manusia beriman dan beramal saleh serta jauh dari kekufuran
dan kedurhakaan.
Penghargaan Allah terhadap Jiwa yang Tenang (Ayat 27-30)

         
      
(27) Hai jiwa yang tenang; (28) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati
yang puas lagi diridhai-Nya; (29) Maka, masuklah kepada jamaah hambahamba-Ku; (30) Dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS Al-Fajr [89]: 27-30)
Penjelasan Ayat

 
  
   
Hai jiwa yang tenang. (QS Al-Fajr [89]: 27)


   

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan gambaran manusia yang
wataknya menjurus pada sifat tamak dan mengikuti selera hawa nafsunya,
kemudian lepas kontrol dan dengan segala akibatnya yang akan ia terima di
akhirat kelak.
Pada ayat selanjutnya, Allah menggambarkan perihal manusia yang tidak
mengikuti hawa nafsunya yang dapat merendahkan harga dirinya. Ia sangat
memerhatikan nilai-nilai yang bersifat ruhaniyah yang mengisi jiwanya dalam
kehidupan ini. Nilai-nilai Islami yang mengisi jiwanya membuat tenang serta
mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Itulah yang dinamakan jiwa
muthmainnah.
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Menurut Al-Zuhaili, muthmainnah artinya tenang, tenteram secara terusmenerus, karena yakin akan kebenaran. Mereka adalah orang yang beriman di
dunia, tidak ada keraguan sedikit pun dan yakin terhadap akidah Islam. Jiwa
mereka rida terhadap Islam, Muhammad sebagai Nabi/Rasul, dan Islam dijadikan
landasan hidup untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Dalam
Surah Al-Bayyinah (98): 8, dinyatakan, yang artinya:
Allah rida terhadap mereka dan mereka rida kepada-Nya. Yang demikian itu
adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
Kemudian, dalam hadis Rasul riwayat Al-Bukhari dijelaskan, bagi
orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Rasul ketika meninggal akan
disambut para malaikat dengan mengatakan, nam shâlihan, tidurlah dengan
nyenyak. Sebaliknya, orang-orang kafir tidak akan merasa tenang, bahkan
setiap hari akan diperlihatkan gambaran neraka di depannya. Kemudian,
Allah berfirman dalam ayat selanjutnya,

      
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
 (QS
 
Al-Fajr [89]: 28)
Ayat di atas menegaskan bahwa jiwa muthmainnah ini kelak berada di
sisi-Nya. Ia senang dan Allah pun rida. Kemudian, Allah memasukkannya ke
dalam surga denganpanggilan-Nya
berikut:
  sebagai
 
  

      
(29) Maka masuklah kepada jamaah hamba-hamba-Ku; (30) Dan masuklah
ke dalam surga-Ku. (QS Al-Fajr [89]: 29-30)
Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hamba-Ku yang saleh (yang
taqarrub kepada Allah) dan jadilah bagian dari mereka, masuklah ke surgaKu bersama mereka. Hidup bersama orang-orang mulia merupakan kemuliaan
dan hidup dengan orang-orang saleh merupakan kebahagiaan tersendiri (AlZuhaili, XXX, 1991: 240)
Hikmah dan Pesan
(1)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, terdapat dua hal yang harus diingat:
Orang yang rakus harta adalah mereka yang menumpuk harta kekayaan
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tanpa menghiraukan haram atau halal dan tidak peduli orang lain.
Mereka resah karena tidak pernah puas. Mereka kelak akan disiksa
dan dihancurkan sehancur-hancurnya;
Orang yang menjaga dirinya supaya tidak terperosok ke dalam jurang
kehancuran. Mereka warâ’ (bersifat hati-hati) terhadap harta, mereka
tenang, rida, serta ikhlas menjalankan hidup berlandaskan syariat
Islam. Kelak, mereka akan dipanggil Tuhannya dengan lembut, dan
dimasukkan ke dalam surga-Nya bersama orang-orang mulia di sisiNya.
***

Catatan Akhir
1

2
3
4
5
6

7

8

9

Qasam bersinonima al-halaf, al-yamîn, yakni sumpah dalam Al-Quran. Menurut kajian
Ulûm Al-Qurân dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ayat tersebut membutuhkan
perhatian khusus yang mengandung banyak hal yang sangat penting dan bermanfaat
untuk umat manusia.
Lihat juga dalam Surah Al-Takwîr (81): 18 dan Al-Muddatstsir (74): 34.
Hari Nahar adalah hari penyembelihan (Idul Adha).
Lihat juga dalam Surah Al-Takwîr (81): 17 dan Al-Muddatstsir (74): 33.
Lembah ini terletak di bagian utara jazirah Arab antara kota Madinah dan Syam
Dalam kajian Ulûm Al-Qurân, kisah umat terdahulu (Qashash Al-Qurân) tersebut diulang
ulang dalam beberapa Surah Al-Quran, menandakan adanya perhatian penuh (besar)
seperti beberapa kali pengulangan kisah kaum Tsamud, ’Ad, dan Firaun, merupakan
ta`kîd (penegasan) serta menunjukkan kekuatan/i’jâz (mukjizatan) Al-Quran dari segi
balaghah-nya (kesusasteraan) bahwa dengan kata atau kisah yang sama, memiliki tujuan
dan maksud yang berbeda dalam setiap konteks ayatnya.
Sabar berarti menerima hasil yang telah diusahakan sambil tetap berusaha keras untuk
keluar dari kesulitan dan bertawakal kepada Allah.
Di samping menimbulkan kesesatan dan kesalahan persepsi secara teologis, supramaterialistik juga menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan sosial; anak-anak yatim
dan orang miskin dianggap tidak memiliki kehormatan dan tidak perlu dipedulikan, bahkan
mereka dijadikan alat untuk memerkaya diri. Padahal, mereka semestinya merupakan
salah satu tanggung jawab sosial para aghniyâ`.
Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam Majmû’ Tauhîd,
yang demikian itu dalam ilmu Tauhid disebut sebagai syirik niat yang tergolong syirik
besar.
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Surah Al-Balad

Nama Surah
Surah ini diberi nama Al-Balad karena di permulaan surah Allah
bersumpah dengan kota Mekah. Kota ini dimuliakan Allah dengan adanya
Baitullah dan dijadikannya kiblat kaum Muslimin sebagai perhargaan terhadap
kemuliaannya
Latar dan Konteks
Sebab-sebab turun ayat ayahsabu anlan yaqdira ‘alaihi ahad berkaitan
dengan peristiwa Abu Asyad Ibnu Kaladah Al-Jumahi yang merasa bangga
dengan kekuatan badannya. Ibnu Abbas berkata, “Bahwa Abu Al-Asyad berkata,
Aku telah menghabiskan hartaku dalam memusuhi Muhammad dengan jumlah
banyak. Padahal dia sesungguhnya dusta dalam pernyataannya.”
Menurut Muqatil, ayat ini (yaqûlu ahlaktu) turun berkaitan dengan
peristiwa Harits Ibnu Amir Ibnu Naufal yang berbuat dosa. Nabi Saw.
memerintahkan untuk mengkafaratinya (menebusnya dengan sedekah), lalu
dia berkata, “Hartaku telah habis untuk kafarat dan infaq sejak aku masuk ke
dalam agama Muhammad.” Perkataan ini mengandung ungkapan yang
berlebihan terhadap apa yang diinfaqkan, kemudian menjadi sesat dan sia-sia
yang berakhir dengan penyesalan.

263
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Surah sebelumnya adalah Surah Al-Fajr. Pada surah tersebut, Allah
Swt. mencela orang yang mencintai harta berlebih-lebihan, memakan harta
warisan tidak pada haknya, dan tidak tergerak hati untuk menyantuni fakir
miskin. Allah Swt. menganjurkan amal keutamaan bagi orang-orang yang
memiliki keluasan harta untuk membebaskan perbudakan dan memberi makan
pada hari kesulitan untuk mendapatkan makanan.
Allah Swt. menutup pesan pada surah sebelumnya dengan
mengungkapkan keadaan diri yang tenang dan bahagia di akhirat. Dijelaskan
pula, jalan menuju kepada jalan yang tenang penuh kebahagiaan, lalu
disebutkan jalan yang sebaliknya, yaitu kekufuran kepada ayat-ayat-Nya dan
penentangan terhadap perintah-perintah-Nya.
Substansi
Surah Al-Balad termasuk surah Makkiyyah. Turun sebelum Nabi Saw.
berhijrah ke Madinah. Dalam Shahîh Al-Bukhâri diberi nama Surah Lâ Uqsimu
seperti bunyi kalimat pertamanya.
Secara garis besar, surah ini mengandung makna tentang kedudukan
kota Mekah yang mulia. Diterangkan pula tentang kodrat manusia
menghadapi serba kesulitan sejak lahir hingga akhir hayatnya. Keadaan
tersebut mengharuskannya selalu siap berjuang menghadapi berbagai
tantangan. Salah satu bentuk perjuangan yang diperankan manusia adalah
mengangkat hidup orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim dan
orang-orang miskin. Tujuan utama surah ini, menurut Al-Biqa’i, adalah
membuktikan betapa manusia sangat lemah dan bahwa kuasa dan kekuatan
hanya milik Allah Swt.
Disebutkan kemudian berbagai karunia yang dilimpahkan Allah Swt.
kepada manusia berupa dua mata, lidah, dan dua buah bibir. Penjelasan tentang
jalan kebaikan dan keburukan yang harus dipilih manusia berdasarkan
pertimbangan akalnya.
Diterangkan pula berbagai kesulitan dan berat pada hari kiamat dan
jalan keluar dari kesulitan dengan iman, amal saleh, dan infaq dalam kebaikan.
Hal ini dimaksudkan agar manusia masuk kepada golongan yang memeroleh
kemenangan dan kebahagiaan yang disebut dengan golongan kanan.
Sebaliknya, di jalan yang mencelakakan manusia, ialah menjadi pendosa dan
masuk ke dalam golongan kiri. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada
ayat-ayat Allah Swt. Dengan demikian, semakin jelaslah bedanya antara
orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, dan semakin nyata bedanya
antara surga dengan neraka.
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Ujian Kesulitan dan Harta bagi Manusia (Ayat 1-7)

   
             
            
          
(1) Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah); (2) Dan kamu
(Muhammad) bertempat di kota Mekah ini; (3) Dan demi bapak dan
anaknya; (4) Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada
dalam susah payah; (5) Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali
tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? (6) Dan mengatakan, “Aku telah
menghabiskan harta yang banyak”; (7) Apakah dia menyangka bahwa tiada
seorang pun yang melihatnya? (QS Al-Balad [90]: 1-7)
Penjelasan Ayat
Terdapat beberapa kata yang memerlukan penjelasan awal, antara
lain kabad. Artinya, lelah dan sarat dengan kesulitan. Iqtahama artinya masuk
cepat dengan penuh rintangan. Al’aqabah artinya jalan terjal di gunung. Fakku,
melepaskan sesuatu dengan sesuatu. Dan masghabah, kelaparan yang amat
menyengsarakan (Al-Alusi, XXX, t.t.: 138).

 
    
Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). (QS Al-Balad [90]: 1)
Surah ini diawali dengan pernyataan sumpah. Allah Swt. bersumpah
dengan kota suci (Mekah) yang dimuliakan-Nya sebagai tempat tinggal
(rumah), dari sejak dahulu, serta sebagai kiblat seluruh umat manusia yang
beriman kepada-Nya, baik di Barat maupun di Timur. Diciptakan di dalamnya
kota Mekah berbagai rahmat, kebutuhan buah-buahan, dan minuman. Kondisi
aman dan suci diciptakan-Nya dari sejak terwujudnya langit dan bumi
(Hayyan, VIII, t.t.: 473). Setelah Allah Swt. menetapkan berbagai keutamaan
dan kemuliaan bagi kota suci Mekah, maka Allah bersumpah dengannya
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sebagai pujian.
Dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan penggunaan kata hâdzâ yang
menunjuk Mekah, bertujuan menggambarkan bahwa kota tersebut selalu dekat
di hati kaum Muslimin. Betapapun seseorang telah berkali-kali berkunjung ke
sana, hatinya masih selalu dekat dan terpaut dengan kota itu. Sekalipun
seseorang mengalami kesulitan dan penderitaan fisik dalam kunjungannya ke
sana, namun hal itu tidak menjadikannya jera, bahkan sebaliknya selalu ingin
datang berkali-kali ke sana. Mengapa? Karena hatinya terpaut dengan kota
itu, jiwa merasakan ketentraman di sana. Bukankah ia dinamai Allah Al-Balad
Al-Amîn.

    
Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. (QS Al-Balad [90]: 2)
Diterangkan bahwa “engkau wahai Muhammad” menempati dan tinggal
di kota suci yang aman dan penuh keutamaan Allah Swt. Hal ini menunjukkan
kesucian kota disebabkan kemuliaan penduduk di bawah pimpinan dan ajaran
Nabi Saw. (Al-Shabuni, V, 1999: 265). Kata hillun berarti melepaskan ikatan.
Dari arti ini, berkembang makna-makna lain, seperti bermukim di satu tempat.
Ketika bermukim, banyak yang melepaskan ikatan-ikatan yang dipergunakan
selama dalam perjalanannya. Dalam Tafsir Al-Mishbah, disebutkan, terdapat
tiga pendapat berkaitan dengan kata hillun. Pertama, berarti halal (tidak haram).
Maksudnya, penduduk kota Mekah telah menghalalkan atau membolehkan
penganiayaan terhadap Rasulullah Saw. Mereka melecehkan kehormatan
beliau dan tidak lagi menghormati kota ini. Namun demikian, kota Mekah
tetap agung di sisi Allah.
Pendapat kedua, memahami kata hillun juga dalam arti halal, hanya
saja kehalalan dan kebolehan dimaksud bukan tertuju kepada kaum musyrikin,
sebagaimana pendapat pertama, tetapi tertuju kepada Nabi Muhammad Saw.
Allah seakan-akan berfirman, “Aku benar-benar bersumpah dengan kota
Mekah, yang akan halal bagimu ... hai Muhammad ... untuk melakukan apa
saja yang engkau inginkan.”
Pendapat ketiga, memahami kata hillun dalam makna tempat tinggal.
Arti ini terkait dengan kata wawu yang mendahuluinya, sebagai kata
penghubung yang berarti dan, sehingga menurut mereka, Allah Swt. bersumpah
dengan kota Mekah yang mulia itu. Allah bersumpah juga dengan kehadiran
Nabi Muhammad Saw. (Shihab, 2007: 266).
Ayat pertama dan kedua mengungkapkan betapa mulia dan agungnya
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kota Mekah di sisi Allah. Apa pun yang terjadi di sana, meskipun terjadi
pelanggaran dan penganiayaan atas Nabi-Nya yang agung itu, namun kota
Mekah tetap mulia, sehingga setiap orang yang berkunjung atau berada di
sana berkewajiban untuk menghormatinya.

   
Dan demi bapak dan anaknya. (QS Al-Balad [90]: 3)
Allah Swt. bersumpah dengan setiap sesuatu yang melahirkan dan
yang dilahirkan dari jenis manusia dan hewan. Hal ini sebagai peringatan
tentang pentingnya hubungan kekerabatan dan keturunan. Peristiwa ini juga
menjadi dasar mengenai kekuasaan, hikmah, dan ilmu Allah Swt. yang terdapat
di dalamnya (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 240).
Makna lain dalam ayat di atas dikemukakan Tafsir Al-Mishbah sebagai
berikut, ”Allah bersumpah dengan ayah dan anaknya, generasi demi generasi.”
Peran ayah yang ditonjolkan di sini karena anak dinisbahkan kepada ayahnya,
sehingga namanya digabungkan dengan nama ayahnya. Kelahiran seorang
anak merupakan hasil pertemuan antara sperma bapak dan indung telur ibu.
Sperma bapak mengandung kromoson X dan Y, sedang indung telur ibu
mengandung XX. Apabila X bertemu dengan Y, jenis kelamin anak adalah
lelaki, tetapi bila X dengan X, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Jika
demikian yang berperan utama dalam penentuan jenis kelamin anak adalah
bapak. Karena itu, wajar jika ketika berbicara tentang kelahiran dalam ayat
di atas (dan ayat-ayat lain) yang menonjolkan bapak, bukan ibu. Ketika itu,
wajar pula jika nama anak kandung dikaitkan dengan nama ayahnya (lihat
juga QS Al-Baqarah [2]: 223).
Kemudian Allah menyebutkan sasaran sumpah-Nya:

     
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
(QS Al-Balad [90]: 4)
Adapun yang dikenai janji adalah manusia secara keseluruhan. Mereka
diciptakan Allah Swt. dengan keadaan susah dan payah, menghadapi berbagai
kelelahan dan kesulitan. Berbagai kesulitan itu akan dihadapi manusia dari
sejak ditiupkan ruh, masa janin di dalam kandungan, pada waktu dilahirkan,
pada saat disusui, melewati masa anak-anak, remaja, dan tua, serta pada
waktu kematiannya (Al-Shabuni, III, t.t.: 561). Adapun menurut Abu Sa’id,
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ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi dalam menghadapi orang-orang kafir Mekah.
Berbagai rintangan, perlawanan, dan caci maki yang dialamatkan kepada
Rasulullah Saw. sebagai buah dari kodrat manusia yang menghadapi hidup
dengan kesulitan dan susah payah, lebih-lebih dalam perjuangan untuk meraih
kemenangan dan kemuliaan (Sa’id, III: 561).
Secara kodrati, manusia tiada dapat mengelak dari kesulitan atau
kesusahan itu. Akan tetapi, Allah Swt. menganugerahkan kepadanya
kemampuan untuk mengatasinya. Bahkan, mungkin dapat mengalami keuletan
yang tiada taranya, pada saat ia berhasil menanggulanginya. Di sinilah dapat
dilihat kaitan antara sumpah Allah Swt. (pada ayat 1,2, dan 3), dengan
pernyataan-Nya bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan susah payah.
Manusia harus menanggung risiko dari kehidupannya ini. Ia harus memelihara
dan memertahankan jati dirinya serta nilai-nilai luhur, dan untuk itu dia tidak
dapat menghindar dari kesulitan dan susah-payah itu.

       
Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya. (QS Al-Balad
[90]: 5)
Allah Swt. memberitahukan kepada manusia nista yang suka
mengingkari kekuasaan Allah Swt. dan hari kebangkitan, yang disebabkan
karena sedikit kelebihan dan kekuatannya. Ayat ini juga sekaligus menjadi
peringatan bagi mereka yang merasa kuat dan serba kecukupan, yang sering
kali menghina orang-orang beriman semacam Usaid yang sombong dan
angkuh; apakah tiada Zat yang mengancam nasib mereka di kemudian hari?
Allah mencela manusia yang berinfak dengan riya, melalui firmanNya:

   
  

Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.” (QS AlBalad [90]: 6)
Orang-orang kafir berkata, “Aku telah mengeluarkan harta yang banyak
untuk memusuhi Muhammad Saw.” Al-Alusi berkata, “Orang-orang kafir berkata
kepada orang-orang Mukmin dengan penuh kesombongan dan kecongkakan,
kami telah mengeluarkan harta banyak,” dengan maksud riya dan takabur
dalam rangka menghancurkan Nabi. Akan tetapi, harapan mereka tidak kunjung
tiba, seakan-akan harta banyak yang dikeluarkan hilang begitu saja tanpa
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manfaat. Hal ini mereka lakukan karena kebenciannya yang sangat besar
kepada Rasulullah Saw.
Kata lubadan hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan
untuk menggambarkan sesuatu yang banyak dan terhimpun. Seseorang yang
memiliki banyak harta, tetapi bila hartanya itu berada di tempat yang terpisahpisah, maka harta itu tidak dapat dinamai lubadan. Ucapan yang direkam ayat
di atas menggambarkan betapa angkuh manusia itu ketika ia berkata telah
menghabiskan secara sia-sia harta yang banyak sekali.

     
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? (QS AlBalad [90]: 7)
Apakah mereka menduga bahwa Allah Swt. tidak melihatnya ketika
mereka mengeluarkan hartanya dan seakan-akan harta mereka tersembunyi
dari penglihatan Allah Swt? Allah Swt. mengingatkan tentang berbagai
kenikmatan yang dikaruniakan kepada hamba-Nya agar dimanfaatkan untuk
kebenaran.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Kota suci Mekah adalah kota yang Allah Swt. muliakan dari awal
penciptaannya. Di tanah suci itulah berdiri Baitullah, kiblatnya orangorang beriman dalam menunaikan ibadah kepada-Nya.
Nabi Muhammad Saw. dilahirkan dan bertempat tinggal di kota suci Mekah,
sekalipun akhirnya berhijrah ke Madinah.
Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah Swt. dalam keadaan susah
payah, penuh dengan ujian dan cobaan. Akan tetapi, dengan akal dan
hatinya, manusia diberi kemampuan untuk keluar dari kesukaran tersebut.
Larangan Allah Swt. untuk berbuat riya dan kesombongan dalam
membelanjakan harta yang dimilikinya serta anjuran agar menjauhkan
infak di jalan kebatilan.
Allah Swt. Maha Melihat atas seluruh perbuatan hamba-Nya, termasuk
pada saat membelanjakan harta yang dimilikinya.

Jalan Sukses menuju Surga (Ayat 8-20)
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(8) Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata; (9) Lidah
dan dua buah bibir; (10) Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan;
(11) Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki dan sukar; (12) Tahukah
kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (13) (yaitu) Melepaskan
budak dari perbudakan; (14) Atau memberi makan pada hari kelaparan; (15)
(kepada) Anak yatim yang ada hubungan kerabat; (16) Atau kepada orang
miskin yang sangat fakir; (17) Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang
yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk
berkasih sayang; (18) Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan
itu) adalah golongan kanan; (19) Dan orang-orang yang kafir kepada ayatayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri; (20) Mereka berada dalam neraka
yang ditutup rapat. (QS Al-Balad [90]: 8-20)
Penjelasan Ayat

       
(8) Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata; (9) Lidah
dan dua buah bibir. 1 (QS Al-Balad [90]: 8-9)
Tidakkah Kami (Allah Swt.) telah ciptakan dua mata untuk melihat,
lidah untuk bertutur kata tentang apa-apa yang terbetik di dalam nuraninya,
dan dua buah bibir agar manusia dapat makan-minum dan mampu bernafas.
Al-Khazin berkata, “Allah Swt. menghendaki untuk memberikan kenikmatan
kepada hamba-Nya secara terang-terangan agar dengannya manusia
mensyukurinya” (Al-Khazin, t.t., IV: 249).

  

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Balad

271

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (QS Al-Balad [90]: 10)
Allah Swt. memberikan pilihan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan
kebaikan dan jalan kemaksiatan; jalan petunjuk dan jalan kesesatan.
Diharapkan manusia memilih jalan yang penuh dengan kebaikan dan
kebahagiaan, menjauhi jalan yang sesat lagi nista. Ibnu Mas’ud berpendapat
bahwa yang dimaksud dua jalan adalah pilihan antara syukur atau kufur
kenikmatan, sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya Kami menunjukinya
jalan apakah akan bersyukur atau kufur” (Katsir, III, t.t.: 641).

   
Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki dan sukar. (QS Al-Balad
[90]: 11)
(Maka tidakkah sebaiknya [dengan hartanya itu] ia menempuh jalan
yang mendaki dan sukar?) Mengapa tidak menginfaqkan harta di jalan yang
sulit dan terjal daripada menginfaqkan harta untuk memusuhi Muhammad
Saw? Dalam Tafsîr Al-Bahru Al-Muhîth, disebutkan, “Yang dimaksud dengan
al-’aqabah adalah suatu tamsîl perbuatan yang sangat berat bagi diri, yang di
dalamnya mengorbankan harta, semisal dengan menapaki gunung yang terjal
dan mendapati kesulitan yang besar tatkala menaikinya. Adapun yang dimaksud
dengan iqtahama adalah masuk dengan cepat penuh kesulitan, semisal dengan
perumpamaan Allah Swt. bagi orang yang berjuang melawan hawa nafsu
dan setan yang terdapat di dalam diri dengan penuh kesabaran sehingga
mendapatkan rida Allah Swt. (Hayyan, VIII: 476).

            
               
(12) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (13) (yaitu)
Melepaskan budak dari perbudakan; (14) Atau memberi makan pada hari
kelaparan; (15) (kepada) Anak yatim yang ada hubungan kerabat; (16) Atau
kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS Al-Balad [90]: 12-16)
Berita itu merupakan pujian bagi orang yang melaksanakannya. Jalan
apakah itu? Yaitu memerdekakan budak (hamba sahaya) di jalan Allah Swt.,
melepaskan saudaranya dan sesama orang beriman dari belenggu penjajahan
dalam berbagai bentuknya, memberi makan pada saat bencana kelaparan
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menimpa kepada anak, yaitu yang kehilangan bapaknya dari kaum kerabat;
dan orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak sanggup mencari harta
karena lemah atau ketunaannya. Menurut Al-Shawi, kondisi yang demikian ini
sungguh sangat berat untuk mengeluarkan harta karena kebutuhan terhadap
diri sendiri pun juga meningkat (Mahalli, Suyuti, IV: 322).

          
(17) Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling
berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (QS AlBalad [90]: 15-17)
Yaitu, orang-orang yang tegak dengan amal-amal kebaikan setelah
beriman kepada Allah Swt., Rasul-Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari akhir.
Amal usaha mereka akan memberikan kebaikan dengan syarat punya iman.
Hal ini dialami oleh orang-orang beriman yang saleh, saling menasihati dengan
penuh kesabaran dalam menghadapi siksaan, serta selalu menabur kasih
sayang kepada mereka. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam Al-Hadis,
Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Kasih, (oleh karena
itu) sayangilah siapa saja yang di atas bumi niscaya yang di langit akan
menyayangi kamu sekalian. (HR Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidzi dan Hakim)
Dalam Hadis lain disebutkan,
Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah Swt. tidak
mengasihinya. (HR Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad)
Sabar juga berarti taat kepada Allah Swt., menjauhi kemaksiatan,
dan tahan terhadap musibah dan bencana. Kasih sayang juga berarti peka
terhadap penderitaan orang, lemah lembut terhadap anak yatim dan orang
miskin, kemudian memperbanyak sedekah dan amal kebaikan.

   
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan
kanan. (QS Al-Balad [90]: 18)
Yaitu, orang-orang yang beriman dan berpesan dengan penuh kesabaran
dan saling berkasih sayang, yang disebut golongan kanan, yaitu penghuni
surga (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 252).
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Sebagaimana disebutkan pada QS Al-Wâqi’ah (56): 27-34, yang artinya:
(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.
Kemudian, Allah menjelaskan orang-orang yang berperilaku sebaliknya
dengan sifat-sifat yang tersebut di atas. Perhatikan ayat berikut:

          
(19) Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah
golongan kiri; (20) Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. (QS AlBalad [90]: 19-20)
Orang-orang yang menentang wahyu Allah Swt., maupun tanda-tanda
kekuasaan Allah yang terdapat pada alam sebagai bukti keagungan-Nya,
disebut sebagai golongan kiri. Baginya, api neraka yang membakar. Perhatikan
keadaan golongan kiri sebagaimana terdapat pada QS Al-Wâqi’ah (56): 4144, yang artinya:
(41) Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? (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.
Menurut Syaikh Muhammad Abduh, kekufuran adalah “Segala aktivitas
yang bertentangan dengan tujuan kehadiran agama”. Kata kufur terambil
dari kata kafara, yang berarti menutup, petani, dan malam. Perumpamaan
yang dapat diambil dari makna akar kata tersebut adalah karena malam
menutup pandangan akibat kegelapannya, sedangkan petani menutup benih
dengan menanamnya di tanah.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

Gunakan dua buah mata dan dua buah bibir untuk memilih jalan
kebenaran, yaitu jalan iman.
Jalan menuju surga adalah mendaki dan sulit, yaitu memerdekakan
perbudakan (penindasan), menyantuni fakir-miskin dan anak-anak yatim
pada hari kelaparan, kemudian beriman dan saling menasihati dalam
kesabaran serta dalam kebenaran.
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Orang-orang yang menentang dan menutup diri dari kebenaran yang
Allah Swt. turunkan, akan mendapat siksa yang amat pedih.
***

Catatan Akhir

1

Allah menciptakan gigi dalam jumlah banyak dan terpisah-pisah. Ia tidak berupa kesatuan
tulang. Dengan begitu, bila ada sebagian saja rusak, sebagian yang lain masih bisa
melakukan fungsinya. Allah menciptakan gigi dengan posisi terbalik, sedangkan cabangnya
dapat bertambah, bersamaan dengan deretan gigi yang tumbuh di bawahnya. Gigi
diciptakan Allah Swt. dengan tingkat kepadatan yang keras, tidak seperti tulang-tulang
lainnya yang terdapat dalam tubuh. Ini terkait dengan fungsi gigi yang diperlukan setiap
saat. Gigi graham diciptakan dengan ukuran besar dan kuat, karena dibutuhkan untuk
mengunyah dan menghancurkan makanan. Pengunyahan seperti itu merupakan tahap
pertama pencernaan. Sementara itu, gigi seri dan gigi taring selain diciptakan untuk
memotong-motong makanan, juga untuk memperindah mulut. Karena itu, Allah
menguatkan akar gigi-gigi itu, menentukan kadar kekuatannya supaya bisa menghancurkan
makanan, dan memutihkan warnanya. Bagian ujung gigi juga dibuat rata dan terlihat
serasi.
Di bagian dalam mulut juga diciptakan air liur yang hanya keluar saat dibutuhkan. Liur
berfungsi untuk membantu mengunyah makanan, sehingga mudah ditelan dan tidak
menimbulkan rasa sakit. Saat makanan sudah habis, air liur yang berfungsi untuk
membantu makanan menghilang. Yang tersisa hanya air liur yang sekadar membasahi
anak lidah kerongkongan untuk keperluan bicara supaya tidak mengalami dehidrasi, yang
bisa sangat berbahaya bagi seseorang (Magdy Shehab, et. al., II, 2008: 88).

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Syams

275

Surah

91
Al-Syams



:: repository.unisba.ac.id ::

276

Tafsir Juz ’Amma

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Syams

277

91


Surah Al-Syams

Nama Surah
Ayat-ayat yang tersusun dalam Surah Al-Syams turun sebelum Nabi
Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Namanya yang dikenal dalam Mushhaf
adalah Surah Al-Syams. Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahîh-nya
menamakannya Surah Wa Al-Syamsi Wa Dhuhâhâ, sesuai bunyi ayat
pertamanya. Nama ini lebih baik dari sekadar menyebut Surah Al-Syams,
karena ada surah lain yang juga menyebut kata al-syams pada awalnya,
yaitu Surah Al-Takwîr. Tidak ada nama untuknya kecuali yang disebut ini
(Shihab, XV, 1998: 293).
Latar dan Konteks
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 255) mengungkapkan bahwa Surah Al-Syams
ini erat berkaitan dengan Surah Al-Balad, yakni mengenai: (1) makna
Ashhâb Al-Maimanah (orang yang membersihkan jiwa) dan Ashhâb AlMasy`amah (orang yang mengotori jiwa); (2) Tempat kembali orang kafir
pada hari akhirat nanti, yaitu di neraka Jahîm. Ashhâb Maimanah
(orang yang membersihkan jiwa), yaitu orang-orang beriman dan saling
berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, sedang Ashhâb Al-
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Masy`amah (orang yang mengotori jiwa), ialah orang-orang kafir
terhadap ayat-ayat Allah Swt.
Substansi
Menurut Al-Shabuni (1420H, dalam Dahlan dan Syihabuddin,
1402H/2001M), Surah Al-Syams ini membahas dua topik utama,
yaitu: (1) masalah diri manusia dan tabiat yang diciptakan Allah
padanya seperti kebaikan, keburukan, kelurusan, dan kesesatan; (2)
masalah kezaliman kaum Tsamud yang menyembelih unta yang
dilarang untuk disembelih, sehingga Allah Swt. membinasakan dan
menghancurkan mereka.
Surah yang mulia ini terkait dengan tujuh sumpah yang berkenaan
dengan makhluk Allah Taala. Allah Taala bersumpah, dengan: (1) Matahari
dan cahayanya; (2) bulan di saat mengiringi munculnya matahari; (3) siang
melenyapkan kegelapan malam dengan sinarnya; (4) malam apabila
kegelapannya menyelimuti semesta; (5) bangunan langit yang kokoh tanpa
terlihat tiang; (6) bumi yang dihamparkan di atas air yang beku; dan
bersumpah dengan (7) jiwa manusia yang disempurnakan Allah dan dihiasi
dengan aneka keutamaan dan kesempurnaan, lurus, teguh pada fitrah
yang kokoh.
Sayyid Quthub (XXX, 2001: 279) yang dikutip Quraish Shihab
(XXX, 1998: 294) menjel as kan surah ini sebagai urai an yang
menyangkut hakikat tentang jiwa manusia, potensi fitrahnya, peranan
manusia dalam mengatur dirinya, dan tanggung jawab di tempat
kembalinya (akhirat nanti). Hakikat inilah yang dihubungkan oleh
surah ini dengan hakikat-hakikat alam semesta dan pemandanganpemandangannya.
Pada ayat-ayat berikutnya, Allah Taala menceritakan kaum
Tsamud, yaitu kaum Nabi Shaleh a.s. saat mereka mendustakan
Rasul-Nya. Mereka melampaui batas dan berbuat zalim di muka bumi.
Mereka menyembelih unta betina yang diciptakan Allah Taala dari
batu besar yang tidak berlubang sebagai mukjizat Nabi Shaleh a.s.
Diceritakan pula tentang pembinasaan mereka yang mengerikan, yang
sisanya tetap ada sebagai pelajaran bagi manusia. Itulah contoh bagi
setiap orang kafir yang durhaka dan mendustakan Rasul-Rasul
Allah.
Surah Al-Syams diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah Swt.
tidak kuatir dengan pembinasaan dan penghancuran mereka karena
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dalam firman-Nya pada ayat yang lain, artinya:
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang
akan ditanyai. (QS Al-Anbiyâ` [21]: 23)
Balasan bagi Orang yang Menyucikan dan Mengotori Jiwa (Ayat 1 -10)

   
           
           
           
    
(1) Demi matahari dan cahayanya di pagi hari; (2) Dan bulan apabila
mengiringinya; (3) Dan siang apabila menampakkannya; (4) Dan malam
apabila menutupinya;1 (5) Dan langit serta pembinaannya; (6) Dan bumi
serta penghamparannya; (7) Dan jiwa serta penyempurnaannya
(ciptaannya)2; (8) Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan
dan ketakwaannya; (9) Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan
jiwa itu; (10) Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS
Al-Syams [91]: 1-10)
Penjelasan Ayat

   
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. (QS Al-Syams [91]: 1)
Yakni, cahaya matahari tatkala ia terbit. Kekuasaannya berlaku dan
cahayanya menyebar, yaitu waktu terbitnya cahaya. Dhuhâ dan dhahwah
terambil dari kata adhhah, yang berarti cahaya matahari yang menyebar di
permukaan bumi.
Allah Swt. bersumpah dengan matahari yang bersinar, baik di saat
terbenam maupun sedang terbit. Matahari dan bulan itu dihebatkan oleh
Allah Swt. Allah bersumpah dengan sinarnya dan cahayanya di pagi hari,
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yaitu di saat matahari naik setelah terbit. Terbitnya matahari itu merupakan
pembangkit segala kehidupan.

   
Dan bulan apabila mengiringinya. (QS Al-Syams [91]: 2)
Apabila bulan mengikuti matahari, demikian makna ayat di atas, karena
bulan terbit setelah matahari terbenam dengan mengambil cahaya matahari.
Peristiwa ini terjadi pada paruh pertama dalam satu bulan, khususnya di malammalam bulan purnama, yaitu pada tanggal 13 – 16. Pancaran cahaya bulan
yang sangat terang pada saat purnama disebut badra, terjadi dari sejak
tenggelam matahari hingga terbit fajar. Lafazh ini juga merupakan bentuk
sumpah (Allah Swt.) dengan cahaya di waktu malam (Al-Zuhaili, XXX, 1991:
256).
Kata idzâ tidak menunjukkan syarat, sebab tidak ada jawabannya,
baik secara tersurat maupun tersirat. Ia bermakna tatkala, sebagaimana
dikemukakan dalam Kamus.

    
Dan siang apabila menampakkannya. (QS Al-Syams [91]: 3)
Yaitu, cahaya matahari yang menyapu kegelapan malam. idzâ jallâhâ
(tatkala menampakkannya), yakni tatkala matahari menampakkan diri. Ia
tampak jelas sekali tatkala siang membentang. Seolah-olah matahari
menampilkan dirinya dengan sejelas-jelasnya pada siang hari, ketika matahari
keluar menyingkirkan kegelapan.

   
Dan malam apabila menutupinya. (QS Al-Syams [91]: 4)
Yakni, menutupi matahari, sehingga cahayanya terhalang; lalu matahari
sirna dan alam pun gelap. Tatkala terhalangnya matahari oleh posisi bumi itu
terjadi pada malam hari, seolah-olah malam sebagai penghalang dan penutup
antara kita dan matahari.
Tertutupnya cahaya dengan kegelapan, hilanglah cahaya dan terbenam
pula matahari. Dunia menjadi gelap setengah bola dan terbit di belahan
dunia lainnya. Perubahan dan pertukaran cahaya dan kegelapan itu
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merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang mempertuhankan bintang
dan berhala.

   
Dan langit serta pembinaannya. (QS Al-Syams [91]: 5)
Maksud ayat tersebut, yang membangun langit sedemikian besar dan
sedemikian tinggi. Yang membangunnya adalah Allah Taala. Seolah-olah
dikatakannya, Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Agung urusan-Nya adalah
yang telah menciptakan langit, seolah-olah setiap bintang berada di atap atau
berupa kubah yang meliputi bumi serta penghuninya. Sejalan dengan
penjelasan di atas, Sayyid Quthub (XXX, t.t.: 281) mengungkapkan lafazh mâ
di sini adalah mashdariyyah (yang menjadikan lafazh sesudahnya berfungsi
seperti mashdar). Kata samâ` (langit) apabila disebutkan akan segera
terbayang dalam pikiran kita sesuatu yang terlihat di atas yang berbentuk
kubah di mana pun kita menghadap. Di sana, bertebaran bintang-gemintang
yang beredar pada tata surya dan garis edarnya.
Hakikat langit yang sebenarnya, kita jelas tidak mengetahui. Namun,
apa yang kita lihat di atas tampak kukuh dan tidak pernah rusak dan
berguncang. Ini menunjukkan sifat bangunan yang mantap dan kukuh. Adapun
bagaimana cara membangun dan bagaimana cara memegang dan
mengendalikan bagian-bagiannya, kita tidak mengetahui semua itu. Apa yang
dikatakan manusia tentang langit dan segala rangkaiannya, semua itu hanyalah
teori-teori yang bisa saja ditolak dan diluruskan, bukan suatu ketetapan yang
baku. Kita hanya meyakini bahwa di balik segala sesuatu ini terdapat tangan
Allah yang menahan bangunan ini.

   
Dan bumi serta penghamparannya. (QS Al-Syams [91]: 6)
Maksudnya, yang menghamparkannya di atas permukaan air dari
berbagai penjuru supaya penghuninya dapat hidup di atasnya. Al-Thahwu
berarti menghamparkan.
Penyebutan beberapa makhluk secara khusus, penyatuan Al-Khâliq
dengan makhluk tersebut, dan penggunaan langit dan bumi sebagai sarana
sumpah Allah, bukan karena keduanya sama-sama berhak diagungkan, tetapi
pengurutan ini dimaksudkan agar keberadaan Pencipta alam dan
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kesempurnaan kekuasaan-Nya menjadi lebih jelas. Lalu, orang berakal dapat
memahami keagungan Allah dan kebesaran urusan-Nya sejauh mungkin.
Tatkala Allah bersumpah dengan matahari yang merupakan benda konkret
yang paling mulia dan bermanfaat, kemudian cahayanya dijelaskan
keberadaannya yang diikuti bulan, yang tampak jelas di siang hari, dan yang
tersembunyi pada malam hari. Kemudian Allah bersumpah dengan langit yang
merupakan tempat berjalannya matahari. Penyajian ini menunjukkan betapa
pentingnya makhluk langit dan bumi ini. Pergerakan keduanya yang teratur
dan perubahan keduanya, tentu memerlukan adanya Pencipta dan Pengatur
yang sempurna kekuasaan-Nya dan memiliki hikmah yang dalam.
Di situlah manusia ditempatkan dan di situ pula manusia memeroleh
manfaat, yaitu di bumi yang terhampar, berupa tumbuh-tumbuhan, barang
tambang, dan kekayaan lainnya.

   
Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). 3 (QS Al-Syams [91]: 7)
Yakni, Zat yang menciptakannya dan menjadikannya dengan memiliki
berbagai kesiapan yang sempurna (pemakaian bentuk nakirah untuk
mementingkan, atau untuk menyatakan banyak inilah makna yang paling
tepat).
Dalam memperkenalkan Zat Allah, disebutkan langit, bumi, dan jiwa.
Penyimpulan adanya Sang Gaib hanya dapat dilakukan dengan yang nyata.
Yang nyata itu hanyalah alam jasmani, baik alam langit maupun alam bumi,
dan alam murakkab yang paling mulia, yaitu makhluk yang bernyawa.
Manusia diberi kekuatan Allah Swt. guna mengurus badan, berupa
perasaan lahiriah dan batiniah, dan kemudian Allah memberi pemahaman
tentang yang baik dan yang buruk. Dengan pemahaman ini, manusia akan
mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

   
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
(QS Al-Syams [91]: 8)
Ilham berarti menyampaikan sesuatu ke dalam kesadaran. Makna ayat
“Allah memahamkan kefasikan dan ketakwaan kepada jiwa” memberitahukan
kebaikan dan keburukan kepada jiwa, mengilhamkan akibat dari memilih salah
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satunya dan memberinya kemampuan untuk memilih salah satunya sesuai
dengan kehendak-Nya.
Seorang ulama besar berkata, “Ilham hanya menyangkut kebaikan,
tidak pernah digunakan untuk keburukan. Dengan demikian, maksud firman
Allah di atas ialah mengilhamkan kefasikan supaya dijauhi, bukan supaya
dikerjakan, mengilhamkan ketakwaan supaya diamalkan. Sebagaimana jiwa
itu tidak pernah menyuruh kepada kefasikan, Allah pun tidak mengilhamkan
kepada jiwa untuk melakukan keburukan. Jika Allah mengilhamkan kefasikan
kepada jiwa, niscaya hamba punya dalil saat berargumen dengan Allah.”
Ayat di atas senada dengan firman Allah,
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (QS Al-Balad [90] : 10)
Maksudnya, Kami telah menerangkan dua jalan kepadanya.
Dalam Khabar Shahîh dikatakan bahwa Imran Ibnu Hishin r.a.
meriwayatkan salah seorang dari kabilah Juhainah atau Mazinah bertanya
kepada Rasulullah, “Apakah sebenarnya yang dikerjakan dan diperjuangkan
manusia? Apakah sesuatu yang telah diputusnya baginya ataukah sesuatu
yang akan diterimanya?”
Rasul menjawab, “Bal qadhâ ‘alaihim”, bukan untuk itu, tetapi untuk
sesuatu yang telah diputuskan baginya.
“Hai Rasulullah, jika demikian, apa gunanya bekerja?”
Nabi bersabda, “Man kâna khalaqahu Allâhu li ihda al-manzilataini
yuhayyiuhu Allâhu lahâ. Barang siapa yang diciptakan Allah untuk menempati
salah satu kedudukan, maka Dia menyiapkannya untuk menduduki kedudukan
itu” (HR Muslim).
Kemudian beliau membaca ayat 8 di atas.
Ibnu Abbas r.a. berkata, “Tatkala Rasulullah Saw. membaca ayat 8 di
atas, beliau berdoa Allâhumma âtî nafsî taqwâhâ wa zakkâhâ, anta khairun
min man zakkâhâ, anta waliyyuhâ wa maulâhâ. Ya Allah, anugerahkanlah
kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia, Engkau adalah sebaik-baik yang
menyucikannya, Engkau Pemilik dan Penguasa jiwa.”
Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada satu malam Siti Aisyah
kehilangan Rasulullah dari sisinya. Di kegelapan malam, ia mencarinya dengan
meraba-raba tempat sekitar kamar. Di saat itu, teraba olehnya Rasulullah
Saw. sedang sujud dan bedoa “Rabb i’thi nafsî taqwâhâ wa zakkâhâ, anta
khairun man zakkâhâ, anta waliyyuhâ wa maulâhâ Ya Rabbi, limpahkanlah
kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkau sebaik-baik yang
menyucikannya. Engkaulah Pemilik dan Penguasa jiwa.”
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Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (QS AlSyams [91]: 9)
Ayat ini merupakan jawaban sumpah. Huruf lam penanda jawaban,
dibuang untuk menyingkat pembicaraan. Asal makna zakat ialah bertambah
dan berkembang. Tazkiyat al-nafs berarti mengembangkan diri dengan aneka
kebaikan dan amal saleh. Makna ayat menunjukkan sesungguhnya dia berhasil
meraih segala tujuan dan selamat dari segala hal yang tidak disukai.
Pengembangan diri yang paling tinggi, paling menonjol, dan paling popular,
adalah ketakwaan. Diri orang-orang saleh menonjol dan popular karena cahaya
ketakwaannya yang menyinari diri mereka. Berbeda dengan kaum fasik yang
terpuruk dan tersembunyi di tempat-tempat sunyi.
Istilah tazkiyah juga digunakan dengan makna membersihkan. Maka,
ayat itu bermakna sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya
dari berbagai penyimpangan hukum yang menyangkut perilaku, perbuatan,
dan perkataan. Allah bersumpah dengan tujuh perkara untuk menegaskan
kebahagiaan orang yang membersihkan dirinya. Sumpah ini dimaksudkan
untuk memotivasi manusia agar gemar membersihkan diri.
Al-Raghib berkata, “Dengan kesucian dan kebersihan diri, manusia
menjadi barhak menyandang sifat-sifat terpuji tatkala di dunia, dan berhak
memeroleh imbalan dan pahala di akhirat. Karena itu, hendaknya manusia
memrioritaskan pembersihan diri.” Penyucian ini dapat dilakukan melalui
beberapa bentuk, yakni:
Pertama, penyucian dilakukan dengan menyandarkan upaya kepada
diri sendiri. Sebab, Allah menegaskan, “Sesungguhnya beruntunglah orang
yang menyucikan jiwanya.”
Kedua, penyucian dilakukan dengan mengandalkan pada tindakan
Allah. Sebab, pada hakikatnya Dia-lah yang mebersihkan diri, sebagaimana
ditegaskan dalam firman-Nya,

 ....     
  ...
... sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya .... (QS AlNisa [4]: 49)
Ketiga, penyucian diri dilakukan dengan menggunakan sarana tertentu,
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, yang artinya:
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka).... (QS Al-Taubah [9]: 103)
Keempat, penyucian dilakukan melalui ibadah secara khusus sebagai
alat, sebagaimana alat ini ditegaskan Allah, yang artinya:
Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari
dosa).... (QS Maryam [19]: 13)

     ...
...dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS Al-Syams
[91]: 10)
Kata khâba digunakan untuk menggambarkan usaha yang tidak
bermanfaat atau tidak sukses. Kata dassâhâ terambil dari kata dassâ, yakni
memasukkan sesuatu (secara tersembunyi) ke dalam sesuatu yang lain, seperti
memasukkan racun ke dalam makanan. Penggunaan kata ini memberi kesan
bahwa sebenarnya manusia diciptakan Allah memiliki potensi yang besar guna
meraih kebajikan, yaitu dengan pengilhaman kebajikan pada dirinya. Potensi
tersebut mengantar manusia kepada kebahagiaan hidup, selama hal itu tidak
dipendamnya.
Dengan demikian, kedurhakaan yang terjadi semata-mata adalah karena
ulah manuisa sendiri. Dia telah diberi potensi, sehingga dapat mengetahui
yang baik dan yang tidak baik. Dia diberi kecenderungan untuk melakukan
yang baik dengan adanya potensi positif itu, tetapi dia sendiri juga yang
memendam potensi itu, sehingga ia terjerumus dalam kedurhakaan. (Shihab,
XV, 1998: 300-301)
Hikmah dan Pesan
Surah Al-Syams ayat 1 sampai 7 berisikan sumpah Allah Swt. mengenai
ciptaan-Nya yang sungguh mengagumkan dan memesona. Disebut-Nya ayat
demi ayat mengenai kehebatan ciptaan Allah Swt. yang tiada tara dan
bandingannya, di antaranya;
(1) Matahari dengan cahaya paginya yang sangat diperlukan manusia, hewan,
dan tumbuh-tumbuhan yang membangkitkan hidup dan kehidupan. Teriknya
matahari itu pun menjadi sumber hidup, pembangkit gerak, dan
memancarkan sinar di alam ini.
(2) Bulan ketika mengiringi matahari, khususnya di malam-malam putih, di
saat-saat bulan purnama, menerangkan waktu dan perkiraan akhir dan
awal tahun.
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(3) Siang tatkala menampakkan dirinya, membangunkan manusia agar
bergegas meramaikan dunia , membangun kehi dupan bagi
kemaslahatan umat manusia. Allah Swt. bersumpah dengan siang itu
untuk mengisyaratkan bahwa sinar cahaya itu adalah urusan besar
dan kenikmatan yang tinggi nilainya.
(4) Malam tatkala menutupi siang, menjadi momen beristirahat,
menghentikan kehirukpikukan dunia di siang hari. Malam itu sendiri
mampu menghilangkan cahaya matahari yang besar.
(5) Langit dan yang mengukuhkannya tanpa tampak tiang serta segala
alamnya, menutupi bumi bagaikan kubah raksasa yang penuh
keindahan bintang.
(6) Bumi yang terhampar luas, rata, tampaknya yang dapat diambil
manfaatnya oleh umat manusia bagi kesejahteraan hidup, sarat akan
kekayaan tambang. Bumi inilah tempat manusia berdiam diri yang
mampu mengambil manfaat dari atas panggung dan perut bumi.
(7) Jiwa dan yang menyempurnakannya, yang justru ditegasi meramalkan
dunia serta mengisinya, yang kemudian diberi arah pilihan untuk
menjadikannya taat atau durhaka. Manusia diberi alat insting untuk
memeroleh kesempurnaan.
Ketujuh sumpah itu mengantar tiga ayat berikutnya yang
menegaskan bahwa Allah Swt.:
(1) Melimpahkan ilham kepada hamba-hamba-Nya untuk menjauhi dan
menghindari perbuatan yang membinasakan serta melimpahkan
kemampuan untuk selamat.
(2) Menjamin keberuntungan bagi orang-orang yang membersihkan diri
dan jiwanya, membeningkan jiwa dan menyuburkan rohaninya dalam
upaya mencapai kesempurnaan
(3) Mencampakkan manusia yang betah berbuat maksiat serta mengotori
jiwanya, sehingga dirinya menjauh dari perbuatan baik dan bijak.
(4) Diberinya kesempatan setiap manusia memilih jalan baik atau jalan
buruk, yang kedua-duanya mempunyai konsekuensi yang sangat
berbeda. Surah Al-Syams dibungkus dengan penjelasan bahwa Allah
Taala tidak kuatir akan akibat dari pembinasaan dan penghancuran
mereka karena,
Dia tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan-Nya,
sementara mereka diminta. (QS Al-Anbiyâ` [21]: 23)
***
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Pelajaran dari Kisah Kaum Tsamud (Ayat 11-15)

           
         
     
(11) (kaum) Tsamud telah mendustakan (Rasulnya) karena mereka melampaui
batas; (12) Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka; (13)
Lalu, Rasul Allah (Shaleh) berkata kepada mereka, (“Biarkanlah) unta betina
Allah dan minumannya”; (14) Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih
unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka,
lalu Allah meratakan mereka (dengan tanah); (15) Dan Allah tidak takut
terhadap akibat tindakan-Nya itu. (QS Al-Syams [91]: 11-15)
Latar dan Konteks
Allah Swt. bersumpah dengan ciptaan-ciptaan-Nya, seperti matahari,
bulan, dan bumi, atas diraihnya kebahagiaan dan kemenangan orang yang
menyucikan jiwa, mendidik, dan membersihkannya dari dosa-dosa, serta
(bersumpah) atas kerugian orang yang mengabaikan, melalaikan, bahkan
membiarkan jiwanya melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbagai
kemaksiatan. Allah Swt. lalu memberi nasihat dan pelajaran berharga
kepada kaum musyrikin Arab dengan menampilkan kisah kaum Tsamud.
Penampilan kisah kaum Tsamud ini dimaksudkan — disamping negeri kaum
Tsamud itu dekat dengan negeri Arab — agar musyrikin Arab tidak
menentang Nabi Muhammad Saw. dan mendustakan tugas nya
menyampaikan risalah. Kalau mereka tidak mengindahkan peringatan dan
nasihat tersebut, mereka (kaum musyrikin) akan mengalami hukuman
seperti umat-umat terdahulu.
Penjelasan Ayat

   
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (Rasulnya) karena mereka melampaui
batas. (QS Al-Syams [91]: 11)
Semata-mata karena kedurhakaan, kemudian Allah menjelaskan ciri-
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ciri pendustaannya dengan firman-Nya,

   
Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. (QS Al-Syams
[91]: 12)
Yaitu ketika tampil dari mereka orang yang paling durhaka, Qudar Ibnu
Salif menyembelih unta mukjizat Nabi Shaleh a.s. Kaumnya rela dengan
perbuatan Qudar itu.
Ini merupakan ciri dan indikasi yang jelas tentang pendustaan mereka
terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Nabi Shaleh telah mengingatkan
dengan keras ketika mengganggu dan menyakiti unta tersebut. Sikap diamnya
kaum Tsamud atas perbuatan Qudar Ibnu Salif di atas, menunjukkan bahwa
mereka rela dan senang hati atas perbuatan Qudar tersebut. Akibatnya,
mereka juga sama-sama dikategorikan sebagai orang yang mendustakan Nabi
Shaleh secara keseluruhan (Al-Maraghi, X, t.t.: 170-171; Al-Zuhaili, XXX,
1991: 263-264).
Allah Taala menyebutkan peringatan Nabi Shaleh yang bernada ancaman
atas perbuatan mereka, sebagai berikut:

       
Lalu Rasul Allah (Shaleh) berkata kepada mereka (“Biarkanlah) unta betina
Allah dan minumannya”. (QS Al-Syams [91]: 13)
Maksudnya, Nabi Shaleh a.s., berkata kepada kaum Tsamud, “Hatihati dengan unta betina Allah yang dijadikan bukti kenabianku. Jaga pula
(giliran) air minumnya yang dikhususkan baginya. Jangan kalian ganggu dan
sakiti unta itu, baik di hari giliran minumnya maupun di luar hari tersebut.”
Nabi Shaleh telah bersepakat dengan mereka tentang giliran minum
bagi untanya dengan binatang ternak mereka. Akan tetapi, mereka keberatan
dengan perjanjian itu, lalu berencana membunuh unta itu. Nabi Shaleh a.s.
memperingatkan mereka kembali agar tidak melakukan serta mengancam
dengan azab Allah yang akan menimpa mereka sekiranya mereka benarbenar melanggar perjanjian itu. Mereka tetap berbuat dusta dan tidak
mengindahkan peringatan yang disampaikan Nabi Shaleh.

.......  
Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu... (QS Al-Syams [91]: 14)
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Mereka tidak mau mengikuti nasihat dan tetap pada pendiriannya, yakni
melanggar perjanjian, tanpa menghiraukan ancaman azab yang disampaikan
Nabi Shaleh.
Sebagaimana disinggung di muka, mereka rela dan senang hati
terhadap perbuatan Qudar Ibnu Salif, berarti secara keseluruhan menyetujui
pelanggaran tersebut. Ini menjadi “dosa kolektif,” mereka seolah-olah
melakukan pelanggaran yang sama dengan Qudar Ibnu Salif (Al-Maraghi,
X, t.t.: 171).

...   
   ...
... maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka....
(QS Al-Syams [91]: 14)
Maksudnya, Aku (Allah) timpakan azab kepada mereka dan
Kuhancurkan mereka sehancur-hancurnya, tak menyisakan seorang pun yang
telah berbuat jahat dan menyulut api kejahatan itu. Sebagaimana firman
Allah Taala,

  ...

Lalu Allah meratakan mereka (dengan tanah). (QS Al-Syams [91]: 14)
Allah meratakan hukuman kepada seluruh kaum (Tsamud), baik orang
dewasa, anak-anak, laki-laki, dan perempuan. “Demikianlah siksaan Tuhanmu
jika Dia menghancurkan kampung-kampung (negeri-negeri itu), karena telah
berlaku zalim.”

  
  
Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu. (QS Al-Syams
[91]: 15)
Sesungguhnya, Allah menghancurkan atau membinasakan tanpa takut
akibat hancurnya mereka. Dia sesungguhnya tidak menganiaya mereka dan
tidak gentar dalam membela kebenaran. Di samping itu, Dia bukan pula yang
lemah, sehingga mengalami kesulitan atau bahaya. Allah Maha Agung dari
itu semua. Allah Maha Kuasa mengazab mereka dengan azab yang paling
berat. Sekiranya Dia takut, azab itu tidak akan sampai pada puncaknya.
Ia mengazab sampai kepada tujuan yang dikehendaki-Nya.
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Hikmah dan Pesan
Al-Quran tidak hanya memuat pedoman ibadah mahdhah dan
mu’âmalah, melainkan mengungkap pula persoalan akidah dan akhlak yang,
antara lain, dikemas dalam banyak kisah. Oleh sebab itu, hampir di setiap
surah dalam Al-Quran, ditemukan kisah, baik kisah para Nabi dengan keluarga
dan atau kaumnya, orang-orang saleh yang bukan Nabi, (seperti Luqman,
Imran, Ashhâb Al-Kahfi, Maryam), maupun orang yang durhaka (seperti,
Firaun, Qarun, dan Abu Lahab), serta peristiwa yang terjadi di masa Nabi
terakhir, Muhammad Saw.
Allah Taala menuturkan kisah-kisah tersebut di atas bukan tanpa
tujuan, melainkan sarat dengan hikmah dan pelajaran sebagaimana tersurat
dalam firman-Nya,yang artinya:
Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah
yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah datang
kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang
beriman. (QS Hûd [11]: 120)
Pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan kisah kaum Tsamud adalah:
(1) Kaum Tsamud adalah kaum Nabi Shaleh a.s. yang memiliki teknologi/
peradaban yang cukup maju pada masanya. Al-Quran menunjukkan
tentang kemampuan mereka membuat rumah dari batu, dan memahat
gua menjadi tempat tinggal (QS Al-Fajr [89]: 9). Namun, mereka kufur
kepada Allah Swt., mendustakan Rasul-Nya dengan membunuh unta yang
menjadi mukjizat yang dapat dilihat mata (QS Al-Isrâ` [17]: 60) dan
membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt menimpakan azab berupa
syâ’iqah, yaitu petir yang amat keras, sehingga menyebabkan suara yang
menggelegar dan menghancurkan (QS Fushshilat [41]: 13; QS Al-Hâqqah
[69]: 5; QS Adzdzâriyât [51]: 43-44). Akibatnya, rumah tempat tinggal
mereka tinggal puing-puingnya saja (QS Al-Ankabût [29]: 38).
Ringkasnya, apabila Allah Swt. berkenan menghancurkan suatu kaum,
maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya, meski negeri Adidaya
sekalipun. Adapun penghancuran terhadap suatu negeri, bukan hanya
membalik-lemahkan atau meluluhlantakkan negeri itu, tetapi bisa juga
berupa dikacaubalaukannya urusan umat (chaos), diceraiberaikannya
kekuatan sosial, dan ditimpakan kehinaan di mata bangsa-bangsa lain
(Maududi, t.t.: 221)
(2) Allah Swt. mustahil berbuat zalim, sehingga menghancurkan suatu kaum
dengan semena-mena tanpa alasan (QS Hûd [11]: 117). Suatu kaum
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dihancurkan Allah, karena mereka sendiri yang melakukan kerusakan dan
kemaksiatan. Allah berfirman, Maka masing-masing (mereka itu) Kami
siksa disebabkan dosanya. (QS Al-Ankabût [29]: 40). Bentuk-bentuk azabNya, lanjut ayat tersebut, di antaranya, hujan batu kerikil, petir yang keras,
ditenggelamkan di laut, atau dengan air bah. Di ujung ayat tersebut Allah
menegaskan kembali, Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya
mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
Jadi, kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah karena ulah mereka sendiri.
Demikian pula dengan bangsa-bangsa yang identik dengannya.
(3) Faktor yang menyebabkan kehancuran kaum itu secara total bukanlah
karena kerusakan yang dilakukan segelintir orang, melainkan kejahatan
dan kerusakan sosial (masyarakat). Meskipun demikian, menurut Maududi,
(t.t.: 235), kejahatan sekecil apa pun yang dilakukan individu harus
diwaspadai, dieliminasi, dan bahkan dihapuskan sama sekali. Bila tidak
demikian, kejahatan itu — sebagaimana pula bakteri atau nama penyakit
— akan menular kepada orang lain, terutama orang yang ketahanan
tubuhnya lemah (dalam konteks akidah, lemah iman). Apabila penyakit
sudah meningkat menjadi wabah (epidemi), yang terserang penyakit itu
pun bukan hanya orang awam, bahkan lebih dari itu, akan menimpa para
dokter dan paramedis.
Implikasinya, agar kita terhindar dari azab Allah, kita perlu menebar
amar makruf nahi munkar di tengah masyarakat dan membina diri dengan
menumbuhkan iman dan rasa malu. Iman dan rasa malu, demikian menurut
Rasulullah Saw., adalah dua sejoli yang saling berdampingan. Apabila salah
satunya hilang, hilang pula yang lainnya. Artinya, apabila seseorang tidak
punya iman, maka ia tidak akan punya rasa malu. Sebaliknya, apabila
seseorang tidak punya rasa malu, ia dipertanyakan keimanannya. Malu adalah
sebagian dari iman. Rasa iman hanya akan mendatangkan kebaikan.
***
Catatan Akhir
1
2

Maksudnya, malam-malam yang gelap.
Jika rangkaian ayat 7 sampai dengan 10 ini dihubungkan dengan konteks nafs yang lebih
khusus, yaitu diri manusia, maka rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa proses penciptaan
manusia diawali dengan “kesempurnaan.” Kesempurnaan di sini berhubungan dengan
potensi bawaan (variabel herediter) manusia untuk memahami segala akibat keburukan
yang dilakukan dan manfaat kebaikan (takwa) dalam menunjang keberhasilan hidup di
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dunia atau pun di akhirat. Selanjutnya, bisa dipahami bahwa dalam perkembangannya,
bagaimana potensi tersebut berkembang tetap, menjadi baik atau menjadi buruk, sangat
ditentukan oleh bagaimana usaha pribadi dalam memanfaatkan potensinya serta pengaruh
lingkungan dalam menfasilitasi perkembangannya. Dan lingkungan utama yang akan
memberikan kontribusi bentuk perkembangannya adalah orang tua.
3

Dapat dicermati pula proses pembentukan pola-pola mental yang secara neurobiologis
terbentuk melalui serangkaian proses pembangunan sirkuit otak. Proses belajar,
pembiasaan, pelatihan, dan mekanisme adaptasi sebagai bagian dari proses interaksi
dengan lingkungan, akan membentuk jalur-jalur atau sirkuit fungsional yang disebut
sirkuit neuronal.
Secara anatomis, ada beberapa sirkuit yang membentuk lempeng (misal, weber loop
yang menghubungkan antara jalur transmisi data optikus dari talamus ke pusat penglihatan
dan juga melingkar ke pusat pendengaran), tetapi secara fisiologis sirkuit fungsional
yang lebih rumit dan kompleks dapat terbentuk secara temporer (sementara) berdasarkan
kondisi yang tengah dihadapi. Sirkuit sementara ini akan menjadi semi permanen, bahkan
permanen, apabila stimulus yang diterima dan pola pengambilan keputusan kita bersifat
persisten (dikondisikan menetap).
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Surah Al-Lail

Nama Surah
Surah ini terdiri atas 21 ayat, termasuk golongan surah-surah
Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah Al-A’lâ. Surah ini dinamakan Al-Lail
(malam), sebab diambil dari perkataan al-lail yang terdapat pada ayat pertama
surah ini.
Latar dan Konteks
Ada dua kasus yang berkaitan dengan surah ini. Pertama, berkaitan
dengan pribadi Abu Bakar yang memerdekakan beberapa hamba sahaya
perempuan dan yang lemah. Bapaknya, Abu Quhafah, menegur beliau karena
tidak memerdekakan orang kuat agar dapat melindungi dan menjaganya.
Berkenaan dengan teguran tersebut, Abu Bakar menjawab bahwa beliau hanya
mengharap balasan dari Allah. Salah seorang hamba yang dimerdekakannya
adalah Bilal, yang dibelinya dari Umayyah Ibnu Khalaf. Kejadian ini
menggambarkan secara kontras antara perbuatan Abu Bakar yang dermawan
dengan Umayyah dan Ubai Ibnu Khalaf yang kikir dan tidak mengenal belas
kasihan (Al-Razi, 1990: 194; Al-Zuhaili, 1991: 269).
Kedua, berkaitan dengan ungkapan Rasulullah Saw. yang menyatakan
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bahwa setiap orang sudah disediakan tempatnya, di surga atau di neraka.
Para sahabat menanggapinya dengan mengatakan, “Kalau begitu tidak perlu
lagi beramal, cukup dengan berserah diri saja kepada putusan Allah”.
Menanggapi pernyataan itu, Nabi menjawab dengan membacakan ayat QS
Al-Lail (92), ayat 5-7.
Hubungan Surah Al-Lail dengan Surah Al-Syams adalah Surah AlSyams menerangkan bahwa orang yang menyucikan jiwanya akan memeroleh
keberuntungan dan orang yang mengotori jiwanya akan diazab Allah, sedang
Surah Al-Lail menerangkan perbuatan yang menyucikan jiwa itu menghasilkan
keuntungan dan perbuatan yang mengotori jiwa, sehingga menghasilkan
kerugian.
Substansi Ayat
Usaha manusia itu berlainan, karena itu balasannya berlainan pula.
Orang yang suka berderma, bertakwa, dan membenarkan adanya pahala
yang baik, dimudahkan Allah baginya melakukan kebaikan yang membawa
kepada kebahagiaan di akhirat. Tetapi, orang yang dimudahkan Allah baginya
melakukan kejahatan-kejahatan yang membawa kepada kesengsaraan di
akhirat, harta benda tidak akan memberi manfaat kepadanya. Orang yang
bakhil merasa dirinya cukup dan mendustakan adanya pahala yang baik.
Keragaman Usaha Manusia (Ayat 1-11)

    
            
       

   

          
         
(1) Demi malam apabila menutupi (cahaya siang); (2) Dan siang apabila terang
benderang; (3) Dan penciptaan laki-laki dan perempuan; (4) Sesungguhnya
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usaha kamu memang berbeda-beda; (5) Adapun orang yang memberikan
(hartanya di jalan Allah) dan bertakwa; (6) Dan membenarkan adanya pahala
yang terbaik (surga); (7) Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan
yang mudah; (8) Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya
cukup; (9) Serta mendustakan pahala terbaik; (10) Maka kelak Kami akan
menyiapkan baginya (jalan) yang sukar; (11) Dan hartanya tidak bermanfaat
baginya apabila ia telah binasa. (QS Al-Lail [92]: 1-11)
Penjelasan Ayat

      
        
(1) Demi malam apabila menutupi (cahaya siang); (2) Dan siang apabila terang
benderang; (3) Dan penciptaan laki-laki dan perempuan.1 (QS Al-Lail [92]: 1-3)
Allah mengawali surah ini dengan kalimat sumpah untuk menarik
perhatian betapa pentingnya persoalan yang akan disampaikan. Kalimat sumpah
yang digunakan menggunakan dua waktu yang berlawanan. Begitu juga sifatnya.
Masing-masing waktu memiliki fungsi yang berbeda sesuai sifatnya. Dalam
keadaan normal, siang digunakan untuk bekerja mencari nafkah; sedangkan
malam digunakan untuk istirah. Sumpah, selanjutnya menggunakan kata yang
berlawanan pula, yaitu antara penciptaan laki-laki dan perempuan.
Penggunaan tiga kata yang berlawanan, yakni malam dan siang, gelap
dan terang, serta laki dan perempuan tersebut, relevan dengan jawaban
sumpah yang dikemukakan setelahnya, yaitu tentang usaha manusia yang
berbeda-beda untuk menghasilkan kekayaan.
Berkenaan dengan hasil usahanya, manusia terbagi ke dalam dua
golongan besar, yaitu golongan yang dermawan dengan didasari ketakwaan
dan golongan kikir serta merasa tidak punya kepentingan terhadap Tuhannya.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 267) menyebut golongan pertama dengan
sebutan ahli iman, ahli kebahagiaan, dan ahli surga. Mereka ini adalah orangorang menukarkan dan menyedekahkan hartanya dengan janji-janji Allah di
akhirat. Sedangkan golongan kedua disebut ahli kufur, ahli penderitaan, dan
ahli neraka. Mereka masuk golongan ini adalah orang yang kikir atas hartanya
dan merasa tidak punya kepentingan (merasa berkecukupan) terhadap Allah
serta mengingkari janji Allah di akhirat.

 
   
Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (QS Al-Lail [92]: 4)
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Usaha manusia bermacam-macam sesuai dengan pembawaan, keahlian
yang diwarisi, kemampuan, latar belakang pendidikan, atau tuntutan
masyarakat. Semua jenis usaha itu mempunyai tujuan dan manfaat yang
pada dasarnya bertalian dengan kepentingan diri sendiri dan masyarakat.
Perbedaan yang ditunjukkan Allah, bukan sekadar tujuan dan manfaat jangka
pendek yang bersifat sementara, melainkan tujuan dan manfaat jangka
panjang yang hakiki, sejak di dunia sampai di akhirat. Berdasarkan tujuan
dan manfaat hasil usaha ini manusia terbagi menjadi dua kelompok,
sebagaimana dijelaskan di ayat-ayat berikutnya.

        
   
(5) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa;
(6) Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga); (7) Maka Kami
kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. (QS Al-Lail [92]: 5-7)
Kelompok pertama adalah manusia yang mendermakan hartanya dengan
diiringi sikap takwa serta mengakui dan meyakini adanya pembalasan yang
paling baik. Terdapat tiga sifat positif pada kelompok ini, yaitu pemurah,
takwa, dan menjunjung tinggi kebaikan. Sifat pemurah dikembangkan dalam
mengaktualisasi hubungan sesama manusia (hablun min al-nâs). Harta
kekayaan dicurahkan untuk membantu orang lain dan merasa senang dan
bahagia bila telah dapat membantu dan berbuat baik kepada orang lain. Sifat
takwa merupakan realisasi penjalinan hubungan baik dengan Allah (hablun
min Allâh), dengan cara menjalankan atau meninggalkan sesuatu sematamata hanya karena dan untuk Allah, bukan karena ingin dipuji dan dipandang
atau karena takut ancaman manusia. Sementara, keyakinan tentang adanya
pembalasan yang terbaik merupakan faktor pendorong untuk senantiasa
berbuat kebaikan kepada sesama manusia, tanpa berharap balasan dari
orang yang ditolong atau orang lain. Balasan Allah adalah balasan terbaik,
sedangkan balasan manusia serba terbatas.
Bagi kelompok ini, Allah berjanji akan memberikan kemudahan dalam
menjalankan usahanya. Langkah mereka akan dituntun untuk senantiasa meraih
kebaikan secara mudah, sehingga kebaikan itu semakin bertambah.

       
    
(8) Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup; (9) Serta
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mendustakan pahala terbaik; (10) Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya
(jalan) yang sukar. (QS Al-Lail [92]: 8-10)
Kelompok kedua adalah orang yang kikir, memandang diri serba
berkecukupan, dan tidak mengakui adanya pembalasan terbaik di akhirat.
Sifat kikir menyebabkan ia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membantu
orang yang membutuhkanya serta tidak pula mengeluarkannya sesuai dengan
perintah Allah. Orang demikian akan sulit menerima bantuan orang lain
karena merasa diri berkecukupan dan khawatir jika suatu saat ia harus
membalas kebaikan orang lain. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 271) menjelaskan
sifat orang demikian adalah orang yang merasa cukup dengan kenikmatan
duniawi serta lupa dan bahkan ingkar akan kenikmatan akhirat. Pengingkaran
terhadap adanya pembalasan terbaik di akhirat merupakan faktor utama
kekikiran. Orang demikian mengukur kebaikan serba materi, tidak dengan
yang lain.
Bagi kelompok ini, Allah memberikan ancaman berupa kesulitan untuk
mencari dan meraih kebaikan. Harta yang dimiliki akan sukar digunakan untuk
jalan kebaikan, dan sebaliknya akan mudah digunakan pada jalan yang tidak
bermanfaat, madarat serta jalan dosa. Langkahnya akan berat untuk melakukan
ketakwaan dan sebaliknya mudah untuk melakukan dosa dan kejahatan, serta
pikirannya akan semakin tertutup untuk kebaikan.

       
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. (QS Al-Lail
[92]: 11)
Kesadaran bahwa harta kekayaan tidak memberi bermanfaat akan
dirasakan tatkala ajal tiba. Harta yang selama ini dikumpul-kumpul, dipuja-puja,
dan menjadi andalan, ternyata tidak bisa menghalangi malaikat maut untuk
mencabut nyawanya. Jangankan di dalam kubur atau di hari pembalasan nanti,
untuk menolak malaikat maut pun tidak memberi manfaat apa-apa. Akibat sifat
buruk ini akan semakin dirasakannya pada saat ia dimasukkan ke neraka Jahanam.
Sungguh sebuah kesadaran yang tidak ada gunanya, sebab pintu taubat sudah
tertutup dan kesempatan untuk berbuat baik sudah tidak ada.
Hikmah dan Pesan
Surah Al-Lail, ayat 1-11, memberi ibrah (pelajaran) bagi kehidupan
manusia, sebagai berikut:
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Sumpah hanya diucapkan ketika akan mengemukakan hal-hal yang
sangat penting.
Dalam menjalani hidup dan melakukan usaha, harus dibarengi dengan
sifat pemurah, takwa, dan menjunjung tinggi kebaikan.
Sifat kikir, memandang diri berkecukupan, dan mendustakan balasan
terbaik, akan memudahkan menuju neraka.
Harta hanya dapat memberi manfaat apabila dinafkahkan di jalan
kebaikan semasa hidup di dunia, namun setelah berhadapan dengan
Allah, tidak memberi manfaat apa-apa.
Allah bersumpah dengan malam dan siang, gelap dan terang, serta
penciptaan laki-laki dan perempuan, untuk menjelaskan dan
menegaskan keberagaman usaha manusia dan akibatnya. Pada
dasarnya, keberagaman itu akan kembali kepada dua bagian besar,
yaitu kelompok Mukmin dan baik, sementara kelompok lain kafir dan
jahat.

Alasan Orang yang Diberi Peringatan (Ayat 12-21)

          
          
           
    
         
(12) Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk; (13) Dan
sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia; (14) Maka, Kami
mengingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala; (15) Tidak ada
yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka; (16) Yang
mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman); (17) Dan kelak akan
dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu; (18) Yang menafkahkan
hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya; (19) Padahal tidak ada
seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya;
(20) Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan
Tuhannya yang Maha tinggi; (21) Dan kelak Dia benar-benar mendapat
kepuasan. (QS Al-Lail [92]: 12-21)
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Penjelasan Ayat

   
Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk. (QS Al-Lail [92]: 12)
Ayat ini menjelaskan tentang hakikat kekuasaan Allah yang meliputi
manusia, sehingga manusia tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan itu
(Quthub, 2002: 159). Hanya Allah yang berhak mengatur semua urusan
kehidupan dunia dan akhirat, termasuk ketetapan untuk memeroleh
hidayah.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 275) menjelaskan bahwa Allah telah memberi
penjelasan jalan yang benar dari jalan yang sesat, halal dan haram, hak
dan batil, yang baik dan yang buruk, serta segala aturan yang disampaikan
Nabi. Sementara, Al-Maraghi (X, t.t.: 178) mengungkapkan bahwa yang
dimaksud adalah Allah menciptakan manusia dan telah mengilhamkan
kepadanya pengetahuan untuk membedakan hak dan batil, baik dan buruk.
Kemudian Allah mengutus para Nabi untuk mensyariatkan hukum-hukum
dan menjelaskan sistem akidah sebagai pengajaran dan bimbingan.

    
Dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia. (QS Al-Lail [92]: 13)
Ayat ini menegaskan bahwa urusan akhirat dan dunia adalah
kepunyaan-Nya, sehingga tidak ada tempat bagi orang ingin menjauh dari
Allah. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan keberadaan dan
kejadian hari akhirat serta menempatkan kehidupan akhirat yang mesti
diutamakan dari pada kehidupan dunia sebagaimana dinyatakan melalui
firman-Nya pada QS Al-Dhuhâ: 4. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 275) menyatakan
bahwa melalui ayat ini Allah menunjukkan keagungan-Nya dengan
kekuasaan atas ketentuan dunia dan akhirat sesuai kehendak-Nya. Oleh
karena itu, orang yang menghendakinya hanya bisa minta kepada Allah.
Al-Maraghi (X, t.t.: 179) menggambarkan bahwa Allah pemilik
segalanya, di dunia dan di akhirat, termasuk hidayah-Nya. Orang yang
memusuhi hidayah-Nya tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaanNya. Manfaat dan madharat sikap orang terhadap hidayah-Nya akan kembali
kepada mereka. Jadi, barang siapa yang mengambil kesesatan, maka ia
telah menyesatkan diri sendiri dan Allah tidak menganiaya hamba-hambaNya.

:: repository.unisba.ac.id ::

302

Tafsir Juz ’Amma

          
 
(14) Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyalanyala; (15) Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling
celaka; (16) Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). (QS
Al-Lail [92]: 14-16)
Kemudian, Allah memberi peringatan dengan ancaman bagi orangorang yang mendustakan serta berpaling dari hidayah-Nya dengan azab yang
sangat pedih di akhirat. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 275) menyatakan bahwa Allah
telah memberi peringatan berupa ancaman api neraka yang menyala-nyala
bagi orang berpaling dari yang hak yang dibawa para Rasul-Nya serta tidak
mengikuti segala aturan-Nya. Sementara, Al-Maraghi (X, t.t.: 179) berkomentar
bahwa hidayah yang diberikan Allah adalah rahmat-Nya untuk keselamatan
manusia. Orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya dan berpaling serta
menyimpang dari syariat-Nya, telah disediakan api neraka yang menyalanyala.
Orang yang masuk neraka adalah orang yang paling celaka. Ibnu Katsir
(VIII, t.t.: 346) mengutip sebuah riwayat yang diterima dari Nu’man Ibnu
Basyir r.a. yang menyatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Saw.
bersabda, Sesungguhnya siksa yang paling ringan di antara ahli neraka di
akhirat adalah yang diletakkan di bawah telapak kakinya bara api, sehingga
otaknya mendidih. (HR Al-Bukhari)
Sungguh orang yang masuk neraka adalah yang paling celaka dan tak
ada kesengsaraan dan kecelakaan yang melebihinya. Sayyid Quthub (1992:
160) menjelaskan bahwa penghuni neraka adalah orang-orang yang
mendustakan dakwah dan ajaran-Nya, berpaling dari petunjuk dan seruan
dari Tuhannya, padahal petunjuk telah ada di sekitar mereka.

       
(17) Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu; (18)
Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya. (QS AlLail [92]: 17-18)
Orang yang bertakwa adalah kebalikan orang yang mendustakan dan
berpaling dari hidayah Allah. Siksa api neraka akan dijauhkan dari orangorang yang bertakwa. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan
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bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak akan masuk neraka kecuali
orang-orang syaqi. Ditanya Rasulullah, “Siapa orang syaqi itu?” Rasul
menjawab, “Orang yang tidak pernah taat kepada Allah dan tidak pernah
meninggalkan maksiat” (HR Ahmad). Al-Zuhaili (XXX, 1991: 275-276)
menjelaskan bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang tidak menjauhkan
diri dari kemaksiatan secara sungguh-sungguh.
Secara khusus, ketakwaan seseorang berkenaan dengan harta adalah
orang yang menafkahkan hartanya, memberikan, serta menyucikannya dari
berbagai perbuatan dosa, riya, sum’ah, dan pujian dari manusia, sebagaimana
diperankan Abu Bakar Shiddiq. Namun, para ahli tafsir sepakat bahwa ayat
ini turun memberikan ketentuan umum tentang ketakwaan. Al-Maraghi
menambahkan bahwa orang yang akan dijauhkan dari neraka adalah orang
yang menginfakkan hartanya ke jalan kebajikan dengan harapan dapat
menyucikan dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah.
Karakteristik orang takwa, berdasar ayat ini, adalah orang yang berusaha
membersihkan hartanya dengan jalan menafkahkan harta di jalan Allah atas
dasar ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Mereka membelanjakan
hartanya bukan untuk mencari popularitas atau mendapat pujian dari orang
lain, bukan pula dalam rangka balas budi atau untuk mendapatkan ungkapan
terima kasih orang lain, tetapi hanya mencari keridhaan Allah secara tulus.
Dengan kata lain, mereka ikhlas dalam beramal.

            
  
(19) Padahal, tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya
yang harus dibalasnya; (20) Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena
mencari keridaan Tuhannya yang Maha Tinggi; (21) Dan kelak dia benarbenar mendapat kepuasan. (QS Al-Lail [92]: 19-21)
Allah memuji orang yang menafkahkan hartanya semata-mata untuk
mencari keridhaan-Nya, bukan untuk membalas budi terhadap orang lain yang
pernah berbuat baik kepadanya, bukan pula untuk mendapatkan balasan
orang lain di kemudian hari. Inilah gambaran keikhlasan dalam beribadah,
yang menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991: 276) adalah orang yang semata-mata
mengharap rida dan balasan dari Allah. Bagi orang-orang yang demikian,
Allah telah menyediakan kenikmatan yang besar, hebat, menakjubkan, dan
luar biasa serta tak tertandingi. Inilah yang digambarkan Allah pada ayat
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berikutnya. Orang yang memiliki kriteria, sebagaimana diceritakan pada ayat
17 sampai 20 di atas, akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan tak
terhingga. Ia puas terhadap agamanya, puas kepada Tuhannya, puas atas
kedudukan, bagian, kesenangan, dan bahkan penderitaannya selama hidup
di dunia. Keridaan dan kepuasan inilah pahala terbesar yang diberikan Allah
kepada hamba-Nya yang bertakwa.
Sebagian ulama tafsir berpandangan bahwa ayat 17 sampai dengan
21 turun berkaitan dengan tindakan Abu Bakar Shiddiq yang sudi membeli
dan memerdekakan Bilal Ibnu Rabbah dengan satu rithil (kira-kira 60-70 ons)
emas dari kekuasaan dan penyiksaan orang-orang kafir dengan hanya berharap
meraih rida Allah; tidak seperti yang dituduhkan kaum Quraisy bahwa beliau
berbuat demikian karena berutang budi kepada Bilal.
Hikmah dan Kesan
(1)

(2)

(3)
(4)

Surah Al-Lail ayat 12-21, memberi ibrah bagi kehidupan sebagai berikut:
Tampak jelas hikmah Allah memaparkan segala kebaikan hidayah-Nya
untuk menggapai surga dan rida-Nya dengan berbagai aturan yang
disyariatkan.
Allah Swt. penguasa dan pemilik tunggal dunia dan akhirat, sehingga
barang siapa mencari keduanya dari selain Allah, maka sungguh telah
menempuh jalan yang salah. Kemuliaan Allah tidak akan terpengaruh
oleh dosa para pendosa, demikian pula oleh ketaatan hamba-hambaNya.
Allah mengancam orang-orang yang mendustakan Nabi dan berpaling
dari iman dengan siksa neraka yang sangat pedih.
Orang-orang yang takwa, yaitu orang yang menginfaqkan harta hanya
semata mengaharap rida Allah, bukan karena riya, balas budi, atau
pujian manusia, akan dijauhkan dari siksa neraka. Mereka akan
mendapat rida Allah dan merasakan kepuasan yang luar biasa.
***
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Catatan Akhir
1

Ayat di atas akan membawa manusia pada fakta-fakta penciptaan yang tidak pernah
habis-habisnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. akan menguraikan
semuanya dengan jelas dan gamblang kepada manusia, sehingga mereka mengerti bahwa
sernua itu nyata dan benar.
Kami akan coba membahas beberapa hal penting terkait dengan fakta ilmiah yang telah
diisyaratkan oleh Al-Quran tersebut, mencoba membuka kedalaman maknanya dengan
penuh kesungguhan dan keseriusan, agar hidup kita senantiasa berada di bawah naungan
ayat-ayat Al-Quran, Dengan mengetahui itu, kekaguman kita terhadapnya akan semakin
bertambah. Di antara fakta-fakta ilmiah tersebut adalah:
·

·

·
·
·

Di lambung manusia terdapat 35 juta kelenjar yang berfungsi mengeluarkan cairan.
Dalam kelenjar ltu, terdapat miliaran otot-otot dinding yang fungsinya untuk
mengeluarkan cairan asam.
Dalam setiap 1 cm2 usus, dua belas jari dan usus halus kosong (jejunum) terdapat
3.600 serabut halus yang berfungsi untuk menyedot sari makanan yang dicerna.
Dalam hitungan detik, ada sekitar 2.500 serabut yang bekerja menyerap makanan.
Bayangkan jika panjang usus adalah 8 m, berapa jumlah serabut tersebut?
Di ujung mulut terdapat 500.000 otot yang melakukan akselerasi yang sangat cepat
yang perubahannya terjadi dalam tiap 5 menit.
Pada lidah terdapat 9.000 indera perasa untuk membedakan rasa manis, asem,
pahit, dan asin.
Seandainya sel darah merah dari satu orang saja diletakkan berjejer dan berbaris
satu dengan yang lainnya, maka panjangnya akan mencapai 5-6 kali ukuran bola
dunia yang kita tempati ini, dengan lebar yang mencapai 3.400 km. Sebab, jumlah sel
darah merah adalah 5 juta dalam setiap milimeter kubik darah.

Setiap hari, masing-masing sel tersebut bergerak sebanyak 1.500 kali putaran dengan
kecepatan sedang, sehingga setiap hari, satu sel darah menempuh jarak 1.150 km dalam
perputarannya dalam tubuh.
· Jantung adalah pusat kehidupan yang tidak pernah berhenti berdetak. Jumlah
detaknya mencapai 60-80 kali per menit. Dalam sehari ia berdetak lebih dari 100.000
kali. Dengan detaknya itu, ia memompa sekitar 8.000 liter darah dan sekitar 56 juta
galon selama manusia hidup. Jika melihat jumlah darah yang dipompa, akan sulit
sekali membayangkan adanya alat pemompa lain yang bisa melakukan fungsi seperti
ini dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus tanpa berhenti sesaat pun.
· Di bawah kulit, terdapat 5-15 juta penghangat badan. Penghangat di sini adalah
kelenjar keringat yang dihasilkan badan dan panas yang berlebihan rnelalui proses
penguapan dan keringat.
· Badan rnenghancurkan sebanyak 125 miliar ototnya dalam satu detik. Ini sama
dengan 750.000.000 otot dalarn satu menit.
Pada saat yang sarna, tersusun pula otot dengan jumlah dan bentuk yang sebanding
dengan otot yang rusak. Seandainya Anda tahu struktur, kecanggihan teknologi dan
kekuatan fislk dari satu otot, niscaya Anda akan bersimpuh sujud karena terkagum
atas ciptaan Allah Swt.: ... Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk
manusia; dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilrnu (QS
Al-Ankabût [29]: 43).
· Hidung manusia terbagi dalam beberapa saluran. Saluran-saluran tersebut
bersambung dengan cabang-cabang yang ukurannya lebih kecil ke paru-paru. Jumlah
jaringan paru-paru mencapai sekitar 750 juta. Masing-masing jaringan memiliki kunci
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yang lembut. Dindingnya berhubungan langsung dengan urat darah yang sangat
kecil. Begitu sempurnanya proses penyaringan darah dengan menghirup oksigen
yang dibutuhkan badan dan membuang gas karbon yang tidak diperlukan. Jaringan
paru-paru membentang dengan luas hingga mencapai lebih dari 200 m 2 untuk
menyaring darah. Dalam kondisi normal, penggunaan jaringan paru-paru hanya sekitar
10 jaringan, sedangkan dalam kondisi kritis, penggunaan jaringan tersebut akan
lebih banyak.
Di otak terdapat 13 miliar sel saraf dan 100 miliar sel yang menempel dan membentuk
tembok besar untuk menjaga sel syaraf dari berbagai benturan. Ia berkembang,
khususnya pada sel-sel yang menempel sehingga sel saraf terhindar dari kanker.
Otak mendapat asupan glukosa sebagai unsur gula. Berbeda dengan hati yang
menjadikan gula glukosa atau asam susu sebagai asupannya. Glukosa adalah rasa
manis yang sangat tinggi yang merupakan kebutuhan utama otak. Tingkat kebutuhan
ini jauh berbeda dengan anggota badan yang lain. Jika badan mengalami kekurangan
glukosa, maka mekanisme sirkulasi badan akan mengutamakan asupan glukosa kepada
otak dibandingkan dengan anggota badan yang lain. Pengutamaan ini terjadi karena
jika sirkulasi darah tidak mengalir ke otak sekitar 3-5 menit, ini akan bisa berakibat
terjadinya kerusakan jaringan otak yang permanen. Volume darah yang dibutuhkan
otak dalam sehari tidak kurang dari 1.000 liter.
Jika sel saraf ditaruh berjejer dalam satu garis memanjang, maka panjangnya melebihi
jarak antara bulan dan bumi.
Pada mata terdapat sekitar 140 juta saraf untuk menerima cahaya yang dinamakan
dengan kerucut dan tongkat. Sel ini adalah bagian sepersepuluh yang membentuk
jaringan mata. Ketebalannya mencapai tingkatan sepersepuluh (0.4) mm. Di mata
terdapat setengah juta serabut urat yang dapat mengolah input berbagai warna.
Allah Swt. berfirman: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya. (QS Al-Tîn [95]: 4).
Pada telinga terdapat bagian korteks yang menyerupai bentuk jaringan telinga yang
terdiri dari sekitar 30.000 saraf pendengaran. Fungsinya adalah untuk memindahkan
berbagai macam suara melalui berbagai getaran dengan daya tangkap yang luar
biasa.
Pada darah yang sempurna terdapat 25 triliun sel darah merah untuk memindahkan
oksigen dan 25 miliar sel darah putih untuk memperbaiki kerusakan dan imunitas
tubuh. Di samping itu, terdapat triliunan saringan darah untuk mencegah pecahnya
pembuluh darah karena adanya pembekuan pada beberapa pembuluh darah.
Pada awalnya, sel ini terbentuk pada pangkal tulang yang mengalirkan 2.500.000 sel
darah merah dalam satu detik. 5 juta keping dan 110.000 sel darah putih. Semua itu
penting untuk menghasilkan elemen-elemen darah yang kemudian tumbuh berlipat
ganda.
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Surah Al-Dhuhâ

Nama Surah
Nama surah ini diambil dari kata al-dhuhâ, yang terdapat pada ayat
pertama. Artinya, waktu matahari sepenggalah naik. Surah ini terdiri atas 11
ayat, termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyyah, dan diturunkan
sesudah Surah Al-Fajr.
Latar dan Konteks
Diriwayatkan Al-Syaikhani (Al-Bukhari, Muslim) dan lainnya, yang
bersumber dari Jundub bahwa Nabi Saw. merasa kurang enak badan,
sehingga tidak salat malam, satu atau dua malam. Datanglah seorang wanita
yang berkata kepadanya, “Hai Muhammad, aku melihat setanmu (yang
dimaksud setan oleh wanita itu adalah Jibril) telah meninggalkanmu.” Allah
menurunkan ayat (1-3) ini. Allah menegaskan tidak akan membiarkan
Muhammad dan tidak membencinya.
Diriwayatkan pula oleh Sa’id Ibnu Manshur dan Al-Faryabi, yang
bersumber dari Jundub, Jibril untuk beberapa lama tidak datang kepada Nabi
Saw. Berkatalah kaum musyrikin, “Muhammad telah ditinggalkan.” Turunlah
ayat (1-3) yang membantah ucapan mereka.
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Diriwayatkan Hakim yang bersumber dari Zaid Ibnu Arqam bahwa
Rasulullah Saw. berhari-hari tidak didatangi Jibril. Ummu Jamil, istri Abu Lahab,
berkata, “Aku tidak berkesimpulan lain kecuali bahwa sahabatmu (Jibril) telah
meningggalkanmu dan marah kepadamu.” Ayat (1-3) ini membantah
anggapan mereka.
Ringkasnya, Jibril a.s. terlambat datang membawa wahyu kepada
Nabi Saw., sehingga kaum musyrikin menyatakan, “Tuhan Muhammad telah
meninggalkan dan membenci dirinya. Maka, turunlah ayat-ayat di atas.”
Substansi
Tema QS Al-Dhuhâ berkaitan dengan pribadi Rasulullah Saw., yang
meliputi empat hal, yaitu:
(1)

Allah memulai bersumpah dengan waktu dhuhâ sebagai pujian terhadap
waktu yang sangat berharga dan penting bagi roda kehidupan manusia.
Hal ini menunjukkan, Allah tidak membenci, marah, memutuskan, atau
meninggalkan Rasulullah, sebagaimana dugaan orang-orang musyrik.
Beliau justru mempunyai derajat yang tinggi dan kedudukan yang penting
di hadapan Allah Swt.
(1) Demi waktu matahari sepenggalahan naik; (2) Dan demi malam
apabila telah sunyi (gelap); (3) Tuhanmu tiada meninggalkan kamu
dan tiada (pula) benci kepadamu; (4) Dan sesungguhnya hari kemudian
itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). (QS AlDhuhâ [93]: 1-3)

(2)

Allah Swt. menggembirakan Nabi Muhammad Saw. dengan berbagai
kenikmatan yang telah diberikan dan juga di akhirat serta syafaat
yang besar.
Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati)
kamu menjadi puas. (QS Al- Dhuhâ [93]: 5)

(3)

Banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Saw.
semenjak dia kecil, berupa perlindungan, petunjuk, dan kecukupan.
(6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia
melindungimu? (7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang
bingung, lalu Dia memberikan petunjuk; (8) Dan Dia mendapatimu
sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
(QS Al- Dhuhâ [93]: 6-8)
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Allah memberi wasiat kepada Nabi Saw. supaya mengutamakan tiga
hal, yaitu mengasihi dan lembut kepada anak yatim, melakukan
silaturahim kepada orang miskin, dan mensyukuri nikmat kenabian dan
lain-lain yang telah disebutkan.
(9) Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku
sewenang-wenang; (10) Dan terhadap orang yang minta-minta, maka
janganlah kamu menghardiknya; (11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu
maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS
Al- Dhuhâ [93]: 9-11)

Beberapa Nikmat Allah untuk Nabi Muhammad Saw. (Ayat 1-11)

   
           
          
         
            
     
(1) Demi waktu matahari sepenggalah naik; (2) Dan demi malam apabila
telah sunyi; (3) Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci
kepadamu; (4) Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari pada
permulaan; (5) Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas; (6) Bukankah Dia mendapatimu
sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?; (7) Dan Dia mendapatimu
sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk; (8) Dan Dia
mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan
kecukupan; (9) Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku
sewenang-wenang; (10) Dan terhadap orang yang minta-minta, maka
janganlah kamu menghardiknya; (11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka
hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS Al-Dhuhâ
[93]: 1-11)
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Penjelasan Ayat

           
(1) Demi waktu matahari sepenggalahan naik, (2) Dan demi malam apabila
telah sunyi, (3) Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci
kepadamu. (QS Al-Dhuhâ [93]: 1-3)
Allah telah bersumpah dengan waktu dhuhâ, yaitu waktu matahari
naik sepenggalahan. Maksudnya, siang hari kebalikan dari malam. Dan yang
dimaksud malam adalah apabila sunyi senyap dan kegelapan, menutup terang
benderang siang, seperti seseorang yang mengenakan pakaian, seluruh
badannya tertutup pakaian.
Allah bersumpah dengan waktu dhuhâ dan waktu malam. Maksudnya,
bersumpah dengan seluruh waktu, baik siang maupun malam (Al-Alusi, t.t.:
197). Allah bersumpah dengan waktu dhuhâ, saat matahari mulai naik tapi
panasnya masih hangat dan baik untuk kesehatan. Udaranya pun masih segar.
Dan badan masih fit untuk memulai aktivitas sehari-hari karena sudah
beristirahat di malam hari (Hamka, 1991: 262). Di saat ini, disunnahkan salat
dhuhâ sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah dan harapan memeroleh
kemudahan, keberkahan dalam berkarya, dan perolehan hasil optimal.
Allah pun bersumpah dengan waktu malam yang sunyi senyap dari
kebisingan makhluk-Nya: beristirahat dari siang hari, bekerja seharian
mencari nafkah, demi mengumpulkan energi untuk esok hari. Di malam
hari pun, Allah menganjurkan hamba-hamba-Nya melakukan salat tahajud
sebagai bagian ibadah kepada Allah, supaya memeroleh kekuatan dan
kemuliaan hidup, yang akan dijalaninya esok hari — di mana manusia
menemui banyak ujian dan rintangan untuk mencapai cita-cita dan harapan.
Ketika matahari naik sepenggalahan, cahaya lembutnya memancar
menerangi jagat raya. Panasnya tak terlalu terik, bahkan memberi kesegaran,
kenyamanan, dan kesehatan (Shihab, 1998: 47). Di sini, ada metafora yang
ingin disampaikan melalui sumpah “demi waktu dhuhâ dan malam yang sunyi
senyap,” yaitu wahyu bagaikan sinar mentari waktu dhuhâ yang menerangi
kehidupan jagat raya, dan memberi manfaat semua makhluk hidup. Waktu
gelapnya malam yang sunyi senyap menggambarkan ketakhadiran wahyu,
seolah sepi dari petunjuk dan penerang jalan kehidupan. Dari kedua metafora
tersebut, Allah ingin menafikkan anggapan kaum musyrik, yang mengganggap
wahyu sudah terhenti. Seperti malam dan siang, yang selalu hadir bergantian,
wahyu ada kalanya turun, ada kalanya terhenti.
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Peristiwa terhentinya wahyu selama beberapa hari, ada yang
mengatakan 2 hari, 4 hari, 12 hari, 15 hari, 25 hari, dan 40 hari (Al-Alusi, t.t.:
197; Al-Zuhaili, XXX, 1991: 282). Ini menjadi bukti, ajaran Nabi Saw. bukan
berasal dari perkataan dan pemikiran Nabi sendiri, bukan hasil dari renungan
atau bisikan jiwanya (Shihab, 1998: 48). Semuanya bersumber dari Allah
Swt. Nabi Saw. sangat menanti kehadiran wahyu dengan harap-harap cemas.
Oleh sebab itu, terhentinya wahyu bukan karena Allah marah, benci,
atau murka, lalu meninggalkan dan menghentikan penurunan wahyu. Tapi,
ingin menunjukkan bahwa wahyu berupa Al-Quran berasal dari sisi Allah
Swt.
Allah menggembirakan Nabi Saw. dengan ayat berikut:

     
Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari pada permulaan. (QS AlDhuhâ [93]: 4)
Dalam menafsirkan ayat di atas, para ahli tafsir terbagi kepada dua
kelompok. Sebagian mengatakan, pada akhir perjuangan Nabi Muhammad
Saw. akan menjumpai banyak kemenangan setelah di permulaannya penuh
dengan kesulitan-kesulitan. Sebagiannya lagi, seperti dalam Tafsîr Al-Qaththân,
Al-Thabari mengartikannya dengan “akhirat”, kehidupan akhirat beserta segala
kesenangannya, dan ûla dengan arti kehidupan dunia. Namun, bila dikaitkan
dengan sabab turunnya, maka tafsiran tertuju pada yang pertama.
Pekerjaan awal biasanya mengalami kesulitan, walaupun pada akhirnya
menemukan kemudahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Insyirah
(94) :5-6, yang artinya:
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al-Insyirah [94]: 5-6)
Ketika suatu pekerjaan telah dimulai, maka biasanya akan ditemukan
hambatan, perlawanan. Namun, pada akhirnya, akan mencapai kemenangan
gilang gemilang. Tahapan-tahapan pekerjaan merupakan proses demi proses
yang harus dijalani. Seperti inilah sejarah perjuangan senantiasa berlaku
dan berjalan (Shihab, 1996: 48)
Anugerah Allah akan diberikan lebih banyak: harga diri (prestise), prestasi,
kesempurnaan dan kebesaran jiwa, ilmu dunia dan akhirat, pengetahuan tentang
umat-umat terdahulu, ketinggian agama, penaklukan-penaklukan beberapa
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negara, baik di zaman Nabi maupun khalifah yang membentang ke Timur dan
Barat, hingga melebihi kekuasan Bizantium Romawi dan Persia (Lapidus, 1999:
71), rida Allah dan kebahagiaan (Shihab, 1996: 189), Allah memberikan anugerah
kenabian, syafaat kepada umatnya dan umat lain di hari kiamat (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 285; Al-Alusi, t.t.: 201)

    
Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu
menjadi puas. (QS Al- Dhuhâ [93]: 5)
Allah akan memberikan kemenangan Islam kepada Rasulullah, baik
di masanya maupun di masa mendatang. Ini merupakan karunia dan rahmat
yang diberikan di dunia. Kemenangan di akhirat adalah ganjaran dan
kemuliaan serta kewenangan Muhammad Saw. memberi syafaat kepada
umatnya, hingga tak satu pun dari umatnya yang masuk neraka kecuali mereka
yang enggan menaati perintah dan larangan Rasulullah Saw. (Al-Zuhaili, XXX,
1991: 285; Al-Alusi, t.t.: 201)
Selanjutnya, diceritakan pula keadaan beliau di saat kecil, yaitu
sebagai fakir, serba kekurangan, kebingungan, terlantar. Allah lalu memberi
perlindungan, wahyu sebagai pedoman hidup, kecukupan, menjaga serta
memerhatikan dengan sepenuhnya:

          
 
(6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia
melindungimu? (7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung,
lalu Dia memberikan petunjuk; (8) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang
yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (QS Al- Dhuhâ [93]:
6-8)
Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim. Saat dalam
kandungan ibundanya, Siti Aminah, dua bulan, dia ditinggal wafat ayahnya,
Abdullah. Setelah lahir, disusui dan diasuh Halimah Sa’diyyah dari Banu
Sa’ad hingga usia 4 tahun. Di usia 6 tahun, ditinggal wafat ibunya sepulang
ziarah ke makam ayahnya. Dia diasuh kakeknya, Abdul Muthallib. Itu pun
hanya selama dua tahun. Maka, untuk kesekian kalinya Muhammad kecil
harus menerima kenyataan pahit, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan,
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sebagai awal tempaan hidup di masa mendatang. Terakhir, dia diasuh
pamannya, Abu Thalib hingga beranjak dewasa, dan bisa mencari
penghidupan sendiri sebagai penggembala dan pedagang (Haikal, 2003:
49-56).
Dengan demikian, sejak kecil pengasuhan Rasulullah Saw., dilakukan
orang-orang yang mencintainya. Ini merupakan perlindungan Allah, sehingga
kesedihan Muhammad Saw. yang ditinggal wafat orang tuanya dapat terobati
(Quthub, t.t.: 187; Al-Zuhaili, XXX, 1991: 282)
Setelah beranjak dewasa, hatinya gundah karena kehidupan
sekeliling masyarakat Arab tidak sesuai dengan nuraninya yang bersih.
Dia tidak menyukai kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah dan musyrik:
menyembah berhala, menjadi rentenir, memperbudak manusia dengan
sewenang-wenang, menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup, suka
berperang untuk masalah sepele, keadaan wanita tidak mendapat
penghormatan yang layak, bahkan mantan istri ayahnya dijadikan sebagai
selir, atau istrinya, karena dianggap sebagai (memiliki) warisan.
Dia merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa dalam
menghadapi masyarakat Arab yang sudah bobrok. Bangsa Yahudi dan
Nasrani sudah semakin jauh dari ajaran-ajaran agama yang benar. Bangsa
Romawi dan Persia selalu berperang dan mengimbas ke bangsa Arab yang
terletak di persimpangan kerajaan Romawi dan Persia.
Dia merasa kebingungan menghadapinya karena tak bisa baca tulis
untuk mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Dia akhirnya memilih untuk
khalwat (menyendiri) dan ber-tahannuts (beribadah kepada Sesuatu Yang
Maha) di goa Hira (Hamka, 1982: 190). Ia memeroleh wahyu, sebagai hidayah
dan petunjuk dalam menyikapi persoalan yang terjadi di sekelilingnya,
sekaligus tanda bahwa dia seorang Nabi dan Rasul sesuai firman Allah,
yang artinya:
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah
Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-kitab (Al-Quran) dan
tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu
cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara
hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk
kepada jalan yang lurus (QS Al-Syûrâ [42]: 52).
Karena sudah ditinggal ayahnya semenjak kecil, dia tak berlimpah
harta. Saat masih bayi merah, tak ada ibu-ibu yang berminat menyusui
kecuali seorang ibu yang bernama Halimah Sa’diyyah yang miskin pula.
Itu pun karena ia tak ada lagi bayi lain kecuali Muhammad yang yatim. Saat
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remaja, dia membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Suatu hari,
memasuki masa dewasa usia 25 tahun, dia dianjurkan Abu Thalib untuk
melamar jadi pengelola dagangan Khadijah, seorang bangsawan Quraisy
yang kaya raya dan terhormat. Kejujurannya disukai Siti Khadijah, yang
kemudian menikahinya.
Pernikahannya itu membuat dirinya semakin terhormat secara finansial
di mata orang-orang Quraisy (Hamka, 1982: 192). Kekayaan Khadijah
menjadi penopang utama Rasulullah Saw. dalam berjuang menegakkan risalahNya. Peninggalan harta Khadijah yang berlimpah ruah dapat menjaga murûah
(harga diri).
Semua karunia dan rahmat ini diberikan Allah. Sudah sewajarnya
jika Allah memberikan semacam wasiat kepada Nabi Muhammad Saw. untuk
mengingat karunia dan rahmat-Nya itu di sepanjang hidup. Wasiat dan pesan
itu dituturkan dalam ayat berikut:

            
 
 
(9) Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenangwenang; (10) Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu
menghardiknya; (11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu
menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS Al-Dhuhâ [93]: 9-11)
Pesan pertama yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah
tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Sebagai orang
yang pernah merasakan anak yatim, sudah sewajarnya jika dia tidak boleh
berlaku sewenang-wenang dan kurang ajar terhadap anak yatim. Oleh sebab
itu, Nabi Muhammad Saw. sangat menyayangi dan menaruh perhatian yang
tinggi terhadap anak yatim. Salah satu di antaranya adalah menikahi Ummu
Salamah, yang ditinggal mati suaminya akibat perang, dan menjadi syahid.
Suaminya meninggalkan Ummu Salamah, dan anak-anaknya menjadi yatim.
Rasul pun selalu mengajak Siti Aisyah dan sahabat-sahabatnya untuk
memelihara dan mengasuh anak-anak yatim. Bahkan, dalam salah satu
hadis, digambarkan keadaan anak-anak yatim dengan Rasulullah di akhirat
nanti seperti gambaran dua jari antara jari tengah dengan jari kelingking,
saking dekatnya hubungan antar-keduanya.
Pesan kedua adalah bila ada orang yang minta-minta hendaknya
jangan dihardik atau dibentak, baik karena kekurangan harta maupun ilmu.
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Berikan apa yang dibutuhkannya sesuai kemampuan. Cintailah dan
pergaulilah mereka dengan baik, santun, dan ramah, sehingga mereka
merasa senang.
Pesan ketiganya adalah mensyukuri segala nikmat dan karunia yang
telah diterima, termasuk nikmat kenabian dan Al-Quran yang diwahyukan
kepadanya dengan rasa syukur melalui hati (berupa rasa puas, rida dan
suka cita), lisan atau ucapan (dengan mengucap alhamdulillâh atau
mendoakan orang yang memberinya dengan doa allâhumma shalli ’alaihim
(QS Al-Taubah [9]: 103), perbuatan (melakukan sujud syukur atau salat
syukur sebanyak dua rakaat), atau mendermakan sebagian harta dan
memanfaatkan semaksimal mungkin anugerah Allah sesuai aturan dan
tujuan penganugerahannya, seperti yang dimaksud dalam QS Ibrahîm (14):
7 yang artinya,
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika
kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan
jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat
pedih.”
Pada prinsipnya, segala bentuk kesyukuran harus ditujukan kepada
Allah Swt. Namun, bukan berarti kita dilarang bersyukur kepada mereka
yang menjadi perantara kehadiran nikmat Allah — sebagaimana yang
dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi, yang
diterima dari Abu Hurairah r.a. dalam hadis lainnya dari Abu Sa’id dengan
lafazh sama (Al-Maktabah Al-Syamilâh versi 2.11), yaitu:
Telah bersabda Rasulullah Saw., “Barang siapa yang tidak bersyukur
kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. (HR Al-Tirmidzi
dan Ahmad)
Sementara, dalam hadis lainnya masih riwayat Abu Daud dari Abu
Hurairah r.a. dikatakan:
Dari Nabi Saw. dia berkata, “Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak
bersyukur kepada manusia.”
Hikmah dan Pesan
Hikmah dan pesan yang bisa dipetik dari uraian di atas adalah sebagai
berikut:
(1)

Allah bersumpah dengan waktu dhuhâ, dan malam yang sepi — yang
mengisyaratkan lingkaran waktu sehari — bukan berarti Allah telah
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meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad Saw. dengan
membiarkannya selama beberapa hari tanpa turun wahyu. Tapi, Dia
bermaksud membantu kesulitan Muhammad dalam meyakinkan
orang-orang kafir dan musyrik yang tidak percaya terhadap
kenabiannya, dengan pembuktian terhentinya wahyu dari Allah Swt.
Artinya, wahyu yang disampaikan kepada mereka bukan hasil
perenungan, pemikiran, atau bacaan kitab-kitab/kisah-kisah orang
terdahulu.

(2)

Ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya, sebaiknya kita
merenungi dan mengambil pelajarannya dari berbagai dimensi. Dalam
surah ini, Allah bersumpah dengan waktu dhuha dan malam. Berarti,
kita perlu memerhatikan dan menghargai waktu dan mengisinya dengan
hal yang bermanfaat, supaya memeroleh akhir yang baik untuk kehidupan
di dunia atau di akhirat.

(3)

Allah telah memberikan dua berita gembira kepada Nabi Muhammad
Saw. yang menyebabkan Nabi Muhammad Saw. merasa rida dan puas,
yaitu: pertama, Allah telah menjadikan keadaan masa mendatang
lebih baik dari masa lalu, dan menjanjikan kepadanya semakin hari
semakin bertambah kemuliaannya, dan untuk kehidupan di akhirat nanti
jauh lebih baik dari pada kehidupan di dunia. Kedua, harapan Rasulullah
Saw., seperti kemenangan dalam agama dan umatnya, dikabulkan
Allah Swt., dan di akhirat dia diberi balasan yang tak terkira serta
kewenangan memberi syafaat untuk umatnya.
Beberapa karunia dan anugerah yang diberikan saat di dunia, antara
lain, perlindungan, hidayah/petunjuk, serta kecukupan saat dia yatim,
kebingungan dan kelaparan harus disyukuri, dengan menyayangi dan
memelihara anak yatim, tidak membentak orang minta-minta
(pertolongan) baik harta maupun ilmu, serta selalu mengucap dan
mensyukuri atas semua nikmat yang diberikan Allah.

(4)

***
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Catatan Akhir
1

Untuk mengusahakan pemerataan perlu ada redistribusi pendapatan dan kekayaan dari
yang punya kepada yang tidak punya; dari yang kaya kepada yang fakir atau miskin.
Jalan bagi redistribusi telah kita peroleh petunjuknya sebagaimana disebutkan pada
bagian terdahulu, yang meliputi: tolong-menolong, sedekah, membayar zakat. Semuanya
dengan dorongan di samping keagamaan. Masalah yang timbul adalah bagaimana
redistribusi itu harus dilaksanakan dalam masyarakat. Cara apa yang harus kita tempuh?
Dalam memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat yang miskin dan golongan
masyarakat lemah lainnya seperti yatim-piatu, orang-orang yang terlibat utang dan
sebagainya, kita dapat menggunakan cara pendekatan sebagai berikut:
Cara Pendekatan Individual
Dalam hal ini pertolongan kepada yang tergolong miskin dilakukan secara langsung, dan
bersifat insidentil ter-gantung tersedianya dana dalam masyarakat. Bahkan dalam hal ini
termasuk pertolongan langsung yang diberikan oleh orang-orang yang mampu kepada
orang-orang miskin. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk
sementara.
Cara Pendekatan Struktural
Cara pendekatan ini mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu. Tujuan akhir
justru mengangkat golongan miskin dan lemah agar mereka dapat mengatasi
kemiskinannya. Bahkan dari golongan yang dibantu diharapkan mereka nantinya menjadi
golongan yang turut mem-bantu dalam masyarakat.
Dengan pendekatan ini, akan dicari sebab-sebab dari kemiskinan atau kelemahan itu dan
berusaha mengatasi sebab-sebab yang menjadikan mereka itu miskin atau lemah.
Kalau yang menjadi sebab kemiskinan adalah tiadanya pekerjaan, tentu saja pekerjaan
yang perlu diberikan. Kalau dia seorang yang mempunyai kecakapan berusaha mungkin
yang diperlukan tambahan modal, maka kepada mereka diberikan modal. Kalau yang
diperlukan adalah biaya pendidikan, maka beasiswa yang perlu diberikan kepada mereka.
Dengan cara ini diharapkan pemecahan masalah tidak secara insidentil, tetapi justru
mengubah dasar yang menjadi sebab dari kemiskinan atau kelemahan itu.
Dalam pendekatan kedua ini diperlukan lembaga baitulmal yang kuat, yang dilengkapi
dengan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu memecahkan berbagai masalah
kemiskinan dan kelemahan yang diderita oleh banyak anggota masyarakat.
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Surah Al-Insyirâh

Nama Surah
Surah ini terdiri atas delapan ayat, termasuk golongan surah Makkiyyah.
Diberi nama Surah Al-Syarh atau Al-Insyirâh, atau Alam Nasyrah, yang berarti
lapang dada. Surah ini diawali pesan tentang pelapangan dada Nabi
Muhammad Saw. Allah Swt. meneranginya dengan hidayah, iman, dan hikmah.
Allah menjadikan beliau orang yang berlapang dada, penyantun, dan
pengayom untuk umatnya, sesuai firman Allah Swt. dalam Surah Al-An’âm
(6): 125, yang artinya:
Barang siapa Allah menghendaki akan diberikan petunjuk, niscaya Dia
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam.
Latar dan Konteks
Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., ketika orang musyrik
Mekah menghina orang Muslim dengan kata-kata, “Kamu adalah orangorang fakir/miskin.”
Menurut hadis Ibnu Jarir dari Hasan Bashri, ketika ayat ini turun,
Rasulullah Saw. bersabda kepada kaum Muslimin,
Bergembiralah kaum Muslimin. Allah Swt. akan memberi kemudahan kepada
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kalian semua. Satu kesusahan (tuduhan orang musyrik) tidak akan mengalahkan
dua atau banyak kemudahan (yang dianugerahkan Allah Swt.).
Surah Al-Insyirâh sangat erat hubungannya dengan Surah Al-Dhuha.
Keduanya membahas judul yang sama, yaitu menerangkan macam-macam
nikmat Allah Swt. yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan
memerintahkan untuk mensyukuri berbagai nikmat itu serta melakukan amal
kebajikan.
Dalam hal ini, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa keduanya
adalah satu surah tanpa diselang basmalah. Tapi, menurut pendapat yang
paling kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, keduanya terdiri atas 2
(dua) surah walaupun maknanya sangat berhubungan erat.
Nikmat Allah dan Perintah-Nya kepada Muhammad (Ayat 1-8)

   
          
             
         
(1) Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (2) Dan Kami
telah menghilangkan dari padamu bebanmu; (3) Yang memberatkan
punggungmu? (4) Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu; (5)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; (6)
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; (7) Maka apabila
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain; (8) Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya
kamu berharap. (QS Al-Insyirâh [94]: 1-8)
Penjelasan Ayat

    
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu? (QS Al-Insyirâh [94]: 1)
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Maksudnya, sungguh telah Kami lapangkan dadamu untuk menerima
gelar, kenabian, mengemban tugas, dan memelihara wahyu.
Menurut pendapat Al-Razi, ayat ini diawali pertanyaan yang dinafikan
(bukankah). Hal ini mengandung arti penetapan yang pasti. Maksudnya, “Kami
pasti melapangkan dadamu.”
Yang dimaksud melapangkan dada ialah menyinari dengan cahaya dan
membuat Nabi menjadi berlapang dada, berpandangan luas, dan pemurah
atau dermawan, sesuai firman Allah Swt. seperti dinyatakan dalam Surah
Al-An’âm (6): 125, artinya:
Barang siapa yang Allah kehendaki, akan memberikan kepadanya petunjuk,
niscaya Dia melapangkan dadanya untukmu, (memeluk agama) Islam. Dan
barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nicsaya Allah menjadikan
dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit.
Menurut Abu Hayyan (Al-Bahrul Al-Muhit, VIII: 487), melapangkan dada
adalah menerangi Nabi dengan hikmah dan menyiapkannya untuk menerima
wahyu (dari Allah).
Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan yang paling utama,
dan umum, dari berbagai pendapat lainnya, merujuk kepada hal yang sama,
yaitu kesiapan atau berdoa dan bersyukur kepada Allah Swt. Yang Maha Esa,
dan menjauhi hal yang tidak disukai-Nya, seperti bahaya kufur .
Pada sisi lain, kebanyakan ulama mengartikan Al-Syarh (lapang dada)
sebagai sesuatu hal yang bersirat maknawi (bukan hakiki). Hal ini terkait dengan
peristiwa pembelahan dada (fisik) Nabi Saw. pada malam Isra – seperti
terungkap pada hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, dari Malik Ibnu Sha’sha’ah.
Menurut Ibnu Katsir, pendapat itu tidak perlu ditolak. Pelapangan dada itu bisa
terkait dengan yang terjadi pada malam Isra (membedah secara fisik), dan
bisa juga secara maknawi pada waktu lain.
Peristiwa pembelahan dada ini memiliki kisah. Abdullah Ibnu Al-Imam
Ahmad dari Ubai Ibnu Ka’ab meriwayatkan. Abu Hurairah memberanikan
diri bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang tidak ditanyakan oleh
orang lain.
Ia bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang Tuan lihat (rasakan), pada
awal kenabian?”
Nabi duduk dan bersabda, “Terima kasih telah bertanya padaku, ya
Abu Hurairah. Begini, setelah aku berada di padang pasir (Mekah) selama
sepuluh tahun dan beberapa bulan, tiba-tiba ada pembicaraan dari arah atas
kepalaku. Seorang lelaki bertanya kepada seseorang, apakah ini dia? Keduanya
mendekatiku.”
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“Raut wajahnya, aku belum pernah melihat sebelumnya. Bentuk
tubuhnya, aku belum pernah mengenali sama sekali. Pakaian yang
dikenakannya, aku belum pernah melihat dipakai seseorang.”
“Mereka menghampiri dan memegang bahuku. Tapi, aku tidak
merasakan sentuhannya.”
“Salah seorang lalu menyuruh temannya, baringkan dia. Keduanya
membaringkan aku tanpa membungkukkan badan.”
“Seseorang berkata lagi, belah dadanya. Salah satunya mengulurkan
tangan ke dadaku. Membelah dadaku, tanpa mengeluarkan darah. Tanpa
rasa sakit.”
“Seseorang berkata lagi, keluarkan sifat dendam dan dengki. Dia
mengeluarkan sesuatu semacam gumpalan darah. Memisahkan dan
membuang sesuatu itu.”
“Ia berkata lagi, masukkan sifat belas kasihan dan kasih sayang. Ada
barang yang seperti perak dikeluarkan.”
“Ia menggerakkan ibu jari kaki kananku sambil berkata, ‘Bangkit dan
selamatkan!’”
Aku mengulangi kata-katanya.
“Aku bangkit: untuk mengayomi orang kecil dan menyayangi orang
besar.”
Dalam perspektif lain, Anas Ibnu Malik Ibnu Sha’sha’ah meriwayatkan
dalam sebuah hadis sahih. Nabi Saw. bersabda,
“Ketika aku berada di rumah, dalam keadaan tidur dan bangun (setengah
sadar), tiba-tiba aku mendengar percakapan beberapa orang. Mereka
berdatangan dan membawa sebuah baskom dari emas, berisi air zamzam.
Mereka kemudian membelah dadaku, sampai sini dan sini.”
Qotadah bertanya, “Apa atau sampai mana?”
Nabi menjawab, “Sampai bawah perut.”
“Hatiku dikeluarkan. Dicuci dengan air zamzam, dan dikembalikan lagi
ke tempat semula. Lalu, diisi dengan iman dan hikmah.”
Dari beberapa keterangan itu, kita dapat menyimpulkan tentang
perbedaan dari yang dimaksud “pembelahan dada” yang dialami Nabi Saw.
Peristiwa itu mengandung maksud malaikat Jibril yang telah mendatangi Nabi
Muhammad Saw. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Saw. Jibril
mengeluarkan hati Nabi serta membersihkan hatinya dari perbuatan dosa.
Jibril mengisi hati Nabi dengan ilmu pengetahuan dan iman. Jibril lalu
meletakkan kembali hati itu ke dada Nabi Saw.
Penafsiran seperti itu disangkal oleh sebagian ulama. Mereka
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menyangkal periwayatan ini berdasarkan beberapa alasan:
(1) Peristiwa itu terjadi tatkala Nabi Saw. masih kecil. Peristiwa macam ini
termasuk ke dalam salah satu mukjizat kenabian. Mukjizat tidak dialami
oleh seseorang yang belum diberkati posisi kenabian. Oleh karena itu,
peristiwa mukjizat yang dialami Muhamad Saw. tidak mungkin terjadi
sebelum beliau diangkat menjadi Nabi.
(2) Bentuk penyucian dalam peristiwa, bisa dinilai sebagai peristiwa dalam
bentuk penghilangan kotoran jasmani. Perbuatan maksiat tidaklah
termasuk ke dalam bentuk peristiwa jasmani. Sementara, dalam hal
peristiwa penyucian semacam ini, tidak mungkin memberikan bekas
kepada sesuatu yang bersifat rohani.
(3) Peristiwa pengisian hati Muhamad Saw. di sini terkesan hanya tertuju
kepada pengisian hati ke dalam satu macam ilmu. Sementara, Allah Swt.
telah menciptakan bermacam-macam ilmu pengetahuan.
Penyangkalan tersebut dijawab Imam Al-Razi. Kejadian itu disebut alirhash, yaitu kejadian atau mukjizat yang terjadi sebelum pengangkatan
kenabian dan termasuk ke dalam kategori peristiwa yang mengandung “kabar
gembira” bagi Muhamad Saw. Berbagai peristiwa “kabar gembira” ini
merupakan kejadian yang telah sering dialami Rasul Saw., sebelum beliau
diangkat menjadi Nabi.
Adapun pembersihan darah hitam dari hati Nabi, hal ini mengisyaratkan
sesuatu. Pembersihan tersebut ditujukan untuk menghilangkan kecenderungan
hati yang mengajak kepada perbuatan maksiat dan menentang ketaatan kepada
Allah Swt. Darah hitam itu dibuang, dengan maksud agar Nabi menjadi orang yang maksum (terhindar dari perbuatan maksiat) serta selalu taat kepada
Allah Swt. dan menjauhi perbuatan jelek atau keji. Allah Swt. memiliki tingkat
kemahakuasaan untuk berbuat dan menentukan apa saja yang dikehendaki
(Al-Razi, XXXII: 2).

       
(2) Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu; (3) Yang
memberatkan punggungmu? (QS Al-Insyirâh [94]: 2-3)
Allah telah menghapus diri Nabi Saw. dari perbuatan dosa-dosa dan
maksiat, yang memberatkan bahu dan melelahkan dirinya, baik sebelum atau
sesudah diangkat menjadi Nabi; dalam perbuatannya yang menyimpang dari
kehendak Allah, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kemampuan, dan
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keunggulan martabat, serta kedudukannya, seperti Allah membiarkan sebagian
orang munafik, meninggalkan medan perang pada Perang Tabuk; menerima
tebusan dari tawanan Perang Badar; dan ketika Nabi Saw. bermuka masam
saat seorang buta datang menghadapnya (Abdullah Ibnu Umi Maktum).

   
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. (QS Al-Insyirâh [94]: 4)
Allah membuat agar penyebutan nama Muhammad menjulang tinggi,
atau berkumandang di dunia dan akhirat, dengan cara-cara berikut:
(1)
Kamu menjadi Nabi dan utusan Allah terakhir;
(2)
Kepadanya diturunkan kitab Al-Quran yang mulia;
(3)
Diperintahkan kepada orang-orang Mukmin untuk mengucapkan dua
kalimah syahadat pada azan, pada tasyahud, ketika khutbah dan lainlain;
(4)
Mereka juga diperintahkan untuk membaca salawat dan salam, kepada
Nabi;
(5)
Allah Swt. menyuruh taat kepada Nabi; dan taat kepadanya sama
dengan taat kepada Allah Taala.
Menurut Qotadah, Allah telah mengumandangkan penyebutan nama
Muhammad di dunia dan di akhirat, sehingga tiada seorang khatib pun ketika
berkhutbah, atau orang yang bersaksi, atau orang sedang menjalani salat,
kecuali semuanya memanggil Nabi.
Ibnu Jari r dari Abu Sa’id Al-Khudri dari Rasululah Saw.
meriwayatkan. Nabi Saw. bersabda, “Telah datang kepadaku malaikat Jibril,
yang berkata, ‘Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu telah berfirman,’
Bagaimana aku mengangkat namamu?’
Nabi bersada, “Allah yang Maha Mengetahui.”
Jibril berkata lagi (menirukan firman Allah Swt.), “Apabila Aku disebut
maka namamu pun disebut bersama nama-Ku.”
Pada hadis lain, Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas meriwayatkan.
Rasulullah bersabda,
Saya telah bertanya kepada Tuhanmu, yang dengan pertanyaan itu,
saya lalu menjadi sangat senang.
Saya bertanya, “Telah Engkau utus para Nabi sebelum saya, dengan
mukjizat masing-masing. Sebagian mereka telah Engkau taklukkan untuknya
angin. Sebagian lain dapat menghidupkan orang yang sudah mati.”
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Allah berfirman, “Wahai Muhammad, bukankah dahulu Aku
mendapati seorang yatim, lalu Aku lindungi?”
Aku berkata, “Betul ya Tuhan.”
Allah berfirman, “Bukankah kamu dahulu, seorang yang bingung,
lalu Aku beri petunjuk?”
Aku menjawab, “Betul ya Tuhanku.”
Allah berfirman lagi, “Bukankah Aku mendapatimu seorang yang
kekurangan, lalu Aku cukupkan?”
Aku berkata pula, “Tentu saja ya Tuhan.”
Lalu, Allah berfirman, “Bukankah Aku telah melapangkan dadamu,
dan mengangkat namamu?
Aku menjawab, “Ya, betul sekali Tuhanku.”
Setelah menuturkan bermacam nikmat yang telah dianugerahkan
kepada Nabi Muhammad Saw., Allah Swt. berfirman bahwa hal itu berjalan
sesuai dengan ketentuan dan kehendak-Nya. Nabi mendapatkan kemudahan
dari Allah setelah menghadapi berbagai kesulitan. Hal ini merupakan
jawaban dari tuduhan orang-orang musyrik, yang menghina Nabi sebagai
seorang yang fakir atau miskin.

         
(5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.1 (QS Al-Insyirâh [94]: 5-6)
Allah Swt. menguatkan ayat ini dengan dua kali pengulangan.
Tujuannya adalah menghibur Nabi Saw. dan memberi kabar gembira bahwa
Allah Swt. akan memberi perubahan keadaan atau nasib Nabi: dari fakir
menjadi kaya, dari lemah menjadi kuat dan perkasa; serta dari dibenci oleh
kaumnya menjadi dicintai.
Yang dimaksud dengan kata yusra (dua kemudahan) ini, adalah sejenis
janji Allah untuk seluruh orang mukalaf di setiap waktu dan generasi. Dua
kemudahan itu adalah dua kemudahan dunia dan akhirat, serta kemudahan
segera (mendesak) atau nanti.
Al-Farra dan Al-Zujaj, berkata, kata al-‘usra ditandai dengan alif dan
lam. Dua tanda ini menunjukkan bahwa meski berlafazh dua, akan tetapi
memiliki satu pengertian, yaitu satu kesukaran saja. Apabila kata yusra tidak
disertai alif dan lam, hal ini akan menunjukkan nakirah, yang berarti kemudahan
yang satu berbeda dengan yang lainnya (ada beberapa kemudahan).
Pendapat itu diperkuat Hakim dari Ibnu Masud yang meriwayatkan hadis
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sebagai berikut:
Seandainya ada kesukaran ketika menembus batu atau tembok, pasti akan
diikuti dengan kemudahan (setelah berhasil menembus). Kemudahan ini dapat
menjadi modal untuk masuk atau keluar. Satu kali kesulitan tidak akan
mengalahkan dua kali kemudahan. Kesulitan itu hanya dirasakan satu kali,
akan tetapi kemudahannya akan diperoleh beberapa kali.

   
     
(7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain; (8) Dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap. (QS Al-Insyirâh [94]: 7-8)
Allah berpesan , “Apabila kamu telah selesai melaksanakan dakwah
atau jihad, atau kesibukan lain yang berhubungan dengan masalah keduniaan,
maka sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada Allah Swt. Berjuanglah
sungguh-sungguh meminta kebutuhan dari Allah. Ikhlaskan niatmu untuk
mendapat rida Allah.”
Ayat ini mendorong manusia untuk terus berbuat kebaikan dan tidak
menghentikan ketaatan atau ketundukan kepada Allah Swt.
(1)
Sesungguhnya, menggunakan waktu untuk berbuat baik adalah
diwajibkan oleh syarak. Allah membenci hamba-Nya yang tidak bekerja
atau menganggur.
(2)
Menghadap kepada Allah Swt., jadikan cintamu hanya kepada Dia
yang Esa.
(3)
Berserah dirilah kepada-Nya, dan berharap terhindar dari siksa api
neraka dan dekat dengan surga.
(4)
Tidak mengharapkan balasan perbuatan kecuali dari Allah Swt. Hanya
Dia yang pantas dan berhak disembah dan dimintai pertolongan.
Substansi
(1)

(2)

Surah Al-Insyirâh mengandung empat hal, sebagai berikut:
Penyebutan tiga nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada NabiNya, yaitu dilapangkan dadanya hikmah (ilmu) dan iman, disucikan dari
dosa dan kesalahan, dan diangkat derajat dan kedudukan beliau di
dunia dan akhirat (ayat 1-4). Tujuan penyebutan nikmat-nikmat di atas
adalah untuk menghibur hati Nabi Saw. atas gangguan yang
diterimanya dari penduduk Mekah dan Thaif.
Allah menjanjikan kepada Nabi-Nya kemudahan, dihilangkan kesulitan/
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bencana, dan berita gembira tentang dekatnya kemenangan beliau atas
musuh-musuhnya (ayat 5-6).
Allah Swt. memerintahkan beliau agar senantiasa beribadah kepadaNya semata-mata, setelah menyampaikan risalah sebagai tanda terima
kasih atau rasa syukur atas nikmat-Nya (ayat 7).
Setelah menjalankan semua tugas tersebut, Allah meminta beliau
bertawakal kepada-Nya dan berharap rahmat dari sisi-Nya.

Hikmah dan Pesan
Menurut Al-Zuhaili, dalam Al-Tafsîr Al-Munîr, (XXX, 1991: 298) Surah
Al-Insyirâh sama dengan surah sebelumnya, yaitu Surah Al-Dhuhâ membahas
tentang bermacam nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi
Muhammad Saw. Allah menyuruh Nabi untuk mensyukuri nikmat tersebut
dan menyembah kepada Allah Yang Esa.
Secara spesifik, ada empat hal penting:
(1)
Allah Swt. telah menganugerahkan tiga macam nikmat yang besar
kepada Muhammad Saw., yaitu pertama, Allah Swt. telah melapangkan
dada dari segala kesulitan yang menyesakkan dada beliau, dan
mengganti dengan hikmat dan keimanan. Kedua, Allah Swt. telah
membersihkan Nabi Saw. dari segala dosa dan noda. Allah menjadikan
Nabi Saw., seorang yang maksum (terhindar dari perbuatan dosa besar).
Ketiga, Allah Swt. mengangkat derajat Nabi Saw. ke maqâm yang
paling tinggi di dunia dan akhirat (ayat 1-4).
(2)
Allah Swt. berjanji akan memberikan kemudahan dua kali lebih besar
dari kesulitan yang telah menimpa. Menghilangkan segala penderitaan,
rongrongan, dan hinaan serta aniaya dari musuh (ayat 5-6).
(3)
Allah Swt. menyuruh Nabi Saw. untuk senantiasa beribadah kepada
Allah, beramal saleh, serta menyampaikan risalah dan menggunakan
waktu untuk hal yang bermanfaat (ayat 7).
(4)
Allah Swt. menyuruh Nabi Saw. untuk mencintai Allah, bertawakal
kepada-Nya, dan berharap kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan
akhirat (ayat 8).
Senada dengan yang disampaikan Hasbi Ash-Shiddiqi, dalam tafsir AlBayan, yaitu:
Pertama, menerangkan nikmat-nikmat Allah Swt. yang dianugerahkan
kepada Nabi Muhammad Saw.
Kedua, Allah Swt. menjanjikan kepada Muhammad Saw. akan
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melenyapkan malapetaka dan gangguan yang menimpanya.
Ketiga, Allah Swt. menyuruh Muhammad Saw. terus mengerjakan amal
saleh.
Keempat, Allah Swt. menyuruh Muhammad Saw. untuk bertawakal
kepada-Nya dan menggantungkan harapan hanya kepada-Nya semata.
***

Catatan Akhir
1

Selain itu, kedua ayat ini mengajarkan agar kita selalu optimistis dalam menghadapi suatu
persoalan dan tidak pernah berputus asa apabila persoalan yang dihadapi belum ditemukan
jalan keluarnya. Hal ini berhubungan dengan redaksi Surah Yusuf (12): 87 yang
menyatakan bahwa kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang
berputus asa itu, tiada lain, hanyalah orang-orang yang kafir. Selain itu, setiap umat
Islam harus berusaha menghindarkan diri dari rasa khawatir yang berlebihan terhadap
sesuatu yang belum terjadi karena segala sesuatu itu ada pengurusnya, yaitu Allah.
Salah satu jalan keluar agar tidak terus menerus dalam kekhawatiran, maka seorang
Muslim harus selalu bertasbih dan memuji Allah, selalu memelihara salat dan berusaha
tunduk serta patuh kepada aturan Allah sampai ajal datang.
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Surah Al-Tîn

Nama Surah
Surah ini diberi nama Al-Tîn, karena Allah bersumpah dengan buah Tin
dan Zaitun diawal ayatnya. Kedua pohon mengundang manfaat dan barakah
yang banyak. Al-Tîn terdiri atas 8 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.
Latar dan Konteks
Surah Al-Tîn termasuk kelompok Makkiyyah, yaitu surah yang diwahyukan
sebelum Nabi Saw hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan setelah Surah Al-Burûj.
Ditinjau dari relevansi surah ini dengan surah sebelumnya adalah jika Surah Al-Syarh
atau Al-Insyirâh berbicara tentang kesempurnaan Nabi Saw., Surah Al-Tîn ini
menjelaskan beragam manusia, dan kesudahannya (akhir kehidupannya), serta
balasan yang Allah persiapkan bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Substansi
(1)

Surah Al-Tîn ini mengandung penjelasan tentang:
Penghormatan Allah kepada manusia. Dia diciptakan-Nya sebagus-bagus
bentuk; berdiri dan berjalan tegak, bukan seperti hewan; serasi anggota
badannya, dan susunan anatomi tubuhnya seimbang dan bagus.

335
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Penjelasan tetang keterjerumusan manusia dalam neraka jahanam
lantaran kekufurannya kepada Allah dan hari kebangkitan dan
berkumpulnya manusia di akhirat, meski dalil yang membuktikan atas
kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia sangatlah jelas.
Pemberitahuan Allah kepada manusia atas keadilan-Nya dalam memberi
pahala bagi orang yang beriman dan azab bagi orang-orang kafir.

Kondisi Manusia dan Amalnya (Ayat 1-8)

   
          
           
          
 
       
(1) Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun; (2) Dan demi bukit Sinai; (3) Dan
demi kota (Mekah) ini yang aman; (4) Sesungguhnya Kami telah
menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya; (5) Kemudian
Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka); (6)
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka
bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya; (7) Maka apakah yang
menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya
keterangan-keterangan) itu? (8) Bukankah Allah hakim yang seadiladilnya? (QS Al-Tîn [95]: 1-8)
Penjelasan Ayat

... 
Demi (buah) Tin.... (QS Al-Tîn [94]: 1)
Allah Swt bersumpah dengan mengingatkan manusia akan masa (era)
manusia pertama, yaitu masa Adam a.s., dan istrinya Hawa, yang menutupi
dirinya dengan daun surga.
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  ...
... demi (buah) Zaitun. (QS Al-Tîn [94]: 1)
Allah bersumpah, dengan mengingatkan manusia terhadap masa Nabi
Nuh a.s. dan keturunannya (istri dan anaknya) yang sebagiannya dihancurkan
Allah dengan air bah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh a.s. ke dalam perahu
yang dibuat Nabi Nuh a.s.. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa burung
yang membawa daun dari pohon ini. Nabi Nuh a.s. gembira mengetahui
bahwa murka Allah telah reda dan “mengizinkan” bumi-Nya dimakmurkan
kembali dan layak dihuni manusia. Nabi Nuh kemudian menambatkan jangkar
perahunya, turun dari perahu, dengan disertai anak-anaknya (yang beriman),
dan memakmurkan (mengolah) tanah tersebut.
Ringkasnya, buah Tin dan Zaitun mengingatkan kita kepada kedua masa
tersebut, yaitu, masa Adam a.s. sebagai manusia pertama, dan masa Nuh
a.s. sebagai “bapak” manusia kedua.

  
Demi bukit Sinai. (QS Al-Tîn [94]: 2)
Mengingatkan akan tanda-tanda yang menakjubkan pada zaman Nabi
Musa a.s. dan kaumnya di atas bukit Sinai, ketika Taurat diturunkan kepada
Nabi Musa. Saat itu, “cahaya tauhid” bangkit setelah seluruh penjuru bumi
dikotori berbagai berhala dan para nabi datang silih berganti menyeru kaumnya
agar berpegang teguh kepada syariat. Tetapi kemudian syariat itu ditimpa
bid’ah. Datanglah Isa a.s. menyelamatkan syariat dari bid’ah-bid’ah tersebut.
Tidak lama setelah itu, terjadi pula perbedaan atau perselisihan dalam agama,
seperti yang dialami umat-umat terdahulu. Allah, akhirnya, menganugerahkan
manusia sebagaimana diisyaratkan pada ayat berikutnya:

   
Dan demi (Mekah) ini yang aman. (QS Al-Tîn [94]: 3)
Allah muliakan negeri (kota) ini dengan lahirnya Nabi Muhammad
Saw. dan kemuliaan Baitul Haram.
Dengan demikian, Allah bersumpah berdasarkan empat masa yang
memiliki pengaruh besar dan menonjol dalam sejarah manusia. Dan empat
masa Allah menyelamatkan manusia dari kegelapan ke alam cahaya.
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Berikutnya, Allah Swt. menyebut objek sumpah sebagai berikut:

   
    
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. (QS Al-Tîn [94]: 4)
Allah sesungguhnya telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaikbaiknya. Allah menjadikan manusia dapat tegak berdiri dan baik
penampilannya. Allah menjadikan manusia mampu menggapai apa yang
diinginkan dengan tangan, bukan seperti hewan, yang mengambil sesuatu
dengan mulutnya. Manusia juga diberi akal serta kemampuan dan kesiapan
khusus untuk menerima ilmu pengetahuan dan kemampuan menyimpulkan
berbagai siasat yang memungkinkan untuk menguasai alam. Tetapi,
manusia terkadang lupa akan keistimewaan dirinya dan menduga dirinya
seperti makhluk lainnya.
Akibatnya, manusia melakukan apa yang sebenarnya tidak dibenarkan
akalnya, tidak diridhai fitrahnya. Manusia malah membekali diri dengan
kesenangan dunia dan perhiasannya; bersenang-senang dengan dorongan
syahwatnya. Manusia berpaling dari hal-hal yang dapat memberi manfaat
di akhirat. Manusia berpaling dari hal-hal yang diridhai Tuhannya, yang akan
mengantarkan manusia kepada kenikmatan abadi.
Firman Allah, yang artinya:
(88) Di mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi; (89) kecuali yang
datang menghadap Allah dengan hati yang selamat (bersih).” (QS AlSyu’arâ`[26]: 88-89)
Selanjutnya, Allah berfirman,

    
Kemudian, Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).
(QS Al-Tîn [94]: 5)
Lantas, manusia menukar kemuliaannya dengan kerusakan,
bersenang-senang di jalan kesesatan; melupakan fitrah dan kembali ke
derajat hewaninya serta menjerumuskan diri ke lembah kejahatan dan
dosa kecuali orang-orang yang dipelihara Allah, sehingga dia tetap berada
pada fitrah yang ditetapkan padanya. Mereka inilah yang mendapat inayah
Allah Swt. dengan firman-Nya.
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Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi
mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (QS Al-Tîn [94]:6)
Kecuali orang-orang yang hatinya diliputi akidah iman, mereka
mengakui alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengatur. Mereka
melaksanakan syariat yang diletakkan Allah. Mereka meyakini perbuatan baik
atau perbuatan jahat akan disediakan balasannya. Mereka akan diberi pahala,
atas amal saleh, apabila mereka berpindah ke kehidupan kedua (akhirat),
dan mereka menjadi pengikut para nabi, serta orang-orang yang Allah beri
petunjuk kepada kebenaran (akhlak) dari setiap umat.
Pada ayat berikutnya (ayat 7), Allah Swt. mencela kaum musyrikin
atas pendustaan mereka terhadap pembalasan (amal) setelah datang dalil
yang kuat dan jelas. Allah berfirman,

 
  
   
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan
sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? (QS Al-Tîn [94]: 7)
“Wahai manusia! Apa yang menyebabkan kamu mendustakan balasan
atas amalan-amalanmu setelah jelas bukti-bukti tentang hal tersebut. Sebab
Zat Yang menciptakan kamu dari nuthfah, lalu menjadi manusia yang berbentuk
sempurna, maka pasti berkuasa (sanggup) membangkitkan kamu (kembali)
dan menghisab kamu. Barang siapa menyaksikan hal itu, memikirkannya, lalu
memfungsikan pikirannya, namun tetap menentangnya, maka ia telah menutup
hatinya dan akan menempuh jalan kesesatan.”
Allah menambahkan pula sebagai penguat,

    
Bukankah Allah hakim yang adil baik dalam penciptaan maupun pengaturanNya? (QS Al-Tîn [94]: 8)
Agama memberikan warta tentang hari akhirat. Hal itu merupakan salah
satu bentuk keadilan Tuhan. Di akhirat, semuanya dibalas dengan seadil-adilnya.
Tidak ada kezaliman sedikit pun. Oleh karena itu, Allah meletakkan balasan
bagi manusia ini, guna memelihara kedudukannya yang mulia, yang Allah
persiapkan baginya sesuai fitrah aslinya. Manusia turun ke kedudukan yang
serendah-rendahnya karena kebodohannya.
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Substansi
Surah Al-Tîn ini mengandung penjelasan tentang:
(1)

(2)

(3)

Penghormatan Allah kepada manusia. Dia diciptakan-Nya sebagus-bagus
bentuk; berdiri dan berjalan tegak, bukan seperti hewan; serasi anggota
badannya; dan susunan antomi tubuhnya seimbang dan bagus.
Penjelasan tentang keterjerumusan manusia ke dalam neraka jahanam
lantaran kekufurannya kepada Allah dan hari kebangkitan dan
berkumpulnya manusia di akhirat, meski dalil-dalil yang membuktikan
atas kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia, sangatlah jelas.
Pemberitahuan Allah kepada manusia atas keadilan-Nya dalam memberi
pahala bagi orang yang beriman dan azab bagi orang-orang kafir.

Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memetik beberapa makna bagi
kehidupan kita:
(1)

(2)

(3)

Allah Swt. bersumpah dengan empat hal, yaitu: dua buah tanaman
(Tin dan Zaitun), dan dua tempat (kota Mekah dan Bukit Sinai). Semua
itu mengingatkan pendengarnya tentang masa lalu dan tempat
bersejarah bagi manusia. Dengan sumpah itu, perhatian pendengar
dihadapkan pada jawaban (sasaran) sumpah bahwa manusia
diciptakan sebaik-baik bentuk, tegak berdiri, dan tampak gagah.
Kemudian Allah menurunkan derajatnya ke tingkat yang paling bawah,
yakni di neraka.
Tafsir versi lain menyebutkan, tingkat yang paling rendah di sini
adalah usia pikun, padahal sebelumnya muda belia. Menjadi lemah
padahal sebelumnya kuat, sehingga kembali seperti anak kecil lagi
di awal perkembangan hidupnya. Ini tampaknya dilihat dari siyâq
al-kalâm (arah pembicaraan) tentang penciptaan manusia sebaikbaik bentuk.
Allah Swt. mengecualikan orang-orang yang mampu memadukan
antara iman dan amal saleh. Berbagai kebaikan mereka dicatat dan
segala kesalahan keciinya dihapuskan.
Allah Swt. mencela orang kafir atas kekafiran dan penolakan tentang
adanya balasan (akhirat) setelah dibangkitkan. Dengan dalil bahwa
manusia yang telah diciptakan Allah sebaik-baik bentuk dan
menumbuhkan melalui fase demi fase, apakah yang membawanya
mendustakan adanya (hari) kebangkitan manusia dari kubur dan
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adanya pembalasan? Padahal, Nabi Muhammad Saw. telah
mengabarkan.
Bukankah Allah Swt. hakim yang terbaik tindakannya kepada segala
yang diciptakan-Nya? Paling bijak dan adil dalam menetapkan putusan
kepada makhluk-Nya? Hal ini merupakan penghargaan terhadap
orang-orang kafir yang mengakui-Nya sebagai pencipta yang Qodim;
dan sekaligus ancaman bagi orang-orang kafir, bahwa Allah akan
meletakkan putusan sesuai dengan yang semestinya (objektif).
***

Catatan Akhir
1

Allah Yang Mahasuci dan Mahaluhur telah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil)Nya di bumi, Adam sebagai bapak manusia adalah khalifah yang pertama. Dia telah
mengajarkannya nama-nama seluruhnya dan memerintahkan kepada malaikat agar
bersujud kepadanya sebagai sujud penghormatan dan pengagungan bagi eksistensinya.
Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Surah Al-Hijr ayat 28 dan selanjutnya:
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku
akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan
telah meniupkan ke dalam ruh (ciptaan-Ku); maka tunduklah kamu kepadanya dengan
bersujud. Maka, bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia
enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu. Allah berfirman, “Hai Iblis, apa
sebab kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?” Berkata Iblis, “Aku
sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari
tanah liat kering (yang berasal ) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”. Allah berfirman,
“Keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukkan
itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.“
Kitab-kitab Suci telah menuturkan kisah Adam dan pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukannya terhadap perintah Tuhannya serta kisah turunnya Adam ke dunia (bumi),
sebagai suatu kisah yang menunjukkan secara jelas bahwasanya pohon terlarang serta
godaan setan kepada Adam agar memakannya kemudian timbul (permulaan) penyesalan
dan minta ampun sebenarnya merupakan eksperimen manusiawi yang kontinu yang
telah ditentukan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya dalam dunia ini selama langit-langit
dan bumi masih ada untuk menguji makhluk-Nya siapa di antara mereka yang paling baik
amal perbuatannya. Dan Al-Quran merupakan sumber yang paling benar tentang kisah
Adam a.s.
Sebagian ilmuwan klasik menilai manusia sebagai alam kecil (kosmis) yang mencakup alam
besar (kosmos), baik secara fisik maupun secara maknawi (abstrak). Mereka
menganalogikan badan manusia sebagai bumi, tulangnya sebagai gunung-gunung,
perutnya sebagai lautan, usus-ususnya sebagai sungai-sungai, keringatnya sebagai
sungai-sungai kecil (Jadaawal) dan rambutnya sebagai tumbuh-tumbuhan. Ini adalah
analogi yang biasa (normal) untuk menampakkan kesesuaiannya dengan bentuk bumi;
adapun kondisi maknawiyah (abstrak), psikologis dan spiritual maka dalam Al-Quran Al-
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Karim terdapat banyak ayat yang menilainya sebagai penilaian Yang Maha Mengetahui
lagi Maha Waspada (Al-Khabîr) tentang segala kondisinya, baik yang lahir maupun yang
batin. Allah Swt. telah menggeneralisir penilaian tentang tabiat-tabiat manusia maka
Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ahzâb ayat 72:
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gununggunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zalim dan amat bodoh.
Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa beban-beban kewajiban yang difardhukan
oleh agama dan diperintahkan oleh syarak adalah suatu persoalan yang sulit dilaksanakan
yang ditakuti dan dikhawatiri oleh yang paling kuat dan gunung merasa berat untuk
memi kul di atas kedudukan dan kebesarannya jika gunung i tu berusaha
melaksanakannya, tetapi manusia di atas kelemahan dan kebodohannya tenggelam
membawanya maka ia telah menzalimi dirinya sendiri karena ia mau memikulnya, yakni
memikul beban yang tidak kuat dipikulnya (Armahadi, 1988: 139-140).
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Surah Al-‘Alaq

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-‘Alaq, Iqra’, dan Al-Qalam, karena pada surah
ini terdapat kata-kata: ‘alaq, iqra`, dan qalam.


  
   

 





 



     
(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; (2)
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam. (QS Al-’Alaq [96]: 1-4)
Surah ini termasuk kelompok surah Makkiyyah. Ayat 1 sampai
dengan 5 dari surah ini adalah ayat-ayat yang pertama sekali diturunkan,
yaitu ketika Nabi Muhammad Saw. ber-khalwat di goa Hira.

345
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Latar dan Konteks
Hubungan Surah Al-‘Alaq dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Tîn, pada
ayat 4, dijelaskan, yang artinya:
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. (QS Al-Tîn [95]: 4)
Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam
bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu yang sempurna. Pada Surah Al-’Alaq
disebutkan:

    
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 1 (QS Al-’Alaq [96]: 2)
Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang diciptakan dengan ciptaan
yang sempurna tersebut ternyata diciptakan dari segumpal darah. Pada ayat
selanjutnya, Allah Ta’ala menjelaskan tentang keadaan manusia nanti di akhirat
secara terinci yang masih ada hubungannya dengan Surah Al-Tîn.
Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw tidak
sekaligus, akan tetapi secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan saat
itu. Surah Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Surah Al-’Alaq,
yang hanya memuat lima ayat pertama, sebagai rahmat dan panggilan Allah
yang pertama kali kepada kepada Nabi Saw. Ayat-ayat lainnya diturunkan
sesudah tersiarnya berita kerasulan Nabi Saw. dan setelah Nabi mulai
mengajak orang-orang agar beriman kepada Allah. Ajakan Nabi ini, pada
mulanya, disambut sebagian kecil orang-orang Quraisy. Kebanyakan mereka
mengejek orang yang telah beriman, dan berusaha agar jangan beriman
kepada agama yang dibawakan Muhammad dari Tuhannya.
Allah menyuruh Nabi-Nya agar membaca meski beliau tidak pandai
membaca dan menulis. Dengan kekuasaan Allah, beliau dapat mengikuti
ucapan Jibril. Allah menurunkan kepadanya suatu Kitab yang akan menjadi
petunjuk bagi manusia.
Proses turunnya Surah Al-‘Alaq kepada Nabi Muhammad Saw. ini
dijelaskan dalam suatu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Sayyidah ‘Aisyah.
Dalam hadis itu dituturkan:
Kejadian pertama yang menimpa Nabi Saw. adalah mimpi yang benar
bagai kejadian di pagi hari. Beliau adalah orang yang senang menyendiri.
Beliau kemudian mendatangi suatu tempat, yaitu goa Hira, suatu goa yang
terletak di atas sebuah bukit di pinggir kota Mekah untuk ber-khalwat beribadah
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beberapa malam. Sekembali beliau pulang mengambil bekal dari istri beliau,
Khadijah, di rumah, datanglah malaikat Jibril menyuruh membaca.
Nabi menjawab, “Aku tidak bisa membaca.”
Jibril merangkul sehingga Nabi merasa sesak nafas.
Jibril melepaskannya, sambil berkata, “Bacalah.”
Nabi menjawab, “Aku tidak bisa membaca.”
Jibril merangkul lagi dan melepaskan, sambil berkata, “Bacalah.”
Nabi menjawab, “Aku tidak bisa membaca.” Nabi merasa kepayahan.
Jibril lalu membacakan
ayat
 1sampai
 dengan
  ayat 5, Surah Al-‘Alaq:

     
       
  
    
    
     
(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; (2) Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam; (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.
(QS Al-’Alaq [96]: 1-5)
Lalu, Nabi Saw. dengan gemetar dan ketakutan pulang ke rumah,
menemui sang istri. Beliau berkata, “Selimutilah aku. Selimutilah aku.”
Nabi terus diselimuti, sehingga hilang kegelisahannya. Beliau
menceritakan kepada Khadijah apa yang dialaminya.
Beliau menambahkan, “Aku sangat khawatir apa yang akan terjadi
atas diriku.”
Khadijah berkata, “Tak usah khawatir; malah seharusnya engkau
gembira. Demi Allah, sekali-kali Tuhan tidak akan menyusahkan. Engkau
menghubungkan silaturahim, berbicara benar, membantu orang-orang yang
tidak mampu, menghormati tamu, dan meringankan kesulitan-kesulitan
penderita.”
Khadijah membawa Nabi Saw. menemui Waraqah Ibnu Naufal (anak
paman Khadijah). Waraqah Ibnu Naufal adalah seorang pemeluk agama Nasrani.
Ia banyak menulis buku yang berbahasa Arab dan berbahasa Ibrani yang berasal
dari Injil. Ia seorang tua dan buta.
Khadijah berkata, “Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak
saudaramu ini.”
Waraqah bertanya, “Apa yang ingin kau ketahui wahai anak saudaraku?”
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Nabi Saw. menceritakan apa yang telah terjadi di goa Hira.
Waraqah berkata, “Itu adalah Jibril yang pernah datang menemui Isa
a.s. Sekiranya saya ini seorang pemuda yang tangkas dan kiranya saya masih
hidup ketika kaummu mengusirmu.”
Nabi bertanya, “Apakah mereka akan mengusirku?”
Jawab Waraqah, “Ya! hanya sedikit yang mengemban apa yang engkau
bawa ini, dan banyak yang memusuhinya. Jika aku masih hidup, di waktu itu,
pasti aku akan membantumu sekuatnya.”
Tidak lama sesudah itu, Waraqah pun meninggal dunia.
Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahwa lima ayat pertama Surah
Al-‘Alaq ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan sebagai
rahmat dari Allah kepada Nabi Saw.
Sebab turun Surah Al-‘Alaq ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan
Ibnu Al-Mundzir dan diterima dari Abu Hurairah adalah sebagai berikut:
Dari Abu Hurairah r.a. Abu Jahal telah berkata kepada teman-temannya,
“Apakah kalian menginginkan muka Muhammad dilumuri pasir di hadapan
kalian?” Mereka menjawab, “Ya”. Lalu, Abu Jahal berkata lagi, “Demi Lata
dan Uzza, jika aku melihat dia sedang melakukan salat, pasti aku akan injak
lehernya dan menaburkan pasir pada mukanya.” Maka Allah menurunkan
firman-Nya, “Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui
batas.” (QS Al-’Alaq [96]: 6, dan seterusnya). (Al-Suyuthi, 1978. 232)
Substansi
Surah Al-‘Alaq ini termasuk kelompok surah Makkiyyah, dan termasuk
surah yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw.
Surah ini memuat tiga hal, yakni:
(1)

Menjelaskan tentang hikmah Allah menciptakan manusia dari bahan
yang lembek bisa menjadi kuat. Menciptakan juga bekal untuk hidupnya,
yaitu manfaat manusia bisa membaca, yang ditunjukkan dengan FirmanNya, dalam bentuk kata kerja perintah iqra` (bacalah).
Diajarkan juga menulis sebagaimana dalam firman-Nya ‘allama bî alqalam (mengajar manusia dengan perantaraan kalam). Hal itu semua
untuk membedakan manusia dari makhluk ciptaan Allah lainnya.
Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:
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(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan;
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah,
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia)
dengan perantaraan kalam; (5) Dia mengajarkan manusia apa yang
tidak diketahui. (QS Al-’Alaq [96]: 1-5)
Maksudnya, Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca,
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(2)

Berita tentang kesesatan manusia dan kesombongannya. Mereka berani
meninggalkan perintah-perintah Allah serta mengingkari atas berbagai
macam kenikmatan yang telah Allah berikan, sebagaimana dijelaskan
dalam firman-Nya:

           
 
(6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas;
(7) Karena dia melihat dirinya serba cukup; (8) Sesungguhnya hanya
kepada Tuhanmulah kembali(mu). (QS Al-‘Alaq [6]: 8)
(3)

Kejahatan Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ia telah menghalanghalangi Rasulullah Saw. melakukan salat dan memberikan pertolongan
dan bantuan kepada para penyembah berhala. Akan tetapi, Allah
mengancam kepada orang-orang kafir dengan siksa yang sangat pedas
apabila mereka masih tetap dalam kekafiran, kesesatan, dan melewati
batasnya. Allah pun mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw. jangan
sampai berpaling kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam
firman-Nya:

       
(9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang; (10) seorang
hamba ketika dia mengerjakan salat. (QS Al-‘Alaq [96]: 9-10)
Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah: Abu
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Jahal dan yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. Akan tetapi, usaha
ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkan.
Setelah Rasulullah selesai salat, disampaikan orang berita itu kepada
Rasulullah. Rasulullah mengatakan: “Jikalau Abu Jahal berbuat demikian
dia pasti akan dibinasakan oleh malaikat.”
Kemudian Allah menjelaskan keadaan orang kafir dan kesudahannya
atas tindakannya kepada Muhammad Saw. dengan ancaman, sindiran,
dan ungkapan keheranan sebagai berikut:

            
              
 
(11) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di
atas kebenaran; (12) Atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
(13) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan
dan berpaling? (14) Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya
Allah melihat segala perbuatannya? (15) Ketahuilah, sungguh jika dia
tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya.
(QS Al-‘Alaq [96]: 11-15)
Maksudnya, memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik
kepalanya.

           
   
(16) (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka;
(1 7) M aka bi ar l ah di a mem angg i l g ol o ngan nya (unt uk
menolongnya); (18) Kelak Kami akan memanggil malaikat
Zabaniyah; (19) Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh
kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).
(QS Al-‘Alaq [96]: 16-19)
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(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; (2) Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam; (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya; (6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar
melampaui batas; (7) Karena dia melihat dirinya serba cukup; (8)
Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu). (QS Al‘Alaq [96]: 1-8)
Penjelasan Ayat

    
  
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (QS Al‘Alaq [96]: 1)
Maksudnya, mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut
nama Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk. Allah telah menyifati
diri-Nya, sebagai Al-Khâliq, yaitu Zat yang menciptakan semua makhluk. Ini
mengingatkan kepada manusia agar selalu ingat dan mensyukuri berbagai
kenikmatan yang telah diberikan-Nya. Allah menjadikan dan menciptakan
seluruh makhluk-Nya dari tidak ada menjadi ada, sanggup menjadikan NabiNya pandai membaca tanpa belajar. Kemudian kata iqra` yang artinya bacalah,
merupakan kata kerja perintah, yaitu perintah Allah kepada Nabi-Nya agar
dapat membaca, dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan-Nya dan
kehendak-Nya. Walaupun, beliau belum dapat membaca dan menulis, dengan
kekuasaan Allah ini beliau dapat mengikuti ucapan Jibril.
Adapun kata alladzî khalaq (Yang menciptakan) terletak setelah kata
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rabbik (Tuhanmu), Ini memberikan pengertian bahwa yang menciptakan itu
adalah Tuhan Allah yang tidak mungkin bagi berhala ikut serta dalam
penciptaan itu.

    
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (QS Al-‘Alaq [96]: 2)
Maksudnya, Allah mengungkapkan bagaimana cara Dia menciptakan
manusia. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari ‘alaq. Lafal
‘alaq merupakan bentuk jamak dari lafal ‘alaqah. Artinya, segumpal darah
yang kental, yang menempel pada dinding rahim. Asal ‘alaqah itu ialah dari
nutfah yang biasa disebut dengan mani. Setelah, itu berubah menjadi ‘alaqah;
kemudian menjadi mudhghah, yaitu segumpal daging; kemudian tulang yang
dibungkus dengan daging. Allah menjadikan manusia itu sempurna, yaitu
sebagai makhluk mulia. Manusia diberi kesanggupan untuk menguasai segala
sesuatu yang ada di bumi ini, serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya
dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dia berkuasa pula menjadikan
insan kamil di antara manusia, seperti Nabi Saw. yang pandai membaca
walaupun tanpa belajar.

   
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. (QS Al-‘Alaq [96]: 3)
Ayat ini dimulai dengan kata iqra` (bacalah) kata ini mengukuhkan
makna kata pertama yang sama, yang maksudnya memerintahkan kembali
kepada Nabi-Nya untuk membaca. Bacaan tidak dapat dipahami seseorang
kecuali bila diulang-ulang dan membiasakannya. Perintah mengulangi bacaan
itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang dibaca. Dengan begitu, isi bacaan
itu menjadi satu dengan jiwa Nabi Saw. sesuai dengan maksud firman Allah
dalam ayat lain, yang artinya:
Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak
akan lupa. (QS Al-‘Alâ [87]: 6).
Nabi Saw. dapat membaca karena dengan kemurahan Allah. Dia
mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepada-Nya, maka
dengan limpahan karunia-Nya dijadikan Nabi-Nya pandai membaca.1 Dengan
demikian, hilanglah keuzuran Nabi Saw. yang beliau kemukakan kepada
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Jibril ketika menyuruh beliau membaca: “Saya tidak pandai membaca, karena
saya seorang buta huruf yang tidak pandai membaca dan menulis.” Al-Maraghi
(t.t., X: 198) menambahkan bahwa Nabi mendapat perintah Allah untuk
menjadi pembaca, meskipun tidak pandai menulis (jadi penulis). Di samping,
beliau akan diberi sebuah kitab yang akan dibacanya, meskipun tidak
menulisnya.

   
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (QS Al-‘Alaq [96]: 4)
Maksudnya, mengajar manusia menulis dengan memakai kalam. Pada
ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia menyediakan kalam sebagai alat
menulis. Tulisan itu menjadi penghubung antarmanusia walaupun berjauhan
tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan.
Kalam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak sendiri, dijadikan
alat informasi dan komunikasi. Apakah sulitnya bagi Allah menjadikan NabiNya sebagai manusia pilihan-Nya untuk bisa membaca, berkomunikasi dengan
masyarakatnya, dan dapat pula dipakai untuk mengajak, berdakwah ke jalan
Allah. Seandainya tidak ada kalam, maka tulisan pun tidak akan ada. Kalau
tulisan tidak ada, maka aturan-aturan juga tidak akan ada, bahkan akan banyak
sekali ilmu-ilmu yang hilang, seperti ilmu tentang agama dan tentang alam
semesta. Karena itu, kalam berfungsi sebagai pengikat ilmu pengetahuan.
Dengan ayat ini, terbuktilah manfaat pandai membaca, menulis, dan
mempunyai ilmu pengetahuan yang dimulai dari belajar lewat kalam.
Andaikata tidak karena kalam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang
tidak terpelihara dengan baik. Banyak hasil penelitian yang tidak tercatat
dan banyak ajaran agama hilang. Ilmu pengetahuan hasil temuan para
ilmuwan terdahulu tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang. Begitu
juga dalam hal lainnya seperti seni dan budaya.

     
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS Al-‘Alaq
[96]: 5)
Maksudnya, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia,
atau jenis manusia, apa yang belum diketahuinya lewat pendidikan dan
pengajaran dengan menggunakan kalam, yaitu sebelum Dia memberikan
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kepadanya hidayah ilmu pengetahuan, menulis, dan berkreasi serta hal-hal
lainnya. Dalam ayat ini, Allah menambahkan keterangan tentang limpahan
karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia bahwa Allah yang
menjadikan Nabi-Nya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar manusia
bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya yang
menyebabkan dia lebih utama dari pada lainnya. Manusia, pada permulaan
hidupnya, tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi suatu
keanehan bahwa Dia mengajari Nabi-Nya pandai membaca dan mengetahui
bermacam-macam ilmu pengetahuan serta Nabi Saw. sanggup
menerimanya.
Tanpa pena, sejarah orang-orang yang berbuat baik, atau yang
berbuat jahat, tidak dapat diketahui. Tidak ada pula ilmu pengetahuan yang
menjadi pelita bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Ayat ini
menjadi bukti bahwa manusia yang dijadikan dari benda mati, yang tidak
berbentuk dan tidak berupa, dijadikan Allah menjadi manusia yang sangat
berguna, dengan mengajarinya pandai menulis, berbicara, dan mengetahui
semua macam ilmu yang tidak pernah diketahuinya.

        
(6) Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar - benar melampaui batas,
(7) Karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS Al-‘Alaq [96]: 6-7)
Pada ayat 6 dan 7 ini, Allah mengungkapkan tentang sikap manusia
pada umumnya. Manusia bila berkuasa dan mempunyai harta banyak, sikapnya
berubah dari yang seharusnya. Ia menjadi takabur, lupa diri. Ia tidak mau
beribadah kepada Allah dan menganggap dirinya yang paling baik. Para ulama
ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata al-insân (manusia),
pada ayat 6 ini, adalah Abu Jahal dan para pengikutnya, karena mereka
berperilaku seperti itu. Ini temasuk orang-orang di masa sekarang yang
moralnya seperti Abu Jahal itu. Tidak punya empati kepada orang yang
serba kekurangan. Padahal, dia dengan yang lainnya masih satu keluarga,
yang seharusnya saling membantu dan saling menolong dalam kesenangan
maupun dalam kesusahan, serta memberikan kebaikan bagi anggota keluarga
lainnya, sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana
dijelaskan dalam Nabi Saw.:
Menurut Abu Musa, Nabi Saw. bersabda, “Orang Mukmin yang satu terhadap
orang Mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling mengukuhkan
satu dengan lainnya.” (HR Al-Bukhari)
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Pada umumnya, manusia itu bila merasa kuat dan mempunyai kekayaan,
dia berbuat melampaui batas. Berlainan dengan orang yang bertakwa. Kekayaan
akan menjadi sumber kebaikan untuk membantu mereka mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka akan menggunakannya menurut
keridaan Allah yang kegunaannya bermanfaat untuk agama dan dunia mereka.

    
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kamu kembali. (QS Al-‘Alaq [96]: 8)
Maksudnya, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa hanya kepada
Tuhan, manusia kembali nanti. Tidak kembali kepada selain Dia, juga segala
urusan dan segala yang dimiliki manusia. Karena itu, Dia kelak akan menghisab
atau menghitungnya. Setiap orang akan ditanya dari mana kekayaan yang
dihasilkannya, dan digunakan untuk apa? Allah akan memberi balasan kepada
orang yang melampaui batas sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya.
Perbuatan tipu daya dan kehinaan, baik kecil maupun besar. Yang pernah
dilakukan manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Dalam ayat lain yang serupa, ditegaskan, artinya:
(42) Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai
dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, Allah
memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata
(mereka) terbelalak; (43) Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan
dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip
dan hati mereka kosong. (QS Ibrahîm [14]: 42-43)
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas menunjukkan sebagai berikut:
Penjelasan tentang kekuasaan Allah sebagai pencipta semua makhluk.
Dia telah menyifati diri-Nya sebagai Al-Khâliq, yaitu Zat yang menciptakan
semua makhluk. Ini mengingatkan manusia agar selalu ingat dan
mensyukuri atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan, yaitu pada
penciptaan manusia. Awal penciptaan manusia dimulai dari nuthfah,
berubah menjadi ‘alaqah, berubah lagi menjadi mudhghah, dan
seterusnya menjadi manusia yang sempurna. Kenikmatan berikut adalah
turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini merupakan hal yang pertama sekali
Allah turunkan kepada Nabi-Nya, sebagai nikmat yang paling besar
yang Allah berikan kepada manusia.
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Allah memerintahkan Rasulullah Saw. untuk membaca Al-Quran. Dimulai
dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan, dan
mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu.
Allah juga memerintahkan Rasulullah Saw. untuk belajar membaca
dan menulis. Membaca dan menulis merupakan pintu gerbang
penguasaan ilmu pengetahuan, dari ilmu-ilmu keagamaan, budaya,
sampai lain sebagainya.
Kemurahan Allah kepada manusia, di antaranya, memberikan ilmu
pengetahuan lewat proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini mengubah
manusia dari tidak tahu menjadi tahu; dari gelap gulita kebodohan ke
terang benderang ilmu pengetahuan, dan mengangkat kehormatan
manusia. Kelebihan Nabi Adam dibanding malaikat ialah karena ilmu.
Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui proses berpikir, lewat lisan,
atau tulisan. Al-Zuhaili (XXX, 1991: 320) mengutip pernyataan Qatadah
tentang datangnya ilmu pengetahuan dengan sebab kalam: “Kalam itu
suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Seandainya tidak ada kalam,
agama pun tidak ada, kehidupan pun tidak akan baik. Sangat banyak
keutamaan tulisan. Allah memberikan pujian kepada manusia yang
pandai menulis dan mengajarkannya. Firman Allah:

       
(3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar
(manusia) dengan perantaraan kalam. (QS Al-‘Alaq [96]: 3-4)

(5)

(6)

Allah yang Maha Pemurah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia
melalui proses pendidikan dan pengajarannya memakai tulisan kalam.
Allah Ta’ala mengabarkan watak jelek manusia dan kesombongan saat
melihat diri berkecukupan, bergelimang harta benda. Allah
mengingatkan manusia hanya kepada Allah mereka kembali. Setiap
manusia akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang
dilakukannya, harta benda yang dimilikinya, dari mana dan dengan
cara apa ia hasilkan dan ia belanjakan. Menurut para ulama ahli tafsir,
ayat ini menjelaskan perihal Abu Jahal.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 321) mengutip pendapat Al-Razi dalam kitab
tafsirnya (XXXII: 9).
Awal surah ini menjelaskan keutamaan ilmu pengetahuan. Sementara,
pada bagian akhir, dijelaskan harta benda yang tercela.
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Bentuk Lain dari Kesesatan yang Berlebihan (Ayat 9-19)

           
            
                
           
    
(9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang; (10) Seorang hamba
ketika dia mengerjakan salat; (11) Bagaimana pendapatmu jika orang yang
melarang itu berada di atas kebenaran; (12) Atau dia menyuruh bertakwa
(kepada Allah)? (13) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu
mendustakan dan berpaling? (14) Tidakkah dia mengetahui bahwa
sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? (15) Ketahuilah, sungguh
jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya;
(16) (Yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka; (17) Maka
biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya); (18) kelak Kami
akan memanggil malaikat Zabaniyah; (19) Sekali-kali jangan, janganlah kamu
patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (QS
Al-‘Alaq [96]: 9-19)
Latar dan Konteks
Sebab turun terkait dengan Surah Al-‘Alaq terdapat dalam ayat 9 dan
ayat 17:
Sebab turun Surah Al-‘Alaq ayat 9 sebagaimana hadis yang diriwayatkan
Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:
Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah Saw. sedang melakukan salat. Tibatiba datang Abu Jahal melarangnya. Maka, Allah menurunkan firman-Nya,
“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika
dia mengerjakan salat.” (QS Al ‘Alaq [96]: 9-10); sampai dengan firmanNya, “(Yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.” (QS Al
‘Alaq [96]: 16; Al-Suyuthi, 1978. 232)
Sebab turun Surah Al-‘Alaq ayat 17, sebagaimana diriwayatkan Al-
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Tirmidzi dan lainnya dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:
Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Nabi Saw. sedang melakukan salat, tiba-tiba
datang Abu Jahal sambil berkata, “Bukankah aku telah melarangmu
mengerjakan hal ini (yakni salat)?” Nabi Saw. mengusirnya. Abu Jahal malah
berkata, “Sesungguhnya, kamu telah mengetahui bahwa tiada seorang pun
di kota Mekah ini yang memiliki teman semajelis yang lebih banyak
daripadaku.” Maka, setelah itu, Allah Taala menurunkan firman-Nya, “Maka,
biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan
memanggil malaikat Zabaniyah” (QS Al ‘Alaq [96] 17-18).
Menurut Al-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan dan sahih (Al-Suyuthi, 1978:
232)
Setelah Allah Taala menjelaskan tentang kekuasaan-Nya pada awal
surah, dan pemberian-Nya kepada manusia tentang berbagai macam
kenikmatan yang sangat besar (pendidikan dan pengajaran membaca dan
menulis serta segala sesuatu yang belum diketahui), dijelaskan pula penyebab
kekufuran, kesesatan, kesombongan, dan kecintaan manusia pada dunia, serta
kekayaan materi yang berlebihan, sehingga melupakan kebesaran Allah dan
mengkufuri berbagai macam kenikmatan-Nya.
Dijelaskan pula bentuk lain dari kesesatan manusia, yaitu pelarangan
melakukan salat dan ibadah kepada Allah serta pekerjaan-pekerjaan baik
dan takwa berdasar penyembahaan pada berhala juga tindakan membohongi
kebenaran dan berpaling dari agama serta keimanan kepada Allah. Hukuman
kepada mereka adalah ancaman siksaan yang sangat berat pada hari
pembalasan, yang tidak akan ada seorang pun yang sanggup menolong,
atau menghalangi dari siksa sangat berat itu.
Surah ini ditutup dengan suatu perintah kepada Nabi agar tidak
menaati segala perintah orang-orang yang sesat dan melewati batas, dan
harus menerima perintah Allah yang Maha Esa dengan selalu melakukan
ketaatan kepada-Nya.
Penjelasan Ayat
Allah Taala mengabarkan tentang kejelekan orang-orang yang sesat
dan melampaui batas, sebagai berikut:

       
(9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang; (10) Seorang
hamba ketika dia mengerjakan salat? (QS Al-‘Alaq [96]: 9-10)
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Maksudnya, pada ayat-ayat ini Allah menyatakan ancaman dan
kebencian-Nya yang diungkapkan dalam bentuk perintah, yaitu ceritakan
kepadaku tentang keadaan orang-orang yang sesat dan melampaui batas,
yakni Abu Jahal dan teman-temannya; sikap mereka yang aneh, bodoh,
sombong, takabur dan congkak. Mereka berani melarang Nabi Muhammad
Saw. dan para sahabatnya mengerjakan salat. Padahal, ia bukan pencipta,
bukan pula pemberi rezeki. Bagaimana ia berani melakukan yang demikian
itu, sedangkan dia sendiri harus tunduk kepada Allah Yang Maha Kuasa.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 325) menukil hadis Sayyidina Ali Karama Allâhu
wajhah. Ia pernah melihat orang-orang salat sebelum salat Id di suatu
lapangan, lalu berkata, “Saya tidak pernah melihat Nabi Saw. mengerjakannya.”
Mereka bertanya, “Apakah engkau melarang mengerjakannya?” Ali menjawab,
“Saya khawatir kalau saya melarang tentu saya termasuk orang-orang yang
dimaksud Allah dalam firman-Nya, Bagaimana pendapatmu tentang seseorang
yang melarang hamba Allah apabila ia mengerjakan salat?

          
(11) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas
kebenaran? (12) Atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? (QS Al-‘Alaq
[96]: 11-12)
Maksudnya, Allah menambah keterangan-Nya terhadap orang durhaka
ini dalam bentuk pertanyaan, “Kiranya orang berbudi pekerti baik, menyeru
kepada kebaikan dan memerintahkan bertakwa, bukankah yang demikian itu
lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah serta melarang
orang menaati-Nya? Kekafirannya itu akan menghilangkan kedudukan yang
paling mulia dan jatuh ke lembah yang paling hina.”

     
(13) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan
dan berpaling? (QS Al-‘Alaq [96]: 13)
Maksudnya, Allah menambahkan keterangan dalam bentuk
pertanyaan: “Ceritakan kepadaku wahai Muhammad tentang keadaan
orang kafir itu, yaitu Abu Jahal. Jika ia mendustakan dalil-dalil ketauhidan
Allah, tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan tidak mau juga memedulikan
panggilan Rasulullah Muhammad Saw. serta membujuk orang agar tidak
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mendengar panggilan. Apakah ia tidak khawatir akan ditimpa bahaya atau
akan turun padanya azab Allah yang tidak dapat dihindari? Apakah tidak
dipikirkan bahwa Allah pencipta alam semesta ini memerhatikan tindakantindakannya? Dia tidak akan membiarkannya, malah semua kejahatannya
akan mendapat balasan.”
Menurut para ulama, ayat ini diturunkan berkenaan tindakan Abu Jahal
yang melarang Rasulullah dan para sahabatnya melakukan salat, dan masuk
juga yang lainnya apabila menghalangi orang lain yang melakukan ketaatan
kepada Allah.

      
(14) Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala
perbuatannya? (QS Al-‘Alaq [96]: 14)
Maksudnya, Dia mengetahui orang yang melarang itu. Apalagi, kepada
orang yang dilarang karena dia adalah seorang utusan Allah. Dia kelak akan
memberi balasan kepadanya dengan balasan yang setimpal. Maka, sudah
sepatutnya, orang merasa heran terhadap orang yang melarang. Orang itu
melarang Nabi melakukan salat. Orang yang dilarang itu berada di jalan hidayah,
dan memerintahkan untuk bertakwa. Yang mengherankan, orang yang melarang
itu mendustakan-Nya, dan berpaling dari iman.

            
(15) Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian)
niscaya Kami tarik ubun-ubunnya; (16) (Yaitu) ubun-ubun orang yang
mendustakan lagi durhaka. (QS Al-‘Alaq [96]: 15-16)
Maksudnya, kata kallâ ini mengandung makna hardikan dan cegahan.
Makna sungguh jika dari huruf lam di sini, yaitu pada kata la-in,
menunjukkan makna qasam, atau sumpah. Hal ini berarti bila manusia
tidak berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan menarik ubun-ubunnya,
atau menyeret kepalanya masuk neraka. Makna cara menarik kepala di
bagian depan, ialah menunjukkan ubun-ubun yang terletak pada kepala
bagian depan, dan rambut bagian depan, biasanya lebih panjang. Hal ini
juga menunjukkan tempat otak besar di bagian kepala. Otak besar ialah
alat untuk berpikir. Dengan ditarik bagian itu, ini berarti kiasan atau majâz
yang menghina kepada manusia yang otaknya tidak pernah dipakai berpikir,
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atau ubun-ubun orang yang suka mendustakan dan durhaka.

     
(17) Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya); (18)
Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. (QS Al-‘Alaq [96]: 17-18)
Maksudnya, membiarkan orang memanggil teman-teman sekelompok
atau segolongannya, yang melarang dan berkata kepada Nabi Saw. sewaktu
dia mencegahnya dari melakukan salat, Sesungguhnya kamu telah
mengetahui bahwa tiada seorang pun di Mekah ini yang memiliki teman
semajelis yang lebih banyak. Allah Taala menurunkan firman-Nya Surah Al‘Alaq, ayat 17-18. Allah Taala menghukum mereka yang sesat, dan melampaui
batas, dengan mengutus para malaikat untuk menyiksa hamba-hamba-Nya
yang sesat. Para malaikat tersebut diberi nama Zabaniyah, yang menghalau
orang-orang kafir ke dalam neraka.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 327) menukil hadis Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, AlNasai`, dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas “Berkata Abu Jahal, jika aku melihat
Muhammad melakukan salat di Kabah, aku akan menginjak lehernya.” Ketika
ucapan ini sampai ke telinga Nabi Saw., beliau berkata,
“Bila ia melakukan yang demikian itu, pasti aku akan memanggil para
malaikat itu.”

     
(19) Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah
dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (QS Al-‘Alaq [96]: 19)
Maksudnya, Allah menguatkan lagi ancaman kepada orang kafir, yaitu
Abu Jahal dan para pengikutnya, yang menentang dan takabur dengan
menegaskan bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan
Allah. Orang-orang kafir bersama pembantunya tidak akan sanggup
berhadapan dengan kekuatan Allah. Ia melarang Nabi mematuhi perintah
dan tekanan orang-orang kafir itu yang melarang Rasulullah Muhammad
Saw. dan para sahabatnya melakukan salat dan ibadah menyembah Allah
yang Maha Esa, Tuhan semesta alam lainnya. Allah memerintahkan Nabi
untuk bersujud. Keadaan orang yang paling dekat kepada Allah adalah
orang yang sedang sujud.

:: repository.unisba.ac.id ::

362

Tafsir Juz ’Amma

Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat yang diuraikan di atas menunjukkan sebagai hikmah dan
pesan serta kesimpulan sebagai berikut:
(1)
Allah Ta’ala menyifati Abu Jahal dan para pengikutnya sebagai
orang-orang yang sombong, sesat, dan melampaui batas. Mereka telah
melarang Rasulullah Saw. dan para sahabatnya salat, beribadah
menyembah Allah Tuhan semesta alam. Mereka secara terang-terangan
melakukan kekerasan pemaksaan penyembahan berhala, yang
bertentangan dengan perintah yang hak, yaitu perintah Allah, yang
memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan beramal saleh.
(2)

All ah Taal a mengancam akan membi nas akan dan mem porakporandakan orang-orang yang melampaui batas. Allah telah
mengetahui sepak terjang mereka. Allah pasti membalas setiap
pekerjaan manusia sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ayat ini
memang mengenai Abu Jahal. Tetapi, termasuk juga kepada setiap
orang yang menghalangi ketaatan kepada Allah.

(3)

Allah Taala akan memberikan tambahan siksaan kepada mereka,
orang-orang yang melampaui batas, seperti Abu Jahal dan para
pengikutnya, yang tidak menghentikan tindakan melukai Nabi
Muhammad dan melarang salat. Mereka dihinakan dengan ditarik kepala
bagian depannya, dan dilemparkan ke dalam neraka.

(4)

Allah Taala akan menggiring orang-orang yang melampaui batas dan
suka mengolok-olok dan memanggil para penolong dari anggota
majelisnya. Mereka akan diseret ke dalam neraka. Para malaikat akan
menarik kepala bagian depannya, dan melemparkan ke dalam neraka.

(5)

Allah menguatkan lagi ancaman-Nya kepada orang kafir, yaitu Abu Jahal
dan para pengikutnya, yang menentang dan takabur. Mereka tidak akan
sanggup menghadapi kekuatan Allah. Allah melarang Nabi-Nya
mematuhi perintah dan tekanan orang-orang kafir itu dan
memerintahkan bersujud kepada Allah karena keadaan seseorang
yang paling dekat kepada Allah adalah ketika ia sedang sujud.
***
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Catatan Akhir
1

Konsep Iqra` dalam Islam sesungguhnya adalah ruh sejati dari konsep manajemen
pengetahuan yang kini berkembang sebagai dasar dan kunci sukses di tingkat korporat.
Kemampuan untuk mengakses, mengumpulkan, memilah, mengelompokkan, memetakan,
dan mencari kekuatan hubungan, serta menganalisis hubungan sebab akibat, akan
mengantarkan manusia dan juga korporat tiba pada sebuah kemampuan prediktif dan
memiliki rentang kendali yang meluas. Kemampuan ini ( khususnya rentang kendali berbasis
pengetahuan) inilah potensi yang melekat dan dianugerahkan Allah Swt. sebagai bagian
yang terintegrasi dengan fungsi Khalifah. Khalifah selaku regulator sekaligus merangkap
perencana dan eksekutor ditugasi Allah Swt. secara spesifik sebagai pemelihara alam
semesta yang misinya harus mampu menghadirkan rahmat bagi semesta sekalian alam.
Dari mana kemampuan untuk menggenerate kesejahteraan itu dapat muncul? Dari sebuah
proses pembentukan pola pikir yang berada dalam bingkai hidayah, the ultimate knowledge about the source, yang bersifat eksploratif produktif. Apa itu? Sebuah proses yang
ditandai dengan aktivitas pencarian yang berlangsung terus menerus terhadap hakikat
Allah disertai dengan kontribusi positif di tataran aplikatif, sehingga dalam konsep ini
kesejahteraan adalah implikasi dari upaya penegakan akidah. Keselamatan adalah bagian
yang tak terpisahkan dari upaya untuk mencari dan memurnikan ketauhidan. Maka dalam
bagian berikut dari tulisan ini akan dikupas juga tentang shalat dan zakat yang dinyatakan
Allah Swt. dapat “meluruskan” manusia.
Bila kita mulai mengkaji surah ini maka kata kunci yang paling menarik untuk dicermati
adalah ‘Alaq, yang secara semantik berasal dari sumber kata ‘alaqah, memiliki arti
segumpal darah kental yang menempel di dinding rahim. Pola pikir generik yang dapat
dikembangkan dari sini adalah bahwa setiap proses penciptaan, termasuk manusia yang
sempurna (taqwîm) dan diperlengkapi dengan ranah jasadiyah (fisik) dengan desain
terbaik, dihembuskan Ruh sebagai jembatan transdimensional antara dimensi wadag
dengan dimensi spiritual yang metafisis, dan dikaruniai kemampuan mengurai tanda
dalam setiap aktivitas interaksinya dengan elemen makhluk Allah lainnya dalam runag
hidupnya (QS Al-Sajdah [32]: 9), senantiasa memiliki ciri keterukuran, proporsionalitas,
dan terkendali. Ketiga ciri itu menyatu dalam konsep operasional fungsional. Setelah
diciptakan secara terukur, proporsional, dan serba terkontrol (tidak melampaui batas),
maka tercipta keharmonisan fungsi, semua ciptaan Allah Swt. memiliki fungsi-fungsi
spesifik, maka premis bahwa “tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia” terbukti mutlak
kebenarannya. Apabila kita tiba pada ranah fungsional, maka akan ada pertanyaan
besar yang kemudian mengikuti, berfungsi sebagai apa? Dan mengapa? Setiap fungsi
elemen tentulah terkait dengan jejaring besar fungsional, tidak hanya global ataupun
mondial (sebumi-sedunia) melainkan juga se-Alam semesta yang bahkan kita tidak
pernah tahu batas terluarnya.
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Surah Al-Qadr

Nama Surah
Al-Qadr mengandung makna agung atau mulia. Dinamakan demikian
karena sesuai dengan sifat malam itu, yakni malam di waktu Al-Quran
diturunkan. Nama ini terdapat pada ayat pertama surah tersebut.
Al-Qadr termasuk surah Makkiyyah karena berisi informasi tentang
sejarah turunnya Al-Quran, dan keutamaan Lailat Al-Qadr dibanding dengan
malam-malam lainnya dalam satu bulan Ramadhan. Pada malam itu, para
malaikat turun ke bumi (demikian pula malaikat Jibril) membawa cahaya
kehidupan, berbagai keutamaan, berkah, dan seluruh kebajikan untuk
hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Allah yang Maha
Rahman dan Rahim akan melimpahkan anugerah kepada hamba-Nya sesuai
dengan kehendak-Nya.
Latar dan Konteks
Apa makna turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadr? Al-Quran
diturunkan secara bertahap selama kurang lebih duapuluh dua tahun, atau
duapuluh tiga tahun. Al-Zarqani (I, 1988: 51-52) menghitung masa turunnya
Al-Quran secara rinci. Pada periode Mekah, Al-Quran diturunkan selama 12
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tahun 5 bulan 13 hari. Pada periode Madinah, diturunkan selama 9 tahun 9
bulan 9 hari. Total keseluruhan turunnya Al-Quran ialah 22 tahun 2 bulan 22
hari.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 331) memberi jawaban. Turunnya Al-Quran pada
malam Al-Qadr adalah awal turunnya Al-Quran. Rasulullah mulai diangkat
menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadhan. Lailat Al-Qadr itu terjadi
pada bulan Ramadhan. Hal itu didasarkan pada argumen, sebagai berikut:
(1)

Firman Allah pada awal Surah Al-Qadr, yang artinya:
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam
kemuliaan. (QS Al-Qadr [97]: 1)
Di Indonesia malam kemuliaan dikenal dengan malam Lailat Al-Qadr,
yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, dan kebesaran dikarenakan
pada malam itu, Al-Quran mulai diturunkan.

(2)

Surah Al-Dukhân [44] : 1-6, artinya:
(1) Hâ mîm; (2) Demi Kitab (Al-Quran) yang menjelaskan sesungguhnya
Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan
sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan; (3) Pada malam
itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah; (4) (Yaitu) urusan
yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus
rasul-rasul; (5) Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dia-lah
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Hâ mîm ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian
surah-surah Al-Quran seperti: Alîf lâm mîm, Alîf râ mîm, dan Alîf lâm
mîm shâd. Ada sementara ahli tafsir yang menyerahkan pengertiannya
kepada Allah. Mereka memandang ayat-ayat ini termasuk mutasyâbihât.1
Ada yang menafsirkannya, sebagai “nama surah”. Ada pula yang
berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik
perhatian para pendengar agar memerhatikan Al-Quran dan
mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa
Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Hal ini menegaskan bahwa
Al-Quran diturunkan Allah, bukan dibuat Muhammad Saw. Manusia
tidak dapat membuat kitab semacam Al-Quran itu.
Malam yang diberkahi ialah malam Al-Quran pertama kali diturunkan.
Di Indonesia, umumnya dianggap jatuh pada tanggal 17 Ramadhan.
Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang
berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti: hidup, mati, rezeki,
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baik, buruk, dan sebagainya.
(3)

Firman Allah Surah Al-Baqarah [2]: 185, artinya:
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan
pembeda (antara yang hak dan yang batil). (QS Al-Baqarah [2]: 185)
Ayat ini, menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991: 331), mengandung arti bahwa
awal turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadhan. Surah Al-Anfâl
(6) ayat 41 tidak mengandung arti turunnya Al-Quran, tetapi hanya
mengingatkan kaum Mukminin tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan
hukum perang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada 17
Ramadhan. Perang Badar disebut yaum furqân, karena pada hari itu
dibedakan antara kebenaran dan kebatilan.
Terhadap ayat-ayat yang sama, Al-Maraghi (t.t., X: 207) berkomentar
bahwa ayat yang terdapat pada Surah Al-Qadr secara jelas
menerangkan bahwa turunnya Al-Quran terjadi pada malam Al-Qadr.
Ayat-ayat pada Surah Al-Dukhân menegaskan dan menguatkan bahwa
turunnya Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Surah AlBaqarah menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada bulan
Ramadhan. Ayat yang terdapat pada Surah Al-Anfâl menunjukkan bahwa
turunnya Al-Quran kepada Rasulullah terjadi pada hari yang sama dengan
terjadinya pertempuran antara kaum kafir dan Mukminin di medan
Badar. Melalui peperangan itu, Allah memisahkan antara yang hak
dengan yang batil, dan memberi kemenangan kepada pasukan Allah
(hizb Allâh) atas pasukan setan. Oleh karena itu, jelas bahwa malam
itu adalah malam Jumat, tanggal 17 Ramadhan. Muhammad Ali AlShabuni dalam bukunya Al-Thibyân fî ‘Ulûm Al-Qurân (1985: 31-32),
menerangkan dua tahapan turunnya Al-Quran, yakni:
Pertama, turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfûzh ke
langit dunia pada lailat al-qadr. Malam itu juga disebut sebagai malam
yang penuh berkah dibanding dengan malam-malam lainnya sepanjang
masa.
Tiga ayat di atas, menurut pendapatnya, menunjukkan bahwa Al-Quran
diturunkan pada satu malam. Malam itu disifati sebagai malam yang
penuh berkah dan juga disebut lailat al-qadr yang terjadi pada salah
satu malam di bulan Ramadhan.
Kedua, turunnya Al-Quran dari langit dunia (bait al’izzah) secara bertahap
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yang memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Adapun mulai
diturunkannya kepada Nabi, menurut pendapat Al-Shabuni (1985: 1213), adalah tanggal 17 Ramadhan ketika Rasul menginjak usia 41 tahun
ber-tahannuts (beribadah) di goa Hira, Jibril tiba-tiba turun membawa
wahyu. Dia mendekap tubuh Rasulullah sambil berkata, “Iqra` (bacalah)”
Beliau menjawab, “Saya tidak bisa membaca.”
Hal itu dilakukan Jibril sampai tiga kali. Pada dekapan yang ketiga inilah
akhirnya Jibril mewahyukan 5 ayat, pada Surah Al-‘Alaq:
(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan;
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah,
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia)
dengan perantaraan kalam; (5) Dia mengajarkan manusia apa yang
tidak diketahui. (QS Al-’Alaq [96]: 1-5)
Maksudnya, Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

Permulaan Turunnya Al-Quran (Ayat 1-5)

   
             
            
        
(1) Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam
kemuliaan; (2) Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? (3) Malam
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan; (4) Pada malam itu, turun
malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur
segala urusan; (5) Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.
(QS Al-Qadr [97]: 1-5)
Menurut riwayat Al-Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Jarir, yang bersumber
dari Hasan ibnu Ali, lailat al-qadr lebih baik dari seribu bulan. Turunnya surah
ini disebabkan keburukan pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung
selama seribu bulan. Akan tetapi, demikian komentar Al-Zuhaili (XXX, 1991:
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333), riwayat ini aneh dan menyimpang dari kebenaran (munkar).
Komentar Al-Zuhaili ini benar. Riwayat ini dinilai menyimpang, karena
tidak mungkin ada surah/ayat turun setelah Nabi Saw. wafat. Hasan
menceritakan keburukan pemerintahan Bani Umayyah sebagai statement
politis. Ia adalah putra Ali Ibnu Abu Thalib yang dijatuhkan Mu’awiyah Ibnu
Abu Sufyan, pendiri Dinasti Bani Umayyah. Ia, sebagai penerus ayahnya, tidak
berkutik dalam menghadapi Dinasti Bani Umayyah yang baru berdiri.
Wahidi, dalam kitabnya Asbâb Al-Nuzûl (t.t.: 303-304), meriwayatkan
(dari Abu Bakar Al-Tamimi, dari Abdullah Ibnu Habbab, dari Abu Yahya Razi,
dari Isma’il Askari, dari Yahya Ibnu Abu Zaidah, dari Muslim, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid) Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani
Israil yang berjuang dengan pedang di jalan Allah selama seribu bulan.
Orang-orang Muslim yang mendengar cerita itu terkagum-kagum. Allah
kemudian mewahyukan Surah Al-Qadr, dan Rasul bersabda, “Itu lebih baik
daripada orang yang berjuang dengan pedang selama seribu bulan.”
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang adanya seorang
keturunan Israil (Bani Israil) yang mengerjakan salat malam sampai subuh,
kemudian berperang di jalan Allah siang harinya sampai sore hari. Dia
melakukan hal itu selama seribu bulan. Setelah Allah menurunkan Surah AlQadr, terutama ayat 3, Rasul menegaskan bahwa hal itu lebih baik daripada
perbuatan laki-laki itu (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 333).
Substansi
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 333-334) menafsirkan bahwa Allah mulai
menurunkan Al-Quran pada malam al-qadr, yakni malam yang penuh berkah,
seperti difirmankan Allah pada Surah Al-Dukhân (44): 3, yakni pada bulan
Ramadhan yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2): 185. Setelah itu,
Al-Quran diturunkan secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun, sesuai
dengan kebutuhan umat dan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat,
sebagai penjelasan hukum Ilahi bagi masyarakat.
Al-Zamakhsyari (III, 2003: 351) menerangkan bahwa keagungan AlQuran itu bisa dilihat atas tiga sisi:
(1)
Penurunan Al-Quran disandarkan kepada-Nya (yang menurunkan adalah
Allah).
(2)
Pada ayat itu, Allah menggunakan kata ganti (dhamîr) untuk diri-Nya,
bukan salah satu dari asma-Nya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap
Al-Quran itu sendiri.
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Lebih tinggi dari ketentuan waktu diturunkannya Al-Quran itu.

Al-Maraghi (X, t.t.: 208) menerangkan panjang lebar terhadap ayat 1
Surah Al-Qadr ini. Walaupun sebagian dikutip Al-Zuhaili, namun ada hal penting
yang luput dari perhatian, yakni kritik sosial yang realistis, yang terjadi pada
zamannya. Dia mengatakan, umat manusia dalam kehidupannya selalu
berkembang dan mengalami pasang surut. Hal ini memacu umat manusia untuk
terus berkreasi menciptakan aturan perundang-undangan aktual yang dapat
diterapkan. Namun, aturan-aturan tersebut selalu mempunyai kekurangan.
Bahkan, kadang-kadang menjadi usang dan tidak bisa diberlakukan. Oleh karena
itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat manusia yang
bersifat abadi dan tak pernah ketinggalan zaman.
Al-Quran, jika dibandingkan dengan aturan lain, memiliki perbedaan
yang sangat jauh. Aturan perundang-undangan produk manusia, pada
umumnya, kering dari nuansa ruhaniah, Al-Quran sebagai petunjuk hidup
manusia, mengatur masalah duniawi dan ukhrawi, jasmaniyah dan ruhaniah,
dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia dunia dan
akhirat (lihat doa yang termaktub pada Surah Al-Baqarah [2]: 201).
Dalam menafsirkan ayat 2 dan 3 Surah Al-Qadr, Al-Maraghi (X, t.t.:
208-209) menilai malam yang bersinar dipenuhi cahaya petunjuk itu yang
menjadi pembuka syariat yang baru untuk kebaikan kehidupan manusia. Saat
itu, ditancapkan fondasi agama terakhir yang sesuai dengan perkembangan
zaman di mana pun di dunia. Maka, turunnya Al-Quran ini lebih baik dari
seribu bulan yang dilewatkan manusia dengan kegelapan keyakinan dan
budaya kemusyrikan atau paganisme yang irasional.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 334) menambahkan bahwa kemuliaan malam
al-qadr itu diilustrasikan dengan “beramal satu malam nilainya lebih baik
daripada beramal selama seribu bulan.”
Dalam menerangkan keutamaan lailat al-qadr, ia mengutip dua hadis
sebagai berikut:
Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai` dari Abu
Hurairah:
Ketika bulan Ramadhan datang, Rasulullah Saw. bersabda, telah datang kepada
kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian
berpuasa, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setansetan diborgol. Di dalamnya, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada
seribu bulan. Maka, barang siapa yang tidak melewatkannya dengan kebaikan,
tidak akan memperoleh keutamaannya.
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Kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu
Hurairah, yang menceritakan Rasul bersabda:
Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Al-Qadr dengan dasar iman
dan berniat mencari keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang
telah lalu.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 335), dalam menafsirkan ayat 4, menerangkan
bahwa para malaikat dan termasuk Jibril, pada malam itu, turun ke bumi
untuk mengurus segala urusan. Pada malam itu, ditentukan takdirnya. Mereka
melaksanakan perintah itu atas izin Allah. Hal ini didasarkan firman Allah,
yang artinya:
Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. KepunyaanNya-lah, apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang
kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.
(QS Maryam [19]: 64)
Penyebutan Jibril, secara khusus pada ayat itu, menunjukkan
kemuliaannya, dan malaikat menyaksikan aneka ragam ketaatan yang tidak
dijumpai pada makhluk langit. Mereka mendengar suara-suara istighfar umat
manusia yang lebih disukai Allah dibanding dengan tasbihnya para penghuni
langit. Mereka berkata, “Mari kita dengarkan suara-suara yang lebih disukai
Allah daripada tasbih kita.”
Barangkali, ketaatan di malam itu sangat istimewa. Para malaikat
sangat menginginkan bertambahnya pahala, seperti orang-orang Islam pergi
ke Mekah untuk beribadah agar mendapat pahala yang lebih besar karena
kemuliaan tanah Haram itu.
Al-Maraghi (XXX, t.t.: 209), seperti gurunya, Muhammad Abduh,
berkomentar bahwa turunnya malaikat ke bumi adalah urusan Allah. Kita
tidak perlu membahas keadaannya atau hakikatnya. Bagi kita cukup
mengimaninya, tanpa harus meneliti rincian dan rahasia-rahasianya.
Pengetahuan seorang ilmuwan tentang sesuatu sesuai dengan profesinya itu
hanyalah setitik ilmu yang mereka kuasai, bukan meliputi seluruh ilmu. Firman
Allah Surah Al-Isrâ` (17): 85, yang artinya:
Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk
urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja.
Al-Maraghi melanjutkan, “Malam itu adalah hari raya bagi kaum Muslimin
karena turunnya Al-Quran, dan malam tasyakkur atas kebaikan dan kenikmatan,
yang dibarengi dengan para malaikat yang merasakan keagungannya dan
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membuktikan keutamaan manusia yang dipercaya Allah sebagai khalifah di
bumi.”
Terhadap ayat yang terakhir (5), Al-Maraghi mengatakan bahwa malam
itu penuh dengan kebaikan karena turunnya para malaikat, malam yang
disaksikan malaikat Allah yang Maha Pengasih, seluruh malam dipenuhi
kedamaian dan keselamatan, sepanjang malam penuh kebaikan dan barakah.
Pada malam itu, Allah menghilangkan kegundahan Nabi-Nya, dan membuka
pintu hidayah baginya.
Ibnu Katsir (XXX, t.t.: 531) menambahkan, para malaikat mendoakan
selamat bagi seluruh ahli masjid sampai dengan terbitnya fajar. Dia pun
menambahkan bahwa malam itu adalah malam yang ke-27. Hal ini berdasarkan
riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasul bersabda,”Malam
itu adalah malam ke-27, dan para malaikat ketika itu berada di bumi yang
jumlahnya melebihi bilangan pasir (sangat banyak).”
Walaupun terjadi kontroversi tentang ketentuan malam al-qadr, namun
yang jelas Rasul meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya pada sepuluh
hari terakhir pada bulan Ramadhan (Ibnu Katsir, t.t.: 351). Wallahu a’lam.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)
(3)

(4)

Awal turunnya Al-Quran adalah pada lailat al-qadr yang terjadi pada
suatu malam di bulan Ramadhan.
Lailat al-qadr adalah malam yang agung dan beramal baik pada malam
itu, nilainya lebih baik daripada seribu bulan.
Malaikat, termasuk malaikat Jibril, pada malam itu turun ke bumi dari
Sidrat al-Muntahâ. Mereka mengaminkan doa-doa manusia sampai fajar
dan menentukan takdir di bumi atas izin Allah.
Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah Ibnu Al-Shamit
bahwa Rasul bersabda, lailat al-qadr adalah pada malam-malam ganjil
akhir Ramadhan; yakni malam ke 21, 23, 25, 27, dan 29.”
***
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Catatan Akhir
1

Sesungguhnya kata Al-Quran itu dari kata Qora‘a (membaca) dan sebagai kata pertama
yang digunakan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi di Goa Hira sebagai isyarat
tentang pentingnya kedudukan membaca yang berfungsi sebagai sarana ilmu dan rahasia
kemajuan serta peningkatan dalam kehidupan. Dan mukjizat Nabi adalah Al-Quran yang
dibaca oleh umat Islam pada masa hidupnya dan yang akan selalu dibaca setelah
kepergiannya oleh beribu-ibu mualaf yang tidak terhitung jumlahnya sampai hari kiamat.
Tetapi mukjizatnya itu bukan merupakan mukjizat fisik yang bersifat empiris seperti halnya
mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, padahal beliau pernah didesak oleh kaumnya
untuk mendatangkan mukjizat yang bersifat empiris, sehingga mereka mau mengimani
risalahnya, yang kemudian Al-Quran menceritakan hal itu kepada kita dalam firman Allah
Swt. dalam QS Al-Isrâ` (17): 90-92.
(90) dan mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu
memancarkan mata air dan bumi untuk kami; (91) Atau kamu mempunyai sebuah kebun
korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya;
(92) Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan
atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami.
Sebagai jawaban terhadap tantangan ini Rasul mengatakan perintah Allah, “Mahasuci
Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul” dan ini merupakan
jawaban yang tidak mampu dijawab secara benar dan jujur di hadapan kekeras-kepalaan
orang-orang yang menuntut bukti-bukti fisik.
Sesungguhnya rahasia yang dikandung dalam eksistensi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi
yang terbesar adalah jelas karena ia mengandung mukjizat maknawi yang suci, yang
memiliki rahasia-rahasia spiritual yang berhubungan dengan alam atas; karena ia
mengandung suatu i lmu pengetahuan dan pancaran-pancaran Il ahi yah yang
menjadikannya sebagai gudang ketuhanan yang kekal sepanjang zaman. Juga karena ia
memiliki enternalitas dan dinamika maknawi dan ruhani selama lisan-lisan manusia masih
membaca ayat-ayatnya dan kalbu-kalbu masih khusuk ketika mendengarnya serta kulitkulit dan anggota-anggota badan melembut ketika merasakannya. Kehendak (iradah)
Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui tidak berkenan untuk menjadikan
mukjizat Nabi sebagai mukjizat material-inderawi seperti hanya mukjizat-mikjizat NabiNabi sebelumnya ketika tampak mencolok kemudian menghilang karena mukjizat-mukjizat
itu hidup dalam ingatan manusia hanya bersamaan dengan waktu hidupnya nabi-nabi
yang membawanya saja. Tetapi, sebenarnya Allah menghendaki agar mukjizatnya itu
berupa Al-Quran yang kekal sepanjang zaman, abadi sebagai mukjijat yang hidup setelah
beliau wafat sampai Allah mewariskan bumi ini dan orang-orang yang menghuninya. Hal
ini dikarenakan ia adalah risalah pamungkas yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia
dan setelahnya tidak ada risalah-risalah dan mukjizat-mukjizat lain. Cukuplah sebagai
bukti yang menunjukkan superioritasnya ialah sesungguhnya ia menghimpun dan memuat
segala akidah-akidah yang hak yang paling benar, prinsip-prinsip yang lurus yang paling
luhur, metode-metode yang paling super demi kebaikan dan perbaikan serta kemenangan,
serta ibadah-ibadah yang paling murni yang secara teoretis dan praktis mengantarkan
kepada keridaan Allah Swt. dan kebahagiaan dunia-akhirat yang dibutuhkan oleh
kemanusiaan (Sisi Mulia Al-Quran).
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Surah Al-Bayyinah

Nama Surah
Pada masa sebelum Al-Quran diturunkan, sudah sewajarnya manusia
tetap berada dalam petunjuk Allah Swt. Allah tidak pernah membiarkan manusia
di dunia ini tanpa pedoman dan peraturan yang diciptakan-Nya melalui Rasul
(utusan-Nya) yang disebut wahyu. Wahyu tersebut mungkin tertulis, seperti
tercantum dalam shuhuf dan mungkin tidak tertulis.
Dalam konteks studi kewahyuan, ada yang disebut matlû (dibacakan
langsung) dan ghair matlû (tidak dibacakan). Wahyu yang diturunkan kepada
Rasul terakhir Muhammad Saw. yang terdiri atas dua jenis ini, kemudian
bernama Al-Quran (matlû) dan hadis (ghairu matlû). Wahyu yang matlû
tersebut berisi bayân atau bayyinah (penjelasan), mengenai kehidupan
manusia di dunia agar mereka selamat di dunia ini dan di akhirat kelak.
Wahyu yang ghair matlû, yang disebut hadis Nabi, merupakan bayân
(penjelasan) terhadap Al-Quran (matlû).
Surah ini dinamakan Al-Bayyinah karena merupakan penjelasan dan
penerangan terhadap sesuatu yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian,
samar (musytabihât) terhadap manusia saat itu tentang wahyu yang
diturunkan kepada para rasul terdahulu. Mereka telah membawa pesanpesan dan tugas-tugas risalah dalam kitabnya masing-masing. Al-Shuhuf al-
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A’lâ seperti dalam shuhuf Ibrahim, shuhuf Musa yang disebut Taurat, dan
sekarang shuhuf Muhammad Saw. yang disebut Al-Quran. Maka, atas dasar
itu, Al-Quran disebut mushhaf. Shuhuf Musa yang disebut Taurat sebagai
pegangan kaum Yahudi dan Nasrani di samping Injil. Shuhuf (jamak shahifah,
yang berarti lembaran kitab suci) berisi pedoman menuju jalan yang lurus
dan suci karena turun dari Yang Maha Suci.
Sebagian ulama berpendapat bahwa Surah Al-Bayyinah merupakan
surah Makkiyyah (diturunkan di Mekah). Diturunkan setelah ayat-ayat pada
Surah Al-Thalâq. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Surah Al-Bayyinah
adalah masuk deretan surah Madaniyyah (diturunkan di Madinah). Dari segi
riwayat, sangat kuat indikasi sebagai surah Madaniyyah. Pendapat kedua ini
di samping didasarkan kepada riwayat, juga didukung isinya yang berbicara
tentang keadaan orang kafir, baik ahli kitab dan musyrikin, sedangkan
pembicaraan mengenai ahli kitab dan musyrikin umumnya terdapat pada
surah Madaniyyah.
Sayyid Quthub (XXX, t.t.: 315-316)mempertegas bahwa kandungan
Surah Al-Bayyinah tentang zakat dan Ahli kitab tidak dapat dianggap sebagai
indikasi yang menutup kemungkinan surah ini sebagai surah Makkiyyah. Karena,
penyebutan ahli kitab juga terdapat dalam beberapa surah Makkiyyah yang
pendek. Selain itu, di Mekah sendiri memang ada sebagian orang ahli kitab
yang beriman dan ada pula sebagian yang tidak beriman. Sebagaimana halnya
bahwa kaum Nasrani Najran datang kepada Rasulullah Muhammad Saw. di
Mekah, kemudian mereka beriman. Penyebutan zakat juga terdapat dalam
surah-surah Makkiyyah.
Al-Zuhaili; (XXX, 1991: 339) menginformasikan bahwa surah ini dinamakan
Surah Al-Bayyinah, sebagaimana nama itu termaktub dalam ayat pertamanya.
Sebelum datangnya Al-Bayyinah (penjelasan) tentang keyakinan yang benar,
mereka Ahli kitab maupun kaum musyrikin sering berbantah-bantahan dan
berdebat tentang keyakinan. Masing-masing mengaku bahwa keyakinannya
yang benar. Maka dengan turunnya Surah Al-Bayyinah yang dibawakan
Rasulullah Saw. dan hujjah (argumen) yang terkandung secara jelas di
dalamnya, keyakinan yang mereka perdebatkan itu tak lain adalah kekufuran/
penolakan dari yang hak. Surah ini juga sering disebut dengan nama Surah
Lam Yakun.
Latar dan Konteks
Al-Zuhaili menjelaskan bahwa diturunkannya surah ini seolah-olah
menjadi hujjah yang nyata terhadap surah sebelumnya. Allah Swt. berfirman,
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Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam
kemuliaan. (QS Al-Qadr [97]: 1)
Dikatakan, “Tidakah diturunkan Al-Quran?”, atau, “Tidakkah orangorang kafir meninggalkan kekufurannya, sehingga datang kepada mereka AlBayyinah, sebagai hujjah kebenaran Al-Quran.
Imam Ahmad dari Malik Ibnu Amr Ibnu Tsabit Al-Anshari meriwayatkan.
Ketika turun Surah Al-Bayyinah, Jibril berkata: “Wahai Rasulullah,
sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakannya (Surah AlBayyinah) kepada Ubay (maksudnya Ubay Ibnu Ka’ab).”
Nabi Saw. berkata kepada Ubay, “Sesungguhnya Jibril menyuruhku
membacakan surah ini (Al-Bayyinah) kepadamu.”
Ubay menjawab, “Engkau telah memperingatkanku untuk kebaikan
wahai Rasullullah.”
“Ya,” kata Rasulullah.
Maka, menangislah Ubay Ibnu Ka’ab.
Substansi
Menurut Al-Zuhaili, surah ini (sebagai surah Madaniyyah) membicarakan
tentang tiga perkara, yakni:
(1)
Penjelasan tentang hubungan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan
kaum musyrikin dengan risalah Nabi Muhammad Saw., tentang pendirian
mereka dalam kekufuran, dan sebab-sebab mereka meninggalkan
kekufuran (QS Al-Bayyinah [98]: 1-4).
(2)
Nabi Muhammad Saw. datang (disebut sebagai Al-Bayyinah), sifatsifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenali dalam kitabkitab terdahulu, dan membawa ajaran syariah dan akidah yang benar,
yaitu ikhlas dalam beribadah dan hanya untuk Allah ‘Azza wa Jalla
(QS Al-Bayyinah [98]: 5).
(3)
Pernyataan terakhir terhadap orang-orang kafir, orang-orang berbuat
dosa dan celaka: mereka adalah seburuk-buruk makhluk; serta orangorang beriman dan bertakwa: mereka adalah sebaik-baik makhluk (QS
Al-Bayyinah: 6-8) (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 339-340).
Tidak ada Tugas Agama tanpa Perintah (Ayat1-5)
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(1) Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan
bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang
kepada mereka bukti yang nyata; (2) (yaitu) seorang Rasul dari Allah
(Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (AlQuran); (3) Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus 1; (4) Dan tidaklah
berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab (kepada mereka)
melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata; (5) Padahal
mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus 2, dan supaya
mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah
agama yang lurus. (QS Al-Bayyinah [98]: 1-5)
Penjelasan Ayat
Allah Swt. mengutus Muhammad Saw. sebagai utusan untuk alam
semesta; golongan manusia, jin, dan untuk semua umat dan golongan pada
zamannya ketika itu, dan pada zaman yang akan datang. Setiap penganut
agama terdahulu sampai ahli kitab dan kaum musyrikin, mereka telah sesat
dari agama yang benar (Islam). Firman Allah Swt.,

          
 
Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan
bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang
kepada mereka bukti nyata. (QS Al-Bayyinah 98:1)
Orang-orang yang membantah risalah Muhammad Saw. dan
mengingkari kenabiannya, mereka adalah kalangan ahli kitab dan kaum
musyrikin Mekah, penyembah patung dan atau berhala dan yang lainnya,
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tidak akan pernah meninggalkan atau akan senantiasa menetap pada
keyakinan. Hal ini membuat mereka berada pada kekufuran, sebelum datang
hujjah (argumen) yang jelas, yakni Rasulullah Saw. dengan membawa AlQuran Al-Karim.
Kalimat kafarû, menurut bahasa, berarti mereka menutup. Karena itu,
menutup dosa dan atau menghapusnya disebut kifarat. Perkataan kuffâr ada
kalanya berarti “para petani yang menutup biji-bijian dengan tanah”. Tetapi
seringkali juga berarti kâfir yang berarti menolak agama Islam, disebabkan
hatinya tertutup. Kâfir terdiri atas ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani serta
kaum musyrik penyembah berhala. Al-Quran membedakan dua jenis kafir ini
karena berhubungan dengan implikasi hukum yang berbeda.
Kata ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah;
mereka memiliki kitab suci. Secara khusus, istilah ahli kitab3 dipakai untuk
menyebut para penganut agama sebelum datangnya agama Islam. Musyrikîna
adalah penyembah autsân (patung-patung) dan ashnâm (berhala-berhala).
Munfakkîna, yang berarti mereka ahli kitab dan kaum musyrikin, yakni
tidak akan meninggalkan kekufuran atau akan selalu berada pada agama
atau keyakinannya. Al-Bayyinah artinya hujjah (argumen) yang jelas, yang
membedakan antara hak dan batil. Bayyinah diambil dari kata bayân, yang
berarti adalah Rasulullah Muhammad Saw. Dalam Al-Quran, banyak kata
bayyinah; jumlahnya sekitar 19 kata dalam berbagai surah. Kebanyakan
dapat diartikan dengan penjelasan.
Allah Taala memberitakan keadaan orang-orang kafir, yang senantiasa
berada dalam kekufuran dan kemusyrikan terhadap Allah Swt. sebelum datang
Al-Bayyinah: yaitu Rasulullah Muhammad Saw. dan Al-Quran Al-Karim.
Keduanya akan menunjukkan dan menjelaskan mereka dari kesesatan dan
kebodohan menuju kepada keimanan atau akidah yang benar.
Sejalan dengan penjelasan di atas, Sayyid Quthub (XXX, 2001: 316)
menginformasikan, “Mereka tidak akan meninggalkan dan berpindah dari
kekafiran yang mereka peluk ini kecuali dengan adanya bukti nyata, jelas, dan
yang membedakan antara hak dan batil”.
Selanjutnya, Allah menjelaskan tentang Al-Bayyinah:

      
(Yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaranlembaran yang disucikan (Al-Quran). (QS Al-Bayyinah [98] :2)
Kata shuhufan muthahharah merupakan jamak dari shahîfah, yang
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diartikan lembaran kitab suci yang diterima para Rasul untuk dibaca sahabatsahabatnya atau umatnya secara keseluruhan. Dalam kitab itu, tidak ada
kebatilan, kepalsuan, dan kesesatan. Sementara itu, kata shuhuf ada sekitar
9 kata. Ini berarti kitab yang diturunkan kepada para Rasul, contohnya Shuhuf
Ibrahim dan Musa, dan ada yang bermakna catatan amal, contohnya shuhufan
munasysyarah, di akhirat (Lihat Al-Muddatstsir [74] :52). Dengan demikian,
Al-Bayyinah adalah Muhammad Saw. yang diutus untuk memberi rahmat
kepada seisi alam, yang membacakan dan menyampaikan Al-Quran kepada
mereka sebagai tanggung jawabnya. Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. dan
suci adanya dari segala dusta (kebohongan), syubhat (keragu-raguan), dan
kekufuran.
Firman Allah,

   
Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 3)
Kandungan Al-Quran adalah hak, baik ayat-ayatnya, maupun aturan
atau hukum yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan Al-Quran merupakan
kitab hikmah yang tinggi keberadaannya, dan berkualitas, yang akan
meluruskan dan menjelaskan kepada ahli kitab dan kaum musyrikin dari keraguraguan terhadap urusan agama.
Allah berfirman,

              
Yang tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun
dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha
Terpuji. (QS Fushshilat [41]: 42)
Pada ayat lain, Allah berfirman, yang artinya:
(1) Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya AlKitab (Al-Quran) dan dia tidak mengadakan kebengkokan 4 di dalamnya; (2)
sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat
pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang
beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat
pembalasan yang baik. (QS Al-Kahfi [18]: 1-2)
Allah Swt. berfirman,
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Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab (kepada
mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. (QS AlBayyinah [98]: 4)
Maksudnya, janganlah Nabi Muhammad Saw. berkeluh-kesah melihat
ahli kitab terpecah belah disebabkan berbeda faham keagamaan. Perpecahan
dan perselisihan mereka tidak akan dapat menyelesaikan urusan yang syubhat
(sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti) yang sedang
mereka perselisihkan. Untuk itu, diturunkan agama yang hak (Islam) yang
dibawa Rasulullah Saw. sebagai al-bayyinah, dengan sifat-sifat yang termaktub
dalam kitab-kitab terdahulu, yang telah mereka ketahui dan fahami. Ketika
Allah Swt. mengutus Muhammad Saw., perpecahan dan perselisihan faham
agama al-haq itu membuat sebagian mereka ada yang beriman, dan sebagian
yang lain masih tetap dalam kekufuran. Mereka yang beriman berada di bawah
satu kesatuan pada jalan yang satu, mengikuti agama Allah, dan sekaligus
sebagai pengikut Rasulullah Saw., sebagai utusan Allah Swt.
Senada dengan ayat di atas, Allah Swt. berfirman, yang artinya:
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih
sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orangorang yang mendapat siksa yang berat. (QS Âli Imrân [3]: 105)
Mereka tetap dalam kesulitan dan kesempitan, walau telah diperingatkan
Allah, dalam ayat yang lain, … yaitu agar orang yang binasa itu binasanya
dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan
keterangan yang nyata (pula) 5 (QS Al-Anfâl [8]: 42).
Al-Quran mencela ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang berpaling dari
Rasulullah Muhammad Saw. dan Al-Quran,

          
      
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus,
dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian
itulah agama yang lurus. (QS Al-Bayyinah [98]: 5)
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Perpecahan dan perselisihan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) mestinya
tidak perlu terjadi. Secara substansial, ajaran para Rasul Allah itu tidak
berbeda: ajaran yang mudah dan ringan menuju kepada Allah Yang Esa. Para
penganut agama itu hanya diperintahkan beribadah kepada Allah dengan penuh
keikhlasan. Tidak melakukan syirik kepada-Nya, tidak condong kepada agama
batil, tetapi menuju kepada agama yang lurus, yakni agama Islam. Taat kepada
kebenaran, mendirikan shalat kepada Zat Allah yang telah diatur waktunya;
taat mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya dalam rangka
membersihkan jiwa pada waktunya.6 Dengan demikian, tugas Rasulullah
Muhammad Saw. adalah sama dengan tugas para Rasul terdahulu. Sistemnya
mengikuti millah Ibrahim a.s., menuju kepada agama tauhid dan ikhlas
beribadah hanya kepada Allah. Kata mukhlishîn, dari kata ikhlâs berarti murni.
Mukhlishîn berarti mereka yang ibadahnya hanya kepada Allah, tidak dicampuri
ibadah kepada selain-Nya. Ini penting. Pada waktu itu, baik kaum musyrikin
maupun ahli kitab melakukan ibadah kepada Allah tidak dilakukan dengan
kemurnian. Mereka beribadah dengan menggunakan wasilah (mediator)
berupa autsân (patung), ashnâm (berhala), dan sejenisnya.
Kata hunafâ` artinya “condong kepada kebenaran”. Maksudnya, adalah
mereka yang lurus konsisten terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim
a.s. dan Nabi Muhammad Saw. Firman Allah Swt. yang artinya:
Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim
seorang yang hanîf dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Tuhan.” (QS Al-Nahl [16]: 123)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Telaah Surah Al-Bayyinah [98]: 1-5 mengandung bahan renungan:
Pengutusan Rasulullah Muhammad Saw. merupakan kebutuhan
mendesak untuk mengubah persepsi salah dan menyesatkan, serta
perselisihan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari kalangan
ahli kitab. Mereka tidak akan dapat beralih dari hal ini tanpa diutusnya
Rasul (QS Al-Bayyinah [98]: 1-3).
Ahli kitab tidak berselisih dalam persoalan agama. Mereka berselisih
setelah datangnya pengetahuan dan keterangan kepada mereka (QS
Al-Bayyinah [98]: 4).
Agama itu pada asalnya satu, dan kaidah-kaidahnya sederhana
(mudah) dan jelas. Kaidah-kaidahnya tidak menyeru kepada
perpecahan dan perselisihan mengenai akidah dan tabiatnya yang
lapang dan mudah (QS Al-Bayyinah [98]: 5).
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Orang-orang kafir, setelah diturunkan keterangan kepada mereka,
menjadi makhluk yang seburuk-buruknya; ahli kitab sekaligus
dibedakan dengan kaum Musyrikin (QS Al-Bayyinah [98]: 6).
Kedatangan Muhammad Saw. sebagai utusan Allah Taala yang
memerankan sebagai bayyinah terhadap orang-orang kafir, baik ahli
kitab maupun musyrik, mestinya diikuti. Mereka sulit mencari kebenaran
hakiki tanpa Rasul terakhir ini. Bukti kerasulan adalah Al-Quran yang
berisikan akidah dan ibadah yang sejalan dengan ajaran para Rasul
sebelumnya yang menjalankan agama dengan ikhlas. Kedatangan rasul
terakhir bertugas memberi bimbingan dan menunjukkan manusia ke
jalan yang benar. Maka, jika tidak diikuti, mereka tidak dapat menggugat
di hari akhirat.

Ancaman dan Janji (Ayat 6-8)

          
           
           
            
   
(6) Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang
musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya.
Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk; (7) Sesungguhnya orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah
sebaik-baik makhluk; (8) Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah
syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun
rida kepadanya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang
takut kepada Tuhannya. (QS Al-Bayyinah [98]: 6-8)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan sikap Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kaum
musyrikin terhadap dakwah Rasulullah Muhammad Saw., Allah menyebutkan:
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Peringatan keras kepada orang kafir (Ahli kitab dan Musyrikin),
Janji baik bagi orang yang mabrûr, yakni orang yang membenarkan
dan menaati aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya.7

Didahulukan ancaman bagi ahli kitab atas kaum musyrikin karena ahli
kitab, sebagai penganut suatu agama, semestinya beriman kepada Rasulullah
Saw. yang tanda-tandanya disebut dalam kitab mereka, ternyata
mengingkarinya. Rasulullah Saw. mendahulukan hak Allah (haq Allâh) atas
hak dirinya (haq nafsihi ). Ketika pecah perang Uhud dan mereka merontokkan
giginya, Rasulullah Saw. berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk atas kaumku,
sesungguhnya mereka tidak mengetahui”.
Penjelasan Ayat
Pada ayat 6-8 Surah Al-Bayyinah ini, Allah memberitakan kepada kita
tentang akhir kehidupan orang-orang yang durhaka dan kufur (ingkar).
Firman-Nya,

          
       
Sesungguhnya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik
(akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu
seburuk-buruknya makhluk. (QS Al-Bayyinah [98]: 6)
Orang-orang yang menyalahi dan mengingkari kitab-kitab Allah yang
telah diturunkan dan nabi-nabi yang telah diutus, baik mereka itu dari kalangan
Yahudi, Nasrani, maupun penyembah berhala, tempat akhir mereka adalah
neraka Jahanam. Mereka hidup kekal di dalamnya, tidak akan keluar dari
neraka, dan tidak (pula) mati di dalamnya. Mereka menjadi makhluk yang
paling buruk, syar al-bariyyah, karena meninggalkan kebenaran (al-haq)
sebagai ekspresi rasa dengki mereka terhadap Nabi yang terakhir.
Kata syar diartikan dengan seburuk-buruk, sedangkan al-bariyyah
diartikan dengan makhluk atau ciptaan. Apabila digabung menjadi syarr albariyyah, berarti seburuk-buruk makhluk atau ciptaan. Penyebutan seburukburuk ciptaan karena keingkaran mereka terhadap kebenaran yang telah
diketahui dan disampaikan, yakni dalil-dalil atau hujjah kepada mereka.
Quraish Shihab (2006:447) menginformasikan, “Ayat di atas dijadikan
salah satu alasan untuk membedakan antara kaum musyrikin dan ahli kitab.
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Kendati orang-orang Yahudi pada hakikatnya mempersekutukan Allah juga,
dengan menyatakan bahwa Uzair anak Tuhan, atau Isa a.s. adalah salah satu
dari oknum Trinitas. Namun, Al-Quran membedakan mereka dengan kaum
musyrikin. Mereka tidak dinamai musyrik, tetapi ahli kitab. Atas dasar ini pula,
ulama tidak memasukkan wanita ahli kitab dalam kelompok orang-orang yang
terlarang dinikahi oleh kaum Muslimin, kendati ada ayat yang menegaskan,
artinya:
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
(QS Al-Baqarah [2]: 221)
Dengan demikian, ayat Al-Baqarah ini tidak bertentangan atau
membatalkan ketetapan hukum yang dikandung oleh firman-Nya, yang artinya:
(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu. (QS Al-Mâ`idah [5]: 5)
Kemudian Allah memberitakan tentang keadaan orang-orang yang
baik, sebagaimana firman-Nya,

          
Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu
adalah sebaik-baiknya makhluk. (Al-Bayyinah [98]: 7)
Kata khair al-bariyyah terdiri atas khair artinya dengan sebaik-baik,
dan al-bariyyah diartikan dengan makhluk atau ciptaan. Apabila digabung
menjadi khair al-bariyyah, berarti sebaik-baik makhluk atau ciptaan. Penyebutan
sebaik-baik ciptaan, lantaran hatinya disinari cahaya kebenaran. Mereka
mendapatkan hidayah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad
Saw. Mereka beramal saleh, dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Swt.
Orang-orang yang beriman dengan hati mereka terhadap Tuhan
mereka, kitab-kitab, Rasul-Rasul, dan hari akhir, lalu mengerjakan amal
saleh dengan anggota badannya, adalah makhluk utama dan memiliki
akhir kehidupan yang baik. Dengan ibrah (pelajaran) dari ayat ini, Abu
Hurairah r.a. dan ulama lainnya berkesimpulan bahwa orang-orang yang
beriman diunggulkan atas malaikat dengan berlandaskan pada firman
Allah, Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Malaikat merupakan salah
satu makhluk Allah.
Tentang kelompok pertama, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi
dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, Sayyid Quthub (XXX, 2001: 321)
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mengatakan, “Ini adalah hukum pasti yang tidak dapat dibantah lagi, meskipun
ada sebagian perbuatan, kesopanan, dan tata aturannya yang baik. Pasalnya,
semua itu tidak didasarkan pada keimanan kepada risalah dan Rasul terakhir
ini. Tidak dapat diragukan lagi keputusan ini bagi setiap bentuk kebaikan yang
terputus hubungannya dari manhaj Allah yang lurus.” (Slogan Al-Nazhâfah
min al-îmân, kebersihan sebagian dari iman, dipraktikkan secara lebih baik
di negara sekular daripada di negeri yang berpenduduk Muslim).
Adapun orang-orang yang beriman, lanjut Sayyid Quthub, keputusan
akhir mereka pun sangat jelas, dan tidak diragukan lagi. Syarat tentang hal
itu jelas, yaitu faktor iman dan bukan lantaran tempat lahir di negara yang
disebut Islam atau (dibesarkan) di keluarga Muslim. Penyebab utamanya adalah
iman yang melahirkan dampak, yaitu amal saleh di dalam kehidupan nyata
dan bukan sekadar ucapan di mulut atau bibir semata-mata.
Maksud amal saleh di sini adalah segala perintah Allah yang mesti
dikerjakan, baik ibadah mahdhah8, akhlak, dan aktivitas keseharian. Awalnya,
berupa penegakan syariat dan memutuskan hukum dengan syariat Allah. Siapa
pun melakukan semua itu, mereka layak disebut sebaik-baiknya makhluk.
Selanjutnya, Allah menjelaskan tentang balasan yang akan mereka
terima dalam firman-Nya,

          
…

 

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di
dalamnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya... 9
(QS Al-Bayyinah [98]:8)
Mereka akan dibalas Allah dengan surga dan tinggal di dalamnya
selama-lamanya, serta disediakan kelezatan dan kenikmatan yang lebih
sempurna daripada kelezatan dan kenikmatan duniawi. Dalam kaitan dengan
kenikmatan surgawi, kita wajib mengimaninya dan tidak perlu membahas
hakikatnya, dan bagaimana kita menikmatinya. Ini disebabkan pengetahuan
kita terbatas dan hanya diketahui Allah (Al-Maraghi, X, t.t.: 216).
Pernyataan Al-Maraghi ini tampaknya didasarkan pada hadis Qudsi
yang berbunyi, Aku sediakan bagi hamba-hamba-Ku pahala yang tidak dapat
dilihat oleh mata, (tidak dapat) didengar oleh telinga, dan tidak terlintas pula
di benak (hati) manusia.
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Allah kemudian menyebutkan alasan memeroleh balasan tersebut.
Firman-Nya,
...

      ...

... Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada-Nya .... (QS Al-Bayyinah
[98]: 9)
Ini berarti bahwa mereka (khair al-bariyyah) ini memeroleh rida Allah,
karena mereka menjalankan syariat-Nya. Mereka dipuji dengan amal-amal yang
sedikit itu. Mereka akhirnya menerima apa yang membuat mereka rida, baik
dalam urusan duniawi maupun ukhrawi (Al-Maraghi, X, t.t.: 216-217).
Sayyid Quthub (VIII, t.t.: 222) berpendapat bahwa rida Allah itu
merupakan puncak segala kenikmatan. Keridhaan hamba kepada Tuhannya
adalah rida kepada ketetapan Allah bagi mereka. Rida kepada nikmat yang
dianugerahkan-Nya; rida terhadap hubungan antara diri dan Rabb mereka.
Itulah rida yang memenuhi jiwa mereka dengan ketenangan, ketenteraman,
dan kebahagiaan.
Firman-Nya,

     ...
... yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut (khasyyah)
terhadap Tuhannya. (QS Al-Bayyinah [98]: 8)
Firman Allah ini merupakan penegasan akhir bahwa balasan yang
baik ini akan tergantung pada hubungan hati dengan Allah, macam, dan
kualitas hubungan tersebut, serta perasaan takut (khasyyah) terhadap-Nya,
yang mendorong mereka melakukan kesalehan dan mencegah perbuatan
buruk. Hatinya semata-mata berdiri menghadap kepada Yang Maha Esa,
dan memurnikan ibadah dan amal dari noda-noda riya dan syirik dalam
berbagai bentuknya. Orang yang takut (khasyyah) kepada Tuhannya
sebenar-benarnya, tidak akan terlintas di benak (hati)nya ada perlindungan
lain selain perlindungan-Nya, di samping meyakini pula bahwa amal yang
disertai pamrih dari manusia (riya) pasti ditolak Allah Swt. (Quthub, VIII,
t.t.: 222).
Menurut Al-Maraghi (VIII, I, t.t.: 217), pernyataan terakhir ini
mengandung isyarat sebagai berikut:
Pertama, peringatan Allah agar tidak takut kepada selain Allah dan
tidak menyertakan dengan-Nya segala sesuatu pun dalam beramal.
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Kedua, ibadah mahdhah, seperti salat atau shaum yang dilakukan
tidaklah cukup memadai untuk menggapai pahala yang akan disediakan kepada
orang yang beriman dan beramal saleh, apabila khasyyah belum bersemi di
hati mereka dan belum berfungsi untuk mendidik jiwa mereka sehingga
berdampak pada lahirnya perilaku yang baik.

Hikmah dan Pesan
Kandungan yang dapat dikemukakan dari Surah Al-Bayyinah (98: 6-8)
adalah sebagai berikut:
(1) Agama Islam dan syariahnya adalah kemuliaan bagi seluruh umat
manusia dan makhluk Allah Swt. sekiranya mereka mengerti apa
itu iman yang sebenarnya dan apa itu agama yang sebenarnya.
(2) Dari kemuliaan dan keistimewaan Islam, di antaranya adalah bahwa
ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kaum musyrikin penyembah
berhala, tidak pernah hengkang dari kekufuran mereka kecuali
dengan datangnya al-bayyinah, yaitu hujjah yang jelas. Maksudnya
adalah Muhammad Saw. dengan membawa Al-Quran yang mulia,
sebagai hujjah Allah terhadap hamba-Nya. Al-Quran adalah mukjizat
Rasul-Nya sepanjang hidupnya. Beliau yang mengajarkan Al-Quran
kepada manusia, shuhuf yang suci dari kebatilan, keraguan, nifaq,
dan kesesatan.
(3) Pada umumnya, Surah Al-Bayyinah membagi bahwa kelompok ahli
kitab itu ada sebagian yang kufur dan sebagian lagi yang Mukmin.
Sedangkan musyrikin tidak terbagi, mereka semuanya dalam
kekufuran, karena kata min dalam ayat tersebut bukan menunjuk
kepada pembagian tetapi penjelasan.
(4) Adanya perintah salat yang telah diatur waktunya, dan zakat apabila
sampai waktunya. Ini merupakan aturan agama yang lurus, atau
agama yang hak, yakni Islam.
(5)
Ibadah dalam agama Islam harus didasarkan kepada keikhlasan.
Keikhlasan itu seharusnya muncul dari perbuatan hati, menuju kepada
Allah Taala, tidak kepada selain-Nya.
(6)
Allah Swt. menyebut diri-Nya sebagai Rabb al-’âlamîn, pengurus,
pengatur, dan pendidik alam semesta (QS Al-Fâtihah [1] :2). Sebagai
pendidik, Allah bertindak dan memperlakukan makhluk-Nya sesuai
dengan nilai-nilai kependidikan yang digariskannya, antara lain memberi
reward (ganjaran) kepada yang berprestasi dan menjatuhkan punish-
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ment (hukuman) kepada yang melanggar aturan-Nya sesuai dengan
keadilan-Nya. Artinya, Allah mustahil menyamakan antara balasan
kepada orang kafir dan balasan bagi orang beriman dan beramal saleh
(QS Al-Sajdah [32]: 18; Al-Mu’min [40]: 58; Al-Hasyr [59]:20).
Puncak pahala yang terbesar adalah memeroleh rida Allah bagi orang
yang ingin bertemu dengan (rahmat) Allah, Allah berfirman, yang
artinya: Dan barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, maka
hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyerikatkan-Nya dengan
seorang pun dalam beribadah kepada-Nya. (QS Al-Kahfi [18]: 110)
***

Catatan Akhir
1

Yang dimaksud dengan isi kitab-kitab yang lurus ialah isi kitab-kitab yang diturunkan
kepada Nabi-nabi seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang murni.

2

Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

3

Dalam Al-Quran, kata-kata ahli kitab disebut sebanyak 30 kali dalam 8 surah, yaitu dalam
Âli Imrân menyebutnya 12 kali (ayat 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, dan
199); Al-Nisâ` 4 kali (ayat 123, 153, 159,, dan 171); Al-Mâ`idah 6 kali (ayat 15, 19, 59,
65, 68, dan 770; Al-Baqarah 2 kali (ayat 105 dan 109); Al-Hasyr 2 kali (ayat 2 dan 14);
Al-Bayyinah 2 kali (ayat 1 dan 6); Al-Hadîd 1 kali (ayat 29); dan Al-Ankabût 1 kali (ayat
46). Lihat Ensiklopedi Islam, I, cet ke-IX, 2001: 77

4

Tidak ada dalam Al-Quran itu makna-makna yang berlawanan dan tak ada penyimpangan
dari kebenaran.

5

Maksudnya, agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan
lagi untuk tetap dalam kekafiran itu, dan orang-orang yang benar keimanannya adalah
berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata.

6

Penyebutan salat dan zakat, walau sudah termasuk bagian dari ibadah yang diperintahkan
sebelumnya, secara khusus bertujuan menekankan pentingnya menjalin hubungan baik
dengan Allah dan sesama manusia, yang dilambangkan dengan salat dan zakat. Lihat
Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Juz ‘Amma, 2002: 446

7

Lihat Tafsir Al-Qurthubi dalam pembahasan ayat yang sama.

8

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Swt. sematamata, yakni hubungan vertikal. Ibadah in hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciriciri ibadah mahdhah adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan
secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran dan/atau hadis. Ibadah mahdhah
dilakukan semata-mata bertujuan mendekatkan diri (qurbah) kepada Allah Swt. Contoh,
salat harus mengikuti petunjuk Rasulullah Saw. dan tidak diizinkan menambah atau
menguranginya. Rasulullah Saw. bersabda, Salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan
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salat. (HR Bukhari). Contoh lain adalah ibadah haji. Untuk pelaksanaannya harus mengikuti
jejak yang telah dilakukan Rasulullah Saw. Dalam hadis disebutkan, Ambillah contoh dari
aku tentang cara-cara melakukan ibadah haji. (HR Abu Daud).
9

Kecintaan kita yang kuat terhadap Allah Swt. (Mahabatullah) akan meningkatkan peptida
hormon endorfin, oksitosin, prolaktin, preopioid melanocortin, dan enkefalin yang
pada gilirannya akan mengaktifkan serotonin dan pada saat yang bersamaan semua
hal dan data yang terkait dengan peristiwa “jatuh cintanya” kita kepada Allah Swt.
akan terekam dengan baik. Sementara itu, sebagai pasangan fitriyahnya, camp bertugas
untuk mereduksi pola eksitatori promemori. Tugasnya tak kalah mulia, karena terkait
dengan “pembersihan” dan pemerataan alokasi ruang penyimpanan memori di otak.
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Nama Surah
Surah Al-Zalzalah tergolong surah Madaniyyah1, diturunkan setelah
Surah Al-Nisâ`. Dilihat dari segi tartîb al-suwâr (tertib susunan surah), surah
ini menempati urutan ke-99, terdiri atas 8 ayat. Ayat pertama menegaskan
tentang terjadinya hari berbangkit yang diawali dengan guncangan dunia
yang maha dahsyat (hari kiamat). Ayat pertama ini sekaligus menjadi nama
bagi surah ini, yaitu al-Zalzalah, artinya guncangan dahsyat yang diambil
dari kata kerjanya zalzalat. Pada dua ayat penghujung surah ini menegaskan
tentang adanya balasan bagi perbuatan baik dan buruk yang dilakukan
umat manusia.
Latar dan Konteks
Orang-orang musyrik dan kafir yang ingkar terhadap adanya hari
berbangkit, dengan nada mengejek, mereka bertanya kepada Nabi
Muhammad Saw. tentang terjadinya hari kiamat. Pada hari itu, semua
orang mati dibangkitkan dari kuburannya. Kapankah peristiwa itu akan terjadi?
Hal tersebut ditegaskan Allah Swt. pada Surah Al-Nâzi’ât (79): 42, yang
artinya:

397
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(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya?
Al-Maraghi (XXX, t.t.: 362) memaparkan bahwa orang-orang kafir
sering sekali mengolok-olok dengan pertanyaan, “Kapan hari kiamat itu akan
terjadi? (Al-Qiyâmah [75]: 6, Yâsîn [36]: 48 dan masih banyak ayat-ayat
yang senada dengannya). Pada surah ini, Allah Swt. menegaskan bahwa
hakikat terjadinya hari kiamat hanya Allah-lah Yang Maha Tahu; sedangkan
manusia hanya diberi pengetahuan sebatas tanda-tandanya. Pada saat
seluruh umat manusia dikumpulkan di hadapan Allah Swt., ditentukan siapasiapa yang berhak mendapatkan pahala, dan siapa-siapa saja yang berhak
mendapatkan siksa.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 359) mengutip riwayat Ibnu Abu Hatim, dari
Sa’id Ibnu Jubair, berkata ketika turun ayat, yang artinya:
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya …. (QS Al-Insân [76]: 8)
Kaum Muslimin beranggapan bahwa orang yang bersedekah sedikit
tidak akan memeroleh pahala. Demikian pula bagi orang yang berbuat dosa
kecil seperti: berdusta, mengumpat, melihat pada wanita lain dan yang
sejenisnya, tidaklah termasuk pada perbuatan tercela yang diancam oleh api
neraka. Dan Allah hanya akan menyiksa mereka orang-orang yang berbuat
dosa besar saja. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat 7 dan
ayat 8, dari Surah Al-Zalzalah ini, sebagai bantahan terhadap anggapan mereka
yang keliru itu.
Pada Surah Al-Bayyinah, Allah Swt. menjelaskan tentang balasan baik
yang akan diterima oleh orang-orang Mukmin dan balasan buruk atau siksa
yang akan diperoleh orang-orang kafir. Dalam Surah Al-Zalzalah, Allah Swt.
menerangkan kapan datangnya balasan itu. Peristiwa Zalzalah yang mengawali
datangnya hari kiamat dan segala apa yang tersembunyi, semua perbuatan
baik buruk sekecil apa pun akan tampak jelas di hadapan mereka, lengkap
dengan balasannya masing masing.
Substansi
Uslub (redaksi) surah ini menunjukkan kelompok Surah Madaniyyah.
Sedangkan pokok bahasannya menyerupai uslub Makkiyyah, karena
memberitakan tentang kengerian hari kiamat yang di dalamnya mencakup
dua permasalahan pokok, yakni:
(1)
Penjelasan tentang peristiwa gempa dan guncangan dahsyat yang
dilakukan bumi menjelang terjadinya hari kiamat. Ketika itu,

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Zalzalah

(2)

399

berantakanlah segala apa yang ada di punggungnya. Seluruh umat
manusia yang sudah mati dikeluarkan dari perutnya dan seluruh
perbuatan mereka selama berada di muka bumi menjadi saksi bagi
dirinya, sebagaimana diungkapkan dengan tegas pada ayat 1 sampai
dengan ayat 5.
Pada hari itu, semua umat manusia akan dikumpulkan dan dihisab
seadil-adilnya sesuai perbuatannya sekecil apa pun. Mereka akan
menjadi dua golongan sesuai dengan amal perbuatannya.
Pertama, kelompok yang berbahagia, yaitu mereka yang akan
menghuni surga; kedua, kelompok yang bersedih, yaitu mereka
yang akan masuk neraka sebagaimana diungkapkan pada ayat
6 sampai dengan ayat 8.

Tanda Kiamat dan Balasan atas Perbuatan Manusia (Ayat 1-8)

   
         
            
         
           
(1) Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat);
(2) Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya; (3) Dan manusia bertanya, “Mengapa bumi (menjadi begini)?”
(4) Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.2 (5) Karena sesungguhnya
Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya 3;
(6) Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan
bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan)
pekerjaan mereka; (7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya; (8) Dan barang
siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan)-nya pula. (QS Al-Zalzalah [99]: 1-8)
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Penjelasan Ayat

    
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat). 4 (QS
Al-Zalzalah [99]: 1)
Lafal al-zalzalah atau al-zilzal, artinya guncangan dahsyat disertai
gempa yang sangat keras. Bumi sudah mulai bergetar dan berguncang dengan
guncangan yang sangat dahsyat. Ayat lain yang memiliki arti yang sama pada
Surah Al-Wâqi’ah (56): 4, yang artinya:
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya.
Dan pada Surah Al-Hajj (22): 1, yang artinya:
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan hari
kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).
Penjelasan ayat-ayat di atas menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa
awal kiamat tersebut. Gambaran ini dimaksudkan untuk menarik perhatian
orang-orang kafir agar mereka memikirkan dan merenungkannya. Seolaholah dikatakan kepada mereka, apabila bumi sebagai benda padat tempat
tinggal, dan bersukaria kamu sekalian diguncangkan dengan guncangan yang
dahsyat, dan kamu sekalian tidak bisa berlindung sama sekali, maka
mengapakah kamu sekalian masih saja keras kepala tidak mau sadar dari
kelalaian dengan meninggalkan kekafiranmu.

   
Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya.
(QS Al-Zalzalah [99]: 2)

5

Al-Atsqâl bentuk jamak dari mufradnya tsiqlun, arti asalnya adalah isi
rumah seperti perabotan rumah tangga, sebagaimana tercantum pada Surah
Al-Nahl (16) ayat 7. Maksud ayat ini adalah segala apa yang terkandung dalam
isi perut bumi seperti bebatuan, logam, mineral, mayat-mayat yang sudah
terkubur, dan lain sebagainya.
Dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan bahwa ketika pada hari terjadi
keguncangan yang maha dahsyat. Bumi pun mengeluarkan seluruh isi perutnya,
menghamburkan segala yang terpendam di dalamnya seperti bebatuan, logam,
gas bumi, mayat-mayat yang telah dikuburkan dan lain-lain. Pada Surah Al-
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Insyiqâq (84): 3-4, Allah Swt. menyatakan, yang artinya:
Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan segala apa yang ada di dalamnya
dan menjadi kosong.
Perumpamaannya sebagaimana terjadi dengan letusan gunung Krakatau
pada 1883, atau gunung Galunggung pada 1981, dan gunung-gunung lainnya
yang pernah kita saksikan di Indonesia, yang sedemikian dahsyat dan
mengerikan dengan keluarnya larva, lahar panas, bebatuan, dan sebagainya.

    
Dan manusia bertanya, “Mengapa bumi (jadi begini)”? (QS Al-Zalzalah
[99]: 3)
Dalam ayat ini, Allah Swt. mengungkapkan bahwa orang-orang yang
berkesempatan menyaksikan dahsyatnya guncangan itu, yang belum pernah
mereka alami. Kedahsyatan yang sangat mengejutkan, membuat mereka
terperanjat sehingga mereka mengatakan, “Apa gerangan yang terjadi dengan
bumi yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini?”
Dalam ayat lain yang maksudnya sama dengan ayat ini adalah Al-Hajj
(22): 2, yang artinya:
… dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka
tidak mabuk….

   
Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 6 (QS Al-Zalzalah [99]: 4)
Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa ketika terjadinya keguncangan
yang sangat dahsyat dan dipertanyakan manusia seakan-akan menjelaskan
dan memberitahukan kepada manusia bahwa kejadian yang mereka saksikan
tidaklah menurut ketentuan yang berlaku bagi keadaan alam semesta dalam
keadaan biasa.
Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya bahwa penyebab kejadian
yang maha dahsyat itu adalah:

    
Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu)
kepadanya. (QS Al-Zalzalah [99]: 5)
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Auhâ lahâ artinya adalah mewahyukan. Maksud ayat ini adalah berbicara
kepada bumi, atau lebih tegasnya memberi ilham kepadanya, seperti firman
Allah dalam Surah An-Nahl (16): 68, yang artinya:
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, “Buatlah sarang-sarang di bukitbukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”.
Secara tegas, dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab terjadinya
keguncangan dahsyat itu semata-mata karena perintah Allah secara
khusus. Al-Maraghi menukil pendapat Muhammad Abduh memaparkan
bahwa Allah berfirman kepada bumi “hancurlah engkau,” maka binasalah
bumi ini – seperti firman-Nya pula “jadilah engkau bumi,” maka jadilah
bumi ini. Perintah Ilahi ini di kalangan para mufassirîn dikatakan sebagai
wahyu.

       
Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacammacam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.
(QS Al-Zalzalah [99]: 6)
Yashduru artinya kembali, asytâta artinya bercerai berai, maksudnya:
mereka berjalan semrawut, tidak pada satu jalan.
Al-Syaukani (V: 479) lebih memerinci pengertian asytâta (bercerai berai)
yang dimaksud sebagai keadaan manusia yang terbagi dua. Sebagian mereka
merasa tenang dan tenteram dengan wajah putih berseri akan menyaksikan
amal perbuatannya yang baik. Mereka itulah golongan surga. Sebagian yang
lain panik, bergetar penuh rasa takut dengan muka hitam yang sangat suram,
mereka menyaksikan aneka kejahatan yang telah mereka lakukan. Itulah mereka
golongan ahli neraka.
Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa pada hari terjadinya kerusakan
dan kebinasaan bumi, lahirlah alam baru dan kehidupan baru yang kemudian
disebut alam akhirat. Ketika itu, muncullah manusia dalam keadaan yang
berbeda-beda. Orang-orang yang beramal baik, mereka tenang dan tenteram,
sedangkan orang-orang jahat, mereka gelisah penuh ketakutan. Demikian pula
orang-orang yang selalu taat, keadaannya tidak sama dengan orang-orang
yang selalu berbuat jahat dan maksiat. Mereka dikembalikan kepada Allah sampai
mereka mengetahui hasil perbuatannya masing-masing selama hidup di dunia.
Dalam kedua ayat terakhir pada surah ini, Allah Swt. lebih memerinci
lagi sebagaimana firman-Nya:
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(7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya; (8) Dan barang siapa yang mengerjakan
kajahatan seberat dzarrah pun , niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
(QS Al-Zalzalah [99]: 7-8)
Al-Dzarrah adalah semut yang terkecil. Maksudnya, benda yang paling
kecil, seperti debu-debu kecil yang berterbangan, tampak ketika disinari matahari.
Dalam kedua ayat ini, Allah memerinci balasan amal masing-masing.
Barang siapa beramal kebajikan, meski pun sangat sedikit, maka ia akan
menerima balasan dari kebajikannya itu. Dan barang siapa yang berbuat
kejahatan sekecil apa pun, ia akan menerima balasannya pula.
Ibnu Abbas menjelaskan, perbuatan baik dan buruk dari orang Mukmin
maupun kafir akan diperlihatkan Allah kepada mereka. Dengan kebaikan yang
diperbuat, orang Mukmin akan mendapatkan ampunan dan penghapusan
dosanya; sementara kebaikan yang diperbuat orang kafir tidak bisa
menyelamatkan dirinya dari siksa karena kekafirannya.
Ayat lain yang senada dengan ayat ini adalah Al-Anbiyâ`(21): 47 yang
artinya:
Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah
dirugikan seseorang meski sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat
biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah Kami sebagai
Pembuat perhitungan.
Berdasarkan ayat ini, Muhammad Abduh menggarisbawahi bahwa
keadilan Allah berlaku, baik bagi kaum Mukmin mau pun kaum kafir. Keduanya
akan diperlakukan secara adil dalam perhitungan amalannya. Dalam sebuah
riwayat dikatakan bahwa Hatim, seorang dermawan di zaman jahiliyah,
diringankan siksaannya karena kedermawanannya. Demikian pula Abu Lahab
diringankan siksaannya, karena ia ikut bergembira ketika Muhammad Saw.
dilahirkan ke dunia.
Firman Allah yang senada dengan ayat di atas, Al-Kahfi (18): 49, artinya:
Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah
ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata,
“Aduhai celaka kami kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan
tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati
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apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya
seorang pun.
Ketika umat manusia melihat amal perbuatannya yang tercatat pada
kitabnya masing-masing. Padahal mereka telah melupakannya. dan mereka
mulai sadar dan teringat kepada apa yang telah dikerjakannya ketika mereka
hidup di dunia. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Al-Mujâdilah
(58): 6, yang artinya:
Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan amal
perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Orang-orang kafir dan musyrik sering bertanya kepada Nabi Muhammad
Saw. tentang kapan terjadinya hari berbangkit itu.
Hanya Allah sendiri yang mengetahui, kapan akan terjadinya hari
berbangkit. Tidak seorang pun yang diberi tahu, termasuk Nabi
Muhammad sendiri. Beliau ditugaskan hanyalah sebagai pemberi
peringatan.
Menjelang datangnya hari kiamat nanti, bumi akan diguncangkan dengan
guncangan yang sangat dahsyat, membuat keadaan seluruh makhluk
hidup, termasuk umat manusia, benar-benar dalam keadaan kepanikan
dan ketakutan.
Pada hari yang sangat menakutkan itu, bumi akan mengeluarkan seluruh
isi perutnya, seperti bebatuan, lahar panas, logam, gas bumi dan
sejenisnya, termasuk mayat-mayat manusia yang terpendam di dalamnya.
Pada hari itu, seluruh umat manusia berkumpul pada suatu tempat
yang telah disediakan untuk menerima balasan amal perbuatannya
masing-masing sekecil apa pun. Dan manusia di kala itu menjadi dua
golongan:
(a)
Golongan orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang
senantiasa takut kepada kebesaran Tuhannya dan selalu menahan
diri dari ajakan hawa nafsunya; mereka ini akan ditempatkan
dalam surga.
(b)
Golongan orang yang celaka, yaitu orang-orang yang congkak,
takabur, melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan
dunia; mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka
Jahanam.
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Catatan Akhir
1

Sebelas per tiga puluh ayat-ayat Al-Quran diturunkan sesudah Nabi hijrah, dan inilah
yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyyah. Sedangkan bagian terbesar sembilan belas
per tiga puluh, tergolong ayat-ayat Makiyyah yang diturunkan Allah Swt. sebelum Nabi
Saw. hijrah ke madinah. Demikian Zarqani menegaskan.

2

Gempa bumi sudah terjadi sejak dahulu kala sebelum ada manusia sampai sekarang,
bukan hanya menjelang hari kiamat. Lembaga survei geologi Amerika Serikat menghitung
bahwa sejak tahun 1900 sampai saat ini beberapa juta gempa bumi terjadi setiap tahun.
Sebagian besar tidak terdeteksi karena kekuatan yang kecil atau terjadi di tempat terpencil.
Namun gempa besar berkekuatan 6.0, atau lebih, pada skala Richter jumlahnya hampir
konstan, tidak bertambah banyak.

3

Lihat Tabel:
Number of Earthquakes Worldwide for 2000 - 2008
Located by the US Geological Survey National Earthquake Information Center
Magnitude 2000 2001 2002 2003

2004

2005 2006 2007

2008

8.0 to 9.9

1

1

0

1

2

1

2

4

0

7.0 to 7.9

14

15

13

14

14

10

9

14

10

6.0 to 6.9

146

121

127

140

141

140

142

178

133

5.0 to 5.9

1344

1224

1201

1203

1514

1693

1712

2074

1109

4.0 to 4.9

8008

7991

8541

8462

10888 13919 12838 12078

9106

3.0 to 3.9

4827

6266

7068

7624

7935

9193

9990

9889

8799

2.0 to 2.9

3765

4164

6419

7727

6317

4637

4027

3597

2766

1.0 to 1.9

1026

944

1137

2506

1344

26

18

42

11

0.1 to 0.9

5

1

10

134

103

0

2

2

0

No
Magnitude

3120

2807

2938

3608

2942

864

828

1807

1244

31200 30483 29568

*
29685

* 23178

712

87885

Total 22256 23534 27454 31419

Estimated
Deaths

231 21357

1685 33819 228802 82364

6605

Ayat-ayat tentang gempa seharusnya menjadi isyarat tentang pentingnya mempelajari
ilmu seismologi supaya bisa meminimalisasi dampak negatifnya. Baik dengan menghindari
membangun di daerah rawan gempa, mendesain bangunan tahan gempa, atau melatih
penyelamatan diri saat kejadian gempa. (http:/ USGS- NEIC, Oktober 2008)
4

Kita mengenal 4 gaya dasar di alam semesta, yaitu: (1) gaya elektromagnetik yang
mengendalikan perilaku cahaya, (2) gaya nuklir lemah yang mengendalikan peluruhan
radioaktif, (3) gaya nuklir kuat yang mengikat proton dan netron, (4) gaya gravitasi yang
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bekerja antar-massa dari suatu jarak. Keempat gaya dasar inilah yang menentukan
berbagai fenomena alam yang berlangsung secara malar (continuos), pada tataran
aplikatif terjadi interaksi dan integrasi diantara gaya-gaya tersebut seperti yang
dirumuskan Abdus Salam dalam teori electroweak, selanjutnya berkembang pula Grand
Unified Theory, yaitu penyatuan antara gaya elektro lemah Abdus Salam dengan gaya
nuklir kuat. Penyatuan gaya dasar lainnya adalah teori Super String yang teramat sangat
mendukung adanya proses penciptaan, diawali dari suatu dimensi yang mampat, sangat
berat dan kecil. Dengan teori ini yang biasa disebut juga Theory of Everything (TOE), 10
dimensi prasyarat (secara kuantum dan gravitasi) dikerutkan hanya menjadi 4 dimensi
ruang waktu yang realistis. Apa yang didapat dari pemahaman rasionalitas alam semesta
tersebut?
5

Bumi memang selalu menceritrakan riwayatnya. Ahli geologi bisa membaca riwayat bumi
dari lapisan-lapisan yang tersingkap pada patahan bukit batu di gunung maupun di
tebing-tebing sungai dan lembah. Dari jenis batuan dan fosil yang terjepit di setiap
lapisan bisa diketahui pengalamannya apakah pernah menjadi dasar laut atau hutan.
Dan bisa dihitung usianya sampai 4,5 miliar tahun yang silam. (Carl Sagan, Planet, Tira
Pustaka, Jakarta, 1982)
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Surah Al-‘Âdiyât

Nama Surah
Surah ke-100 dari urutan Mushhaf ini diberi nama Al-’Âdiyât, karena
Allah Swt. mengawali sumpah-Nya dengan al-’âdiyât, yaitu kuda perang yang
larinya sangat kencang saat melawan musuh. Surah Al-’Âdiyât terdiri atas 11
ayat, termasuk surah Makkiyyah dan diturunkan sebelum Surah Al-’Ashr.
Latar dan Konteks
Terdapat kaitan antara surah ini dengan Surah Al-Zalzalah dalam dua
hal:
1.
Kaitan antara firman Allah dalam QS Al-Zalzalah ayat 2 dengan QS
Al-’Âdiyât ayat 9, yaitu tentang terjadinya kiamat dan kebangkitan
manusia dari kubur.
2.
Surah Al-Zalzalah dipungkas dengan penjelasan tentang balasan di
akhirat, baik atau buruk. Adapun di surah ini Allah Swt., mencela
manusia atas penolakannya terhadap nikmat-nikmat Allah,
mendahulukan dunia daripada akhirat, dan tidak mempersiapkan diri
untuk menghadapi hari perhitungan (hisâb) di akhirat dengan amal
saleh, serta berbuat jahat dan maksiat secara terus menerus.
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Substansi
Allah bersumpah dengan kuda perang bahwa manusia sangat ingkar
terhadap nikmat dari Tuhannya (ayat 1-7).
Di antara watak manusia yang tidak beriman adalah mengingkari
kebenaran dan tidak mengakui hal-hal yang seharusnya mereka bersyukur
kepada Penciptanya. Mereka sangat cinta kepada kekayaan/harta (ayat 8).
Perintah melakukan amal saleh yang akan bermanfaat bagi manusia
kembali kepada Allah. Juga ancaman Allah dengan azab pada hari kiamat
nanti (ayat 9-11).

    
        
            
            
              
 
(1) Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah;
(2) Dan kuda yang memercikan api dengan pukulan (kuku kakinya);
(3) Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, (4) Maka
ia menerbangkan debu; (5) Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan
musuh; (6) Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima
kasih kepada Tuhannya; (7) Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan
(sendiri) keingkarannya; (8) Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena
cintanya kepada harta; (9) Maka apakah dia tidak mengetahui apabila
dibangkitkan dalam kubur; (10) Dan ditampakkan apa yang ada di dalam
dada; (11) Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui
keadaan mereka. (QS Al-’Âdiyât [100]: 1-11)
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Mengingkari Nikmat (Ayat 1-5)

        
            
 
  
  
  
(1) Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah; (2) dan
kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya); (3) dan kuda
yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi; (4) maka ia menerbangkan
debu; (5) dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. (QS Al-’Âdiyât
[100]: 1-5)
Lima ayat ini menggambarkan keperkasaan kuda perang yang berlari
kencang menyerang kumpulan musuh. Begitu bersemangat dan kencangnya
kuda itu berlari, sehingga hentakan kakinya memercikkan api dan
menerbangkan debu.
Hal tersebut merupakan penggambaran yang sangat indah dari Allah
Swt. untuk kita renungkan. Umat Islam seharusnya menjadi umat yang gigih,
penuh semangat, dan bekerja keras dalam memperjuangkan apa pun,
sebagaimana halnya penunggang kuda perang yang begitu gigih, penuh
semangat, dan mengerahkan seluruh kemampuannya menerjang kumpulan
musuh.
Kesungguh-sungguhan, keterampilan, ketangkasan, dan semangat juang
seperti itu mestinya dimiliki setiap Muslim sampai sekarang. Tetapi nyatanya,
dalam kehidupan keseharian menunjukkan bahwa kita belum menjadi bangsa
yang memiliki ethos kerja yang baik. Padahal, kalau kita gali pesan-pesan
Ilahi, sungguh banyak ayat yang mendorong kita agar menjadi orang yang
giat bekerja dan banyak berkarya. Misalnya ayat-ayat berikut ini, 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 tentang yang gaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Al-Taubah
[9]: 105)
Maka, apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguah (urusan) lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya
kamu berharap. (QS Al-Insyirâh [94]: 7-8)
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Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan yang terbaik.
Kalau kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik; menjadi guru,
jadilah guru yang terbaik; menjadi ibu, jadilah ibu yang terbaik dalam mendidik
anak-anak dan mengatur rumah tangga. Demikian pula kita menjadi ayah,
jadilah ayah yang terbaik dalam mengayomi dan menafkahi keluarga; menjadi
karyawan, jadilah karyawan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas. Jadi, apa pun profesi dan bidang kerja kita, maka jadilah yang terbaik
di bidangnya. Tapi, perlu diingat bahwa Allah Swt. akan melihat ikhtiar (usaha)
kita, bukan hasilnya. Artinya, yang akan dinilai Allah itu prosesnya. Misalnya,
dalam mencari nafkah, yang terpenting bagi kita berusaha keras, untuk
mendapatkan harta yang halal. Hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Kalau
ternyata hasil kerja keras kita yang maksimal itu menghasilkan keuntungan
yang banyak, maka kita bersyukur kepada-Nya.
Namun, bisa saja kita telah bekerja keras, tetapi malah rugi, maka
kita mesti bersabar dan segera melakukan instrospeksi diri serta memperbaiki
kinerja kita. Inilah sikap yang seharusnya kita miliki dalam setiap langkah
kehidupan ini.
Pada kelima ayat di atas, Allah mengajarkan kepada kita, bagaimana
perilaku kuda perang yang menggempur musuh dengan penuh semangat.
Tidak mengenal lelah. Maka, jadikanlah ‘ibrah yang Allah gambarkan pada
ayat ini sebagai pelajaran hidup bagi kita bahwa dalam bekerja kita harus
selalu mengerjakannya dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh,
meskipun sebenarnya lima ayat di atas dituturkan agar mendapat perhatian
dalam memahami ayat-ayat berikutnya untuk menyadarkan setiap manusia
supaya tidak kufur nikmat. Maka selanjutnya Allah berfirman,

    
Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada
Tuhannya (QS Al-’’Âdiyât [100]: 6)
Sabda Rasulullah,
Al-Kunûd (kufur nikmat) adalah orang yang hanya ingin kenyang
sendiri, suka menganiaya hamba sahaya, dan tidak mau menjamu tamu. Setiap
keberhasilan yang kita raih, bukan sekadar karena ikhtiar, tapi juga karena
izin dan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan-Nya, kita tidak akan
memerolehnya.
Kita harus waspada. Seringkali keberhasilan membawa pada
kesombongan. Riwayat Firaun dan Qarun, misalnya, mereka cerdas, kaya,
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dan berkuasa cukup lama. Hidupnya selalu diwarnai berbagai kesuksesan.
Namun, mereka lupa diri, sehingga kesuksesan hidup mereka membawanya
kepada keangkuhan. Akhirnya, Allah Swt. membinasakannya.
Pada ayat ini, Allah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu
lupa berterima kasih, tidak mensyukuri nikmat-Nya, padahal nikmat Allah
yang diterima manusia itu sangat banyak (tak terbatas).
Firman Allah, yang artinya:
Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang
kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim
dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS Ibrâhîm [14]: 34)

    
Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. (QS
Al-’Âdiyât [100]: 7).
Allah Swt. mengingatkan, sesungguhnya manusia itu menyadari kalau
dia itu melupakan nikmat-Nya. Kejadian manusia terdiri atas tiga unsur yang
saling terkait: jasad, akal, qalbu (ruhani). Dari ketiga unsur itu, ada satu
unsur manusia yang sangat jujur, artinva tidak pernah berdusta, yaitu qalbu
(hati atau rohani).
Nurani atau qalbu akan jujur mengatakan bahwa nikmat Allah yang
diterima manusia itu tidak terhingga, tak terbatas. Namun, nafsu mencintai
harta, kedudukan, dan sanjungan, seringkali membuat manusia lupa
terhadap segala nikmat-Nya. Hal ini diingatkan dalam ayat berikut,

   
  
Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. (QS
Al-’Âdiyât [100]: 8)
Sebetulnya, kita tidak dilarang mencintai harta, keluarga (anak istri),
dan kedudukan. Karena Allah telah menetapkan bahwa secara kodrati
manusia diberi potensi untuk mencintai itu semua, sebagaimana firmanNya, yang artinya:
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
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kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga). (QS Âli-’Imrân [3] : 14)
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan
saleh yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan. (QS Al-Kahfi [18]: 46)
Yang dilarang adalah apabila harta, istri, anak, dan kedudukan lebih
kita cintai daripada Allah Swt., lantas menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan harta dan kedudukan. Kita langgar aturan-aturan Allah untuk
mendapatkan kursi jabatan. Inilah yang dilarang. Firman Allah, artinya:
Katakanlah, “Jika para suami, anak-anak, saudura-saudara, istri-istri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu
khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,
adalah lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di
jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.”
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (QS Al-Taubah
[90]: 24)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS Al -Munâfiqûn [63]: 9)
Jadi, yang ditegur dalam ayat ini bukan mencintai harta kedudukan,
atau lainnya, tetapi kecintaan terhadap harta, kedudukan, kendaraan yang
membuat lupa kepada Allah. Silakan mencari harta sebanyak-banyaknya,
karena dengan harta kita dapat melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri
kepada Allah Swt.

       
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam
kubur. 1 (QS Al-’Âdiyât [100]: 9)
Manusia harus sadar bahwa suatu saat setelah jasadnya masuk ke
dalam tanah akan dibangkitkan kembali secara utuh. Ini adalah persoalan
gaib yang hanya bisa diterima oleh sikap keimanan yang kuat. Orang-orang
yang imannya lemah akan mengatakan, sebagaimana firman-Nya, yang
artinya:
(10) (orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benarbenar dikembalikan kepada kehidupan semula? (11) Apakah (akan
dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang
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hancur lumat?” (12) Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu
pengembalian yang merugikan.” (QS Al-Nâzi’ât [79]: 10-12)
Padahal Allah Swt. Maha Berkuasa untuk membangkitkan seluruh
manusia dari kuburnya. Allah berfirman, yang artinya:
Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnva mereka kafir kepada ayatayat kami dan (karena mereka) berkata, “Apakah bila kami telah menjadi
tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar
akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?” Dan apakah mereka
tidak memerhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah
kuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah
menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan
padanya? Maka, orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.
(QS Al-Isrâ` [17]: 98-99)

     
 
Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. (QS Al-’Âdiyât [100]: 10).
Setelah dibangkitkan, manusia akan dimintai pertanggungjawaban
tentang segala nikmat yang telah Allah berikan. Allah Swt. akan menghisab
seluruh perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Jadi, yang dimaksud “dan
dibukakan apa yang ada didalam dada” adalah akan dihisab seluruh perbuatan
manusia dengan penuh keadilan. Firman-Nya, yang artinya:
Pada hari ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah tangan mereka dan
memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka
usahakan. (QS Yâsîn [36] :65)

     
Sesungguhnya, Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan
mereka. (QS Al-’Âdiyât [100]: 11)
Karena Allah Swt. Maha Tahu apa pun yang dilakukan manusia, Allah
akan memberi balasan atau imbalan kepada manusia sesuai dengan yang
telah diusahakan. Luqman pernah menasihati putranya,
(Luqman berkata), “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan)
sebesar biji sawi dan berada dalam batu, atau langit, atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah
Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (QS Luqmân [31]: 16)
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Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)

(4)

Allah bersumpah dengan kuda perang yang bertempur di medan
perang.
Allah menyatakan bahwa watak manusia yang tidak beriman
mengingkari kebenaran, kufur nikmat, dan terlalu mencintai dunia,
menjadi bakhil atau kikir.
Allah menyatakan bahwa apabila manusia itu merenungkan dirinya,
niscaya ia akan dapat menginsyafi kesalahan dirinya dan kembali
kepada kebenaran.
Allah menyatakan bahwa akan ada kebangkitan dari alam kubur untuk
mempertanggungjawabkan semua yang diperbuat manusia selama
hidupnya di dunia.
***

Catatan Akhir
1

Umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan pada
yang bersangkutan. Jika ia menggunakannya untuk mengerjakan amal-amal yang
bermanfaat, baginya di akhirat kelak. Itu berarti ia mendapat keuntungan dalam transaksi
amalnya di dunia ini. Sebaliknya, jika ia menggunakannya untuk melakukan segala bentuk
kemaksiatan, hingga pada saat ia bertemu Allah (mati) dalam keadaan bermaksiat dan
belum bertaubat, maka nanti ia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang
merugi.
Tentu akan banyak kerugian yang akan diterimanya pada saat berada di bawah tanah
(kubur) itu. Orang yang berakal adalah orang yang sudah memperhitungkan sendiri
amal-amal yang sudah dilakukannya, sebelum Allah memperhitungkan amal-amalnya itu.
Orang yang cerdas adalah orang yang takut akan akibat dari dosa-dosanya, sebelum
dosa-dosanya itu menjadi penyebab kehancurannya. Ibnu Mas’ud pemah mengatakan,
“Seorang yang beriman setiap kali melihat dosanya, ia seolah-olah sedang duduk di
bawah gunung dan khawatir gunung itu menimpa dirinya,” (HR Al-Bukhari).
Berapa banyak orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, sehingga ia lalu terbiasa
dan merasa seolah tidak ada beban lagi baginya. Namun, dia tidak pemah berpikir betapa
besamya kesalahan orang yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya, dosa kecil yang
terus-menerus dilakukan itu justru menjadi penyebab ia mendapat sû’ul khatîmah. Dalam
hal ini, Anas Ibnu Malik r.a. pemah mengatakan, “Kalian melakukan beberapa kesalahan
yang mungkin kalian anggap nilai dosanya lebih ringan dari rambut, tapi dulu kita pada
masa Rasulullah Saw. menganggap itu sebagai dosa besar,” (HR.Al-Bukhari).
Allah Swt. telah mengingatkan di dalam Al-Quran betapa pentingnya mendapat husnu alkhatîmah itu kepada semua orang yang beriman. Allah Swt. berfirman sebagai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa
kepada-Nya. Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam,” (QS Âli ‘Imrân [3]: 102).
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Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini (ajal). (QS Al-Hijr
[15]: 99).
Oleh karena itulah, perintah untuk tetap bertakwa dan beribadah masih terus berlanjut
hingga maut menjelang.
Ini tidak lain agar husnu al-khatîmah bisa diraih. Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa
ada sebagian orang yang berusaha melakukan berbagai bentuk ketaatan dan menghindari
segala bentuk kemaksiatan. Upayanya itu dilakukannya terus-menerus dalam jangka
waktu yang lama sepanjang hidupnya. Namun, beberapa saat menjelang kematianya, ia
malah melakukan berbagai kesalahan dan bermacam kemaksiatan. Keburukan pada akhir
hidupnya ini yang justru menjadi penyebab ia mendapatkan sû’ul khatîmah.
Mengenai orang seperti ini, Rasulullah Saw. bersabda, Ada seseorang yang mengerjakan
amal calon penghuni surga, hingga antara dia dan surga itu hanya berjarak satu hasta
saja, Namun, takdir menentukan lain, ia justru kemudian melakukan amal calon penghuni
neraka dan akhirnya ia pun menjadi penghuni neraka (HR Al-Bukhari dan Muslim). (Magdy
Shehab, et. al., II, 2008: 261-262).
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101


Surah Al-Qâri’ah

Nama Surah
Surah Al-Qâri’ah terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah
Makkiyyah yang bertemakan keimanan; diturunkan sesudah Surah Quraisy
sebelum Surah Al-Qiyâmah. Dinamakan Al-Qâri’ah, karena dimulai dengan
kalimat tersebut, seperti dimulainya Surah Al-Hâqqah. Al-Qâri’ah
termasuk di antara nama Al-Qiyâmah dan nama lainnya Al-Hâqqah, AlThâmmah, Al-Shâkhkhah, dan Al-Ghâsyiyah, dengan maksud untuk
mementingkan hari kiamat, menurut Ibnu Katsir. Menurut Imam AlZamakhsyari, menukil hadis dari Tsa’labi, keutamaan (fadhîlah) membaca
Surah Al-Qâri’ah sebagaimana sabda Rasulullah Saw., Barang siapa
membaca Surah Al-Qâri’ah, niscaya akan diberatkan timbangan amal
kebaikannya di hari akhirat.
Latar dan Konteks
Adapun hubungan dengan surah sebelumnya (munâsabah) adalah
bahwa akhir surah sebelumnya menceritakan keadaan dan sifat-sifat kiamat;
sementara dalam Surah Al-Qâri’ah diceritakan bagaimana kejadiannya serta
apa yang akan manusia hadapi.

421
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Substansi
Dalam Surah Al-Qâri’ah, terdapat gambaran-gambaran kejadian kiamat,
memberi rasa takut yang mengitari sekitar jiwa. Dimulai dengan mengulas
keadaan hari kiamat dengan kedahsyatannya dan bertebarannya manusia
yang bangkit dari kubur bagaikan serangga yang berterbangan. Kemudian
memberikan isyarat tentang sebagian perkara-perkara kiamat, yakni hancurnya
gunung-gunung yang panas menyala, yang mengakibatkan guncangan dan
rasa gusar pada hati manusia. Lalu, diakhiri dengan pemberitaan tentang
timbangan perhitungan segala amal manusia. Jika timbangan amal baiknya
berat, maka ia akan dimasukkan ke surga; dan jika timbangan amal buruknya
lebih berat maka ia akan dimasukkan ke neraka (lihat ayat 6-11) (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 375).
Ke-i’jâz-an Al-Quran (keluarbiasaan), antara lain, terletak pada retorika
bahasanya. Dalam surah ini menarik untuk disimak bahwa di awal surahnya
mengulang-ulang kata al-qâri’ah untuk menarik perhatian. Kemudian diikuti
dengan informasi dan gambaran yang menakutkan tentang apa yang terjadi
pada hari kiamat, tentang prinsip timbangan amal dan kondisi neraka yang
sangat mengerikan. Ini adalah salah satu stilistika (gaya bahasa) Al-Quran
yang ampuh menembus hati sanubari manusia.
Menurut Syihabuddin Qalyubi, tema pokok Surah Al-Qâri’ah adalah
keimanan terhadap hari kiamat dan pesan moral untuk berbuat baik. Karena,
menurut Muhammad Kamil, Al-Quran secara ajaib sesuai dengan semua
standar cara berpikir manusia, baik ulama atau gembala, mampu mengambil
pelajaran sesuai dengan serapan intelektual masing masing.
Pada hakikatnya, walaupun kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran
relatif yang berbeda-beda bisa direngguk oleh mereka yang menafakurinya.
Surah Al-Qâri’ah mampu melahirkan rasa takwa yang amat dalam di samping
timbulnya rasa takut neraka. Perenungan terhadap Surah Al-Qâri’ah
diharapkan bisa melahirkan inspirasi dari persektif yang berbeda untuk
pengembangan ilmu pengetahuan.
Kiamat: Kengerian, Tanda-tanda, Timbangan, dan Hisab (Ayat 1-11)
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(1) Hari Kiamat 1; (2) Apakah hari Kiamat itu? (3) Tahukah kamu apakah
hari Kiamat itu? (4) Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran;
(5) Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan; (6) Dan
adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya; (7) Maka dia
berada dalam kehidupan yang memuaskan; (8) Dan adapun orang-orang
yang ringan timbangan (kebaikan)nya; (9) Maka tempat kembalinya adalah
neraka Hâwiyah; (10) Dan tahukah kamu apakah neraka Hâwiyah itu?;
(11) (Yaitu) api yang sangat panas. (QS Al-Qâri’ah [101]: 1-11)
Penjelasan Ayat

  
Hari kiamat. (QS Al-Qâri’ah [101]: 1)
Kata Al-Qâri’ah termasuk nama hari kiamat. Artinya, karena ia dapat
menggelisahkan hati dan pendengaran. Menurut Fakhrur Al-Razi, suatu
pukulan keras yang terpusat, atau sebuah hantaman telak yang dialami
manusia di hari kiamat. Peristiwa itu diuraikannya menjadi tiga kali suara
yang sangat keras: suara pertama menyebabkan akal hilang; suara kedua
akan mematikan semua yang bernyawa; suara ketiga menghidupkan lagi
semuanya. Menurut Al-Maraghi, kedahsyatan peristiwa kiamat disebabkan
karena bencana besar dan mencekam yang terjadi ketika itu menggetarkan
hati dan menghancurkan badan, sehingga menimbulkan rasa sakit luar
biasa. Seperti dalam firman-Nya, Surah Al-Ra’d (13): 31, yang artinya:
… dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan
mereka sendiri .…
Menurut Al-Thabari, pada hari kiamat hati manusia dihantam berbagai
peristiwa dahsyat, mengalami subuh yang tidak ada malam sesudahnya.
Menurut sebagian ulama tafsir, al-qâri’ah berarti dentuman keras. Ini adalah
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suara yang menggelegar diakibatkan kehancuran alam raya yang sedemikian
kerasnya, sehingga bagaikan dentuman keras yang memekakkan telinga
bahkan hati dan pikiran manusia, dan membuat kekalutan luar biasa sebagai
dampak dari suara dentuman keras tersebut.

  
Apakah hari kiamat itu? (QS Al-Qâri’ah [101]: 2)
Pengulangan pada ayat kedua ini bertujuan menggambarkan rasa heran
dan ketakutan yang mencekam.
Redaksi (ushlûb) ini digunakan untuk men-ta’zhim-kan (menunjukkan
kehebatan/kengerian), dan memberitahukan betapa dahsyatnya keadaan hari
kiamat. Sedemikian dahsyatnya, sehingga sulit digambarkan dan sulit diketahui
hakikat hari kiamat tersebut. Kemudian, Allah memperbesar gambaran hari
kiamat dalam ayat selanjutnya

    
Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

3

(QS Al-Qâri’ah [101]: 3)

Menurut Al-Zuhaili, termasuk pada istifhâm (pertanyaan) yang bertujuan
untuk mempertebal, memberikan rasa takut, dan mendramatisasikan keadaan
yang begitu kacau. Menurut Al-Maraghi, untuk menyatakan seakan-akan tidak
ada satu peristiwa pun yang lebih besar dibanding al-qâri’ah, sekalipun manusia
sudah membayangkan dan menduga tentang kejadiannya padahal peristiwa
kiamat itu lebih besar dan dahsyat dari yang dibayangkan manusia.
Allah Swt. menjelaskan berbagai kengerian yang terjadi ketika itu,
sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya:

  
  
   
Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. (QS AlQâri’ah [101]: 4)
Ayat di atas berbentuk tasybîh (perumpamaan), yaitu hari di mana
orang-orang keluar dari kuburnya, dan berjalan tanpa petunjuk. Keberadaan
mereka seperti serangga yang terpencar beterbangan, atau seperti nyamuk
dan belalang yang berpencar. Mereka bingung atas apa yang telah terjadi
pada mereka bagai serangga yang berhamburan.
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Dalam firman lainnya, Surah Al-Qamar (54): 7, yang artinya:
Sambil menundukkan pandangan-pandangannya, mereka keluar dari kuburan
seakan-akan mereka belalang yang beterbangan.
Menurut Al-Zamakhsyari, mereka diumpamakan bagaikan serangga
karena begitu banyaknya, berhamburan, payah, dan lemah, serta mengitari
kepada yang menyeru dari segala arah sebagaimana serangga yang selalu
mengiringi cahaya. Menurut Al-Maraghi, al-farasy adalah laron yang biasa
mengerumuni sinar lampu di malam hari, sebagai perumpamaan atas
kebodohan serta tidak tahu apa yang harus diperbuat; mereka menyebar
karena terlalu banyak dan bergelombang. Sedangkan dalam tafsir Al-Kabîr,
manusia diumpamakan seperti binatang kecil yang berputar-putar mengelilingi
api atau pelita. Menurut Al-Qurthubi, di hari kiamat, mula-mula manusia hilang
akal berputar-putar tanpa arah seperti anai-anai, lalu berbondong-bondong
ke satu arah seperti belalang. Fakhrur Al-Razi menafsirkan bahwa manusia di
hari kiamat akan lebih hina dari hewan-hewan kecil yang hilang akal
mengelilingi api, sebab manusia setelah linglung masih akan menghadapi
siksa neraka.
Fenomena lain digambarkan dalam ayat selanjutnya

    
Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. (QS
Al-Qâri’ah [101]: 5)
Gunung-gunung menjadi panas, memancarkan warna berbeda,
menggiring dengan keras karena saling beterbangan (Al-Zuhaili). Menurut
Al-Maraghi, keadaan gunung pada waktu itu karena partikel-partikelnya
bercerai-berai tampak seperti bulu domba beterbangan. Bisa dibayangkan
bagaimana keadaan umat manusia ketika terjadi peristiwa tersebut. Padahal,
tubuh manusia itu jelas lemah, cepat rusak. Semuanya itu menunjukkan bahwa
benda-benda raksasa yang seharusnya begitu kukuh dan kuat, ternyata tidak
mampu menahan kedahsyatan situasi hari kiamat, bahkan rontok berhamburan.
Jika gunung-gunung saja hancur, apalagi manusia.
Firman Allah lainnya yang menguatkan ayat tersebut tentang gununggunung yang tampaknya diam padahal berjalan seperti awan, dalam Surah
Al-Naml (27): 88, yang artinya:
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya,
padahal ia berjalan sebagai jalannya awan …
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Atau, gunung gunung yang materialnya beterbangan, dalam Surah AlMuzzammil (73): 14, yang artinya:
Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gununggunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan.”
Atau, gunung gunung diperjalankan seperti fatamorgana, dalam Surah
Al-Naba` (78): 20, yang artinya:
Dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
Menurut sebagian ulama, kata al-’Ihni adalah bulu berwarna merah,
atau berwarna-warni, disebabkan adanya berbagai macam atau perbedaan
materi yang terkandung dalam bebatuan gunung tersebut, sebagaimana dalam
firman-Nya Surah Fâthir (35): 27, yang artinya:
Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang
beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.
Kemudian Allah menerangkan balasan atas amal manusia dan
pemebagian mereka menjadi dua kelompok besar sebagai berikut:

           
   
(6) Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya; (7) Maka
dia berada dalam kehidupan yang memuaskan; (8) Dan adapun orang-orang
yang ringan timbangan (kebaikan)nya. (QS Al-Qâri’ah [101]: 6-8)
Informasi tentang manusia yang berat timbangan kebaikannya atau
amal baiknya (amal saleh), lebih berat dibanding amal buruknya, maka ia
mendapat kehidupan yang diridhai dan ia senang di sana, yaitu surga. Kata
al-’Isyah mengandung arti tempat berkumpulnya segala kenikmatan (AlZuhaili, XXX, 1991: 378). Sebagian ulama tafsir lainnya berpendapat,
kenyamanan dan kepuasan hidup di sana berkesinambungan dan langgeng
tidak terputus-putus dan tidak bergantian seperti kehidupan di dunia.
Kata mawâzin diartikan sebagai timbangan bahwa yang ditimbang
adalah amal baik dan buruk. Sebagian ulama lainnya berpendapat, yang
ditimbang adalah buku yang berisi catatan amal baik dan buruk selama hidup
manusia. Imam Al-Zamakhsyari menukil wasiat Abu Bakar r.a. kepada Umar
Ibnu Khaththab r.a. bahwa beratnya timbangan di hari kiamat nanti adalah
bila seseorang memberatkan atau menganggap penting mengikuti al-haq di
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dunia. Dan ringannya timbangan di hari kiamat nanti adalah bila seseorang
meringankan atau menganggap enteng dalam mengikuti kebatilan. Jadi, setiap
amal akan ditimbang atau memiliki tolok ukur masing masing, sehingga semua
amal benar-benar menghasilkan ketepatan timbangannya. Sebagaimana dalam
Surah Al-Anbiyâ` (21): 47, yang artinya:
Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka
tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu)
hanya seberat biji sawi pun pasti Kami datangkan (pahala)nya. Dan cukuplah
Kami sebagai Pembuat perhitungan.
Menurut Al-Maraghi, dari timbangan amal tersebut dapat dibedakan
berbagai macam amal. Kita beriman adanya mîzân tanpa harus tahu
sistem timbangannya, ukurannya, cara, dan bentuknya, hanya Allah-lah
yang mengetahui hal-hal gaib. Ia tidak diketahui hakikatnya, karena ia
bukan alat untuk menimbang benda-benda konkret, tetapi untuk
menimbang amal perbuatan, sesuatu yang abstrak, yakni kebaikan dan
keburukan (di dalamnya ada faktor niat, kondisi lingkungan, dan lain lain).
Al-Zuhaili menyatakan bahwa akan dibawakan bersama kebaikan
dalam sebaik-baiknya bentuk, jika ia lebih kuat maka baginya surga. Dan
akan dibawakan bersama keburukan dan kekafiran sejelek-jeleknya bentuk,
lalu timbangan yang baik lebih ringan, maka dimasukkannya ke neraka.
Sebagian orang berkata, “Sesungguhnya jiwa-jiwa yang baik dan jahat
tidak akan sama timbangan keduanya.” Yang dimaksud lembaran yang
bertuliskan kebaikan dan keburukan itu akan ditimbang, atau akan diberi
tanda cahaya untuk kebaikan dan tanda kegelapan untuk keburukan.
Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas menggambarkan buah dari perbuatan
baik dan buruk, yaitu penghormatan atau penghinaan. Bagi orang yang punya
bobot atau berat, yaitu orang yang memiliki banyak keutamaan, akan diberi
pahala dan kenikmatan abadi di samping kehidupan yang menyenangkan dan
sejahtera. Sebaliknya, dalam ayat berikutnya, Allah menjelaskan siksaan yang
akan diterima orang-orang yang berbuat keburukan. Adapun orang yang amal
buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka tempat tinggalnya adalah neraka
Jahanam. Jadi, orang yang sedikit melakukan kebaikan, mengotori dirinya
dengan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk orang yang
sering melakukan kerusakan di muka bumi, maka tabungannya untuk di hari
akhir sama sekali tidak berbobot (Al-Maraghi, t.t.: 378).
Hal ini diperkuat dengan firman lainnya Surah Al-A’râf (7): 8-9, yang
artinya:
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Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan); barang siapa berat
timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang
merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat
Kami.
Dalam Surah Al-Mu’minûn (23): 102-103, ditegaskan yang artinya:
(102) Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah
orang-orang yang dapat keberuntungan; (103) Dan barang siapa yang ringan
timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya
sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam.

          
(9) Maka, tempat kembalinya adalah neraka Hâwiyah; (10) Tahukah kamu
apakah neraka Hâwiyah itu? (11) (yaitu) api yang sangat panas. (QS AlQâri’ah [101]: 9-11)
Menurut Al-Zuhaili, penggunaan kata ummuhu dimaksudkan untuk
mengambarkan seorang anak yang pasti akan kembali ke pangkuan ibunya,
atau selalu menuju kepadanya. Menurut Ibnu Katsir, adalah induk tempat
kembalinya di akhir. Menurut Ibnu Jarir, yang menjadi alasan kata hâwiyah
digandeng dengan umm karena orang tersebut tidak akan mendapatkan
tempat lain selain neraka itu. Ia bernafas dan minum di sana. Ia merupakan
api kesedihan.
Kata hâwiyah berarti meluncur ke bawah, ia jatuh terus menukik
dengan kepala di bawah. Diperkuat oleh pendapat Abu Qatadah, orang yang
ringan timbangannya akan dilemparkan dengan kepalanya terlebih dahulu.
Para ahli tafsir mengartikan hâwiyah adalah salah satu nama neraka2, sedang
hâmiyah sifat apinya yang begitu panas tiada bandingannya. Fakhrur Al-Razi
mengatakan, ia merupakan api yang sangat panas berkobar dan membakar,
klimaks dari pembakaran, melahap dengan kuat. Hal ini menunjukkan
kekuatan yang membedakan dari semua api dunia (Al-Zuhaili).
Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya’la,
yang tercantum dalam tafsir Al-Durr Al-Mantsûr, tentang seorang sahabat
dari golongan Anshar yang sakit parah. Apa saja yang masuk dari kepala
(mulut)-nya langsung keluar lagi dari duburnya. Rupanya, dia sangat takut
mendengar bunyi Surah Al-Qâri’ah sampai ayat terakhirnya: Nârun hâmiyah,
neraka yang sangat panas membakar. Lalu, dia berdoa: “Ya Allah, daripada
Engkau mengazabku di neraka karena dosa-dosaku, segera saja turunkan
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hukuman bagiku di dunia ini.” Maka turunlah siksaan penyakit itu padanya.
Rasulullah Saw. lalu menasihati, “Buruk sekali doamu itu. Seharusnya
engkau minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan
dilepaskan dari siksa neraka.” Lalu dia berdoa seperti itu sehingga sembuh
kembali. Kisah ini melukiskan sikap orang-orang Islam di zaman dahulu
yang takut mendengar ancaman neraka dalam Al-Quran.
Dalam hadis-hadis lainnya, seperti dinyatakan Imam Malik, Al-Bukhari,
dan Muslim, yang diterima dari Abu Hurairah, ditegaskan,
Api (untuk keturunan Adam) yang selalu kamu nyalakan itu adalah satu bagian
dari tujuh puluh bagian api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, “Wahai
Rasulullah, satu bagian pun sudah cukup menyiksa”. Rasul menjawab,
“Sesungguhnya telah ditambahkan untuk neraka Jahanam itu enam puluh
sembilan bagian lagi.”
Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., mengisahkan. Sabda beliau: ”Seringanringan azab neraka adalah orang yang (dibakar) dikedua alas kakinya ia
akan terbakar sampai ke otaknya akan mendidih.” (HR Ahmad)
Dalam Shahîhain dinyatakan,
Jika merasa sangat panas, maka dinginkanlah dengan salat, karena panas
yang paling panas adalah panasnya neraka Jahanam. (HR Al-Bukhari dan
Muslim)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Kiamat adalah sesuatu yang sangat menakutkan, menggetarkan hati,
tidak dapat di bayangkan oleh akal. Kerasnya, guncangannya, panas
apinya, tidak ada tandingannya, dan tidak seorang pun tahu tentang
hakikatnya.
Allah Swt. menyifati kiamat dengan dua perkara, yaitu: (a) keadaan
manusia seperti serangga yang berpencar terbang dan mengitari
cahaya api; (b) gunung-gunung di gambarkan berwarna warni,
menyeret dengan keras, menghempaskan satu sama lainnya. Dan
Allah pun memberikan sifat perubahan gunung akan menjadi
terpotong potong, akan menjadi debu yang meleleh, akan
beterbangan seperti bulu-bulu, akan mengalir dan akan berjalan
seperti awan.
Manusia dilihat dari segi berat dan ringan amalnya pada hari kiamat
terbagi dua, yaitu siapa yang amal baiknya lebih berat dari amal
buruknya, maka ia akan masuk surga yang abadi dan hidup penuh
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keridhaan; dan siapa yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya,
maka ia akan masuk neraka hawiyah yang apinya sangat membakar
dan panas yang tiada tandingannya (Zuhaili).
Ayat ayat di atas merupakan peringatan bagi umat manusia yang secara
jelas dan tegas dapat dimengerti.

***
Catatan Akhir
1

Al-Qâri’ah bermakna pukulan dahsyat. Boleh jadi, berupa tabrakan bumi dengan benda
langit lain. Tata surya terdiri atas matahari dan benda-benda yang berorbit mengelilinginya.
Selain planet-planet, ada benda-benda yang disebut asteroid dan Near Earth Objects,
yang ikut bergerak mengitari matahari. Menurut David Rabinovitz dari Jet Propulsion
Laboratory, benda berbahaya yang mengancam bumi jumlahnya antara 500 sampai
1.000 buah. Benda-benda itu berdiameter lebih dari 1 km. Apabila menabrak bumi, akan
menyebabkan bencana global kehancuran iklim, yang memusnahkan tanaman dan
binatang. Selain itu, ada komet, benda lain yang orbitnya lebih jauh, tetapi juga berpotensi
menabrak bumi (http:/newton.dm.unipi.it, oktober 2008 ).

2

Nama-nama neraka lainnya seperti neraka Jahanam, sa’ir, huthomat, wail, dan lain-lain.

3

Sesungguhnya manusia akan melihat gunung-gunung pada waktu tiupan sangkala yang
pertama. Engkau akan mengira gunung-gunung itu keras tetap pada tempatnya padahal
ia berjalan di udara laksana kecepatan awan berjalan sebagai ciptaan-ciptaan Allah yang
telah mengokohkan penciptaan segala sesuatu karena Dia waspada terhadap kebaikan
dan kejahatan yang kalian lakukan (hal ini berarti dalam pandangan mereka bahwa
gerakan-gerakan gunung-gunung ini tidak terjadi keculi pada hari kiamat belaka).
Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa planet bumi sejak pertumbuhannya beredar
mengitari dirinya sendiri secara kontinu di depan matahari sekali sehari dan ia mengitari
matahari sekali setahun. Kondisinya dalam hal tersebut seperti kondisi seluruh bendabenda langit yang berenang (mengapung) pada poros-porosnya secara teratur, sehingga
atas dasar itulah maka semua yang ada di atas permukaan bumi berupa gunung-gunung,
lautan-lautan, dan lapisan-lapisan udara (Ghilâf Jawwî) seluruhnya bersama dengan
bumi dalam rotasi hariannya mengitari prosnya dan rotasi tahunannya mengitari matahari
dengan catatan bahwa kata engkau akan mengira yang disebutkan dalam ayat tersebut
berarti engkau menyangka (tadlunnu) tidak sesuai secara mutlak dengan ketetapan
segala sesuatu pada hari kiamat yang tidak ada sesuatu di dalamnya selain keyakinan
yang tidak diragukan lagi, tidak ada sangkaan sama sekali dan yang tidak diragukan lagi
bahwa bumi bergerak mengitari dirinya dan matahari dalam satu waktu dan tidak tetap
karena jika ia tetap niscaya tidak ada siang dan malam dan niscaya tidak ada empat
musim ini (Sisi Mulya Al-Quran).
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102


Surah Al-Takâtsur

Nama Surah
Surah Al-Takâtsur terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surah-surah
Makkiyyah. Diturunkan sesudah Surah Al-Kautsar. Al-Takâtsur (bermegahmegahan) diambil dari perkataan al-takâtsur yang terdapat pada ayat pertama
surah ini.
Latar dan Konteks
Diriwayatkan Ibnu Abu Hatim yang diterima dari Ibnu Buraidah. Ia
berkata, Alhâkum al-takâtsur turun karena ada kaitannya dengan dua kabilah
dari kaum Anshar, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka bermegahmegahan dan saling membanggakan kabilahnya masing-masing. Salah satu
dari kedua kabilah itu berkata, adakah di kalangan kamu orang besar seperti
si Fulan? Yang lain berkata hal yang sama. Mereka berbangga-bangga dengan
orang-orang yang masih hidup. Mereka bersama-sama menuju ke kuburan.
Salah satu dari kedua kabilah itu mengatakan, “adakah di antara kamu orang
besar seperti ini,” sambil menunjuk kepada satu kuburan? Dan yang lain
berkata begitu pula, lalu turunlah surah ini.
Hubungan antara Surah Al-Takâtsur dengan Surah Al-Qâri’ah
(sebelumnya); dalam Surah Al-Qâri’ah dijelaskan golongan orang-orang yang
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masuk surga dan golongan yang masuk neraka. Sementara, dalam Surah AlTakâtsur diterangkan salah satu sebab yang membawa orang masuk neraka.
Hubungan Surah Al-Takâtsur dengan Surah Al-’Ashr (sesudahnya); dalam Surah
Al-Takâtsur, Allah menerangkan keadaan orang yang bermegah-megahan
dan disibukkan oleh harta benda, sehingga lupa mengingat Allah dan
diterangkan pula sifat orang yang mengikuti hawa nafsunya. Surah Al-’Ashr
menerangkan bahwa manusia akan merugi, kecuali kalau mereka beriman,
beramal, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Diterangkan
pula sifat orang yang tidak merugi.
Substansi
(1)

(2)

Keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal duniawi sering
melalaikan manusia dari tujuan hidupnya dan dia baru menyadari
kesalahannya itu setelah maut mendatanginya.
Manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibanggabanggakannya itu dan Allah memberi ancaman kepada mereka dengan
siksa neraka jahanam.

Berbangga-bangga dengan Harta (Ayat 1-8)

   
           
          
          
 
(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu; (2) Sampai kamu masuk
ke dalam kubur; (3) Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat
perbuatanmu itu); (4) Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui;
(5) Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,
(6) Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim; (7) Dan
sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ain al-yaqîn; (8)
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kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang
kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS Al-Takâtsur [102]: 1-8)
Penjelasan Ayat

      
(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu; 1 (2) Sampai kamu masuk
ke dalam kubur. (QS Al-Takâtsur [102]: 1-2)
Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegahmegahan dengan banyak harta, anak, teman, dan pengikut, sehingga
melalaikannya dari ketaatan dan kegiatan beramal untuk akhirat. Mereka asyik
dengan berbicara saja, terpedaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat,
tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk mereka dan keluarga
mereka, sampai ajal menjemputnya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Muslim, AlTirmidzi, dan Al-Nasa`i, yang diterima dari Anas Ibnu Malik, Rasulullah Saw.
bersabda, Yang akan dibawa mayat itu ada tiga hal; dua hal akan kembali,
dan yang satu hal akan menyertai. Tiga hal yang akan menyertai itu adalah
keluarga, harta, dan amalnya. Yang akan kembali keluarga dan hartanya;
sementara, yang akan tetap menyertai adalah amalnya.”
Telah diriwayatkan pula oleh Mutarrif dari ayahnya, ia berkata,
Saya menemui Nabi Saw. sedang membaca Alhâkum al-Takâtsur, lalu beliau
bersabda, “anak Adam akan mengatakan: inilah hartaku, inilah hartaku”
Nabi menambahkan “Hai anak Adam! Tidaklah harta yang kau miliki, kecuali
apa yang telah engkau makan dan telah engkau habiskan atau pakaian yang
kamu pakai sehingga lapuk atau harta yang telah kamu sedekahkan sampai
habis.” (HR Muslim)
Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ia ingin memiliki dua
lembah emas, dan tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) kecuali
mulutnya diisi dengan tanah kuburan, dan Allah akan memberikan ampunan
kepada orang yang bertaubat. (HR Bukhari)
Sementara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini
adalah sikap berbangga diri yang berkelebihan. Seseorang berusaha memiliki
lebih banyak dari yang lain, baik harta ataupun kedudukan, dengan tujuan
semata-mata untuk mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk
digunakan pada jalan kebaikan atau untuk membantu menegakkan keadilan
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dan maksud baik lainnya.
Keadaan bermegah-megahan di antara manusia, atau usaha untuk
memiliki harta lebih banyak dari orang lain, akan terus berjalan di antara
mereka, sehingga mereka masuk lubang kubur. Dengan demikian, mereka
telah menyia-nyiakan umur mereka untuk yang tidak berfaedah, baik untuk
kehidupan dunia maupun akhirat.
Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kuburan adalah obat
penawar yang paling ampuh untuk melunakkan hati yang membatu, karena
dengan ziarah kubur itu manusia akan ingat mati dan hari akhirat, maka dengan
sendirinya akan membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan.
Nabi Muhammad Saw. bersabda,
Aku pernah (di masa awal Islam) melarang kalian untuk berziarah kubur.
Maka (sekarang) berziarahlah, karena hal itu mengingatkan kalian akan akhirat.
(HR Ahmad, Muslim, dan Ashhab Sunan/para penyusun kitab sunan).

        
(3) Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu
itu); (4) Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. (QS AlTakâtsur [102]: 3-4)
Dengan ayat ini Allah mengingatkan bahwa bermegah-megahan itu
tidak pantas dikerjakan, karena akibatnya bisa buruk, kecewa, bahkan
menimbulkan kekacauan dan permusuhan. Sebaliknya, Allah menganjurkan
agar diciptakan kerukunan hidup, bantu-membantu dalam menegakkan
kebenaran, dan tolong-menolong dalam kebajikan dalam melestarikan hidup
bermasyarakat dengan membina akhlak yang luhur dan budi pekerti yang
baik. Sebab, kalau tidak, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya nanti di
akhirat. Selanjutnya, Allah mengulang ancaman-Nya dan ini adalah ancaman
sesudah ancaman, sebagaimana ancaman seorang tuan kepada hamba
sahayanya, “jangan kamu kerjakan, jangan kamu kerjakan”.

     
Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
(QS Al-Takâtsur [102]: 5)
Allah memperingati dalam bentuk perintah, yaitu waspadalah terhadap
tingkah laku yang buruk itu, karena bila kamu tahu akibat keinginanmu untuk
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berlebih-lebihan, menyibukkan kamu pada pekerjaan yang tidak bermanfaat.
Pendirianmu yang kamu anggap benar itu sebenarnya adalah salah. Itu hanya
sangkaan belaka yang pasti berubah, karena tidak sesuai dengan kenyataan.
Yang harus menjadi pendirian adalah yang sesuai dengan kenyataan yang
dapat disaksikan oleh mata, oleh perasaan, atau berdasarkan dalil-dalil yang
sahih.

  
Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim. (QS Al-Takâtsur
[102]: 6)
Allah menerangkan sebagian azab yang akan dialami orang yang
bermegah-megahan itu karena kelalaiannya, yaitu mereka akan ditimpa azab
di akhirat. Mereka pasti akan melihat tempat itu dengan mata kepala mereka
sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya selalu mereka renungkan kedahsyatan azab
itu dalam pikiran mereka agar membawa mereka kepada perbuatan yang baik
dan bermanfaat. Yang dimaksud dengan melihat neraka Jahim adalah merasakan
azabnya, sesuai tujuan Al-Quran dalam pemakaian kata-kata tersebut.

    
Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ain al-yaqîn.
(QS Al-Takâtsur [102]: 7)
Dengan ayat ini, Allah menguatkan isi ayat sebelumnya bahwa azab
itu benar-benar akan dirasakan oleh orang yang terpedaya itu. Oleh karena
itu, siapa saja dari golongan apa saja, hendaklah bertakwa kepada Tuhan,
serta menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka
disiksa. Hendaknya seseorang itu memerhatikan nikmat-nikmat Allah yang
ada padanya untuk dipelihara dan dipergunakan sesuai dengan fungsi
nikmat tersebut. Hendaknya pula jangan melakukan kejahatan atau
mengada-adakan kemungkaran. Janganlah seseorang dari kamu
mengharap-harapkan ampunan Allah hanya semata-mata dengan
pengakuan beragama Islam dengan memakai nama dan gelar yang mulukmuluk, sedangkan ia menyalahi hukum-hukum Al-Quran dan tindakantindakannya sama dengan tindakan musuh Islam.

     
Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang
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kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS Al-Takâtsur [102]: 8)
Allah lebih memperkuat lagi celaan-Nya terhadap mereka.
Sesungguhnya, mereka akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatankenikmatan yang mereka megah-megahkan di dunia: apa yang kamu perbuat
dengan nikmat-nikmat itu? Apakah kamu telah menunaikan hak Allah
daripadanya? Atau apakah kamu menjaga batas-batas hukum Allah yang telah
ditentukan dalam bersenang-senang dengan nikmat tersebut? Jika kamu tidak
melakukannya, ketahuilah bahwa nikmat-nikmat itu adalah puncak kecelakaan
di akhirat nanti.
Rasulullah Saw. bersabda,
Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman sentosa hatinya, sehat
walafiat badannya serta mempunyai bekal hidup untuk harinya, maka seolaholah dunia menjadi miliknya. (HR Al-Tirmidzi)
Diriwayat Imam Al-Bukhari yang diterima dari Ibnu Abbas, bahwa
Rasulullah Saw. pernah mengatakan,
Ada dua kenikmatan yang suka dilupakan oleh kebanyakan manusia; yaitu
sehat dan waktu senggang. (HR Al-Bukhari)
Sebelum dua telapak kaki seorang hamba menetap pada hari kiamat, ia
akan ditanya terlebih dahulu tentang empat perkara; yaitu tentang umurnya
dipakai apa sepanjang hidupnya, tentang badannya untuk apa digunakan,
tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan
tentang ilmunya apa yang diamalkan dengan ilmu tersebut. (HR Ad-Darimi)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan perjalanan hidup dan
kehidupan manusia di dunia ini laksana sebuah kapal yang sedang
berlayar di tengah lautan yang luas dan dalam, lalu singgah dulu
sementara di sebuah pulau untuk melihat keindahan. Lalu, nakoda
memberi peringatan kepada seluruh penumpang agar tidak lengah atau
terpesona. Sekalipun sudah diberi aba-aba atau peringatan, ternyata
ada juga yang lengah karena terpesona menikmati keindahan pulau
tersebut.
Allah telah memberikan berbagai karunia kepada hamba-Nya untuk
dinikmati dan disyukuri. Namun, kecenderungan manusia malah justru
banyak yang lupa daratan; lupa akan kewajiban dan tugasnya sebagai
Muslim, menjadi lemah, pasif, dan dininabobokan oleh kemewahan
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dan kedudukan yang sedang dinikmati, sehingga ia lupa hak dan
kewajiban terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap
masyarakat, dan terlebih lagi kepada Tuhannya.
Al-Maqâbir (kuburan) disebutkan dalam surah ini saja pada proses
turunnya adalah sebagai alat atau media untuk mendekatkan diri kepada
Allah Swt. Paling tidak, dapat mengingatkan tentang kematian yang
akan menjemputnya. Untuk itu, manusia hendaknya suka berziarah ke
kuburan.
Pada hari kiamat, manusia akan di tanya dan di mintai
pertangungjawabannya tentang kemewahan dan kekayaan. Untuk apa
sajakah kemewahan dan kekayaan itu mereka gunakan? Sudahkah
dikeluarkan zakatnya? Sudahkah dipenuhi ketentuan hak harta
sebagaimana diamanatkan Allah Swt. kepada hamba-Nya?
***

Catatan Akhir
1

Allah mencela orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, kufur nikmat dan
sombong. Nabi Hud berulang kali mengajak kaumnya untuk kembali pada jalan yang
benar. Ia berusaha mengingatkan kaumnya akan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada
mereka. Ia berkata, “Apakah kesombongan dan sikap memandang aneh kalian telah
menyebabkan Tuhan mengirimkan petunjuk-Nya melalui lisan seorang lelaki di antara
kalian yang memperingatkan kepada kalian akibat buruk karena ketersesatan yang kalian
lakukan?” Tidakkah kalian mengingat bahwa Allah telah menjadikan kalian sebagai pewaris
bumi setelah kaum Nuh, yang juga telah dihancurkan Allah akibat dosa mereka. Allah
juga menambahkan kalian kekuatan di badan dan kekuatan dalam berkuasa. Kenikmatan
itu ditujukan agar kalian beriman dan bersyukur kepada Allah, bukan untuk mengafiriNya.
“Apakah kamu (iidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu
yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu?
Ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti
(yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh. Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh
dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu). Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan,” (QS Al-A’râf [7]: 69).
Al-Quran menceritakan bahwa kaum Hud tidak melaksanakan hak bersyukur atas
kenikmatan Allah kepada mereka. Mereka justru berlumur dosa dan berlaku sombong di
muka bumi. Hud berkata kepada mereka: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah
tinggi bangunan untuk bermain-main. Kamu membuat benteng-benteng dengan maksud
supaya kamu kekal (di dunia)? Apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai
orang-orang kejam dan bengis. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
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Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu
ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak,
kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang
besar. Mereka menjawab, Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat
atau tidak memberi nasihat (QS Al-Syu’arâ [26]: 128-136).
Kita bisa memperhatikan bahwa ayat-ayat di atas menunjukkan kaum Ad terkenal dalam
pembuatan bangunan yang megah dan istana yang mewah dan membanggakan.
Pada saat kaum ‘Ad bermaksiat kepada Rasul mereka, Allah Swt. menurunkan siksa
kepada mereka. Siksa itu berupa angin yang berhembus kencang yang dipenuhi debu
dan tanah liat. Angin inilah yang akan mengubur mereka hidup-hidup dan menghabisi
riwayat hidup mereka. Allah Swt. berfirman,
Kaum Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan amat kencang (QS AlHâqqah [69]: 6).
Beberapa catatan terpenting yang disebutkan Al-Quran dalam kisah Hud sebagai berikut:
1. Kaum Hud tinggal di Ahqaf. Ahqaf sendiri merupakan daerah berpasir. Para sejarawan
menjelaskan bahwa kawasan itu berada di antara Yaman dan Oman.
2. Kaum Ad mempunyai kebun, hewan ternak, dan mata air. Allah Swt berfirman,
“Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah yang
telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui . Di a telah
menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun,
dan mata air,” (QS Al-Syu’arâ [26]: 132-134).
3. Kaum ‘Ad membangun kota besar yang bernama Iram yang mempunyai istana-istana
mewah bertiang besar, yang tidak ada tandingannya di negeri itu. Oleh karenanya,
Allah Swt. berfirman,
Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Ad?
(Mereka) penduduk lram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang
belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. (QS Al-Fajr
[89]: 6-8).
4. Mereka membangun istana-istana mewah dan bangunan yang megah. Allah Swt
berfirman,
“Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main.
Kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?”
(QS Al-Syu’arâ [26]: 128-129).
5. Pada saat mereka mendustakan Hud, Allah Swt. mengirimkan angin kencang yang
disertai tanah liat. Angin itu menghabisi dan mengubur kekuasan mereka di negeri
pasir itu (Magdy Shehab, et. al., I, 2008: 37-38)
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Surah Al-‘Ashr

Nama Surah
Surah Al-‘Ashr adalah surah ke-103. Terdiri atas 3 ayat, termasuk
golongan surah-surah Makkiyyah, dan diturunkan setelah Surah Al-Insyirâh.
Dinamai al-‘ashr (masa) diambil dari perkataan al-‘ashr yang terdapat pada
ayat pertama surah ini.
Latar dan Konteks
Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa Amr Ibnu Al-‘Ash diutus
menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah
Saw. diangkat menjadi utusan Allah. Sebelum Amr menyapa Musailamah,
Musailamah lebih dahulu menegurnya, “Apa yang diturunkan kepada
sahabatmu (Muhammad) akhir-akhir ini?” Amr menjawab: “Telah turun
kepadanya surah yang terang kebenarannya dan tinggi nilainya”.
Musailamah menyahut, “Apa itu?” Maka, dijawab, dengan membacakan
Surah Al-‘Ashr secara utuh. Kemudian Musailamah berpikir sejenak dan
berkata, “Telah turun kepadaku surah yang sama”. ‘Amr menyahut, “Apa
itu?” Maka Musailamah menyebutkan sebuah syair dengan maksud
menandingi Al-Quran.

443
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. ﻭﺳﺎﺋﺮﻙ ﺣﻔﹶﺮ ﻧﻔﹶﺮ، ﻳﺎ ﻭﺑﺮ ﻭ ﺇﹺﻧﱠﻤﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹸﺫﹸﻧﺎﻥ ﻭ ﺻﺪﺭ،ﻳﺎ ﻭﺑﺮ
Hai kelinci, hai kelinci, sesungguhnya engkau bertelinga dua dengan satu
perut, habitatmu tinggal di lubang”.
Musailamah kemudian bertanya, “Bagaimana pendapatmu Amr?” Maka
Amr menyatakan kepada Musailamah, “Wallahi kamu pun tahu bahwa aku
tahu sebenarnya engkau dusta (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 391).
Al-Qurthubi meriwayatkan dari Ubaidillah Ibnu Hafsh, dia bercerita
tentang dua sahabat Rasulullah Saw. Apabila mereka bertemu, tidak akan
berpisah salah satu di antara keduanya, kecuali salah satunya membacakan
Surah Al-‘Ashr, kemudian barulah mengucapkan salam.
Salah satu tradisi orang Arab adalah berkumpul pada waktu Asar
untuk membicarakan dan memusyawarahkan urusan mereka. Dalam
pembicaraan mereka, terdapat kata-kata yang tidak patut atau menyakiti
sebagian dari mereka, sehingga manusia beranggapan bahwa waktu Asar
itu adalah waktu yang buruk. Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa
sesungguhnya tidak ada waktu yang harus dicela, atau dihina seperti
anggapan manusia saat itu. Mereka berkata, “Waktu yang menyebabkan
sial, waktu naas (yang menyebabkan celaka), tahun jahat”, dan
sebagainya, padahal waktu itu membawa kebaikan juga kejahatan (Abduh,
XXX, 1993: 278-278)
Dalam Surah Al-Takâtsur disebutkan bahwa mereka sibuk
berbangga-bangga dengan jumlah kekayaan yang banyak, dan dengan
apa saja yang dapat melalaikan ketaatan kepada Allah. Pada AlTakâtsur, disebutkan tabiat manusia yang mendorongnya kepada
kebinasaan dan menjerumuskannya ke dalam kehancuran, kecuali
orang yang dilindungi Allah dan dihindarkan dari kejahatan hawa
nafsunya. Jadi, seakan-akan ini merupakan sebab pemuatan Surah
Al-Takâtsur, di samping penyebutan sifat orang yang terbawa hawa
nafsunya dan berjalan bersama setannya sampai terjerumus ke dalam
kebinasaan.
Dalam Surah Al-‘Ashr, disebutkan, orang yang berhias dengan tabiat
yang sangat baik, beriman kepada Allah dan beramal saleh serta saling
menasihati antara saudara-saudaranya untuk berpegang teguh kepada
tali kebenaran dan sabar menghadapi hal-hal yang diinginkan (Abduh, XXX,
1993: 287).
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Substansi
Al-‘ashr semakna pengertiannya dengan kata al-zamân, yaitu masa
yang terjadi dalam aktivitas keturunan Adam dalam hal perilaku (amal)
yang baik dan buruk (Al-Bukhari, II, t.t.: 3), atau dengan perkataan lain
al-dahr (Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, 1978: 245)
Sayyid Quthub (1967: 651) berpendapat, tema dalam surah ini ada
empat, yaitu : pertama, keimanan; kedua, amal saleh; ketiga, pesan
tentang yang hak; keempat, pesan tentang kesabaran.
Pada ayat kedua, kedudukan manusia pada umumnya merugi, kalau
aktivitas dalam kehidupannya tidak mempunyai nilai dan tujuan. Nilai
tersebut sangat ditentukan oleh niat atau motivasi serta apa yang akan
dicapai dengan aktivitasnya.
Pada ayat ketiga, Allah menerangkan bahwa kebermaknaan hidup
manusia sangat terletak pada hubungannya dengan Sang Maha Pencipta,
yaitu Allah Swt. melalui keimanannya. Aktualisasi keimanan seseorang
dapat diukur pada aktivitas yang memberi dampak positif, yaitu kebaikan.
Hal ini sangat terkait dengan pesan-pesan moral. Jadi, apa yang diucapkan
dan dikerjakan serta dipikirkan seorang Mukmin haruslah sejalan dengan
pesan moral-spiritualnya. Pesan yang kedua menunjukkan integritas dan
kapasitas seorang Mukmin ketika berhadapan dan menyelesaikan segala
persoalan hidupnya, yaitu dengan kata sabar yang mempunyai arti yang
sangat luas.
Keadaan Orang Mukmin dan Kafir (Ayat 1-3)

   
          
     
 
(1) Demi masa; (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian;
(3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
saling menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya
menetapi kesabaran. (QS Al-‘Ashr [103]: 1-3)
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Demi masa. (QS Al-‘Ashr [103]: 1)
Allah bersumpah dengan salat Asar karena keutamaannya, sebab salat
Asar merupakan salat pertengahan menurut jumhur ulama, seperti yang
disampaikan Muqatil bahwa Nabi bersabda,
Kami dibuat sibuk oleh mereka, sehingga meninggalkan salat wusthâ;
Salat Asar
Jadi, yang dimaksud salat wustha adalah salat Asar.
Sabda Nabi yang lain adalah:
Barang siapa yang terlewati (tertinggal) salat Asar ia seperti menyendiri (tidak
memiliki) keluarga dan harta (Al-Alusi, XXX, dalam Al-Makatabah Al-Syâmilah)
Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu: wa al-fajri, wa al-dhuha,
wa al-lail, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hidup manusia tidak ada yang
berada di luar waktu. Tetapi, semuanya memeroleh kesempatan yang sama,
yakni 24 jam sehari, 30 hari dalam satu bulan, dan 360 hari dalam satu
tahun.
Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang merupakan bagian dari
makhluk Allah, karena makhluk-makhluk tersebut memiliki arti yang cukup
penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu mendapat perhatian yang
saksama. Pada kenyataannya, meskipun kesempatan yang diberikan sama,
tapi tiap orang memanfaatkan dengan berbeda-beda. Ada yang untuk
perbuatan positif dan ada pula yang untuk melakukan perbuatan negatif.
Perhatikan pula kesenangan, kesengsaraan, sehat, sakit, kaya,
miskin, segar, letih, susah, gembira, dan semacamnya bisa dijadikan
petunjuk bagi orang yang berpikir bahwa alam ini mempunyai pencipta
dan pengatur dan Dia itulah yang sepatutnya dijadikan tujuan ibadah dan
dimohon untuk menghilangkan derita dan mendatangkan kebaikan. Tetapi,
orang-orang kafir selalu menghubungkan peristiwa buruk kepada masa,
sehingga Allah memberikan petunjuk bahwa masa itu termasuk makhlukmakhluk-Nya, yang di situ terjadi berbagai peristiwa, baik maupun buruk
(Al-Maraghi, X, t.t.: 287).

    
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. (QS Al-‘Ashr
[103]: 1)
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Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, kebinasaan, kekurangan,
dan kesesatan, baik dalam berdagang maupun dalam berusaha, dan dalam
aktivitas dunia lainnya (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 393).
Setiap manusia yang berakal baligh adalah merugi dalam setiap
kegiatannya dengan bentuk kerugian tertentu kecuali orang-orang yang
dikecualikan Allah Swt. (Muhammad Abduh, 1993, XXX: 279).
Jadi, amal perbuatan manusia itulah sumber kesengsaraannya, bukan
masa dan tempat. Amal itulah yang menjerumuskannya dalam kebinasaan,
sehingga dosa seseorang terhadap Tuhannya yang memberinya berbagai
kenikmatan merupakan dosa pelanggaran yang tiada taranya (Al-Maraghi, X,
t.t.: 287).
...

    

(3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ... (QS
Al-‘Ashr [103]: 1)
Allah mengecualikan mereka yang beriman dan beramal saleh, lalu
berkeyakinan yang benar bahwa alam semesta ini mempunyai Tuhan, pencipta
yang khusus, rela kepada orang yang taat dan murka kepada orang yang
durhaka, dan bahwa terdapat perbedaan antara yang utama dengan yang
rendah, sehingga hal itu mendorong mereka beramal bijak dan baik. Semuanya
itu bermanfaat bagi orang itu sendiri dan bagi manusia seluruhnya (Al-Maraghi,
X, t.t.: 288).
...

 

... saling menasihati supaya menaati kebenaran ... (QS Al-‘Ashr [103]: 1)
Sebagian mereka menasihati yang lain dengan hal-hal yang mapan
yang tidak bisa diingkari dan tidak dilenyapkan di dunia dan di akhirat karena
bagus kesan-kesannya, yaitu baik keseluruhannya, seperti iman kepada Allah
dan mengikuti petunjuk kitab-kitab-Nya dan para Rasul-Nya, meninggalkan
yang haram dalam semua transaksi dan amal perbuatan, dan zuhud dalam
dunia (Al-Maraghi, X, t.t.: 288; Al-Zuhaili, XXX, 1991: 394)

  
... dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS Al-‘Ashr [103]: 1)
MerekaSaling menasihati atas peraturan-peraturan Allah dan menjauhi
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larangan-larangan-Nya, tentang kepastian-kepastian dan ujian-ujian-Nya, dan
sabar meliputi pemenuhan ketaaan dan menjauhi semua yang mungkar, dan
dalam menanggung penderitaan manakala menyampaikan yang baik dan
mencegah kemungkaran (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 394).
Kesaksian waktu itu tiga macam, yaitu:
(1)
Hilangnya waktu memberi kesaksian bahwa hanya orang yang tidak
menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikanlah yang akan
memetik keuntungan.
(2)
Cahaya yang menerangi sepanjang jalan di segala abad yang lampau
menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berbuat kebaikan, dan
menyuruh orang lain supaya berbuat kebaikan, mengalami kehidupan
yang sejahtera; orang yang berbuat kejahatan mengalami hidup yang
sia-sia.
(3)
Zamannya Nabi yang suci memberi kesaksian yang amat terang dan
meyakinkan bahwa orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan
adalah bahagia, sedang orang-orang yang memusuhi Nabi Saw.
menderita kerugian. Kata asar mengisyaratkan bahwa kedatangan Rasul
Muhammad seolah-olah sudah memasuki waktu asar jika dibandingkan
Rasul-Rasul sebelumnya (Muhammad Ali, 1979: 1616).
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Manusia meskipun ia berlimpah harta ia dalam kerugian jika tidak
berbuat untuk akhiratnya dengan amal yang baik dan benar.
(2)
Allah bersumpah dengan waktu asar, karena waktu ini merupakan saat
terjadinya aktivitas manusia yang sangat intensif dalam berbagai hal.
(3)
Ketetapan Allah yang mengandung ancaman ini menunjukkan peringatan
yang sangat keras karena menunjukkan kerugian bagi seluruh manusia
kecuali dalam empat perkara: iman, amal saleh, saling berwasiat tentang
kebenaran, dan saling berwasiat/nasihat menasihati dengan kesabaran.
(4)
Hanya manusia yang pandai menghargai waktu untuk amal saleh dunia
dan tujuan akhiratlah yang akan mendapat keberuntungan yang abadi.
***
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Saling menasihati di dalam kebenaran dengan penuh kesabaran diartikan Dr. K.H.E.Z
Muttaqien sebagai proses demokrasi.
Diskusi sekitar demokrasi yang sedang berlangsung dapat digambarkan sebagai berikut.
Di satu pihak prinsip sangat modern bahwa pemerintahan harusnya demokratis jarang
ditentang secara langsung; bahkan barangkali dapat dikatakan bahwa meskipun ada
begitu banyak pengalaman dan debat yang bertentangan, prinsip ini diterima secara
hampir universal. Akan tetapi, di lain pihak, claim bahwa negara-negara bukan demokratis
secara implisit melanggar martabat manusia warga negara mereka dan bahwa oleh karena
itu, demokrasi harus segera diwujudkan, secara luas ditolak dan dituduh sebagai berat
sebelah pro-Barat. lni terlepas dari kecurigaan bahwa tuntutan demokratisasi melayani
kepentingan masif politik Barat.
Oleh karena itu, dalam hal ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
Bagaimana halnya claim universal dan eksklusif demokrasi atas legitimitas berhadapan
dengan kenyataan bahwa demokrasi, dalam bentuk modern merupakan produk tradisi
Eropa-Amerika Utara atau “Barat”? Dapatkah demokrasi, anak sebuah lingkungan sosial
dan kultural spesifik, yaitu Barat, diharapkan menjadi ungkapan utama kedewasaan
politik dalam negara-negara dengan lingkungan sosial yang sangat berbeda? Dapatkah
demokrasi menjadi ekspresi politik berlembaga sikap hormat terhadap martabat manusia
dalam negara-negara bukan Barat?
Dalam pembahasan ini demokrasi dipahami dalam arti modern, sebagai sistem politik yang
melembagakan kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat serta kewajibannya untuk
memberikan pertanggungjawaban (accountability-nya) kepada rakyat sebuah sistem
perwakilan. Jadi, demokrasi modem adalah dua hal sekaligus: Ia mau membikin nyata
kedaulatan rakyat, dan ia melakukannya melalui suatu sistem kompleks lembaga- lembaga
yang mengoperasionalisasikan kedaulatan rakyat.
Demokrasi secara hakiki lebih daripada sekadar kedaulatan rakyat. Demokrasi juga
merupakan jaringan kompleks institusi-institusi. Itu berarti dua hal. Pertama, bukan setiap
pemerintah atau bentuk pemerintahan yang diterima oleh rakyat, merupakan demokrasi.
Pemerintahan diktatorial populistik lunak dapat saja diterima baik oleh rakyat, bahkan
bisa merupakan bentuk pemerintahan terbaik bagi bangsa itu, walau bukan sebuah
demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dilembagakan melalui mekanisrnemekanisme politik dan hukum yang pada umumnya dikaitkan dengan demokrasi. Kedua,
demokrasi (dalam arti ini) tidak pernah mengklaim bahwa dia dalam kenyataan merupakan
“pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, meskipun Abraham Lincoln-lah
yang membentuk kalimat termasyur itu. Dalam demokrasi representatif modern, warga
negara sangat sedikit terlibat dalam pemerintahan. Claim-claim demokrasi jauh lebih
terbatas. Claim-nya adalah bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk, memang
bentuk terbaik!, penginstitusionalisasian kontrol maksimum para warga negara terhadap
pemerintah mereka serta maksimum kewajiban pertanggungjawaban pemerintah terhadap
para warga negaranya, dan itu ada dasar yang mantap, lestari, berlembaga dan yudisial.
Tidak pernah dernokrasi mengklaim bahwa para warga negara dapat langsung
memengaruhi perundangan (sebagaimana dituntut Rousseau) atau bahwa perundangan
selalu sesuai dengan apa yang disetujui oleh mayoritas. Hal itu selalu dilihat dan diterima
sebagai akibat untuk terelakkan prinsip perwakilan yang sendiri diterima sebagai satu
satunya jalan untuk menerjemahkan cita-cita demokratik kedaulatan rakyat ke dalam
realitas politik tetap. Yang di-claim adalah bahwa tidak ada bentuk pemerintahan lain
yang menawarkan, dengan kadar yang sama atau hampir sama. Kontrol terhadap
pemerintah, dan accountability pemerintah terhadap rakyatnya yang sama besarnya
atas dasar jangka panjang, melembaga, dengan tidak tergantung dari keterampilan dan
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kualitas moral orang, atau orang-orang yang kebetulan memimpin pemerintah. Hal ini
perlu diberi penekanan untuk menanggapi sangkalan bahwa dalarn demokrasi pun
pemerin-tahan adalah urusan sebuah elit. Tentu saja demikian dan harus demikian.
Dalam demokrasi, dan hanya dalam demokrasi, elit-elit dipaksa untuk memerlihatkan diri
kepada para warga negara dan para warga negara berkuasa untuk membuang elit yang
berkuasa dan memilih sendiri elit mana yang mereka kehendaki memerintah mereka. Juga
mereka berhak untuk bicara apa yang mereka pikirkan dan tidak ada partai politik yang
berani mengabaikan pendapat mereka.
Demokrasi diakui umum sebagai sistem politik di mana sejumlah ciri dan kondisi harus
terpenuhi. Kita bisa merangkum kondisi-kondisi itu dalam lima gugus ciri hakiki negara
demokratis: (1) Negara hukum; (2) pernerintah berada di bawah kontrol nyata
masyarakat; (3) ada pernilihan umum berkala yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5)
adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar. S Bila semua ciri dan kondisi yang
merincikannya ada, kita dapat bicara tentang demokrasi dalam arti modern (Tamara,
1996: 124-127).
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104

 
Surah Al-Humazah

Nama Surah
Surah Al-Humazah termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, yang
diturunkan setelah Surah Al-Qiyâmah. Dinamakan al-humazah karena diambil
dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang
berarti “pengumpat.” Surah ini terdiri atas 9 ayat.
Latar dan Konteks
Ada beberapa riwayat yang menceritakan sebab-sebab turunnya Surah
Al-Humazah, di antaranya:
(1)
Menurut Ibnu Abu Hatim yang dikemukakan Utsman dan Ibnu Umar,
Surah Al-Humazah turun berkenaan dengan seorang kaya raya
bernama Umayyah Ibnu Khalaf yang selalu mencela dan menghina
Rasulullah Saw. dengan kekayaannya.
(2)
Menurut Ibnu Mundzir, yang bersumber dari Ibnu Ishaq,
mengungkapkan bahwa Umayyah Ibnu Khalaf selalu mencela dan
menghina Rasulullah Saw. ketika berjumpa dengannya. Allah
menurunkan ayat ini (QS Al-Humazah [104]: sampai akhir surah)
sebagai ancaman siksa yang sangat dahsyat terhadap orang-orang
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yang mempunyai anggapan dan berbuat seperti ini (Al-Zuhaili, XXX,
1991: 397)
Menurut Ibnu Jarir, yang bersumber dari seorang suku Riqqah, ayat
ini (104): 1-3 turun berkenaan dengan Jamil Ibnu Amir Jumhi, seorang
tokoh musyrik yang selalu mengejek dan menghina orang.

Menurut Ibnu Abu Hatim, yang bersumber dari Suddi, ayat ini (104): 13) turun berkenaan dengan Akhnas Ibnu Syuraiq yang selalu mengejek dan
mengumpat orang. Ayat ini turun sebagai teguran terhadap perbuatan seperti
itu (Shaleh, 1975: 594).
Pada Surah Al-‘Ashr, Allah menerangkan sifat-sifat orang yang tidak
akan merugi, yakni yang mengerjakan empat hal utama: beriman, beramal
saleh, saling menasihati dalam kebenaran, serta saling menasihati dalam
kesabaran. Dalam Surah Al-Humazah, Allah menerangkan beberapa sifat
orang yang selalu merugi.
Dalam Surah Al-Humazah, diterangkan bahwa harta tidak berguna
sedikit pun untuk menghadapi kekuasaan Allah; sementara Surah Al-Fîl
menerangkan bahwa tentara gajah dengan segala macam perlengkapan
perangnya tidak dapat menghadapi kekuasaan Allah.
Substansi
Dalam Surah Al-Humazah, terdapat peringatan keras bagi orang yang
terbiasa mencela orang lain, baik secara eksplisit maupun implisit, yang
suka menumpuk-numpuk, menghitung-hitung, dan membangga-banggakan
kekayaan dan mengira bahwa kekayaannya itu dapat menjamin
kelangsungan hidupnya di dunia.
Selain itu, dalam surah ini juga terdapat ancaman masuk neraka
yang apinya menyala bagi orang-orang yang memiliki karakter seperti itu.
Api neraka itu akan menghancur-leburkan tubuh dan hati mereka. Sementara,
mereka merasakan siksaan itu semua pintu ditutup; mereka dikekang
sehingga tidak dapat bergerak dan menyelamatkan diri.
Pembalasan bagi Pengumpat dan Pencela (Ayat 1-9)
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(1) Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; 1 (2) Yang
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya; (3) Dia mengira bahwa
hartanya itu dapat mengekalkannya; (4) Sesekali tidak! Sesungguhnya
dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah; (5) Dan tahukah
kamu apa huthamah itu? (6) (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang
dinyalakan; (7) Yang (membakar) sampai hati; (8) Sesungguhnya, api itu
ditutup rapat atas mereka; (9) (Sedangkan mereka itu) diikat pada tiangtiang panjang.” (QS Al-Humazah [104]: 1-9)
Pembahasan Ayat:

    
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (QS Al-Humazah
[104]: 1)
Kemurkaaan dan siksa dari Allah bagi setiap pencela manusia, pelanggar
kehormatannya dan yang menyakitinya, baik secara eksplisit maupun implisit
(Al-Maraghi, XXX, t.t.: 291). Kata wail digunakan untuk menggambarkan
kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Kata ini juga digunakan untuk
mengharapkan seseorang agar mendapatkan kecelakaan dan kenistaan itu.
Dengan demikian, ia dapat menggambarkan keadaan buruk yang sedang atau
akan dialami buat pengumpat dan pencela.
Al-humazah al-lumazah adalah orang yang suka mencela harga diri orang
lain, tidak mau memerhatikan orang lain, suka menghina tindakan dan sifat orang lain, suka menyandangkan kejahatan kepada orang lain, demi kepuasan diri
dengan merendahkan dan memamerkan keluhurannya. Al-hamzu dan al-lamzu,
masing-masing, artinya mencela dan mengumpat, dan dikenal dalam percakapan
sehari-hari. Manifestasi dari al-hamzu adalah gerakan dengan mata, sudut mulut,
dan tangan yang mengisyaratkan penghinaan dan ejekan, sedangkan al-lamzu
adalah dengan lisan (Abduh, 1993: 283).
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yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. (QS Al-Humazah
[104]: 2)
Faktor yang mendorong dan menjadikannya merendahkan orang lain
adalah karena senantiasa menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung
kekayaan. Kekayaan yang ia miliki, dihitung berkali-kali demi kecintaan dan
kepuasan yang amat mendalam pada kekayaan. Ia menganggap tidak ada
kemuliaan, keluhuran, dan keagungan tanpa harta. Manakala melihat
limpahan harta, bangkitlah anggapan bahwa keluhuran seseorang diukur
dengan kepemilikan kelebihan dan keunggulan harta. Oleh karena itu, ia
mengejek dan mengumpat, serta mencela orang lain tanpa khawatir akan
siksa akibat perbuatan itu. Orang yang terhipnotis harta menjadikan lupa
akan kematian dan tempat kembali kelak, sehingga:

    
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (QS Al-Humazah
[104]: 3)
Ia beranggapan bahwa harta yang dimiliki itu dapat menjamin
kehidupan. Ia tidak akan berpisah dengan kehidupan ini, dan dengan
kehidupan lain di mana ia akan disiksa atas kejahatan tindakannya (Abduh,
1993: 283).
...

   

Sekali-kali tidak! ... (QS Al-Humazah [104]: 4)
Hendaklah ia berhenti dari anggapan dan khayalan bahwa harta itu
akan membuat hidup kekal – tetapi yang bermanfaat hanyalah ilmu dan
amal saleh.

     ...
... sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
(QS Al-Humazah [104]: 4)
Sungguh ia akan dilemparkan ke dalam api neraka dengan penuh
kehinaan. Diriwiyatkan dari Ali a.s. dalam suatu nasihat. Katanya, “Hai Kumail,
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binasalah para penumpuk harta, meski mereka hidup; sedang para ulama
hidup abadi sepanjang masa” (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 401). Maksudnya,
para penumpuk harta itu dibenci, tidak disukai orang banyak, karena orangorang itu tidak mendapatkan apa pun dari mereka. Adapun para ulama,
mereka selalu hidup dan dipuji selama ada orang yang mengambil manfaat
dengan ilmunya (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 292).

    
Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (QS Al-Humazah [104]: 5)
Ayat ini mempertanyakan huthamah. Tidak lain untuk mengagungkan
keberadaannya dan mengesankan betapa besar kesulitannya. Huthamah
termasuk sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan (akal),
dan tidak dapat diketahui hakekatnya, kecuali Zat yang telah menyediakannya
buat penghuninya (Abduh, 1993: 284; Al-Maraghi, XXX, t.t.: 293).

        
(6) (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan; (7) yang (membakar)
sampai hati. (QS Al-Humazah [104]: 6-7)
Api yang tidak patut disandarkan kecuali kepada Allah Swt., karena
Dia lah yang menciptakan alam yang hanya diketahui oleh-Nya (Abduh,
1993: 284; Al-Maraghi, XXX, t.t.: 293). Huthamah adalah api yang
membakar semua yang terlempar/dilemparkan ke dalamnya. Ia membakar
gelar dan kesombongan hati yang membangkitkan celaan dan umpatan
(Quthub, VIII, t.t.: 247). Api itu naik ke hati membakar dengan amat panas,
membakar mereka dalam keadaan hidup. Hati merupakan bagian badan
yang menerima balasan amat pedih. Ia merupakan tempat keyakinan yang
sesat, niat yang buruk, akhlak yang jelek dari rasa sombong, dan penghinaan
terhadap manusia. Semua itu merupakan amal (hati) yang buruk (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 400)

   
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. (QS Al-Humazah
[104]: 8)
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Api itu ditutup rapat atas mereka. Tidak ada yang dapat menyelamatkan
mereka darinya. Setiap kali mereka hendak keluar dari api neraka lantaran
kesengsaraan, mereka dikembalikan ke dalamnya (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 294).

   
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang panjang. (QS Al-Humazah
[104]: 9)
Sesungguhnya, pintu neraka itu tertutup; sementara mereka diikat
pada tiang-tiang yang panjang di dalamnya, sehingga tidak dapat bergerak
dan tidak akan dapat menyelamatkan diri (Al-Muntakhab, 2001: 1257).
Keinginan hawa nafsu yang diumbar, dan memanjang tanpa batas itulah
yang menimbulkan tiang api yang memanjang. Tiang api yang memanjang
itu dirasakan oleh jiwa manusia di dunia, tetapi tiang api itu akan menjadi
perwujudan yang nyata di akhirat (Ali, 1979: 1619).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan sebagai berikut:
Manusia yang merasa kaya raya dan membanggakan kekayaannya
sehingga berpandangan bahwa hartanya yang melimpah sebagai ukuran
kemuliaan, dapat membuat seseorang merasa sombong dan takabur.
Bahkan, akan menyeret seseorang ke dalam berbagai kejahatan. Dia
akan berjuang untuk memeroleh kekayaan dengan cara apa pun
(menghalalkan segala cara), sebab menurut keyakinannya hanya dengan
harta ia akan puas dan menyelamatkan hidupnya di dunia, bahkan dapat
kekal dengan harta tersebut. Kekayaan yang diyakini membuat dia akan
merendahkan derajat orang lain yang miskin atau tidak sebanding
dengan hartanya.
Keyakinan tersebut di poin1 sungguh sangat keliru. Pada hakikatnya,
kekayaan maupun kemiskinan hanya sekadar ujian yang diberikan
Allah kepada manusia (QS Al-Fajr [89]: 15-16). Dapatkah ia bersyukur
ketika menerima anugerah Allah, sehingga anugerah harta merupakan
salah satunya tersebut terus bertambah dan berkah (QS Ibrâhîm [14]:
7). Sebaliknya, dapatkah ia bersabar ketika menerima cobaan
(kemiskinan, salah satunya)? Kemiskinan tidak boleh menyebabkan
seseorang berputus asa, tetapi terus berjuang keluar dari cobaan
tersebut dan mengubahnya menjadi lebih baik. Semua ujian Allah
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bersifat sementara, tidak ada yang abadi.
Dengan akal dan hati melalui tuntunan wahyu, dalam Surah Al-Humazah
ini, manusia diharapkan dapat mengambil pelajaran yang paling
berharga dari peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. ketika
beliau diperlakukan oleh kaum kafir jahiliyah, agar kita tidak berbuat
yang sama karena ancaman atau peringatan Allah sungguh amat
mengerikan. Sebaiknya, kita meneladani Rasulullah dalam
memerlakukan harta dalam kehidupan. Beliau kaya, tetapi tidak dikuasai
kekayaan. Sebaliknya, kekayaan digunakan untuk berjuang di jalan
Allah dalam membangun negara, membantu sesama, dan lain-lain.
Surah Al-Humazah merupakan salah satu surah yang mengajarkan
kepada orang yang beriman agar menyadari bahwa kemuliaan
seseorang bukan karena hartanya, tetapi karena ilmu dan amal saleh.
Ilmu dan amal manusialah yang dapat menyelamatkan atau
menyesatkan pemiliknya, dan motivasi paling kuat berasal dari hatinya.
***

Catatan Akhir
1

Ayat ini tidak melarang manusia untuk mencari harta. Tetapi, menyalahkan menimbun
harta kekayaan yang tidak dimanfaatkan di jalan Allah dan tidak untuk kesejahteraan
makhluk-Nya. Secara ekonomi, menimbun harta kekayaan sama halnya dengan mengubur
harta itu di dalam tanah, yang merupakan kegiatan sangat tidak produktif,. Tidak terjadi
perputaran modal dan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi yang membawa
pada pembangunan ekonomi masyarakat yang stagnan dan kemiskinan. Dalam ekonomi
Islam, masyarakat Muslim diharuskan memutar dan memfungsikan uang dan hartanya,
sehingga terjadi arus perpindahan yang produktif; misalnya digunakan untuk proses jual
beli, membayar upah pekerjaan, atau digunakan sebagai modal dalam sebuah kerja sama
ekonomi.
Orang yang menumpuk harta kekayaannya dan menahannya agar tidak digunakan
masyarakat akan berada dalam lingkaran yang tidak bertepi. Selalu sibuk menghitunghitung harta, sehingga menganggap kebutuhan materialnya sangat penting, mengabaikan
berbagai aspek non-ekonomis dari kehidupannya. Menumpuk harta untuk tidak digunakan
secara produktif berarti menghentikan modal kerja, menghambat saluran-saluran
perdagangan dan industri yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat dan individu menuntut ketersediaan modal yang produktif,
dalam juml ah yang mencukupi, untuk menjaga kesei mbangan ekonomi, dan
mengembangkan sumber-sumber ekonomi masyarakat.
Keseimbangan ekonomi akan terganggu, apabila terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi:
antara yang memiliki harta kekayaan berlimpah (terkonsentrasi pada suatu pihak tertentu
saja) dengan di pihak lain kemiskinan yang meningkat. Dengan demikian, semakin banyak
modal dan harta kekayaan yang tidak produktif, melalui penimbunan harta kekayaan
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pada segelintir orang di satu pihak, tanpa mengetahui fungsi yang sebenarnya dari harta
kekayaannya tersebut: mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi masyarakat. Di pihak
lainnya, akan menimbulkan kemiskinan.
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105


Surah Al-Fil

Nama Surah
Surah ini merupakan surah ke-105, terdiri atas 5 ayat, termasuk
golongan surah-surah Makkiyyah. Diturunkan sesudah Surah Al-Kâfirûn. Nama
al-fîl yang terdapat pada ayat pertama surah ini artinya “gajah”. Surah Al-Fîl
mengemukakan cerita tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin
Abrahah yang ingin meruntuhkan Kabah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada
tahun Nabi Muhammad Saw. dilahirkan.
Latar dan Konteks
Dalam Surah Al-Humazah, Allah mengancam orang yang suka
menumpuk dan menghitung harta akan dimasukkan ke dalam neraka.
Harta yang dikira kekal tidak akan mampu menolong siksaan Allah sedikit
pun. Surah Al-Fîl menjelaskan orang yang merasa lebih kuat, lebih banyak
harta, dan lebih tinggi kedudukannya dihancurkan Allah dengan burung
yang amat kecil. Harta, kekuatan, dan jumlah yang banyak tidak akan
mampu menghalangi azab Allah.
Di Yaman, berkuasa seorang raja yang bernama Abrahah Ibnu Shibah
Asyrami, kakek Najasyi yang sezaman dengan Nabi Saw. Ia telah membangun
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gereja besar yang diberi nama Al-Qallais agar orang-orang yang pergi haji
ke Mekah beralih kepadanya. Ia bermaksud meruntuhkan Kabah dan ingin
menaklukkan Mekah, memperkuat Yaman dengan negeri Syam, dan
memperluas negara Nasrani.
Abrahah menyiapkan tentara besar, diperkirakan sekitar 1.000
tentara lebih. Ketika sampai di Mughammas, dekat Mekah, ia mengutus
seseorang untuk menghadirkan tokoh Quraisy, dan memberitahu
kedatangannya ke Mekah bukan untuk berperang, tetapi hanya untuk
meruntuhkan Kabah. Ia minta tidak dihalang-halangi.
Tetapi, kenyataannya, mereka merampok harta orang Arab.
Salah satunya adalah 200 unta betina milik Abdul Muthallib, kakek
Rasul Muhammad Saw. Ketika hal itu disampaikan kepada Abdul
Muthallib, penjaga Kabah, ia menjawab, “Demi Allah, saya tidak akan
memerangi (melawan)-nya karena tidak memiliki kemampuan. Ini
adalah Bait Allâh Al-Harâm, rumah kekasih (Allah) Ibrahim. Allahlah yang akan menghalanginya karena Bait Allâh rumah-Nya dan
Haram-Nya.”
Ketika bertemu dengan Abrahah, Abdul Muthallib hanya meminta
dikembalikan untanya, dan menyerahkan Kabah kepada pemiliknya, Tuhan,
lalu menuju pintu Kabah bersama beberapa tokoh Quraisy. Mereka
mengunci pintu Kabah, dan berdoa agar Allah menolong dan memenangkan
atas tentara Abrahah (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 405; Quthub, VIII, t.t.: 601).

Substansi
Surah ini mengungkapkan bahwa Allah mengingatkan Nabi-Nya dan
orang-orang yang menerima risalah-Nya tentang perbuatan yang
menunjukkan kebesaran kekuasaan-Nya. Seluruh kekuasaan selain Allah
berada di bawah kekuasaan-Nya dan tunduk kepada-Nya. Allah Maha
kuasa di atas seluruh hamba-hamba-Nya. Tiada suatu kedudukan semulia
apa pun dapat menghalangi mereka dari-Nya. Tiada suatu kekuatan pun
mampu melawan-Nya.
Suatu pasukan ingin menampakkan keperkasaannya dengan
berkendaraan gajah menyerang sebagian hamba Allah dengan sengit.
Allah membinasakan mereka, membalas serbuan mereka, dan
menggagalkan rencana mereka. Padahal, mereka telah percaya diri dengan
jumlah pasukan yang amat besar.
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Azab Allah kepada Tentara Bergajah (Ayat 1-5)

    
           
         
     
(1) Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak
terhadap tentara gajah? (2) Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka
untuk menghancurkan Kabah itu sia-sia? (3) Dan Dia mengirimkan kepada
mereka burung yang berbondong-bondong; (4) yang melempari mereka
dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar; (5) Lalu Dia menjadikan
mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (QS Al-Fîl [105]: 1-5)
Penjelasan Ayat

       
Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak
terhadap tentara gajah? (QS Al-Fîl [105]: 1)
Tahukah kamu keadaan yang menakjubkan dan cara yang hebat yang
menunjukkan atas keagungan kekuasaan Allah dan kesempurnaan ilmu dan
hikmah-Nya yang diperlakukan terhadap pasukan bergajah yang hendak
merobohkan Bait al-Harâm (Kabah)?
Keadaan itu terjadi tanpa sebab yang umum. Belum pernah dikenal
sekawanan burung datang dari suatu arah menuju suatu kaum, yang tengah
hidup bersama di satu tempat. Itu pertanda tindakan Tuhan Yang Maha
Bijaksana. Kata “mengetahui” dipakai dengan kata “tara (melihat)” adalah
semata-mata untuk menunjukkan bahwa kisah ini diketahui meluas turun
temurun. Pengetahuan tentang berita itu menyamai ilmu yang diperoleh dari
penglihatan, dan kesaksian berikut kejelasannya (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 297;
Al-Zuhaili, XXX, 1991: 408).
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Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kabah
itu sia-sia? (QS Al-Fîl [105]: 2)
Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui tindakan Allah yang
diperlakukan terhadap kaum itu dengan menyia-nyiakan rencana matang
dan menggagalkan usaha mereka (Al-Maraghi, t.t. 297-298).
Allah telah menjadikan tipu daya dan usaha untuk meruntuhkan
Kabah dan membuat takut penduduk Mekah, gagal. Mereka tidak dapat
mencapai apa yang dikehendaki. Allah menghancurkan al-Kaid, keinginan
yang membahayakan orang lain. Jika umat Muhammad mengetahui peristiwa
ini, mereka akan merasa takut dengan siksa Allah: selama terus-menerus
berada dalam kekufuran terhadap Allah dan rasul-Nya, serta Kitab Al-Quran,
dan menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah Swt. (AlZuhaili, XXX, 1991: 408).
Allah telah menyesatkan jalan mereka, seperti orang yang tersesat
jalan. Peristiwa ini seharusnya menjadi renungan bagi kaum Quraisy,
bagaimana Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka yang
telah menyelamatkan Kabah dari kehancuran keinginan Abrahah. Padahal,
saat itu kaum Quraisy dalam keadaan lemah dan tak berdaya hingga lari
ke puncak-puncak gunung untuk menyelamatkan diri (Quthub, XXX, t.t.:
601).

    
Dan Dia mengirimkan kepada merereka burung yang berbondong-bondong.
(QS Al-Fîl [105]: 3)
Allah Swt. mengirimkan kawanan burung yang membawa batu kering
yang dijatuhkan kepada tentara itu, sehingga mereka menderita penyakit
cacar atau campak yang menyebabkan kematian (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 298).
Burung itu berbondong-bondong dan bermacam-macam, berwarna hitam,
datang dari arah laut (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 408).

   
 
(4) Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.
(QS Al-Fîl [105]: 4)
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Sijjîl adalah bahasa Persia, yang berarti batu dan tanah, batu kecil dari
tanah kecil sebesar biji adas. Setiap burung membawa tiga batu, dua di kaki
dan satu di paruhnya. Mereka melemparkan batu-batu tersebut kepada tentara
gajah. Ketika mengenai tubuh, secara meluas berjangkit penyakit cacar dan
campak di kalangan tentara Habasyah. Ikrimah mengatakan inilah awal mula
penyakit cacar yang berjangkit di tanah Arab. Boleh jadi, yang terbang itu
terdiri atas sejenis nyamuk atau lalat yang membawa bibit penyakit. Atau,
batu ini dari tanah liat yang kering lagi beracun yang diterbangkan angin, lalu
melekat pada kaki-kaki burung ini. Jika tanah liat itu menyentuh tubuh, racun
itu masuk dan melukai yang dikenai, dan berakhir dengan kerusakan tubuh,
serta terkelupas dagingnya (Quthub, VIII, t.t.: 601; Al-Zuhaili, XXX, 1991:
408; Al-Maraghi, XXX, t.t.: 298)

   
Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (QS
Al-Fîl [105]: 5)
Penyakit itu menjangkiti tubuh dengan keganasan yang tidak pernah
terjadi, membuat daging mereka rontok berjatuhan. Para prajurit pun
ketakutan dan lari berbalik. Panglima mereka (Abrahah) terjangkit penyakit
serupa. Dagingnya berjatuhan sekerat demi sekerat. Tulangnya lepas seruas
demi seruas. Yang tersisa, hanyalah kerangka dadanya. Ia meninggal di
Shan’a. Hancurnya tubuh tentara Habasyah oleh lemparan batu yang
dibawa burung-burung, bagaikan daun yang dimakan ulat, menguning,
kemudian hancur, tinggal kerangka daunnya (Al-Alusi, XXX dalam Al-Maktabah
Al-Syâmilah, Versi 209; Abduh, XXX, 1993: 288)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Meski dengan kalimat khusus, yakni alam tara, tetapi ayat ini berlaku
juga untuk umum. Orang kafir Quraisy maupun orang Mukmin diseru
untuk memerhatikan peristiwa ini: agar orang Mukmin semakin kokoh
imannya, dan orang kafir Quraisy mau beriman (karena melihat
peristiwa yang dahsyat tersebut).
Peristiwa yang menimpa tentara gajah menandai akan diutusnya Nabi
Muhammad yang memiliki mukjizat. Tahun gajah sering diperingati
sebagai tahun kelahiran Muhammad Saw. karena bersamaan waktu
terjadinya, yakni tahun 570 Masehi.
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Terhadap orang yang kejam yang hendak merobohkan Bait Al-Harâm:
Allah mengirimkan bibit penyakit cacar, atau campak, sehingga mereka
binasa sebelum memasuki Mekah. Kisah ini menunjukkan bagaimana
Allah menghormati rumah-Nya (kabah), dan memberi kenikmatan
kepada orang Quraisy meski menyembah berhala di sekeliling kabah.
Bahwa kekuatan manusia yang dianggap sangat hebat ternyata amat
kecil dibandingkan kekuasaan Allah Yang Maha Sempurna. Hal ini
terbukti: untuk melumpuhkan pasukan gajah (binatang yang besar)
cukup dengan mengutus burung-burung kecil dengan batu beracun.
***

Catatan Akhir
1

Sijjîl berasal dari kata sajjala, arti dasarnya adalah tumpahan air yang banyak dari ember
yang besar. Dalam arti istilah, sijjîl adalah batu yang tercampur dengan tanah liat,
kondisinya tersembunyi dan terjaga. Bahasa sijjîl asal muasalnya adalah bahasa Persia
yang di-arabkan. Dalam ayat lain, sajjala berarti menggulung. Artinya, batu yang
tergulung oleh tanah liat dan terjaga. Perhatikan QS Al-Anbiyâ‘ ayat 104, yang artinya:
(yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas.
sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama. Begitulah Kami akan mengulanginya.
Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kamilah yang akan
melaksanakannya (Al-Ashfahani).
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Surah Al-Quraisy

Nama Surah
Surah ini diberi nama Quraisy sebagai peringatan bagi kaum Quraisy
atas berbagai nikmat yang dianugerahkan Allah Swt. Surah yang terdiri atas
4 ayat ini diturunkan di Mekah, sebelum Nabi Saw. berhijrah.
Latar dan Konteks
Keterkaitan surah ini dengan surah sebelumnya, Al-Fîl, adalah dalam
dua hal:
(1) Kedua surah dimaksud merupakan peringatan atas nikmat-nikmat Allah
yang telah dianugerahkan kepada penduduk Mekah. Apabila Surah Al-Fîl
menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan musuh mereka yang
datang untuk menghancurkan Kabah (Bait Allâh Al-Harâm) sebagai asas
kemuliaan mereka, maka surah ini menerangkan nikmat lainnya yang
bersifat sosial-perekonomian, yaitu Allah mewujudkan persatuan dan
kesatuan di antara mereka, lalu memuliakan mereka dengan nikmat
keamanan, nikmat kekayaan dan pemeliharan dalam bidang ekonomi
perdagangan di Hijaz, dengan tetap menjalankan bisnis secara bebas
pada dua jalur perdagangan di musim panas ke Syam dan musim dingin
ke Yaman.
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Surah ini sangat erat kaitannya dengan surah sebelumnya, Al-Fîl, karena
kaitan di awal surah dengan akhir surah yang terdahulu, Li îlâfi Quraisy,
yakni Allah telah menghancurkan ahshâb al-fîl, agar Quraisy tetap dalam
keadaan mereka. Oleh karena itu, kedua surah itu disatupaketkan, di
dalam mushhaf Ubai, menjadi satu surah. Akan tetapi, dalam mushhâf
Al-Imam, (mushhâf hasil ijmak sahabat pada masa pemerintahan Ustman
Ibnu Affan, sehingga menjadi rujukan utama umat Islam). Kedua surah
itu dipisahkan menjadi dua surah dengan ditulis kan
Bismillahirrahmânirrahîm.

Substansi
Surah Makkiyyah ini mengandung bermacam-macam nikmat
terbesar Allah yang dianugerahkan kepada kaum Quraisy, penduduk
Mekah. Allah mempersatukan mereka, mewujudkan kesatuan dan
keterikatan di antara mereka. Di samping itu, Allah telah mengokohkan
mereka dan memantapkan kebebasan berdagang ke Yaman di musim
dingin dan ke Syam di musim panas untuk memeroleh banyak harta
dan kekayaan.
Allah telah menyediakan nikmat keamanan, ketenteraman, dan tempat
tinggal di negara aman lagi mulia, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan
dan Pemilik Rumah ini yang telah memberi makan dari kelaparan dan memberi
rasa aman dari rasa takut.
Peringatan Allah atas Nikmat-Nya kepada Quraisy (Ayat 1-4)

   
         
          
(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy; (2) (yaitu) kebiasaan mereka
bepergian pada musim dingin dan musim panas; (3) Maka hendaklah
mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Kabah); (4) Yang telah
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan. (QS Quraisy [106]: 1-4)
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Penjelasan Ayat

         
 
  
(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy; (2) (yaitu) kebiasaan mereka
bepergian pada musim dingin dan musim panas;1 (3) Maka hendaklah mereka
menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Kabah). (QS Quraisy [106]: 1-3)
Maksudnya, kaum Quraisy hendaklah beribadah kepada Tuhan mereka
sebagai ungkapan rasa syukur kepada-Nya dengan menjadikan mereka sebagai
kaum pedagang yang memiliki rute perjalanan di negeri yang gersang dan
tidak memiliki tanaman. Mereka memiliki dua perjalanan ke Yaman di musim
dingin dengan membawa minyak wangi dan rempah-rempah yang didatangkan
dari India dan Teluk Persia ke negeri itu, di samping perjalanan di musim
panas ke negeri Syam untuk mengambil hasil-hasil pertanian yang akan dibawa
ke negeri mereka yang tidak memiliki hasil-hasil pertanian seperti itu (AlMaraghi, X, t.t.: 245).
Masyarakat Arab menghormati dan tidak mengganggu perjalananperjalanan kaum Quraisy, karena mereka dianggap tetangga Bait Allâh dan
penduduk tanah haram, serta pengelola Kabah. Akibatnya, mereka melakukan
perjalanan dalam keadaan aman dan kembali dengan selamat, serta tidak
tersentuh oleh masalah apa pun di tengah-tengah kondisi masyarakat Arab
yang selalu diwarnai perampokan dan peperangan antar-kabilah mereka.
Maka, penghormatan terhadap Bait Allâh merupakan salah satu
kekuatan maknawi yang membuat kaum Quraisy terpelihara keselamatan
mereka dalam setiap perjalanan dagang. Oleh karena itu, jiwa-jiwa mereka
menjadi bersatu dan terikat dengan generasinya, sehingga menjadi sumber
pemasukan dan perolehan rezeki.
Penghormatan yang dimiliki masyarakat Arab karena Bait Allâh AlHarâm, pada dasarnya karena pengaturan Allah sebagai Rabb Baitullâh dan
memelihara kehormatannya. Ditambahkan pula, Allah Swt. telah
menghancurkan pasukan Habasyah ketika hendak menghancurkan Kabah,
menghancurkan mereka sebelum satu buah batu mengenainya, bahkan sebelum
mendekati Bait Allâh.
Seandainya kedudukan Bait Allâh itu turun di masyarakat Arab, atau
berkurang kewibawaannya di hati mereka, atau terdapat gangguan-gangguan
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dari tangan-tangan usil, sehingga menyebabkan mereka lari tunggang
langgang, maka sarana dan media mencari rezeki mereka semakin kecil dan
sempit. Sebabnya adalah tanah mereka tidak menumbuhkan tanaman,
sementara mereka bukanlah ahli dalam bidang produksi barang-barang yang
terkenal dan dibutuhkan masyarakat, sehingga para konsumen (pembeli)
mendatangi mereka. Akibatnya, sumber-sumber rezeki menjadi sempit dan
terputuslah sumber-sumber kemaslahatan.
Allah Swt. mengingatkan kaum Quraisy atas nikmat-nikmat tersebut,
agar mereka merasa malu dengan apa yang mereka sembah selain Allah
selama ini dengan beralih menyembah Rabb Bait Allâh, di mana mereka
tinggal berdampingan, berangkat dan kembali dari rumah itu, dalam keadaan
aman dan tenteram. Allah berfirman kepada mereka, “Lantaran kebiasaan
kaum Quraisy, yaitu melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan di
musim panas, maka sembahlah Pemilik Bait ini yang telah memberi jaminan
keamanan, sehingga ia memeroleh hasil keuntungan dari perniagaan mereka.
Maka sembahlah Tuhan dan Pemilik Rumah ini yang telah memberi makan
kepada kamu sekalian. Padahal, apabila dilihat dari keadaan negeri mereka,
maka mereka itu tentu akan kelaparan. Namun, Allah memberi makan kepada
kamu sekalian dan memberi ketentraman dari rasa ketakutan” (Quthub, VIII,
t.t.: 261).

    
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Kabah). (QS
Quraisy [106]: 3)
Maka sembahlah Pemilik Rumah ini yang telah memelihara kamu
sekalian dari serangan negara Habasyah dan negeri lainnya. Dia juga telah
mengukuhkan kedudukan kamu di hati orang banyak. Dengan demikian,
tindakan yang benar apabila kamu sekalian hanya memuliakan dan
mengagungkan-Nya (Al-Maraghi, X, t.t.: 246).
Kemudian Allah menjelaskan Pemilik Rumah ini dengan firman-Nya,
...

   

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar ...
(QS Quraisy [106]: 4)
Yaitu yang telah memberi kelapangan rejeki bagi mereka, memudahkan
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fasilitas untuk mengerjakannya. Tanpa Dia, niscaya kamu sekalian akan hidup
dalam kelaparan dan kesulitan (hidup).

    ...
... dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS Quraisy [106]: 4)
Allah memberikan kalian rasa aman untuk perjalanan mereka,
diterima oleh manusia, dan dijauhkan dari penyerangan dan perampasan
harta mereka. Tanpa keterlibatan Allah, mereka pasti dirundung rasa
ketakutan, sehingga hidup dalam kesempitan dan kepayahan (Al-Maraghi,
X, t.t.: 247).
Sementara itu, Wahbah Zuhaili (XXX, 1991: 417) mengulas, “Allah
telah memberi anugerah kepada mereka berupa rasa aman. Maka, mereka
hendaklah mengarahkan peribadatan hanya kepada Allah saja dan tiada
syarikat bagi-Nya. Juga mereka tidak menyembah patung, pendamping
Allah, dan berhala.”
Menurut Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, “Oleh
sebab itu, barang siapa menyambut perintah ini, maka Allah akan
menghimpun antara rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat kelak.
Sebaliknya, barang siapa menolak perintah ini, maka Allah akan mencabut
kedua nikmat itu dari dirinya, sebagaimana firman-Nya dalam Surah
Al-Nahl [16]: 112-113, yang artinya berikut ini,
(112) Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri
yang dahulunya aman lagi tenteram, rejekinya datang kepadanya melimpah
ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat
Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan
ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat; (113) Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka
sendiri, tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan
azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
Dahulu, bangsa Arab saling menyerang satu sama lainnya. Lalu, kaum
Quraisy memiliki rasa aman sebagaimana telah diungkapkan di muka, karena
adanya tempat Haram, antara lain: mereka diberi rasa aman dari kekhawatiran
dan ketakutan yang ditimbulkan penguasa Habasyah dengan pasukan gajahnya.
Allah berfirman tentang negeri Mekah ini dalam Surah Al-Ankabût
[29]: 67, yang artinya:
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah

:: repository.unisba.ac.id ::

476

Tafsir Juz ’Amma

menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya
saling merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih
percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?
Hikmah dan Pesan
Dalam surah ini Allah memerintahkan kaum Quraisy, yaitu anak
keturunan Nadzr Ibnu Kinanah, agar beribadah kepada Allah dan mengesakanNya, karena telah menganugerahkan beberapa nikmat yang banyak, antara
lain:
(1) Menghancurkan pasukan gajah dan mengusir mereka dari Mekah, di
samping karena kekafiran mereka. Dalam hal ini, terdapat penyelamatan
dari bahaya besar, lantaran pertolongan dan perlindungan Allah Swt.
Juga, Dia sempurnakan nikmat itu berupa keamanan, keselamatan, dan
ketenangan, karena mereka menjadi tetangga Bait Allâh.
(2) Nikmatnya rezeki dari Allah dan pemenuhan segala kebutuhan, dengan
wasilah bepergian mereka ke Yaman di waktu musim dingin, dan ke Syam
di waktu musim panas, guna membawa beragam perniagaan (terdiri:
makanan dan minuman), di samping terjaminnya rasa aman mereka
dari serangan sebagian bangsa Arab, yang menjadi faktor penyebabnya.
Sebabnya, mereka adalah penduduk Bait Allâh dan tetangganya.
(3) Nikmat aman dari rasa takut, baik di dalam Mekah maupun di luar.
(4) Nikmat keberadaan Bait Allâh atau Kabah yang mulia merupakan
kebanggaan dari orang Arab. Yang menjadi dasar kemuliaan mereka
adalah karena mereka lebih mengutamakan Bait Allâh daripada semua
bangsa Arab. Kemudian, Allah mengingatkan mereka dengan nikmat di
atas.
(5) Ringkasnya, sesungguhnya nikmat Allah itu tidak terhitung banyaknya.
Maka, apabila orang enggan beribadah karena nikmat-nikmat Allah
tersebut, maka sembahlah Allah karena nikmat-nikmat-Nya yang tampak
secara nyata saja, seperti mengekalkan dua perjalanan dagangan
mereka.
***
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Catatan Akhir
1

Transport perdagangan yang melintasi jazirah Arab saat itu adalah antara Timur dan
Barat, yakni antara Romawi dan sekitarnya, serta Persia, India, dan sekitarnya. Daerah
itu merupakan daerah lalu-lintas perdagangan yang diseberanginya melalui Mesir atau
melalui Teluk Persia, lewat terusan yang terletak di mulut Teluk Persia. Hal ini mendorong
penduduk pedalaman jazirah Arab menjadi raja sahara karena mengenal seluk beluk
jalan para kafilah sampai ke tempat-tempat yang berbahaya. Jalan kafilah ini sudah
menjadi tempat yang tetap mereka lalui. Di daerah padang pasir yang luas yang biasa
dilalui para kafilah, alam telah memberikan tempat-tempat tertentu kepada mereka,
terpencar-pencar di daerah tandus yang kelak menjadi tempat mereka beristirahat. Di
tempat itu, di bawah naungan pohon-pohon kurma dan di tepi air tawar yang mengalir di
sekitarnya, seorang pedagang dengan binatang bebannya dapat menghilangkan haus
sesudah perjalanan yang melelahkan. Tempat-tempat persinggahan itu dijadikan juga
gudang perdagangan mereka dan sebagian lagi dijadikan tempat ibadah untuk meminta
perlindungan atas barang dagangannya atau meminta pertolongan dari tempat itu.
Lingkungan jazirah ini penuh dengan jalan kafilah. Yang penting di antaranya ada dua.
Pertama berbatasan dengan Teluk Persia, Sungai Dijla (Tigris), bertemu dengan padang
Syam dan Palestina yang diberi nama Jalan Timur. Kedua berbatasan dengan Laut Merah
dan diberi nama Jalan Barat. Mulai dua jalan inilah produksi barang-barang dari Barat
diangkut ke Timur dan barang-barang dari Timur diangkut ke Barat. Dengan demikian
daerah pedalaman ini menjadi makmur (Haekal, 1981: 8-9).
Disebabkan sulitnya menempuh daerah tersebut, baik pihak Barat maupun pihak Timur
sedikit sekali yang mau mengarunginya, kecuali mereka yang sudah biasa mengarunginya.
Sedang mereka yang berani secara untung-untungan mempertaruhkan nyawa, banyak
hilang secara sia-sia di tengah-tengah padang tandus itu. Bagi orang yang sudah biasa
hidup mewah di kota, tidak akan tahan menempuh gunung-gunung tandus yang
memisahkan Tihama dari pantai Laut Merah. Kalaupun pada waktu itu ada juga orang
yang sampai ke tempat tersebut, yang hanya mengenal unta sebagai kendaraan, ia
akan mendaki celah-celah pegunungan yang akhirnya akan menyebrang sampai ke dataran
tinggi Najd yang penuh dengan padang pasir (Haekal, 1981: 10).
Pertengahan kedua dari abad keenam Masehi, jalan perdagangan Timur-Barat berpindah
jalur dari Teluk Persia-Euprat di Utara dan Laut Merah-Lembah Sungai Nil di Selatan ke
Jalur baru, yakni menjadi jalur Yaman, Hijaz, Syiria. Hal ini disebabkan peperangan yang
senantiasa terjadi antara kerajaan Romawi (Bizantium) dan Persia telah membuat jalan
utara tidak lagi aman dan tidak menguntungkan bagi perdagangan. Demikian juga Mesir
terpengaruh akibat peperangan Bizantium dan Persia, yang berakibat perdagangan
melalui Sungai Nil tidak menguntungkan pula. Dengan perpindahan jalur perdagangan
Timur-Barat ke Semenanjung Arabia, maka Mekah yang terletak di tengah-tengah garis
perjalanan dagang tersebut, menjadi pusat perdagangan. Para pedagangnya pergi ke
selatan untuk membeli barang-barang yang datang dari timur, kemudian mereka membawa
barang-barang tersebut ke utara untuk menjualnya ke Siria (Praja: 30).
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Allah telah menjadikan kaum Quraisy, yang hidup di
daerah yang tandus ini, sebagai kaum pedagang yang banyak bepergian. Mereka biasa
pada musim dingin melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Sedangkan pada musim
panas, mereka melakukan ekspedisi dagang ke Syam (Al-Marghi, XXX, 1984: 245).
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Surah Al-Mâ’ûn

Nama Surat
Kumpulan ayat ini dinamakan surah Al-Mâ’ûn, yang berarti barangbarang yang berguna; diambil dari kata terakhir pada ayat terakhir. Surah ini
berjumlah tujuh ayat. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Takâtsur.
Latar dan Konteks
Menurut sebagian ulama, Surah Al-Mâ’ûn turun di Mekah sebelum Rasul
hijrah. Namun, menurut Al-Shawi, ayat-ayat pada Surah Al-Mâ’ûn ini tidak
semuanya diturunkan di Mekah, melainkan bagian terakhirnya diturunkan di
Madinah. Bagian pertama turun berkaitan dengan Ash Ibnu Wa`il (Mekah),
dan bagian kedua turun berkaitan dengan Abdullah Ibnu Ubai (Madinah). Tidak
diterangkan mulai ayat yang mana yang diturunkan di Madinah itu (Al-Shawi,
IV, t.t.: 355).
Ber-sanad-kan Ibnu Abbas, Surah Al-Mâ’ûn ini turun berkaitan dengan
sifat orang munafik yang hanya mau salat tatkala berada di lingkungan kaum
Muslimin. Jika tidak berada di lingkungan Muslim mereka tinggalkan salatnya.
Allah Swt. menurunkan Surah Al-Mâ’ûn ini bertalian dengan sifat buruk mereka
supaya jangan sampai menular kepada kaum Muslimin. Menurut Ibnu Mundzir,
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fa wailun li al-mushallîn yang turun berkaitan dengan orang munafik itu adalah
ayat ke-4 hingga akhir, karena itu dimasukkan ke dalam ayat-ayat Madaniyyah,
sedangkan ayat 1 hingga ayat 3 termasuk kelompok Makkiyyah. Nabi Saw.
menerima surah ini ketika berada di Mekah. Salat pun diperintahkan beberapa
saat sebelum hijrah ke Madinah
Substansi
Bagian ayat Makkiyyah membicarakan tentang orang kafir, sedangkan
bagian ayat Madaniyyah berbicara tentang orang munafik. Bagian pertama
dari awal-awal surah ini berisi cercaan kepada orang kafir yang mendustakan
hari kiamat dan hisap dengan sifat-sifat membetnuk dan mengusir anak yatim,
di samping tidak menganjurkan pihak lain memberi makan orang miskin.
Adapun bagian akhir surah ini mencela tindakan orang munafik
yang menampilkan keislaman tapi menyembunyikan kekafirannya. Ciricirinya, pertama, lalai dalam salatnya; kedua, berlaku riya dalam amalnya;
ketiga, enggan memberi bantuan kepada tetangga dengan sesuatu yang
bermanfaat.
Esensi Surah Al-Mâ’ûn ini berisi teguran terhadap orang yang mengaku
beragama Islam, tetapi tidak memanifestasikan pengakuannya pada sikap
dan perbuatan. Orang yang demikian itulah yang tergolong kepada pendusta
agama.
Penolakan Kaum Kafir terhadap Pahala Akhirat (Ayat 1-7)

   
          
          
         
(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang
yang menghardik anak yatim; (3) Dan tidak menganjurkan memberi makan
orang miskin; (4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat; (5)
(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya; (6) Orang-orang yang berbuat
riya; (7) Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS AlMâ’ûn [107]: 1-7)
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Penjelasan Ayat

    
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (QS Al-Mâ’ûn [107]: 1)
Huruf hamzah pada ayat ini berfungsi sebagai istifhâm atau kata tanya.
Pertanyaan semacam ini berfungsi sebagai dorongan agar para pembaca
berpikir dan tertarik untuk mengetahui jawabannya. Kalimat tanya semacam
ini juga memberikan isyarat betapa pentingnya hal yang akan diterangkan
dan betapa tersembunyinya sifat subjek yang dipertanyakan.
Perkataan raaita berasal dari raâ - yarâ yang berarti melihat. Perkataan
melihat mencakup atas penglihatan indera mata dan penglihatan matahati.
Menurut Abu Su’ud, kalimat tanya a raaita ini mengandung arti kecaman
terhadap orang yang akan disebutkan sifatnya, atau bentuk ta’ajjub yang
menganggap aneh terhadap orang yang memiliki sifat yang akan disebutkan
berikutnya (Abu Su’ud, IX, t.t.: 203). Al-Suyuthi (t.t.: 823) mengartikan a
raaita pada ayat ini dengan hal ‘arafta (tahukah kamu).
Istilah yukadzdzibu (mendustakan) bisa bermakna menolak kebenaran
secara langsung. Bisa juga secara tidak langsung. Mendustakan secara
langsung adalah menolak kebenaran dengan kufur secara terang-terangan
dan tidak mengakui Islam. Mendustakan secara tidak langsung seperti orang
yang menyatakan Muslim, tapi kelakuannya tidak berdasar Islam.
Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip Al-Syaukani, mengartikan
yukadzdzibu bi al-dîn pada ayat ini dengan yukadzdzibu bi hukmillâh
(mendustakan hukum Allah) (Al-Syaukani, V, t.t.: 500). Menurut ahli tafsir,
kalimah al-dîn pada ayat ini mempunyai dua makna: bermakna al-jazâ yang
berarti hari pembalasan, dan bermakna dîn al-Islâm yang berarti agama
Islam. Ibnu Katsir mengartikan al-dîn ayat ini dengan al-ma’âd wa al-jazâ
wa al-tsawâb, yang berarti tempat kembali, pembalasan, dan ganjaran
(Ibnu Katsir, IV, t.t.: 555). Kurdi (t.t. 36) mengartikan dengan al-jazâ wa
al-hisâb (hari pembalasan dan perhitungan). Menurut Al-Alusi (XXX, t.t.:
241), ketika ayat ini turun, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad Saw.
Namun, maknanya ditujukan kepada siapa pun yang ingin mengetahuinya.
Dengan demikian artinya adalah “Tahukah kamu hai Muhammad siapa yang
mendustakan agama atau hari pembalasan? Jika kamu tidak tahu,
perhatikanlah ayat berikutnya”:
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Itulah orang yang menghardik anak yatim. (QS Al-Mâ’ûn [107]: 2)
Menurut Al-Nasafi (IV, t.t.: 359), ayat ini seakan menandaskan (jika
kamu tidak mengetahui) siapa yang mendustakan agama, itulah orang yang
menghardik anak yatim. Jayani (I, t.t.: 478) mengartikan menghardik anak
yatim dengan tidak memenuhi haknya. Sedangkan yang dimaksud anak yatim
ialah orang yang belum dewasa dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Orang
yang ditinggal wafat ayahnya disebut yatim. Namun, kalau hewan yatim itu
adalah yang ditinggal mati oleh induk kandungnya (Muhammad bin Abu Bakar,
I, t.t.: 309). Ibnu Bari berpandangan bahwa orang yang ditinggal wafat ayahnya
disebut al-yatîm, yang ditinggal wafat ibunya disebut al-’ajî , dan yang ditinggal
wafat keduanya disebut al-lathîm (Ibnu Manzhur, XII, t.t.: 645). Ayat ini
mengecam keras orang yang tidak memenuhi hak anak yatim, bahkan divonis
sebagai yang mendustakan hukum Allah Swt. Adapun hak anak yatim yang
mesti dipenuhi, berdasar beberapa ayat Al-Quran, dapat merujuk kepada
kewajiban kâfil (wali anak yatim), yakni:
(1) Mengurus secara baik (QS Al-Baqarah [2]: 220);
(2) Menganggap saudara (QS Al-Baqarah [2]: 220);
(3) Jangan merusak hak-haknya (QS Al-Baqarah [2]: 220);
(4) Jangan memakan harta yatim kecuali dengan cara baik (QS Al-An’am
[6]: 15 dan bandingkan QS Al-Isrâ‘ [17]: 34)
(5) Memuliakan anak yatim dengan memenuhi haknya (QS Al-Fajr [89]: 17)
(6) Tidak sewenang-wenang, tidak menghardik (QS Al-Zumar [39]: 9)
(7) Memenuhi kebutuhan fisik minimum (bandingkan QS Al-Balad [90]:15)
(8) Jujur, menyerahkan harta milik anak yatim yang dewasa, tidak mencampur
adukan harta yatim dengan milik sendiri (QS Al-Nisâ‘ [4]: 2)
(9) Membina anak yatim sampai memiliki kedewasaan berpikir dan bertindak
serta mengelola harta (QS Al-Nisâ‘ [4]: 6).
Mengasuh anak yatim secara baik, bukan hanya mendapat nilai
membenarkan agama, tetapi juga bakal meraih kedudukan tinggi di surga.
Perhatikan hadis berikut ini:
Dari Sahl Ibnu Sa’d, diriwayatkan bahwa Rasul Saw. bersabda, “Aku bersama
pengasuh anak yatim di surga seperti ini” sambil berisyarat dengan telunjuk
dan jari tengahnya. (HR Al-Bukhari, 194-256H),
Berdasar hadis ini, orang yang mengasuh anak yatim secara baik, bakal
berada dekat bersama Rasul Saw. di surga. Tingginya penghargaan Rasul
terhadap pemeliharaan anak yatim sesuai dengan tingkat kesulitan dan
tantangannya.
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Pemelihara anak yatim mesti waspada, jangan sampai hartanya rusak
akibat salah mengelolanya. Jika diperkirakan tidak mampu, lebih baik tidak
menjadi pengasuh anak yatim. Berbuat baik terhadap anak yatim bisa
dilakukan dengan cara lain.
Dari Abu Dzar, 1 diriwayatkan bahwa Rasul Saw. memberi nasihat kepadanya,
“Wahai Abu Dzar, saya memandangmu mempunyai kelemahan. Saya
menyukai (kalau) kamu menyukai apa yang kusukai bagi diriku. Janganlah
kamu mengurusi dua hal; jangan memimpin meski hanya dua orang (anggota)
dan jangan pula mengurus harta anak yatim.” (HR Muslim)
Dalam hadis ini, terungkap nasihat Rasul terhadap Abu Dzar agar jangan
mengurus dua hal yang cukup berat, yaitu urusan kemaslahatan dunia seperti
pemerintahan, dan urusan akhirat, seperti keagamaan sekaligus, karena
terdapat kelemahan (Al-Suyuthi, VI, t.t.: 255). Dengan demikian, pesan Rasul
Saw. itu menunjukkan saking sayangnya kepada Abu Dzar. Dalam hadis ini,
juga tersirat anjuran agar setiap Muslim berhati-hati untuk memikul tanggung
jawab. Jika dirasakan kurang mampu, jangan terlalu berani mengambil risiko
yang berakibat merugikan yang lain. Mengasuh anak yatim merupakan
tanggung jawab yang berat. Bila tidak mampu, lakukanlah dengan cara lain
lebih aman dan membawa kemaslahatan bersama.

     
Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS Al-Mâ’ûn [107]: 3)
Sifat orang yang mendustakan hukum Allah Swt. yang berikutnya
adalah tidak terlibat dalam menyantuni orang miskin. Menurut Muhammad
Abduh, sebagian ulama menganggap sama, antara fakir dengan miskin itu
(Muhammad Rasyid Ridla, X, t.t.: 569). Rasul Saw. bersabda,
Bukanlah orang miskin, orang yang berkeliling mendatangi manusia untuk
mengharapkan sesuap atau dua suap makanan, sebutir atau dua butir kurma.
Para sahabat bertanya, Kalau begitu apa yang disebut orang miskin itu ya
Rasulullah?
Rasul Saw. bersabda:
Orang yang tidak memeroleh kemampuan untuk mencukupi hajat hidup dan
tidak tercermati (kemiskinan)nya, sehingga orang mau memberinya sedekah
dan tidak pernah minta-minta kepada manusia sedikit pun. (HR Bukhari dan
Muslim).

:: repository.unisba.ac.id ::

486

Tafsir Juz ’Amma

Orang yang termasuk miskin, sebagaimana tersirat dalam hadis, itulah
yang mesti disantuni oleh orang yang memiliki kemampuan. Jika tidak
memiliki kemampuan harta, maka minimal memberikan fasilitas lain untuk
terlaksananya pengentasan kemiskinan.

  
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (QS Al-Mâ’ûn [107]: 5)
Perkataan wailun pada fawailun , menurut Ibnu Abbas, mempunyai
dua makna, yaitu: (1) siksaan yang amat sangat); dan (2) (satu lembah
siksaan di neraka Jahannam) (Ibnu Abbas, t.t.: 12). Muhammad Ali AlSyaukani (I, t.t.: 105) mengutip berbagai pandangan ahli bahasa
menerangkan bahwa wail berasal dari wai yang berarti betapa
menyedihkan atau menyakitkan. Perkataan lain yang mengandung unsur
ejekan, celaan, antara lain waih – wais – waik - waib (celakalah,
mampuslah, hancurlah) (Al-Syaukani, I: 105). Perkataan al-mushallîn
merupakan bentuk jamak dari al-mushallî (orang yang salat).
Seperti apakah orang yang salat tapi masih mengalami kerugian
itu? Mereka adalah yang dikemukakan pada ayat selanjutnya:

     
(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya. (QS Al-Mâ’ûn [107]: 5)
Perkataan sâhûn menurut bahasa berasal dari sahâ-yashû-sahwan
berarti al-ghaflah wa al-nisyân (lalai dan lupa).2
Orang sâhûn dalam salat mengandung beberapa arti, antara lain:
(1) Melalaikan waktunya sehingga salatnya tidak tepat waktu, menunggunya
hingga habis; (2) Lengah dari apa yang dilakukannya, sehingga tidak
menghayati apa yang dilakukan dan diucapkannya dalam salat; (3) Lalai
dari syarat, rukun, dan apa yang diwajibkan dalam salat, sehingga tidak
sempurna ruku, sujud, atau lainnya; (4) Tidak konsentrasi dalam salatnya
sehingga jauh dari khusyuk ; (5) Melakukan salat tidak seperti apa yang
dicontohkan Rasul Saw.; (6) Melakukan salat tidak serius, asal-asalan,
tidak sungguh-sungguh; (7) Salatnya tidak dimanifestasikan dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang diikrarkan dalam salat tidak
dilaksanakan di luar salat (Al-Thabari, XXX, t.t.: 310-312; Al-Wahidi, II,
t.t.: 1235; Ibnu Katsir, IV: 556; Al-Alusi, XXX, t.t.: 242). Ketujuh kelompok
tersebut akan mengalami kerugian, karena termasuk lalai dari salatnya.

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Mâ’ûn

487

Dikaitkan dengan ayat lain yang menjamin kebahagiaan bagi orang
Mukmin yang salatnya khusyuk seperti awal Surah Al-Mu’minûn,
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orangorang yang khusyuk dalam salatnya. (QS Al-Mu’minûn [23]: 1-2), maka
ayat Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orangorang yang lalai dari salatnya, ini merupakan ancaman bagi yang lalai.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sâhûn adalah yang tidak khusyuk.
Adapun orang yang khusyuk dalam salatnya adalah yang melaksanakan
ritualnya sesuai dengan tuntunan syariah, dan manifestasinya dalam segala
aspek kehidupan. Inilah salah satu alasan ada ulama yang berpendapat
bahwa sâhûn itu yang melalaikan waktu, tidak menghayati isi, dan tidak
menerapkan maknanya dalam aspek kehidupan.

   
Orang-orang yang berbuat riya. (QS Al-Mâ’ûn [107]: 6)
Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip Al-Suyuthi, ayat ini secara
historis turun berkaitan dengan orang munafik yang suka riya dalam salatnya.
Mereka melakukan salat tatkala dilihat Mukmin, tapi jika tidak dilihatnya mereka
meninggalkannya (Al-Suyuthi, t.t.: 235).
Ditinjau dari sudut bahasa, perkataan yurâûna (ingin dilihat), asal
usulnya sama dengan raâ (melihat). Jadi, menurut bahasa, riya itu berarti
ingin dilihat orang, baik dalam sikap maupun amalnya. Menurut Jurjani
(I, t.t.: 151), riya ialah tidak ikhlas dalam beramal, karena dilatarbelakangi
selain Allah Swt. di dalamnya. Munawi mengatakan, riya ialah berbuat
sesuatu untuk dilihat oleh makhluk dan melupakan kepentingan keridaan
Khalik.
Berdasar definisi ini, jelaslah bahwa riya itu sangat tersembunyi
dalam hati. Menurut Al-Ghazali (III, t.t.: 290), riya ialah ibadah kepada
Allah Swt. tetapi bertujuan mendapatkan tempat terpuji di hati manusia.
Penerapannya bisa dengan tubuh, ucapan, sikap maupun tindakan. Riya
dengan anggota tubuh seperti sengaja membuat tanda hitam di dahi agar
dianggap rajin sujud, membikin mata sayu agar dianggap rajin tahajud,
tidak mau berhias agar dapat kesan sebagai orang sederhana. Riya dalam
ucapan seperti melisankan zikir di depan orang banyak supaya dianggap
ahli zikir dan doa. Riya dengan sikap seperti merunduk, merendah, supaya
terkesan tawâdhdhu’ (rendah hati) di hadapan manusia. Riya dalam
tindakan seperti orang yang menghamburkan harta supaya terkesan
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dermawan, bahkan, masih menurut Al-Ghazali, orang yang sengaja
menggunakan seragam tertentu supaya dikenal masyarakat sebagai orang sufi, termasuk riya.
Al-Zuhaili mengungkap beberapa contoh yang termasuk riya, tapi
tidak diketahui manusia, antara lain: (1) Bersikap ramah dalam sikap
supaya mendapat kedudukan atau pujian manusia, (menjilat dan mencari
muka); (2) Berpakaian lusuh atau compang-camping supaya dianggap
zuhud; (3) Menyampaikan kata-kata yang menggambarkan kebencian pada
dunia, mengungkapkan penyesalan pada orang lain tatkala tidak bisa
berbuat baik dan tidak sempat ibadah; (4) Memperbagus salat dan zakat
tatkala dilihat orang lain.
Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasul Saw. bersabda:
Sesungguhnya yang pertama diadili pada hari kiamat adalah: (1) Yang mati
dalam peperangan, lalu ia dihadapkan kepada Allah dan dikenalkan nikmatnikmat-Nya sehingga mengakuinya. Allah Swt. berfirman, “Apa yang kamu
amalkan melalui nikmat tersebut?” Ia menjawab, aku telah korbankan diriku
sehingga gugur di jalan-Mu sebagai mati syahid” Allah berfirman, “kamu
berdusta, nyatanya kamu berperang hanya untuk dijuluki pemberani, dan telah
kamu dapatkan julukan tersebut” Akhirnya Allah memerintah agar orang
tersebut diseret dengan muka di bawah dan dilemparkan ke neraka;
(2) Seseorang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta gemar membaca
Al-Quran. Kemudian ia dihadapkan kepada Allah, dikenalkan berbagai nikmatNya, hingga mengakuinya. Allah berfirman, “Apa yang telah kamu perbuat
dengan nikmat-nikmat itu, “Ia menjawab, “Aku telah gunakan untuk menuntut
ilmu, mengajarkan ilmu dan banyak membaca Al-Quran demi rida-Mu” Allah
berfirman, “Kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu, mengajar supaya disebut
alim ulama. Kamu membaca Al-Quran supaya disebut Qari. Bukankah itu semua
sudah kamu dapatkan? “Kemudian Allah memerintah agar orang tersebut
diseret dengan muka di bawah dan dimasukkan ke neraka; (3) Orang yang
mendapat keleluasaan harta dan mendermakannya dengan harta yang banyak.
Diperkenalkan padanya berbagai nikmat Allah, kemudian mengakuinya. Allah
berfirman, apa yang kamu lakukan dalam kenikmatan tersebut? Orang tersebut
menjawab, aku tidak pernah membiarkan jalan yang Engkau ridai, kecuali
aku dermakan harta demi keridaan-Mu. Allah berfirman, “Kamu berdusta.
Sebenarnya kamu mendermakan harta hanya karena ingin disebut dermawan.
Semua itu telah kamu terima.” Kemudian Allah memerintah agar orang
tersebut diseret dengan muka di bawah dan dimasukkan ke neraka. (HR
Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i, 215-303H)
Hadis ini mengisyaratkan betapa malang dan rugi orang beramal ibadah
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dengan riya, karena hanya meraih manfaat di dunia. Allah Swt. memenuhi
apa yang diinginkan manusia. Bila manusia berbuat hanya untuk kepentingan
dunia, maka manfaatnya pun untuk dunia. Allah Swt. berfirman,
Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang
Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahanam; ia akan
memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang
menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguhsungguh sedang ia adalah Mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang
yang usahanya dibalas dengan baik. (QS Al-Isrâ‘ [17]: 18-19)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasul Saw. bersabda:
Barang siapa yang sum’ah (pamer ingin didengar), Allah akan
memperdengarkannya. Barang siapa yang riya (pamer ingin dilihat), maka
Allah akan memamerkannya. (HR Al-Bukhari, Muslim)
Orang yang beramal secara riya, di akhirat tidak akan mendapat pahala
dari Allah Swt., karena ditinggalkan oleh-Nya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul Saw. bersabda, “Allah Swt. berfirman:
Aku adalah yang paling kaya, sehingga tidak membutuhkan sekutu. Barang
siapa yang beramal bertujuan ganda antara Aku dan selain-Ku, maka Aku
tinggalkan dia dan sekutunya”. (HR Muslim, Ibnu Majah)
Rasul Saw. berseru agar umatnya berlindung dari siksa Jahanam yang
dipenuhi orang riya. Perhatikan hadis berikut:
Dari Abu Hurairah, diriwayatkan Rasul Saw. bersabda, “Berlindunglah kamu
dari jubb al-hazani” 3 Sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud jubb al-hazan?
Rasul bersabda, “Suatu tempat yang sangat mengerikan di neraka Jahanam.
Jahanam sendiri berlindung setiap hari darinya sebanyak seratus kali. Kami
(sahabat) bertanya siapa yang masuk ke tempat tersebut? Rasul Saw.
bersabda, para qari (pembaca Al-Quran) yang memamerkan bacaannya supaya
dipuji orang dengan amalnya”. (HR Al-Tirmidzi)
Menghindari riya bukan berarti harus bersembunyi, dan tidak mau
diketahui orang. Jika beramal sambil tidak memamerkan, kemudian diketahui
orang lain, tidak perlu merasa bersalah. Perhatikan hadis berikut:
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasul,
bagaimana seseorang yang beramal secara rahasia, tapi kemudian diketahui
orang lain. Orang yang mengetahuinya itu merasa kagum atas amal yang
diperbuatnya?” Rasul Saw. bersabda, bagi orang yang beramal itu dapat dua

:: repository.unisba.ac.id ::

490

Tafsir Juz ’Amma

pahala; dari merahasiakannya dan pahala menampakkannya.” (HR Ibnu
Majah, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)

  
Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. 4 (QS Al-Mâ’ûn [107]: 7)
Perkataan Al-Mâûn pada ayat ini menurut Ali Ibnu Abu Thalib adalah
zakat; menurut Ibnu Abbas adalah pinjaman; menurut Ibnu Umar adalah
sedekah (Al-Shan’ani, t.t.: 399). Orang yang tidak mau memberi pinjaman,
atau menahan zakat, atau tidak mau bersedekah, termasuk kategori menahan
yang berguna. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (t.t., I: 52) berpendapat riya merupakan
lawan kata dari ikhlas; dan mencegah al-mâ’ûn merupakan lawan kata ihsân/
berbuat baik. Dengan demikian, ayat 6 mencela orang yang tidak benar dalam
menjalin hubungan dengan Allah. Ayat yang ketujuh melambangkan keburukan
orang yang tidak baik menjalin hubungan dengan sesama manusia. Al-Syafi’i
(I, t.t.: 101) berpendapat orang yang mendustakan agama berdasar akhir
surah ini adalah yang tidak benar salatnya sebagaimana digambarkan pada
ayat 6, dan yang tidak benar zakatnya seperti pada ayat terakhir.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Tanda orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan berdasar
Surah Al-Mâ’ûn adalah: (a) menelantarkan anak yatim; (b) tidak
menyantuni orang miskin; (c) melalaikan salat; (d) melakukan ibadah
dengan riya; (e) tidak mau memberi pertolongan pada orang yang
membutuhkannya.
Surah Al-Mâ’ûn mencakup seluruh prinsip dasar keagamaan yang terdiri
atas: (a) ibadah ritual yang tepat, disipiln, khusyuk dan ikhlas dan
bebas dari riya, (b) menjalin hubungan, baik dengan sesama manusia
seperti memelihara anak yatim, menyantuni orang miskin, memberi
bantuan pada orang yang membutuhkannya.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 425) berpendapat bahwa Surah Al-Mâ’ûn ini
mengandung beberapa implikasi, antara lain: (a) Sifat munafik, yaitu
melalaikan salat, riya, dan kikir; (b) sifat pendusta hari akhir, yaitu
menelantarkan anak yatim, tidak memenuhi haknya, atau
menghardiknya; meninggalkan perbuatan baik dengan tidak mendorong
untuk menyantuni orang miskin, kikir; (c) penduduk neraka Wail adalah
orang yang melalaikan salat, riya, dan enggan memberi bantuan.
Belum sah keagamaan seseorang yang hanya mementingkan ibadah
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ritual belaka tanpa memenuhi kewajiban yang bersifat sosial. Tidak
pula sah keagamaan orang yang hanya mementingkan kewajiban sosial
tanpa memenuhi kewajiban ritual secara tepat dan ikhlas.
Dalam Surah Al-Mâ’ûn, ibadah yang berkaitan dengan sesama makhluk
lebih banyak disebut, dibanding yang berkaitan dengan Al-Khâliq. Hal
ini sebagai isyarat bahwa ibadah yang bersifat sosial jumlahnya lebih
banyak dari ritual.
***

Catatan Akhir
1

Abu Dzar Al-Ghifari, masuk Islam sejak masih awal kenabian, dikenal sebagai sahabat
yang zuhud dan memiliki semangat jihad yang tinggi. Ia yang paling awal menyampaikan
salam penghormatan Islam kepada Rasul Saw. (Ashbahani, Rijal Muslim, I: 119)

2

Lisan Al-Arab, XIV hlm.406

3

Jubb al-hazan, menurut bahasa terdiri dari dua kata; jubb (berarti sumur yang sangat
dalam), dan al-hazan (berarti sesuatu yang menyedihkan, mengerikan, menakutkan).

4

Surah Al-Mâ’ûn, menurut seorang mufassir, lebih banyak mengungkap tentang ibadah
yang berhubungan dengan manusia (ibadah sosial) dibanding ibadah yang berkaitan
dengan Allah secara langsung (ibadah ritual). Kendati demikian, kedua dimensi itu, hablun
min Allâh dan hablun min annâs, hendaknya terjalin dengan baik dan proporsional. Karena
itu, seseorang tidak dapat dikatakan sukses di akhirat apabila hanya menjalin hubungan
baik dengan Allah tapi mengabaikan hubungan sosial. Dalam sebuah hadis riwayat Iman
Ahmad dijelaskan, Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Saw., melaporkan bahwa
ada seorang wanita yang rajin salat sunatnya, shaum sunat, dan sedekahnya, tetapi
lidahnya selalu menyakiti tetangganya. Rasul Saw., berkomentar: Sayang, dia masuk
neraka. Sahabat lain melapor (pula) bahwa ada wanita yang tidak banyak salat sunatnya,
shaum sunat, dan sedekahnya, tetapi ia baik kepada tetangganya. Rasul Saw.,
bersabda:”Dia masuk surga.” Hadis ini mengisyaratkan bahwa seharusnya tidak ada
dikotomi antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebab, begitu banyak ayat yang
menyebutkan kata amanû selalu berdampingan dengan kata ‘amilû al-shâlihât dengan
maksud bahwa pengakuan iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Sebaliknya, amal
disebut saleh manakala disertai dengan iman yang benar. Dengan demikian, istilah ibadah
ritual dan ibadah sosial boleh jadi karena melihat kondisi sosiologis umat; di satu sisi
ibadah ritualnya semarak, sedangkan secara sosial,ibadahnya belum berdampak terhadap
prilaku sehari-hari. Maka dapatlah dipahami sekiranya Rasul ketika ditanya tentang
orang yang salat tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan perbuatan keji dan munkar,
maka ia menjawab bahwa salatnya belum bermakna. (Bisri, 1982)
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Surah Al-Kautsar

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Kautsar. Diambil dari yang tercantum pada ayat
pertama. Istilah al-Kautsar, sekurang-kurangnya, mengandung dua arti, yaitu:
(1) kenikmatan yang tiada terhingga dunia dan akhirat; (2) nama suatu sungai
kenikmatan di surga. Menurut Al-Zarkasyi, surah ini paling pendek dalam AlQuran, yakni tiga ayat. Menurut mayoritas ulama, Surah Al-Kautsar semuanya
turun di Mekah. Namun menurut Hasan, Ikrimah, dan Qatadah, Surah Al-Kautsar
ini turun di Madinah. Ibnu Katsir menganggapnya sebagai surah Madaniyyah.
Latar dan Konteks
Beberapa riwayat yang menerangkan latar turunnya Surah Al-Kautsar
ini, antara lain:
(1)
Al-Nasa`i meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa
tokoh Yahudi dari Madinah yang bernama Ka’ab Ibnu Al-Asyraf
berkunjung ke Mekah. Kaum Quraisy berkata kepadanya, Wahai Ka’ab,
Engkau adalah pembesar, tidakkah kau lihat ketika seorang penyabar
dikucilkan kaumnya. Mengaku manusia terbaik dibanding kita. Padahal
kami orang yang menyambut haji, memberi minum serta menjaga Kabah.
Ka’ab menjawab, “Kalian lebih baik ketimbang dia. Surah Al-Kautsar ini
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turun sebagai bantahan terhadap mereka (Al-Baihaqi, VI, t.t. 524).
Ibnu Abu Syaibah (VI, t.t.: 326) mengisahkan riwayat dari Ikrimah;
tatkala Rasul Saw. menerima wahyu, orang Quraisy berkomentar,
putuslah hubungan Muhammad dengan kami. Surah ini menegaskan
bahwa yang terputus itu adalah orang yang menentang Nabi Muhammad
Saw.
Ibnu Abu Hatim mengutip riwayat dari Al-Suddi menerangkan, orang
Quraisy beranggapan kematian anak laki-laki berarti sudah putus
turunan dan kehilangan segalanya. Tatkala putra Rasul Saw. wafat,
Ash Ibnu Wa`il berkata, terputuslah Muhammad. Surah ini turun
sebagai bantahan atas kekeliruan anggapan mereka. Kematian anak
laki-laki bukanlah putus keturunan dan kehilangan segala-galanya (AlQurthubi, XX, t.t.: 222).

Pada Surah Al-Mâ‘ûn yang lalu, diterangkan empat macam sifat munafik:
(1) kikir, tidak peduli terhadap yatim dan miskin; (2) lalai dari salat, bahkan
meninggalkannya; (3) riya, karena ucapan dan perbuatannya hanya untuk
mendapatkan pujian manusia; (4) tidak mau mengeluarkan zakat atau
memberikan bantuan dengan yang berguna.
Surah Al-Kautsar ini mengungkap sifat Nabi Saw. sebagai lawan sifat
munafik: (1) kalimat innâ a’thainâka al-kautsar menerangkan, Allah
mencurahkan segala kenikmatan hingga Rasul Saw. sangat pemurah, berbeda
dengan munafik yang kikir; (2) kalimat fashalli` menyiratkan Rasul patuh
menegakkan salat, berbeda dengan munafik yang lalai; (3) kalimat lirabbik
(hanya karena Tuhanmu), menyiratkan sifat Rasul yang selalu ikhlas dalam
segala hal, beda dengan munafik yang selalu riya’, (4) kalimat wanhar
menyiratkan bahwa Rasul Saw. rela berkorban, berbeda dengan munafik yang
mencegah pengorbanan. Dengan demikian, kaitan Surah Al-Kautsar dengan
Al-Mâ’ûn, utamanya, mengungkap perbedaan antara al-haq dan al-bâthil.
Anugerah Allah kepada Nabi Saw. (Ayat 1-3)
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(1) Sesungguhnya, Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak;
(2) Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah; (3)
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
(QS Al-Kautsar [108]: 1-3)
Penjelasan Ayat

   

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. (QS
Al-Kautsar [108]: 1)
Ayat ini merupakan berita gembira untuk Nabi Muhammad Saw. yang
sedang menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah dari beberapa pihak.
Rasul Saw. digembirakan dengan anugerah berupa Al-Kautsar. Menurut Ibnu
Jauzi (t.t.: 602), terdapat enam kemungkinan makna al-Kautsar yaitu:
(1)
Suatu sungai yang banyak memberikan kenikmatan di surga, diungkapkan
dalam hadis yang diriwayatkan Muslim:
Dari Anas Ibnu Malik berkata, “Pada suatu hari, Rasul berada di tengahtengah kami, tiba-tiba tertidur sejenak dan langsung bangun sambil
tersenyum. Kami bertanya, Ya Rasul, apa yang menyebabkanmu
tersenyum? Rasul Saw. bersabda, baru saja turun ayat kepadaku satu
surah dan beliau membaca: (Bismi Allâhi al-rahmâni al-rahîm,
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya
orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus). Rasul
bersabda: Tahukah anda apa yang dimaksud al-kautsar? Kami
menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Beliau bersabda, al-kautsar
adalah sebuah sungai di surga yang telah dijanjikan Tuhanku untukku
yang penuh berbagai kebaikan, dia merupakan telaga yang di hari kiamat
banyak umatku yang datang padanya. Bejananya sebanyak bintang di
langit. Namun ada di antara mereka yang terpencil. Maka aku berkata,
wahai Rabb-ku bukankah itu sebagian dari umatku? Allah berfirman,
engkau tidak tahu tentang apa yang diperbuatnya sepeninggalmu.
(2)
Kebaikan yang banyak (Ibnu Abbas);
(3)
Ilmu dan Al-Quran (Hasan);
(4)
Nikmat kenabian (Ikrimah);
(5)
Banyaknya pengikut dan umatnya (Abu Bakr Ibnu Iyas);
(6)
Sebuah telaga di surga yang dikunjungi dan dinikmati ummat di hari
kiamat (Atha).
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Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. (QS Al-Kautsar
[108]: 2)
Salat yang diperintahkan ayat ini adalah (1) salat ‘îd al-adhhâ (Qatadah);
(2) salat subuh di Muzdalifah ketika ibadah haji, (Mujahid); (3) salat fardhu
(Muqatil).
Al-Suyuthi (I, t.t.: 824) berpendapat bahwa ayat ini memerintah salat
îd al-adhhâ dan berkurban dengan menyembelih hewan di hari nahar (tanggal
10-11-12-13 bulan dzulhijjah). Selain itu, ayat ini mengandung arti seruan
untuk meningkatkan keikhlasan dalam ibadah salat dan rela berkurban sebagai
rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Dengan kata lain,
pusatkanlah salat itu hanya untuk Tuhanmu, dan ikhlaskanlah qurbanmu demi
mencari rida-Nya (Ibnu Manzhur, I, t.t.: 102). Diserukan dalam ayat lain, yang
artinya:
Katakanlah olehmu, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya
untuk Allah Tuhan alam semesta. (QS Al-An’âm [6]: 162)

    
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
(QS Al-Kautsar [108]: 3)
Perkataan syâniaka menurut Ibnu Manzhur mengandung arti orang
yang membencimu dan memusuhimu. Menurut Al-Baidhawi, maksud ayat
ini, sesungguhnya orang yang membencimu hai Muhammad, akan dibenci
Allah, terputus amalnya, dan tidak akan bermanfaat, walaupun
berketurunan.
Ringkasnya, ayat terakhir ini menjadi peringatan keras dan ancaman
Allah bagi orang yang membenci Rasul Saw., sekaligus jaminan Allah bakal
meraih kemenangan serta berlanjut terus walau tidak punya keturunan
laki-laki.
Hikmah dan Pesan
(1)

Nikmat Allah dianugerahkan kepada Rasul dan umatnya sangat banyak,
dan harus disyukuri.
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Di surga terdapat telaga Kautsar yang penuh kenikmatan yang tiada
terhingga, disediakan untuk Rasul Saw. dan umatnya. Umat yang
meneruskan perjuangan Rasul dan mengikuti sunahnya, akan
mendapatkan telaga itu. Orang yang tidak mengikuti sunahnya akan
dikucilkan.
Syukur nikmat mesti diwujudkan dengan dua jalur, yaitu: (1) ritual
langsung dengan Allah dilambangkan dengan salat; (2) hubungan
sosial dengan manusia, diwujudkan dengan membagikan daging hewan
kurban. Rasul Saw. bersabda, orang yang tidak berterima kasih pada
manusia belum termasuk bersyukur pada Allah Swt. (HR Al-Tirmidzi).
Tidak memiliki keturunan bukan berarti terputus perjuangan. Tidak
meneruskan perjuangan Rasul hidupnya tidak berarti, karena terputus
dari rahmat Allah Swt.
***

Catatan Akhir
1

Allah telah mengaruniakan rezeki yang banyak kepada manusia.
Kita akan melihat keajaiban ilmiah nabati yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Swt.
menciptakan bumi ini dalam waktu dua masa dan menetapkan makanan bagi penghuninya
dalam waktu empat masa. Rezeki di bumi ini sudah ditentukan dan cukup untuk semua
makhluk yang hidup di atasnya. Manusia tinggal mencari rezeki dan menggunakan hukum
alam yang telah dibuat oleh Allah Swt. untuk mendapatkan makanannya sendiri dan
makanan untuk binatang ternaknya. Kelaparan dan tidak tercukupinya kebutuhan
makanan di muka bumi ini tidak lain merupakan akibat dari perbuatan manusia yang
merusak, kegagalannya menggunakan hukum alam, dan kelalaiannya terhadap nikmat
Allah Swt. yang tidak dapat dihitung.
Islam dan ilmu pengetahuan menetapkan sekurang-kurangnya ada tiga faktor dan syarat
utama agar suatu kelompok atau umat terhindar dari kehancuran dan tetap dapat bertahan
di muka bumi ini. Berikut ketiga syarat itu:
1. Memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang mengatur hubungan kelompok itu, baik
internal maupun hubungan dengan kelompok lain. dan juga mengatur perilaku individu
yang ada di dalamnya.
2. Memiliki sumber nutrisi sendiri, sehingga dapat menjaga hidup dan kemuliaannya,
tidak menjadi bangsa dari bangsa-bangsa lain dan selamat dari cengkeraman ekonomi
bangsa lain.
3. Memiliki kekuatan yang mampu menjaga generasi dan akidahnya, menciptakan
stabilitas dan rasa nyaman bagi para anggotanya dan memiliki sumber daya manusia
yang memadai.
4. Ketiga faktor dan kebutuhan dasar ini telah Allah Swt. rangkum dalam firman-Nya
sebagai berikut:
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Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim
dingin dan musim panas. Mereka hendaklah menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Kabah),
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan
mereka dari rasa ketakutan. (QS Quraisy [106]: 1-4)
Allah Swt. menciptakan semua makhluk dan menetapkan usia dan rezekinya. Allah Swt.
Yang Maha Tahu dan Maha Mengkhabarkan bahwa Dia menciptakan makhluk-Nya selama
dua masa dan memberinya berkah. Lalu, Allah Swt. menetapkan rezekinya selama empat
masa. Allah Swt. berfirman sebagai berikut:
Katakanlah, “Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua
masa dan kamu sekutu-sekutu bagi-Nya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dia ciptakan
padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan
makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuh;
kebutuhan) mereka yang memerlukannya. (QS Fushshilat [41]: 9-10)
Pada ayat di atas, Allah Swt. memberitahukan fakta yang amat penting dan seringkali
tidak kita perhatikan. Allah Swt. menciptakan bumi ini dalam dua hari (dalam perhitungan
Allah), lalu menetapkan rezeki para penghuninya dan apa yang membuat hidup mereka
menjadi lebih baik dalam empat hari, yang sama waktunya bagi para pencarinya. Ini
berarti sumber makanan makhluk di bumi ini sudah ditetapkan dan tidak akan habis.
Manusia wajib memastikan ini dan berusaha menggunakan hukum-hukum yang telah
ditetapkan Allah Swt. untuk mendapatkan rezekinya. Sementara itu, sebagai umat Muslim kita meyakini bahwa Allah Swtl telah menetapkan semua itu. Ketika menciptakan pena
(qalam), Allah Swt. memberi perintah, “Tulislah, Pena!” Pena bertanya, “Apa yang mesti
saya tulis?” Allah Swt. memberitahu, “Tulislah rezeki dan usia manusia.”
Dengan demikian, rezeki kita sudah ada dan sudah ditentukan. Manusia hanya perlu
mencari dan memikirkan, bagaimana mendapatkan rezeki yang halal itu dengan cara
yang baik dan jalan yang logis. Sekiranya orang-orang yang mengkhawatirkan rezeki di
bumi ini habis dan manusia akan mati kelaparan, lebih berupaya untuk mencari rezeki itu
sendiri, tentu akan lebih baik bagi mereka dan juga bagi manusia lainnya. Hanya saja,
propaganda mereka agar membatasi angka kelahiran, terutama ditujukan kepada kaum
Muslimin, sehingga sumber rezeki mereka pun terampas dan mereka pun menjauh dari
kebenaran Al-Quran dan fitrah Tuhan.
Akibatnya, generasi yang seharusnya menjadi penopang moral pun hilang. Bukannya
mencari rezeki, mereka malah menghabisi sumber-sumber rezeki, sehingga mereka pun
semakin tidak berusaha mencari sumber-sumber pengamanan pangan di dalam negeri
mereka sendiri. Di sisi lain, musuh-musuh Allah Swt. tidak memberi kita kesempatan untuk
memperkokoh ketahanan pangan kita, sehingga kita dapat menjaga akidah, tradisi, dan
kebiasaan kita yang Islami dengan lebih baik.
Di sini dikemukakan beberapa argumen ilmiah bahwa Allah Swt. telah menetapkan rezeki
di muka bumi. Jika terjadi kelaparan, maka penyebabnya tidak lain adalah sesuatu yang
berhubungan dengan manusia. Penyebabnya seperti melakukan perbuatan maksiat dan
dosa yang salah satu di antaranya adalah tidak berupaya mencari rezeki secara maksimal
dan mengikuti jalan yang berbeda dari orang beriman pada umumnya. Kurang maksimal
dalam usaha mencari rezeki merupakan salah satu dosa besar yang banyak dilakukan
oleh kaum Muslimin sekarang ini (Magdy Shehab, et. al., VI, 2008: 172-175).
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Surah Al-Kâfirûn

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Kâfirûn, yang artinya orang-orang kafir, karena
Allah memerintahkan Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw., untuk berbicara
dengan orang-orang kafir agar mereka tidak menyembah patung-patung
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran,

        
Katakanlah, “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu
sembah”. (QS Al-Kâfirûn [109] 1-2)
Surah ini dinamakan juga Al-Munâbadzah yang artinya perselisihan.
Juga dinamakan Al-Ikhlash yang berarti bersih, murni.
Latar dan Konteks
Sebab turun surah Al-Kâfirûn dijelaskan dalam hadis riwayat AlThabrani dan Ibnu Abu Hatim, sebagai berikut:
Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa orang-orang Quraisy mengajak Rasulullah Saw.
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supaya meninggalkan seruannya dengan imbalan mereka akan memberikan
kepadanya harta berlimpah, sehingga menjadi lelaki yang terkaya di kota
Mekah, dan mereka akan menikahkannya dengan wanita-wanita yang
disukainya. Lalu orang-orang Quraisy berkata, “Semuanya itu adalah untukmu,
hai Muhammad, asal kamu cegah dirimu dari mencaci maki tuhan-tuhan kami
dan jangan pula kamu menyebut-nyebutnya dengan sebutan yang buruk. Jika
kamu tidak mau, maka sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun.” Lalu,
Rasulullah Saw. menjawab, “Tunggulah sampai ada wahyu yang turun
kepadaku dari Tuhanku.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Katakanlah,
‘Hai orang-orang kafir...’” (QS Al-Kâfirûn [109], hingga akhir surah). Allah
Swt. menurunkan pula ayat lainnya, yaitu firman-Nya, “Katakanlah, Apakah
kalian menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak
berpengetahuan?” (QS Al-Zumar [39]: 64) (Al-Suyuthi, 1978: 236)
Hubungan Surah Al-Kâfirûn dengan surah sebelumnya adalah, pada
surah sebelumnya Allah Taala telah memerintahkan Nabi-Nya untuk beribadah
kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Artinya, yang disembah itu hanyalah
Allah Taala semata, tiada sekutu bagi-Nya. Surah ini juga merupakan surah
tauhid, artinya tentang pengesaan Allah dan bersih dari sekutu dengan lainnya,
maka yang disembah pun hanya Allah Taala semata. Ia tidak menyembah
sebagaimana yang disembah kaum musyrikîn, yaitu dengan menyembah
berhala, sehingga ajakan demi ajakan dilakukan barkali-kali oleh Rasulullah,
tetapi akhirnya menemui kemandekan, yaitu Rasulullah tetap berpegang pada
aturan agamanya, dan orang-orang musyrik juga tetap berpegang teguh pada
aturan agamanya.
Substansi
Surah ini termasuk kelompok surah Makkiyyah dan Al-Barâ`ah; artinya
pembersihan diri dari pekerjaan orang-orang yang suka menyekutukan Allah.
Juga Al-Ikhlash, artinya bersih, murni, bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan
semata-mata mengharap rida Allah. Di sini diletakkan batas pemisah antara
iman dan kafir; antara ibadahnya orang-orang yang mengesakan Allah dan
penyembah berhala; lalu orang-orang musyrik meminta kepada Rasulullah
Muhammad Saw. dengan diadakannya suatu perdamaian, yaitu agar Rasulullah
menyembah tuhan-tuhan mereka selama setahun dan mereka pun menyembah
Allah selama setahun juga. Setelah itu, turunlah Surah Al-Kâfirûn ini yang
memutuskan keinginan orang-orang musyrik yang murahan, dan selesai sudah
pertengkaran di antara orang-orang Mukmin dan kafir untuk selama-lamanya.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca
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Surah Al-Kâfirûn, karena Rasulullah selalu membiasakan membacanya, di
antaranya:
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. telah membaca dalam dua rakaat salat
fajar (qul yâ ayyuhâ al-kâfirûn) dan (qul hu Allâhu ahad). (HR Muslim, V: 26)
Dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, “Bersabda Rasulullah Saw., barang siapa
membaca Surah Zalzalah, maka akan mendapat pahala disamakan dengan
membaca setengah Al-Quran; dan barang siapa membaca Surah Al-Kâfirûn,
maka akan mendapat pahala seperempat Al-Quran; dan barang siapa
membaca Surah Al-Ikhlash, maka akan mendapat pahala sepertiga Al-Quran.
(HR Al-Tirmidzi, dalam Sunan Al-Tirmidzi, XI: 74)
Pembersihan Diri dari Kemusyrikan (Ayat 1-6)

   
           
              
    
(1) Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir; (2) Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah; (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku
sembah; (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu
sembah; (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang
aku sembah; (6) Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.” (QS AlKâfirûn [109] 1-6)
Penjelasan Ayat
Surah Al-Kâfirûn disebut juga dengan Surah Al-Barâ’ah, yang artinya
pembersihan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang berbau musyrik, dan
memerintahkan berbuat ikhlas karena Allah dalam beribadah. Allah berfirman,

        
(1) Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir, (2) Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah.” (QS Al-Kâfirûn [109] 1-2)
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Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad Saw. kepada orangorang kafir Quraisy, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
dari berhala-berhala, dan aku pun sekarang tidak menyembah tuhanmu pada
situasi apa pun.
Ayat ini mencakup kepada semua kafir di bumi ini. Kegunaan kata
Qul bahwa Nabi Muhammad Saw. diperintahkan ketika berhadapan dengan
orang-orang memecahkan berbagai permasalahan harus dengan cara yang
lemah lembut, halus, dan ketika berbicara dengan orang-orang pun harus
dengan wajah yang bagus tidak cemberut, tapi harus tegas maksudnya.
Allah menginginkan untuk menghindari masalah lain, dan cara demikian
itu diperintahkan Allah, bukan dari keinginan dirinya sendiri.

     
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (QS Al-Kâfirûn
[109] 3)
Maksudnya, selama kamu musyrik dan kafir, kamu tidak akan
menyembah Allah Tuhan yang aku sembah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, karena
tuhan kamu dan tuhanku berlainan sifat-sifat-Nya dari sifat-sifat “tuhan” yang
kamu sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat
tersebut.
Sedangkan firman Allah,

          
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah Tuhan yang aku sembah. (QS Al-Kâfirûn [109] 2-3)
Kedua ayat ini menunjukkan adanya perbedaan yang disembah. Nabi
Muhammad menyembah Allah yang Maha Esa, dan mereka, kaum musyrikin,
menyembah berhala. Menurut Al-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip Al-Zuhaili
(XXX, 1991: 442), di masa yang akan datang aku tidak akan menyembah apa
yang kamu sembah sekarang. Dalilnya, karena pada ayat tersebut ada huruf
lâ yang dirangkaikan dengan fi’il mudlâri’, yaitu kata a’bud yang mempunyai
arti untuk masa yang akan datang, karena menurut Khalil huruf lâ itu asalnya
adalah lâ an, sedangkan huruf mâ apabila dirangkaikan dengan fi’il mudhâri’,
yaitu kata ta’budûn, mempunyai arti untuk masa sekarang. Kesimpulannya, di
masa mendatang aku tidak akan melakukan apa yang kamu pinta, yaitu
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menyembah tuhanmu dan kamu pun tidak akan melakukan penyembahan
kepada Tuhanku sebagaimana yang aku pinta padamu.

           
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan
kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
(QS Al-Kâfirûn [109] 4-5)
Maksudnya, aku tidak akan mau menjadi penyembah apa yang kamu
sembah; akan tetapi akan menyembah Allah sesuai dengan syariat-Nya dan
sesuai dengan apa yang Ia senangi dan ridai; sedangkan kamu tidak akan
mau menyembah dan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat Tuhan
yang aku sembah pada waktu kamu menyembah-Nya.
Oleh karena itu, kedua ayat ini menunjukkan kepada tatacara beribadah.
Kemudian, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan
sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Saw. dengan yang disembah
mereka, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadah.
Mereka menganggap bahwa ibadah yang mereka lakukan di hadapan berhalaberhala atau di tempat-tempat beribadah lainnya, atau di tempat-tempat sepi,
bahwa ibadah itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah. Sedangkan Nabi tidak
melebihi mereka sedikit pun dalam hal itu. Maka, dalam ayat-ayat ini Allah
memerintahkan Nabi-Nya agar menjelaskan bahwa “Aku tidak beribadah
sebagai ibadahmu dan kamu tidak beribadah sebagai ibadahku”.

    
Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.1 (QS Al-Kâfirûn [109] 6)
Maksudnya, bagimu kemusyrikan dan kekafiranmu dan bagiku
agamaku agama tauhid. Sebagian ulama ahli tafsir mengartikan kata al-dîn
dengan arti ganjaran atau balasan atas suatu pekerjaan. Dengan demikian,
maksud ayat tersebut menjadi “bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu
dan bagiku balasan atas amal perbuatanku”. Dalam ayat lain yang sama
maksudnya, Allah berfirman, yang artinya,
Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. (QS Al-Baqarah [2]: 139)
Wahbah Al-Zuhaili (XXX, 1991: 443) mengutip pendapat Imam Syafi’i,
“Bahwasanya kekufuran merupakan satu pemahaman (keagamaan),
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sebagaimana Yahudi dan Nasrani saling mewariskan ajaran apabila sebab
ada dan nasab, agama-agama selain Islam seperti sesuatu yang sama dan
satu di dalam kebatilan.” Dengan demikian, pada ayat tersebut tidak hanya
untuk agama Islam dengan kafir Quraisy saja tempo dulu, tetapi berlaku juga
antara agama Islam dengan kafir lain yang ada pada saat ini.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Surah ini menunjukkan atas:
Adanya perbedaan yang sangat mendasar antara agama Islam dan
agama non-Islam (kafir). Pertama, dari segi keyakinan (akidah), yaitu
Zat yang harus disembah; kedua, ajarannya; dan ketiga, tata cara
beribadahnya atau penyembahannya. Dalam agama Islam, zat yang
disembah itu adalah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan ajarannya
datang dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dalam tatacara
beribadahnya, sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Sementara, dalam
agama non-Islam (kafir), yang disembahnya adalah patung atau simbolsimbol lainnya. Tatacara beribadahnya juga berbeda. Oleh karena itu,
tidak dapat bertemu antara ajaran yang iman kepada Allah dan RasulNya dengan yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya.
Selain adanya perbedaan yang mendasar dari segi akidah dan
ajarannya, orang-orang kafir itu sepakat dalam memusuhi Islam, sejak
dahulu sampai sekarang, sebagaimana dikatakan Imam Syafi’i, “Sebab
kekufuran satu kesatuan di dalam menghadapi Islam” yaitu dalam
menentang ajarannya dan memusuhi pemeluknya.
***
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1

Ayat tersebut menggambarkan prinsip dan asas saling menghargai keyakinan masingmasing. Kalaulah dilakukan hubungan dalam bentuk kerjasama atau dialog, maka
kerjasama dan dialog, menurut Tibi, disebut dengan istilah moralitas internasional (international morality) sebagai dasar untuk membangun dialog lintas-budaya. Peradaban
Islam dan Barat, menurut Tibi, memiliki sudut pandang dunia yang berbeda pada satu
sisi, tetapi pada sisi yang lain dalam era globalisasi keduanya dituntut untuk menemukan
jalan bagi terciptanya koeksistensi damai. Selanjutnya, Tibi menekankan bahwa dialog
dan kerjasama interkultural menjadi konsep moralitas internasional. Hak asasi manusia,
tambahnya lagi, menjadi elemen pemersatu (the uniting element) antara peradaban
Islam dan Barat.
Tibi menyadari bahwa kebinekaan menjadi faktor yang niscaya ada dan tak terelakkan,
tidak hanya pada kebudayaan masyarakat internasional, melainkan juga pada masyarakat
lokal sekalipun. Pada kesempatan itu ia bertutur bahwa kebudayaan Islam di Indonesia,
berbeda dengan kebudayaan Islam di Maroko. Namun, ia tetap berhubungan satu sama
lain untuk membangun peradaban Islam. Hal yang sama juga bisa dilihat pada pembagian
peradaban Barat menjadi budaya Eropa dan Amerika Utara. Dalam Islam, keragaman
budaya lokal selalu ditempatkan dalam rangka membangun peradaban Islam yang global
(unity in diversity).
“Dialog kebudayaan,” kata Tibi, “adalah cara terbaik dalam membuat saling pengertian
guna menegakkan perdamaian di dunia.” Namun wacana apa yang mesti digunakan di
dalam dialog semacam ini? Maka menurutnya, harus ada suatu konsensus bersama tentang
bentuk wacana yang akan dapat disepakati oleh semua pihak.
Bassam Tibi mengungkapkan bahwa pertemuan ini memberikan kontribusi yang sangat
penting dalam mencairkan hubungan Islam dan Barat yang selama ini diwarnai dengan
stereotype dan image yang jelek. Pertemuan ini, menurut Tibi, akan memberikan kontribusi
terhadap pemahaman yang lebih baik. Maka Indonesia dan Asia tenggara menjadi tempat
yang paling tepat untuk penyelenggaraan dialog karena, menurut Tibi, kaum Muslim
Indonesia sangat berpikiran terbuka dan toleran.
Sedang Olaf Schumann memandang bahwa dominasi Barat sebagai kendala dalam
melahirkan sikap saling mengerti. Orang Eropa, dalam pandangan Schumann, sekarang
harus menyiapkan diri untuk memasuki era di mana mereka tidak lagi dominan. Bagi
Schumann, konflik yang berlangsung di Bosnia bukanlah konflik agama, melainkan konflik
etnik yang merupakan faktor historis.
Begitulah, peradaban tidak pernah berakhir untuk diperbincangkan. Bukan hanya dalam
rangka menyelenggarakan dialog atau kerjasama, melainkan juga dalam upaya
mempersoalkan perkembangan spesies makhluk Tuhan bernama manusia. Lebih-lebih
ketika peradaban memiliki umur masyarakat manusia.
Dialog selalu memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Namun, tidak ada seorang
pun di dunia yang bisa memungkiri manfaat dari dialog antarperadaban demi menjaga
pruralitas, demi perdamaian di dunia, guna menciptakan saling pengertian antara semua
makhluk ciptaan Tuhan. (Agama dan Dialog Antarperadaban)
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Surah Al-Nashr

Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Nashr, yang artinya pertolongan. Diambil dari
kata al-nashr yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pada saat itu,
Rasulullah dan kaum Muslimin mendapatkan pertolongan Allah, sehingga
meraih suatu kemenangan yang gemilang, yaitu dapat memerdekakan kota
Mekah, yang tadinya dikuasai kaum musyrikin Quraisy. Surah ini juga
dinamakan Surah Al-Taudî’, yang artinya perpisahan, karena tidak lama
Rasulullah setelah memerdekakan kota Mekah, pada tahun 8 Hijriyah, beliau
wafat (Tahun 10 Hijriyah).
Latar dan Konteks
Asal mula turun Surah Al-Nashr dijelaskan dalam hadis riwayat Abdul
Razaq dalam Mushannaf -nya, sebagai berikut:
Dari Ma’mar dari Al-Zuhri, dikatakan, ketika Rasulullah Saw. memasuki kota
Mekah pada tahun kemenangan itu, lalu Rasulullah mengirimkan Khalid Ibnu
Al-Walid, maka berperanglah ia bersama pasukan bertempur melawan barisan
Quraisy di daerah rendah kota Mekah. Allah membuat pasukan Quraisy itu
kalah dan memenangkan pasukan Khalid Ibnu Al-Walid. Nabi Saw.
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memerintahkan kepada orang-orang Quraisy agar meletakkan senjatanya, lalu
beliau memaafkan mereka. Akhirnya, mereka masuk agama Islam secara
berbondong-bondong. Setelah itu, Allah menurunkan firman-Nya, idzâ jâa
nashrullâhi wa al-fath “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
....” (QS Al-Nashr: 1 hingga akhir surah). (Al-Suyuthi, 1978. 237)
Surah Al-Nashr ini terdiri atas 3 ayat, termasuk kelompok surah
Madaniyyah. Setelah Allah Taala memberikan penjelasan tentang perbedaan
agama Islam yang dibawakan Rasulullah Muhammad Saw. dengan
agamanya orang-orang kafir. Pada surah sebelumnya, Allah Taala
menjelaskan, agamanya orang-orang kafir itu akan hilang dan lenyap. Agama
Islam yang dibawa Rasulnya Muhammad Saw. akan menyebar ke seluruh
pelosok jazirah Arab karena pertolongan Allah. Selain Mekah dapat
dimerdekakan, manusia pun berbondong-bondong masuk agama Islam. Akan
tetapi, ini pun merupakan suatu pertanda mendekatnya ajal Rasulullah
Muhammad Saw.
Substansi
Surah Al-Nashr, meskipun termasuk kelompok surah Madaniyyah,
namun diturunkah di Mekah. Pada surah ini, dijelaskan tentang janji Allah
kepada Rasulullah Muhammad Saw., yaitu akan memberikan pertolonganNya, dan Islam akan mendapatkan kemenangan gemilang, selain perintah
Allah agar selalu ber-tasbîh, ber-tahmîd, dan meminta ampun kepada-Nya
di kala mendapat keberuntungan.
Adapun keutamaan membaca Surah Al-Nashr, sebagaimana
dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas Ibnu Malik, adalah
sebagai berikut:
Dari Anas ia berkata, “Bersabda Rasulullah Saw. (barang siapa membaca)
qul yâ ayyuha al-kâfirûn maka akan mendapat pahala seperempat Al-Quran,
dan (barang siapa membaca) idzâ zulzilat’ maka akan mendapat pahala
seperempat Al-Quran, dan (barang siapa membaca) ‘idzâ jâa nashrullâhi
wa al-fath’ maka akan mendapat pahala seperempat Al-Quran.” (HR AlBaihaqi, Sya’bu Al-Imân: 51)
Tentang waktu diturunkannya Surah Al-Nashr ada dua pendapat:
Pertama, Fathu Makkah (tahun kemenangan pembebasan Mekah)
terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 H, sedangkan Surah Al-Nashr diturunkan
pada tahun 10 H. Diriwayatkan, beliau masih hidup 70 hari setelah
diturunkannya surah tersebut. Beliau wafat pada bulan Rabi’ul awwal, tahun
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10 H. Karena itulah, surah ini dinamakan Surah Taudî’, yaitu surah perpisahan.
Kedua, surah ini diturunkan sebelum Fathu Makkah. Ini merupakan janji
Allah kepada Rasullah Muhammad Saw. agar memberikan pertolongan kepada
penduduk Mekah dan memerdekakannya, sebagaimana dijelaskan Allah di
dalam Firman-Nya, yang artinya:
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) AlQuran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali (Yang
dimaksud dengan “tempat kembali’’ di sini ialah kota Mekah). (QS Al-Qashash
[28]: 85)
Menurut Al-Razi (XXII: 155) dalam tafsirnya, yang dimaksud pada
firman Allah idzâ jâa nashrullâhi wa al-fath, Apabila telah datang pertolongan
Allah dan kemenangan (QS 110:1). Ini memberikan pengertian bahwa
pertolongan dan kemenangan itu betul-betul akan terjadi di masa yang akan
datang. Ini merupakan berita gaib yang mesti diimani dan merupakan mukjizat
sebagai tanda kenabian bagi Rasulullah Muhammad Saw.
Akan tetapi, menurut Al-Qurtubi, pendapat yang paling kuat dalam
penetapan waktu turunnya Surah Al-Nashr ini adalah pendapat yang pertama.
Dalilnya adalah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar: Surah ini diturunkan
di Mina pada waktu Khutbah Wada, setelah itu turun Surah Al-Mâ’idah (5): 3,
yang artinya:
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi
agama bagimu.
Setelah turun Surah Al-Mâ’idah ayat 3, Rasululah masih hidup 80 hari
lagi, kemudian turun lagi ayat waris tentang kalâlah (orang yang tidak
mempunyai keturunan), yang terdapat di akhir Surah Al-Nisâ`. Setelah turun
ayat ini, beliau masih hidup 50 hari lagi, kemudian turun lagi Surah Al-Taubah
(9): 128, yang artinya:
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orangorang Mukmin.
Setelah itu, beliau masih hidup 35 hari lagi, kemudian turun lagi Surah
Al-Baqarah (2) ayat: 281,
Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu
kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi
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balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang
mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).
Setelah turun ayat ini, beliau masih hidup 21 hari lagi, akan tetapi
menurut Muqatil, baliau masih hidup 7 hari lagi (Al-Qutubi: 233). Menurut AlRazi, pendapat yang paling kuat tentang turunnya Surah Al-Nashr adalah
menurut pendapat yang kedua, yaitu sebelum Fathu Makkah (Al-Razi: XXII:
164)
Pembebasan Mekah (Ayat 1-3)

   
           
       
    
(1) Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan; (2) Dan kamu
lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong; (3) Maka
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya1.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS Al-Nashr [110]: 1-3)
Penjelasan Ayat

 
     
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. (QS Al-Nashr [110]: 1)
Maksudnya, bila benar-benar terbukti ada pertolongan dari Allah itu
dan dukungan-Nya pada Nabi Muhammad dalam menghadapi kafir Quraisy,
sehingga dapat mengalahkannya dan bahkan dapat memerdekakan kota Mekah
dari cengkeraman kafir Quraisy. Maka, bertasbihlah kamu dan memuji-Nya
atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Oleh
karena itu, yang dimaksud dengan nashr Allâh (pertolongan Allah) di sini
adalah pertolongan yang datang dari Allah, sehingga kemenangan dapat diraih
dengan gemilang, dengan memerdekakan Kota Suci Mekah dari genggaman
kafir Quraisy. Dengan dimerdekakannya kota Mekah, tidak ada lagi hijrah dari
Mekah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:
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Dari Ibnu Abbas, ia berkata, bersabda Rasulullah Saw., “Pada hari pembebasan
kota Mekah (Fathu Makkah), tidak ada lagi hijrah (setelah pembebasan kota
Mekah), tetapi yang ada adalah jihad dan niat, dan apabila kamu dipanggil
untuk berjihad maka berangkatlah”. (HR Muslim, XII: 332)

   
     
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.
(QS Al-Nashr [110]: 2)
Maksudnya, kamu dapat melihat telah banyak orang-orang Arab dan
dari bangsa lainnya yang masuk agama Islam dengan berbondong-bondong,
berombongan, atau berkelompok. Bahkan, dari suatu kabilah mereka masuk
agama Islam semuanya. Padahal, sebelum Fathu Makkah, yang masuk agama
Islam itu hanya satu dua orang saja. Dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan
apa yang harus dilakukan Nabi-Nya pada saat penaklukan Mekah, karena
pertolongan Allah telah tiba, yaitu Mekah sudah dimerdekakan.
Kemerdekaan merupakan kenikmatan yang harus disyukuri, sehingga
dijelaskan pada ayat berikutnya sebagai tanda syukur atas nikmat yang
diberikan, dijelaskan dalam firman-Nya:

       
 
 
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS Al-Nashr [110]:3)
Maksudnya, di kala Mekah sudah dimerdekakan, agama Islam sudah
menyebar luas ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Itu semua merupakan
kenikmatan yang sangat besar dari Allah Taala. Karena itu, diwajibkan bersyukur
kepada-Nya, dengan selalu berdoa kepada-Nya, mengagungkan-Nya,
membersihkan diri dari berbagai macam perbuatan yang tidak baik, karena
Allah sangat besar sekali anugrah-Nya. Meminta juga kepada Allah agar
memberikan ampunan kepadamu dengan penuh ke-tawadhdhu’-an (rendah
hati) atas berbagai macam kekurangan, dan merupakan pelajaran bagi
umatmu. Begitu juga memohon kepada-Nya ampunan bagi segenap
pengikutmu dari orang-orang yang beriman yang merasa cemas dan takut
karena terlambatnya pertolongan. Allah Zat yang Maha Penerima Taubat
hamba-hamba-Nya yang memohon ampunan kepada-Nya.
Setelah turun Surah Al-Nashr ini, Rasulullah tidak henti-hentinya ber-
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tasbîh di dalam salatnya, ber-tahmîd dan meminta ampunan di dalam rukuk
dan sujudnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari
Sayyidah Aisyah, sebagai berikut:
Dari Aisyah r.a. bahwasannya ia berkata: Keadaan Nabi Saw. banyak
membaca dalam rukuk dan sujudnya:
Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan puji bagi-Mu ya Allah ampunilah
aku. (HR Al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhâri, III: 381)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Semua nikmat datangnya dari Allah. Karena itu, semua manusia
diwajibkan memuji dan bersyukur kepada-Nya. Dari sebagian
kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah atas Nabi dan umatNya adalah pertolongan dan kemenangan mengalahkan musuhmusuhnya, serta memerdekakan kota Mekah yang merupakan ibu
kotanya orang Arab dan Islam, tempatnya Masjidil Haram dan Kabah
yang merupakan kiblatnya kaum Muslimin. Kemudian, anugerah
kenikmatan yang paling besar lainnya, setelah dimerdekakan kota Mekah
adalah dengan berbondong-bondong orang masuk agama Islam.
Allah menutup surah ini dengan kalimat yang artinya:
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS
Al-Nashr [110]: 3)
Maksudnya, perintah kepada Nabi untuk selalu memanjatkan doa;
bertasbih membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagiNya; bertahmid memuji kepada-Nya atas apa yang telah diberikan dari
berbagai macam keuntungan dan kemerdekaan; meminta ampun atas
berbagai macam kekurangan, karena itulah yang diperintahkan Allah
pada Nabi-Nya meski beliau sudah dimaksum (dijaga dari perbuatan
yang salah); umatnya juga dituntut untuk banyak ber-istighfâr, bertahmîd, dan ber-tasbîh, karena tidak dimaksum.
Disebutkan dalam suatu hadis riwayat Aisyah:
Dari Aisyah, ia berkata, “Keadaan Rasulullah Saw. banyak membaca
subhâna Allâh wa bihamdih astaghfiru Allâh wa atûbu ilaih (Maha suci
Allah dan segala puji bagi-Nya aku memohon ampunan kepada Allah
dan bertaubat kepada-Nya). Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, saya
melihatmu banyak membaca subhâna Allâh wa bihamdih astaghfiru
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Allâh wa atûbu ilaih (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya aku
memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya). Beliau
menjawab, Tuhanku telah mencukupiku. Aku akan dapat melihat tandatanda yang terdapat pada umatku. Apabila aku melihatnya, aku akan
memperbanyak bacaan subhânallah wa bihamdih astaghfirullâh wa
atûbu ilaih (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya aku memohon
ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadaNya). Sungguh saya telah
melihatnya. Idzâ jâa nashrullahi wa al-fath (Apabila telah datang
pertolongan Allah dan kemenangan) yaitu kemerdekaan kota Mekah.
“wa ra-aita al-nâsa yadkhulûna fî dînîllahi afwâjâ fa sabbih bihamdi
rabbika wastaghfiruh innahû kâna tawwâbâ”. (Dan kamu lihat manusia
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat).” (HR Muslim III:337)
(3)

Agama Allah yang paling benar adalah agama Islam, sesuai firman
Allah di dalam Al-Quran, yang artinya:
Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. (QS
QS Âli ‘Imrân [3]:19)
Dan dalam firman Allah, yang artinya:
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat
termasuk orang-orang yang rugi. (QS Âli ‘Imrân [3]: 85)
***

Catatan Akhir
1

Apabila manusia telah mendapat pertolongan Allah dan memeroleh kemenangan, ia
harus bertasbih dengan memuji nama Allah serta memohon ampun pada-Nya. Memuji
nama Allah berarti berkomunikasi secara positif, mengarahkan pujian hanya kepada
Allah Yang Maha Terpuji – seraya menekan gejolak rasa ingin dipuji karena memiliki
peran dalam mencapai kemenangan. Dalam momen kemenangan, manusia diminta
memohon ampun kepada Allah. Momen kemenangan itu dapat mengandung kesalahan,
atau kealfaan, sehingga menindas atau mengabaikan pihak lain. Manusia yang dilanda
perasaan menang dapat terlena dan lalai, sehingga menjadi sombong dan lupa diri.
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Nama Surah
Surah ini dinamakan Surah Al-Lahab (menyala-nyala/bergejolak),
diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama dan ketiga. Ulama lazim
menyebutnya Surah Abû Lahab. Nama lain surah ini adalah Al- Masad (sabut),
diambil dari kata yang terdapat pada ayat kelima, dan Surah Tabbat (celaka)
diambil dari kata yang terdapat pada awal surah.
Surah ini merupakan surah yang keenam dari segi urutan surah AlQuran. Turun sesudah Surah Al-Fâtihah, sebelum Surah Al-Takwîr (Shihab,
XV, 2002: 596). Surah ini termasuk surah Makkiyyah, diturunkan sebelum
Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatnya berjumlah 5
ayat.
Latar dan Konteks
Dalam Surah Al-Nashr, Allah menjelaskan balasan bagi orang yang taat
akan memeroleh pertolongan atau kemenangan di dunia, dan pahala yang
besar di akhirat. Dalam surah ini, Allah menerangkan konsekuensi bagi orang
yang berbuat maksiat akan memeroleh kerugian di dunia dan siksaan di akhirat.
Al-Biqa’i menghubungkan surah ini dengan Surah Al-Fath. Dalam Surah
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Al-Fath, disebutkan manusia pasti akan berbondong-bondong masuk agama
Islam. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sikap Abu Lahab yang sudah
dikenal luas sangat menentang ajaran Islam. Surah ini menegaskan bahwa
Abu Lahab tidak termasuk kepada orang yang berbondong-bondong menyatakan
keislaman (Shihab, XV, 2002: 597).
Surah ini turun sebagai siksaan Allah terhadap Abu Lahab yang sudah
sangat keterlaluan dalam memusuhi Rasulullah Saw. dan memusuhi Islam.
Banyak peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan Abu Lahab yang
menggambarkan betapa keras dan kejamnya Abû Lahab.
Menurut cerita Abdurrahman Ibnu Zaid, Abu Lahab datang kepada
Rasulullah dan menanyakan apa yang akan diperolehnya seandainya ia
beriman. Rasulullah menjawab bahwa yang akan diperoleh sama dengan
yang akan didapatkan orang Mukmin lainnya. Abu Lahab tidak mau
disamakan dengan orang lain dan mengatakan tabban lihâdzâ min dîn
(celaka agama ini kalau begitu). Menurut cerita Abdurrahman Ibnu Kaisan,
Abu Lahab selalu mendatangi orang-orang untuk menjelek-jelekkan
Rasulullah Saw. dan melarang mereka memercayainya. Orang-orang tidak
mau menurutinya. Abu Lahab terus menyumpahi Rasulullah dengan kata
tabban (Al-Qurthubi, X, 1999: 171-172).
Sebab-sebabnya turun Surah Al-Lahab yang paling populer adalah
menurut riwayat Ibnu Abbas. Ketika turun wahyu wa andzir ‘asyîrataka al-aqrabîn
(QS Al-Syu’arâ`[26]: 214), Rasulullah Saw. keluar rumah naik bukit Shafa lalu
berseru, ”Wahai Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdu Manaf,
ya Bani Abdul Muthallib!”
Orang-orang bertanya-tanya, “Siapa orang yang berseru itu?”
Sebagian mereka menjawab: “Dia adalah Muhammad”.
Maka orang-orang pun berkumpul dan mengelilingi beliau.
Kemudian beliau bertanya, “Bagaimana pandangan kalian sekiranya
aku beritahukan bahwa musuh selalu mengintai kalian, apakah kalian
memercayaiku?”
Mereka menjawab, “Kami belum pernah mengalami kamu berdusta
kepada kami.”
Rasulullah melanjutkan perkataannya, “Sesungguhnya, aku adalah
pembawa peringatan bagi kalian atas azab yang keras”.
Abu Lahab salah seorang yang hadir saat itu berkata,

ﺗﺒﺎ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﳍَِﺎﺫﹶﺍ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﺟﻤِﻴﻌﺎ
Celaka kamu. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami semua?
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Turunlah surah ini (Al-Wahidi, 1994: 259). Peristiwa ini terjadi pada
tahun ke-4 setelah kenabian (Shihab, XV, 2002: 596).
Kisah lain adalah menurut riwayat Ahmad dari Ibnu Ubadah. Dia
menceritakan,
“Ketika aku berada di pasar Dzul Majaz, tiba-tiba ada seorang pemuda
(Rasulullah Saw.) berkata, “Hai manusia, ucapkan lâ ilâha illa Allâh, niscaya
akan bahagia”. Tiba-tiba seorang laki-laki melempari dari belakang, melukai
kedua betis dan tumitnya.
Laki-laki itu berkata, “Hai manusia, dia itu beragama baru dan
pembohong besar, jangan percayai dia”.
Aku bertanya, “Siapa mereka itu?”
Orang-orang menjawab, “Pemuda itu adalah Muhammad yang
mengaku sebagai Nabi. Laki-laki yang melemparinya adalah Abu Lahab,
pamannya sendiri” (Al-Maraghi, XXX, t.t.: 440-441 dan Al-Zuhaili, XXX, 1991:
454)
Substansi
Surah ini menjelaskan kecelakaan dunia akhirat yang diderita Abu
Lahab sebagai orang yang sangat menentang ajaran Islam (ayat 1-3).
Dia mengerahkan segala potensinya yang berupa harta, penghasilan,
kedudukan, dan lainnya untuk menghancurkan Islam. Atas segala
usahanya itu, di dunia dia mengalami kerugian dan kehinaan, dan di
akhirat kelak akan dimasukkan ke neraka.
Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Saw. Nama
sebenarnya adalah Abdul Uzza Ibnu Abdul Muthallib, kunyah (gelar)-nya
adalah Abu Utaibah. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Lahab (menyalanyala) karena mukanya merah (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 456). Abu Lahab
meninggal karena penyakit lepra pada tahun ke-2 Hijrah, sesudah perang
Badar. Teman-temannya takut ditulari. Mereka enggan menguburkannya.
Setelah tiga hari mereka terpaksa menggali kubur dan mendorong jasadnya
dengan kayu panjang ke dalam lubang, dan melemparkan batu dan tanah
untuk menimbunnya (Shihab, XV, 2002: 599).
Istri Abu Lahab bernama Arwa Binti Harb, saudara Abu Sufyan, biasa
dipanggil Ummu Jamil karena kecantikannya. Ia menjadi pendukung penuh
siasat suaminya itu. Dia senantiasa menyebar fitnah, mengadu domba,
memprovokasi, dan berbagai cara lain untuk menghancurkan Islam. Dia
diibaratkan perempuan yang selalu menyeret kayu bakar, dan di akhirat
akan diikat dengan kalung yang terbuat dari api neraka (ayat 4-5).
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Pembebasan atas Kedurhakaan Abu Lahab dan Istrinya (Ayat 1-5)

   
            
 
          
   
(1) Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa;
(2) Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia
usahakan; (3) Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak;
(4) Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar; (5) Yang di lehernya
ada tali dari sabut. (QS Al-Lahab [111]: 1-5)
Penjelasan Ayat

     
 
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. (QS
Al-Lahab [111]: 1)
Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ialah Abu Lahab
sendiri. Pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab, adalah kiasan bagi
penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena selalu
menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad Saw.
dan kaum Muslim.
Ayat ini menyebutkan bahwa Abu Lahab menderita kecelakaan dan
kerugian. Pada ayat ini, ada dua kata tabba disebutkan, yang berarti celaka.
Pertama, terletak di awal kalimat, yaitu tabbat. Menurut ulama ahli
tafsir, ini merupakan doa kutukan bagi Abu Lahab. Dengan demikian, setiap
kali surah ini dibacakan, setiap kali Abû Lahab mendapat kutukan dari seluruh
pembaca surah ini.
Kalimat kedua, terdapat di akhir ayat, yang berbunyi wa tabba. Ini
merupakan berita dari Allah bahwa memang sudah pada kenyataannya Abû
Lahab itu celaka dan rugi. Ini menunjukkan betapa kecelakaan dan kerugian
itu bertumpuk dan bertubi-tubi. Sudah celaka masih disumpahi orang.
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Demikianlah, kecelakaan yang diderita oleh sang penghancur Islam.
Keadaan demikian adalah sebagai konsekuensi dari sepak terjang akibat
memusuhi Rasulullah Saw. dan ajaran Islam. Ia selalu membuntuti kemana
pun Rasulullah pergi. Setiap kali beliau menyampaikan dakwah Islam, Abu
Lahab langsung mendustakan dan menghasut orang-orang untuk tidak
memercayai dakwah beliau (Al-Zuhaili, XXIX, 1991: 457). Abu Lahab selalu
melakukan perang informasi terhadap dakwah Islam. Perang informasi seperti
ini sangat berpengaruh negatif pada dakwah Islam
Ulama Mesir kontemporer, Mutawalli Sya’rawi mengemukakan
semacam kaidah, yaitu: apabila Al-Quran memaparkan suatu kisah dan
menyebut satu nama dengan nama asli, maka kisah demikian tidak akan
terjadi lagi. Apabila menyebut gelarnya, mengisyaratkan kasus serupa dapat
terulang kembali. Sebagai contoh, kasus Firaun berkemungkinan memunculkan
Fir’aun lain. Demikian pula pada kasus Abu Lahab, dapat muncul Abu-Abu
baru yang menentang ajaran Islam (Shihab, XV, 2002: 598),
Istri Abu Lahab tidak disebut nama maupun gelarnya. Fokus surah ini
adalah Abu Lahab. Tetapi, dapat saja muncul Ummu Jamil baru, perempuan
yang suka menghasut, menebar fitnah, dan memprovokasi Islam.

      
Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 1
(QS Al-Lahab [111]: 2)
Abu Lahab, selain merupakan orang dari keturunan terpandang,
wajahnya tampan rupawan dan memiliki harta yang sangat banyak. Pada
ayat ini Allah menjelaskan bahwa harta kekayaan, keuntungan, kedudukan,
anak, dan segala pemilikan duniawi tidak akan berguna bila dipakai untuk
usaha menghancurkan Islam. Tidak akan dapat menyelamatkan pada hari
kiamat. Tidak dapat mencegah kebinasaan dan siksaan yang akan diderita
kelak. Abu Lahab sangat keterlaluan di dalam memusuhi Rasulullah Saw.,
dan menghalang-halangi manusia dari keimanan.
Al-mâl artinya modal. Al-kasb artinya keuntungan (Al-Zuhaili, XXX, 1991:
457). Harta, kedudukan, dan keturunan di tangan orang tidak baik sering
dijadikan alat untuk berbuat semena-mena. Mereka mengira harta, kedudukan,
dan keturunan, bisa mendatangkan segala keinginan, dan menyelesaikan
berbagai kesulitan dan masalah. Hal ini ternyata tidak berlaku bagi Abû Lahab.
Keinginan menghancurkan Islam tidak tercapai walau mengerahkan segala
potensi. Di akhir hayat, ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
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Harta ternyata tidak dapat menyelamatkannya. Para pengikutnya tidak mau
menguburkannya, secara layak. Jenazahnya diseret ke lubang. Ini jelas, bukan
cara penguburan yang terhormat.

    
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergolak. (QS Al-Lahab [111]: 3)
Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa selain kerugian, kehinaan,
dan kecelakaan yang diderita Abu Lahab di dunia; di akhirat pasti ia
akan masuk neraka yang apinya bergolak, membakar, dan menyala-nyala.
Ini konsekuensi orang yang melakukan penentangan luar biasa terhadap
ajaran Islam.

   
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. (QS Al-Lahab [111]: 4)
Istri Abu Lahab yang jadi pendukung utama segala tipu daya dan
usaha suaminya, bersama-sama dimasukkan ke neraka. Kata hammâlat alhathab memiliki dua makna, yaitu makna sebenarnya (secara lahir) dan makna
kiasan. Makna secara lahir (sebenarnya), menurut Abu Hayyan, Ummu Jamil
memang suka membawa dan menaburkan kayu berduri di jalan yang akan
dilalui Rasulullah Saw. Pengertian secara majâzi (kiasan): ia suka menebarkan
fitnah, memprovokasi, dan mengadu domba (Al-Zuhaili, XXIX, 1991: 457458). Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah secara berhadapan. Ummu Jamil
memusuhi dari belakang, suka melakukan black campaign (kampanye negatif).
Siksaan bagi Ummu Jamil. Selain ditujukan sebagai balasan bagi
dirinya, juga sebagai tambahan siksaan bagi Abu Lahab. Secara normal,
suami sangat mencintai istri, dan merasa sakit apabila istri menderita. Dengan
kabar istri pun akan masuk neraka, dapat dibayangkan tersiksanya perasaan
Abu Lahab.

     
Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS Al-Lahab [111]: 1-5)
Wanita pembawa kayu bakar yang melilitkan tali pada leher adalah
sosok perempuan hina saat itu. Ummu Jamil, sebagai istri bangsawan kaya
raya dan berkedudukan tinggi, tentu sangat terhina bila diibaratkan sebagai
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perempuan pembawa kayu bakar. Ini adalah siksaan dan penghinaan yang
dialami selagi di dunia. Selain menggambarkan kecelakaan di dunia, kalimat
ini pun menggambarkan siksaan di akhirat.
Pada leher Ummu Jamil ada tali dari sabut. Menurut Sa’id Ibnu AlMusayyab, Ummu Jamil mempunyai kalung yang mewah. Ia bersumpah demi
Latta dan Uzza, kalung itu akan digunakan untuk membiayai permusuhan
kepada Muhammad Saw. Oleh karena itu, Allah menggantinya di akhirat
dengan tali yang terbuat dari lilitan api neraka (Al-Zuhaili, XXIX, 1991: 458).
Begitulah beratnya kutukan dan penghinaan yang dialami orang yang
sangat menentang ajaran Islam dan selalu berusaha menghancurkannya.
Pengaruh cap atau julukan yang diberikan kepada seseorang secara psikologis
dapat berpengaruh kepada self concept (konsep dirinya).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Abu Lahab dan Ummu Jamil merupakan pasangan suami istri yang
seia-sekata dalam berbuat dosa dan kemungkaran. Nasib mereka
pun sama, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mengalami
kecelakan dan kerugian. Di akhirat, keduanya akan memasuki neraka
yang menyala-nyala.
Siksaan yang diderita orang yang gigih memusuhi Islam begitu ngeri
dan dahsyat. Tindakan memusuhi Rasulullah menghalangi orang
beriman kepada Allah, menebar fitnah, adu domba, dan memprovokasi
kehancuran Islam akan mendapat pembalasan dunia akhirat.
Abu Lahab adalah paman Nabi Saw. Kedekatan kekerabatan ternyata
tidak menjamin keimanan dan keselamatan seseorang, baik di dunia
maupun di akhirat. Amal masing-masing akan menentukan nasib
seseorang.
***
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Catatan Akhir
1

Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut bahwa adalah harta dan hasil usaha
yang ditujukan untuk rnenghalang-halangi berkembangnya agama Allah Swt. seperti
yang dilakukan Abu Lahab, sama sekali tidak berguna dan bahkan akan membawa celaka
baginya. Orang-orang yang kafir kepada Allah Swt. atas karunia yang diberikan
kepadanya, memiliki sifat-sifat: (1) harta dan para pengikut adalah kebanggaan hidup di
dunia; (2) seakan-akan kehidupan dunia ini kekal, lebih-lebih harta yang telah diperolehnya
dengan penuh kebanggaan akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya; (3) kalaupun
kiamat akan datang, maka harta yang selama ini telah didapat tidak akan lepas dari
tangannya; (4) seakan-akan dirinya bukan tercipta dari air yang hina yang disempurnakan
Allah Swt. kejadiannya; dan (5) menyombongkan diri, tidak mau mendengarkan kebenaran
dari Allah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, di dalam menyikapi rezeki yang
diperolehnya: (1) rezeki yang diperoleh berkat kehendak dan kekuasaan-Nya, tiada
daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Nya; (2) selalu beriman dan beribadah
kepada-Nya; (3) harta itu titipan dari Allah, kapan saja dapat diambil oleh Sang Pemiliknya;
dan (4) selalu bersujud dan bersyukur atas karunia yang dilimpahkannya.
Allah mengingatkan, kehidupan di dunia ini bagaikan air hujan yang diturunkan dari
langit. Apabila air hujan itu turun, maka suburlah tanah dan dapat menghidupi tanaman,
binatang dan manusia. Sebaliknya, apabila air hujan itu tidak turun, maka bumi menjadi
kering dan gersang, akhimya mati. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan
dunia, tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah
(Lihat pada QS Al-Kahfi [18]:32-46).

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Ikhlâsh

531

Surah

112
Al-Ikhlâsh



:: repository.unisba.ac.id ::

532

Tafsir Juz ’Amma

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Ikhlâsh

533

112


Al-Ikhlâsh

Nama Surah
Surah Al-Ikhlâsh tergolong surah Makkiyyah. Surah ini merupakan surah
ke-19. Ada pula yang menyatakan surah ke-22. Diturunkan setelah Surah AlNâs sebelum Al-Najm. Dilihat dari segi tartîb al-suwar (tetib susunan surah),
surah ini menempati urutan ke-112, terdiri atas empat ayat menurut cara
perhitungan ulama Madinah, Kufah, dan Basrah. Menurut cara perhitungan
ulama Mekah dan Syam, terdiri atas lima ayat, dengan perhitungan lam yalid
merupakan satu ayat dan wa lam yûlad sebagai ayat lain. Dinamakan alikhlâsh karena surah ini sepenuhnya menegaskan kemurnian tauhid, yaitu
keesaan Allah Swt. (Al-Maraghi, VII, t.t.: 264)
Surah ini memiliki nama cukup banyak, di antaranya: al-tafrîd
(pengesaan Allah), al-tajrîd (penafikan segala sekutu bagi-Nya), al-tauhîd
(keesaan Allah), al-najâh (keselamatan dunia dan akhirat), al-wilâyah (karena
orang yang membacanya menjadi wali-wali Allah), al-ma’rifah (pengetahuan
tentang Allah). Juga disebut Surah Al-Asâs karena kandungannya mencakup
masalah dasar-dasar agama. Disebut pula al-shamad, al-aman, dan masih
banyak lagi. Bahkan, menurut Fakhruddin Al-Razi, memiliki sekitar dua puluh
nama. Tetapi, namanya yang paling populer adalah al-ikhlâsh. Terambil dari
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kata khâlish, yang berarti suci atau murni, karena surah ini menggambarkan
keesaan dan kemurnian Allah Swt.
Latar dan Konteks
Surah Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan yang diagungkan
Abu Lahab dan para pengikutnya tidak dapat dipertahankan dan tidak akan
menang, mes kipun para pengi kutnya i tu bekerja keras untuk
mempertahankannya. Sedangkan akidah yang kukuh sebagaimana terdapat
dalam Surah Al-Ikhlâsh adalah tauhid Islam murni yang terbebaskan dari
berbagai jenis kemusyrikan.
Hubungan Surah Al-Ikhlâs dengan Surah Al-Kâfirûn cukup jelas. Oleh
karena itu, kedua surah sering disandingkan dalam beberapa salat tertentu.
Surah Al-Kâfirûn tersebut dengan tegas membebaskan manusia dari berbagai
kekufuran dan kemusyrikan. Pada Surah Al-Ikhlash ini, penegasan tauhid murni
hanya kepada Allah semata dengan sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna yang
bersih dari kemusyrikan dan penyerupaan. Karena itu, kedua surah yang
memiliki kaitan yang sangat erat ini selalu dibaca pada salat tertentu, seperti
pada dua rakaat salat fajar, salat sunat thawaf, salat dhuha, salat magrib,
dan salat bagi orang dalam perjalanan (Al-Zuhaili, XXX, 1991: 461).
Diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir, yang bersumber
dari Ubai Ibnu Ka’ab, kaum musyrikin meminta penjelasan kepada Rasulullah
Saw. tentang sifat-sifat Tuhan. “Jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu”,
begitu kata kaum Musyrikin. Allah Swt. menurunkan ayat ini (Al-Ikhlâsh 1-4).
Surah Al-Ikhlâsh turun sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin
Mekah yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah Nabi
Muhammad Saw. Mereka mengira bahwa Tuhan Muhammad itu serupa dengan
tuhan-tuhan berhala yang mereka sembah. Peristiwa ini dijadikan dasar ahli
tafsir untuk menyimpulkan bahwa Surah Al-Ikhlâsh tergolong surah-surah
Makkiyyah.
Menurut riwayat Qatadah, Al-Dhahak, dan Muqatil (Al-Wahidi, 1988:
311), peristiwa tersebut terjadi pula pada orang-orang Yahudi Madinah,
berkenaan dengan datangnya Amir Ibnu Thufail dan Arbab Ibnu Rabi’ah yang
bertanya kepada Nabi Saw. tentang ajakan beliau. Ketika itu, Nabi Saw.
menjawab, “Aku mengajak kepada Allah.” Mereka meminta agar dilukiskan
apakah Allah itu terbuat dari emas, perak, atau perunggu. Berkenaan dengan
pertanyaan itu, Rasullah Saw. membacakan Surah Al-Ikhlâs ini, dari ayat 1-4.
Al-Suyuthi (Lubâb al-Nuqûl f î Asbâb al-Nuzûl, t.t.: 610)
menggarisbawahi bahwa orang-orang yang bertanya kepada Nabi Saw.
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menurut riwayat kedua ini adalah kaum Ahzab Yahudi Madinah. Dalam riwayat
lain yang bersumber dari Anas, orang-orang yang dimaksud adalah orang
Yahudi Khaibar. Mereka menghadap kepada Nabi Saw. seraya berkata, “Hai
Abu Qasim, Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah
hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air.
Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu”. Rasulullah Saw. tidak
menjawab, sampai kemudian turunlah Jibril membawa wahyu surah ini (AlIkhlâsh) yang melukiskan sifat-sifat Allah Swt.
Riwayat kedua ini dijadikan sebagian ahli tafsir sebagai dasar bahwa
Surah Al-Ikhlâsh tergolong surah Madaniyyah. Ada pula yang berpendapat
bahwa surah ini termasuk kelompok Tikrâr al-Nâzil (Al-Zarqani, I, t.t.:114),
yaitu termasuk kelompok surah yang berulang-ulang turun, seperti halnya
Surah Al-Falaq dan Al-Nâs. Namun, menurut riwayat yang paling mu’tamad
(dapat dipegangi), Surah Al-Ikhlâsh ini tergolong surah Makkiyyah.
Penegasan pemurnian tauhid, bila dilihat dari kondisi keyakinan
masyarakat Arab Mekah dan sekitarnya pada saat diturunkannya, berarti
serangan terhadap paganisme dan kemusyrikan-kemusyrikan lainnya (AlZarqani, I, t.t.: 264). Keyakinan yang politeistik itu telah merambah ke
seluruh wilayah Arab dan sekitarnya. Masyarakat Arab yang paganis
politeis itu meyakini banyak tuhan. Bahkan meyakini malaikat sebagai anak
Tuhan. Orang-orang Nasrani mempertuhan Yesus dan Maria. Orangorang Yahudi, di samping mempertuhan Allah, juga berkeyakinan bahwa
Uzair (nabi) sebagai anak Tuhan. Masyarakat Zoroaster (Persia)
mempertuhan matahari, rembulan, dan bintang-bintang.
Substansi
Tema utama surah ini adalah ajaran tauhid yang menggambarkan
keesaan dan kemurnian Allah Swt., pengenalan tentang Tuhan Yang Maha
Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dia-lah Tuhan Allah satusatunya yang menjadi andalan dan perlindungan semua makhluk. Dia-lah
Allah, Zat Yang Maha Suci yang menyandang puncak semua sifat
kesempurnaan serta menghindarkan dari-Nya berbagai sifat kelemahan;
menyingkirkan segala kepercayaan, dugaan, dan prasangka kekurangan atau
sekutu bagi-Nya yang sekiranya akan menjadi bibit kemusyrikan, baik secara
terang-terangan maupun dengan cara tersembunyi.
Sayyid Quthub (VI, 1874: 4002) dalam tafsir Surah Al-Ikhlâsh ini
mengatakan bahwa surah ini mengguratkan garis-garis terpenting dan fundamental dalam kebesaran dan kedalaman ajaran Islam yang hakiki. Surah
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ini menerangkan dan mengajarkan kebersihan akidah bagi hati, penafsiran
bagi yang wujud dan prinsip kehidupan.
Mengesakan Allah dan Menyucikan-Nya (Ayat 1-4)

              
   
(1) Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa; (2) Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepada-Nya segala sesuatu; (3) Dia tiada beranak dan tidak
pula diperanakkan; (4) Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
(QS Al-Ikhlâsh [112]: 1-4)
Penjelasan Ayat

    
Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yanga Maha Esa”. (QS Al-Ikhlâsh [112]:1)
Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbâh (2005: 607)
menyebutkan kata qul, yang berarti katakanlah. Ini membuktikan bahwa
Nabi Muhammad Saw. selalu meyampaikan segala sesuatu yang
diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Malaikat Jibril. Beliau
tidak mengubahnya walau hanya satu huruf. Secara tidak langsung, ini
merupakan penolakan terhadap anggapan sebagian orang kafir yang
menuduh bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Saw., bukan
firman Allah Swt.
Ahad semakna dengan wâhid, artinya satu, baik dalam zat-Nya
maupun dalam sifat-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak ada
pula yang menyamai-Nya. Dia-lah Allah Yang Maha Tunggal yang
menciptakan langit dan bumi. Dia-lah Allah satu-satunya yang
menjadikan kamu sekalian. Dia-lah Allah Yang Maha Esa, suci dari segala
unsur bilangan dan tandingan.
Allah Swt. memerintahkan kepada Rasul-Nya serta umat yang
mengikutinya untuk memberi jawaban kepada siapa pun yang bertanya
tentang sifat Allah bahwa Allah itu Esa, suci dari segala unsur tandingan
dan sekutu.
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Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (QS AlIkhlâsh [112]: 2)
Al-Shamad artinya tujuan segala kebutuhan dan permintaan (Hamshi,
t.t.: 603). Ayat ini mengisyaratkan bahwa hanya kepada Allah-lah kita
bergantung dan memohon pertolongan. Hal ini sejalan dengan penegasan
pada Surah Al-Fâtihah ayat 4: Iyyâka na’budu wa iyyâka nasta’în (hanya
kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon
pertolongan) (Al-Maraghi, t.t.: 265). Ayat ini merupakan antitesis (bantahan)
terhadap keyakinan musyrikin Arab yang beranggapan dan berkeyakinan bahwa
Tuhan harus didekati melalui perantara atau pembantu. Mereka membuat
beragam berhala. Ketika mereka ditegur kenapa menyembah berhala? Mereka
menjawab, kami tidak beribadah kepada berhala, melainkan hanya
menjadikannya sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan kami
kepada Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah (Al-Zumar [39] : 3), yang
artinya:
Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), “Kami
tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.
Perilaku musyrikin jahiliyah di masa lalu kini terulang kembali, bukan
hanya pada agama lain, di sebagian kaum Muslimin masih ada. Mereka datang
menziarahi kuburan orang saleh yang dianggap wali. Mereka meminta-minta
di kuburan dengan harapan orang yang dikubur dapat membantunya. Apabila
mereka ditegur kenapa meminta kepada orang-orang saleh yang sudah wafat,
mereka menjawab, kami tidak meminta kepada para wali, tapi hanya
menjadikannya sebagai perantara supaya permohonan kami segera dikabulkan
Allah. Tentu saja perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, perbuatan
terkutuk yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Swt., kecuali ditaubati
sebelum mati.

    
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. (QS Al-Ikhlâsh [112]: 3)
Kata lam pertama dan kedua yang digunakan pada ayat tersebut
merupakan koreksi terhadap keyakinan masyarakat jahiliyah yang beredar
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pada saat itu bahwa Tuhan itu beranak sebagaimana ditegaskan pada Surah
Maryam (19): 88-92, yang artinya:
Dan mereka berkata, “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai)
anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat
mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu bumi belah, dan
gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah
mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil
(mempunyai) anak.”
Al-Maraghi (X, t.t.: 266) menyitir pendapat Ibnu Abbas yang
menegaskan bahwa Allah Swt. tidak melahirkan seperti halnya Maryam. Tidak
dilahirkan seperti halnya Isa yang diyakini orang-orang Nasrani sebagai Tuhan
anak. Firman Allah, (Al-Mâ`idah [5]: 17), yang artinya:
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya
Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah
(gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak
membinasakan Al-Masih, putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh
orang-orang yang berada di bumi semuanya?”
Demikian pula halnya orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa Uzair
sebagai anak Allah, firman Allah pada Surah Al-Taubah (9) ayat 30, yang
artinya:
Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair itu putra Allah”; dan orang Nasrani
berkata,” Al-Masih itu putra Allah.”
Pada ayat berikutnya (Al-Taubah [9]: 31), diterangkan bahwa rahibrahib juga dipertuhankan, 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 Maha Esa;
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa
yang mereka persekutukan.
Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu berkeyakinan bahwa Allah
mempunyai anak, dan malaikat-malaikat itulah sebagai putri-putri Allah,
sementara seorang ayah merasa malu memiliki anak perempuan, karena
dalam kehidupan sosial mereka, yang paternalistik diskriminatif itu, ia hanya
akan menjadi beban sosial kehidupan mereka. Di sisi lain, mereka malah
mempertuhankan malaikat sebagai putri-putri Allah. Ini benar-benar
menunjukkan kebodohan dan kejahiliyahan yang nyata, firman Allah dalam

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Ikhlâsh

539

Al-Shâffât (37): 149 – 152, menegaskan, artinya:
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah),
“Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak lakilaki, ataukah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan
mereka menyaksikan(nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka, dengan
kebohongannya, benar-benar mengatakan, Allah beranak. Sesungguhnya
mereka benar-benar orang berdusta”.

     
Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (QS Al-Ikhlâsh [112]: 4)
Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. tidak ada yang menyamai dan
tidak ada pula yang menandingi. Ayat tersebut sekaligus menafikkan keyakinan
sesat bahwa Allah mempunyai padanan dalam af’âl (perbuatan)-Nya.
Musyrikin Mekah beranggapan bahwa malaikat-malaikat itu adalah sekutusekutu Allah. Pada Surah Al-Tahrîm (66): 6, Allah Swt. menjelaskan, pada
dasarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan-Nya
untuk selalu melaksanakan perintah-Nya, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan-Nya. (QS Al-Tahrîm [66]: 6)
Hikmah dan Pesan
Dalam menafsirkan Surah Al-Ikhlâsh ini, Sayyid Quthub tidak hanya
memaknai sebatas teologi keyakinan, tetapi lebih jauh merambah pada teologi
kehidupan umat manusia yang meliputi beberapa prinsip, di antaranya:
(1)
Prinsip penetapan ajaran tauhid bahwa Allah itu Esa pada zat-Nya dan
sifat-Nya serta irâdah (kehendak) dan perbuatan-Nya.
(2)
Prinsip bersandar kepada Allah dalam berbagai keadaan: kebahagiaan,
kesusahan, kemudahan, kesulitan, kenikmatan, dan dalam penderitaan.
(3)
Prinsip mengacu kepada Allah dalam syariat, hukum, aturan-aturan,
peradaban, dan adat kebiasaan.
(4)
Prinsip aktivitas dan pergerakan yang ditujukan kepada Allah, untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan mencari rida-Nya.
(5)
Prinsip pengikatan hati manusia dengan segala yang wujud dengan
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ikatan cinta dan kasih sayang, serta ikatan saling membutuhkan, karena
semuanya adalah ciptaan yang wujud hakiki Allah Swt.
***

Catatan Akhir
1

Dari sebab-musabab turunnya ayat, surah ini mengandung pengertian: Pertama, surah
ini merupakan ajaran tentang ketauhidan, di mana tiada tuhan yang patut disembah
kecuali Allah Yang Maha Esa, yang memiliki sifat yang Maha Suci, yang menyandang sifat
kesempurnaan, serta terhindar dari sifat kelemahan. Kedua, secara psikologis, surah ini
merupakan penggugah terhadap kesadaran manusia, tentang kebesaran Allah, dengan
segala sifat-sifat kebesaran-Nya. Keyakinan ini merupakan hal penting, dan menjadikan
entry-point sebelum memulai aktivitas dalam kehidupannya. Goyahnya keyakinan tentang
ketauhidan ini akan dapat membawa seseorang tergelincir pada perbuatan yang
dikendalikan hawa nafsu. Indikasinya: orang yang dikendalikan hawa nafsunya, dapat
menjadikan dirinya berperan sebagai tuhan (QS Al-Nâziât [79]: 40), berpaling dari aturan
Allah (QS Al-Nisâ` [4]: 27), menyimpang dari kebenaran-Nya (QS Al-Nisâ` [4]: 135).
Ketiga, surah ini harus dijadikan premis awal bagi kaum yang berakal sebelum memulai
melakukan kontemplasi, dan penyelidikan atas alam semesta, dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni. Penetapan premis ini, selain dalam rangka
mendudukkan kebesaran-Nya, terutama juga agar tidak tergelincir dari menyekutukanNya, dengan menjadikan diri seakan-akan berperan sebagai Tuhan.
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113


Surah Al-Falaq

Nama Surah
Surah Al-Falaq adalah surah ke-113. Merupakan surah yang ke-20 dari
segi tertib turunnya. Ada pula yang menyatakan surah ke-21, terdiri atas lima
ayat. Menurut Hasan, Ikrimah, Atha, dan Jabir, termasuk golongan surah
Makkiyyah, diturunkan setelah Surah Al-Fîl (Al-Syaukani, V. t.t.: 518).
Nama al-falaq diambil dari ayat pertama surah ini, yang artinya waktu
subuh. Surah ini bersama surah sesudahnya, Al-Nâs, dinamakan juga Surah
Al-Mu’awwizdatain, karena pangkal kedua surah ini menggunakan kata a’ûdzu
yang berarti aku berlindung, sehingga al-mu’awwizdatain berarti dua surah
yang menuntun pembacanya kepada tempat perlindungan. Dari nama tersebut
sebagian ulama menamakan Surah Al-Falaq dengan al-mu’awwidzah al-ula
(yang pertama), dan untuk Surah Al-Nâs mereka sebut dengan al-mu’awwidzah
al-tsâniyah (yang kedua).
Kedua surah ini dinamai juga Al-Muqasyqisyatain, yang menurut AlQurthubi berarti yang membebaskan manusia dari kemunafikan.
Latar dan Konteks
Surah Al-Ikhlâsh menegaskan kepada kita tentang ajaran tauhid,
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kemurnian dan keesaan Allah Swt. Yang Maha Sempurna, bersih dari aneka
ragam kemusyrikan dan penyerupaan yang harus dijadikan dasar pegangan
bagi setiap Muslim. Sedangkan pada Surah Al-Falaq, Allah Swt.
memerintahkan kepada utusan-Nya Muhammad Saw., beserta para
pengikutnya agar berlindung hanya kepada Allah semata dari berbagai
kejahatan makhluk-Nya yang datang dari luar dirinya, di antaranya: aneka
kejahatan yang dilakukan pada kegelapan malam, kejahatan sihir, dan
kejahatan dengki.
Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa kaum musyrikin Mekah
berusaha mencederai Nabi Saw. melalui ru`yat al-‘ain (pandangan mata
yang merusak dan mencederai orang lain). Pada sebagian penduduk Arab,
ada suatu kepercayaan tentang kekuatan pandangan mata yang dapat
membinasakan orang lain yang tidak disukainya. Menurut riwayat ini,
turunnya kedua Surah Al-Falaq dan Al-Nâs adalah sebagai pelajaran bagi
Nabi Saw. untuk menangkalnya. Oleh karenanya, kedua surah itu disebut
Al-Mu’awwizatain, artinya dua surah yang menuntun pembacanya kepada
tempat perlindungan.
Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalâil al-Nubuwwah, meriwayatkan
suatu peristiwa yang bersumber dari Ibnu Abas. Rasulullah Saw. pernah
sakit agak parah. Datanglah dua malaikat, yang satu duduk di sebelah
kepalanya, satunya lagi duduk di sebelah kakinya. Malaikat yang berada di
sebelah kakinya berkata kepada yang berada di sebelah kepalanya:
“Apa yang engkau lihat?”
Dijawab, “Dia kena guna-guna”,
“Apa guna-guna itu?”
“Guna-guna itu sihir.”
“Siapa yang melakukannya?”
“Labib Ibnu Al-A’sham Al-Yahudi. Sihirnya berupa gulungan yang
disimpan di sumur keluarga si Anu di bawah sebuah batu besar. Datanglah
ke sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya, kemudian ambillah
gulungannya dan bakarlah”.
Pagi hari, Rasulullah Saw. mengutus Ammar Ibnu Yasir dengan
sahabat lainnya. Sesampainya di sumur itu, tampak airnya merah.
Kemudian ditimbanya dan diangkat batunya, lalu dikeluarkan gulungannya
terus dibakar, dan ternyata dalam gulungan itu terdiri atas sebelas simpul.
Setiap kali Rasulullah Saw. mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya.
Riwayat pertama menunjukkan dengan tegas bahwa surah Al-Falaq
dan Al-Nas adalah Makkiyyah, karena peristiwa tersebut terjadi jauh
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sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Pada riwayat kedua menunjukkan bahwa surah ini termasuk
kelompok Madaniyyah, karena peristiwa tersebut terjadi setelah Nabi
Saw. hijrah ke Madinah. Meskipun banyak yang meriwayatkannya, akan
tetapi para ahli tafsir menolak kesahihannya. Imam Bukhari pun dalam
kitab Sahîh-nya meriwayatkan peristiwa yang dilakukan Labib Ibnu AlA’sham, akan tetapi tidak menyebutkan sebab turunnya kedua surah
itu.
Di samping kedua pendapat tersebut, para ahli ‘Ulûm Al-Qurân
mencoba menyatukannya dengan sebutan bahwa kedua surah tersebut
termasuk kelompok tikrâr al-nâzil (berkali-kali turun). Kedua surah itu turun
sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan turun pula setelah Nabi Saw. hijrah
ke Madinah. Jika dikaji lebih dalam dari pendapat-pendapat tersebut, maka
pendapat pertamalah yang paling rasional dan mu’tabar (dapat dipercaya)
di kalangan para ahli tafsir.
Substansi Surah
Tema utama surah ini mengajarkan kaum Muslimin melalui Rasul-Nya
agar senantiasa menyandarkan diri dan memohon perlindungan kepada Allah
Swt. dari berbagai kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan makhlukmakhluk pada kegelapan malam, kejahatan sihir atau guna-guna, kedengkian
dan sejenisnya.
Memohon Perlindungan dari Kejahatan (Ayat 1-5)

   
               
           
(1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh; (2)
Dari kejahatan makhluk-Nya; (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah
gelap gulita; 1 (4) Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul; (5) Dan dari kejahatan pendengki bila ia
dengki”. (QS Al-Falaq [113]: 1-5)
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Penjelasan Ayat

 
    
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh. (QS
Al-Falaq [113]: 1)
Lafal a’ûdzu diambil dari kata ‘aûdz, artinya menuju kepada sesuatu
untuk menghindari dari sesuatu yang ditakuti. Yang ditakuti itu bisa benda
mati seperti gunung, lautan lepas, angin topan, dan sejenisnya, atau
benda hidup seperti binatang buas, manusia jahat, termasuk makhluk
yang tidak terlihat seperti jin yang jahat.
Rabb mengandung makna kepemilikan, pemeliharaan, dan
perlindungan terhadap pemohon.
Mayoritas ulama mengartikan al-falaq adalah waktu subuh. Ada
pula yang mengartikan dengan Jahanam, atau wâdi fîî al-nâr artinya
sebuah lembah di neraka (Abadi, t.t.: 522). Al-khalqu artinya makhluk,
‘uqûbah artinya siksaan, al-syaqqu artinya membelah atau faliqu al-ishbâh
yang artinya menyingsingkan pagi (Al-An’âm [6]: 96). Imam Ibnu Jarir
mengatakan bahwa yang paling tepat dari makna-makna tersebut adalah
al-shubhu: makna ini yang dipilih Imam Bukhari dalam kitab Shahîh-nya
(Al-Thabari, t.t.: 395).
Rasulullah Saw. dan para pengikutnya diperintahkan Allah untuk
berlindung kepada Allah Yang Maha Menguasai waktu subuh, Tuhan
Pencipta semua makhluk.

    
Dari kejahatan makhluk-Nya. (QS Al-Falaq [113]: 2)
Syarr artinya buruk, lawan dari kata khair, artinya baik. Al-syarr juga
dapat berarti sakit, sedih, sesuatu yang tidak mengenakkan seperti penyakit,
kebakaran, tenggelam, dan lain-lain dan termasuk pula segala sesuatu yang
mengantarkan pada kepedihan dan kehinaan, seperti maksiat, berbuat
kejahatan, dan kekufuran.
Ayat ini mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan
Allah Yang Maha Kuasa dari berbagai keburukan dan kejahatan yang dapat
menimpa si pemohon akibat perbuatan makhluk lain.
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Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. (QS Al-Falaq [113]: 3)
Ghâsiq artinya malam, terambil dari kata ghasaqa yang pada asalnya
berarti penuh. Malam dinamai ghâsiq karena kegelapannya memenuhi
angkasa atau biasa disebut dengan gelap gulita.
Waqaba terambil dari kata al-waqab, artinya lubang yang terdapat
pada batu, sehingga air masuk ke dalam melalui lubang tersebut, dan dari
kata inilah para ahli tafsir mengartikannya dengan masuk.
Ayat ini memerintahkan kepada kaum Muslimin agar senantiasa
memohon perlindungan Allah dari kejahatan atau keburukan yang terjadi pada
malam yang gelap gulita, karena sering kali berbagai kejahatan dirancang
dan terjadi di kegelapan malam, baik kejahatan yang dilakukan manusia atau
makhluk lainnya. Bukan memohon perlindungan dari malamnya, karena di
waktu malam pula sebagai saat terpuji dan terbaik untuk mendekatkan diri
kepada Allah Swt. (QS Al-Muzzammil [73]: 6), yang artinya:
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk)
dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.

     
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhulbuhul. (QS Al-Falaq [113]: 4)
Naffâtsât artinya tiupan untuk mengeluarkan lendir dari mulut. Al-’uqad
bentuk jamak dari ‘uqdah, artinya perikatan, seperti ‘uqdat al-nikâh, artinya
ikatan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Surah Al-Baqarah (2): 235.
Dengan adanya peristiwa yang dialami Nabi Muhammad Saw.
sebagaimana disinggung dalam asbâb al-nuzûl, menunjukkan bahwa sihir itu
ada. Nabi Saw. pernah disihir dan merasa terganggu, kemudian Allah
mengajarkan kepada Nabi Saw. untuk menangkalnya dengan Surah Al-Falaq
dan Surah Al-Nâs. Pendapat ini pada umumnya dipegang kelompok ahli tafsir
dari kalangan salaf. Sedangkan ulama kontemporer, seperti halnya Muhammad
Abduh dan Sayyid Quthub tidak mempercayai Rasulullah Muhammad Saw.
terkena sihir, karena Rasulullah adalah orang yang di maksum (dijaga dan
terpelihara dari gangguan kejahatan manusia) termasuk sihir, sebagaimana
ditegaskan surah Al-Maidah [5]: 67, yang artinya:
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Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan)
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang kafir.
Selain itu, Rasulullah Saw. adalah orang yang paling beriman, dan
Allah menjamin orang-orang yang beriman tidak akan dapat dicelakakan setan,
sebagaimana firman-Nya (QS Al-Hijr [15] : 42), artinya:
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap
mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang
sesat.
Tukang-tukang sihir di kala itu, jika ingin memutuskan ikatan
perkawinan, ikatan persahabatan, atau ikatan bisnis, mereka membuat ikatanikatan (buhul) kemudian ditiup-tiupnya lalu membukanya, maka dengan cara
itu objeknya menjadi berantakan. Suami-istri yang saling mencintai menjadi
bertengkar dan berujung dengan perceraian; hubungan persahabatan menjadi
permusuhan; hubungan bisnis menjadi berantakan.
Dalam Islam, perbuatan sihir dikategorikan sebagai perbuatan syirik,
dan pasien yang mempercayainya tergolong orang-orang musyrik. Karena
itu, para tukang sihir di abad modern ini memiliki sebutan keren-keren seperti:
orang pintar, dukun, dan paranormal yang ditayangkan di televisi yang meramal
para pemirsanya dengan kiriman SMS (Short Message Service). Tentu saja
itu adalah perbuatan dosa besar yang apabila kepercayaan itu terbawa mati
dan belum bertaubat. Dosanya tidak akan diampuni Allah Swt., sebagaimana
ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Nisâ` (4): 48, yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa
besar.

     
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. (QS Al-Falaq
[113]: 5)
Hasad artinya dengki; sedangkan hâsid adalah orang pendengki
yang berusaha menghilangkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Dengan
redaksi lain, dengki adalah perasaan tidak rela apabila orang lain
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mendapatkan kenikmatan kebaikan atau kesuksesan.
Dengki adalah suatu perbuatan tercela, sebagaimana dalam sebuah
hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Jauhilah hasad (dengki), karena hasad
a ka n me ng ha ng us ka n ke ba i k an - ke ba i k an , s e ba ga i m an a ap i
menghanguskan kayu bakar.
Perasaan iri diperbolehkan dalam hal kebaikan, misalnya seseorang
merasa iri kepada temannya karena sukses dalam bisnisnya sehingga ia
terus menerus berinfak, atau melihat temannya memiliki ilmu, lalu ia
mengamalkan ilmunya itu. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
Tidak boleh dengki kecuali kepada dua hal; pertama, (kepada) orang
yang diberi ilmu Al-Quran oleh Allah kemudian dia mengamalkannya siang
dan malam. Kedua kepada orang yang diberi harta, kemudian dia
menginfakkannya siang dan malam. Menurut Al-Zuhaili (XXX, 1991:
475), hasud yang positif disebut ghibthah.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Surah ini mengajarkan kepada umat manusia cara berlindung dari
berbagai kejahatan dunia dan akhirat: kejahatan manusia, kejahatan
jin, kejahatan setan, kejahatan binatang buas, kejahatan api neraka,
kejahatan dosa dan hawa nafsu, serta amal perbuatan jahat yang kita
lakukan.
Secara spesifik, kaum Muslimin agar selalu berlindung kepada Allah
dari berbagai kejahatan yang tersembunyi serta berada di luar
kemampuannya seperti: kejahatan yang dilakukan orang dan makhluk
lainnya pada kegelapan malam, kejahatannya tukang sihir, tenung,
paranormal dan dukun, serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan
orang-orang dengki.
Bagi seseorang yang menengok saudaranya yang menderita sakit,
dibolehkan untuk melakukan ruqyah dengan jalan mendoakan,
sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari
Utsman Ibnu Abu Al-Ash bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Letakkanlah
tangan kananmu pada orang yang sakit dan ucapkanlah, bismi Allâh
‘aûdzu bi’izzati Allâh wa qudratihî min syarri mâ ajidu.” Artinya, dengan
menyebut nama Allah, aku berlindung dengan keagungan Allah dan
kekuasaan-Nya dari berbagai kejahatan yang aku dapatkan (Al-Zuhaili,
XXX, 1991: 476).
***
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Catatan Akhir
1

Ayat ini berkaitan dengan praktik perdukunan yang melahirkan kejahatan.
Dukun adalah orang yang diserahi masyarakat untuk berhubungan dengan arwah nenek
moyang serta roh-roh lainnya (Loebis, 197: 30).
Bila datang penyakit pada suatu masyarakat, maka dipanggil seorang dukun untuk
menolaknya, dengan menggunakan obat-obatan dan mantera-mantera yang dianggap
akan sanggup mengusir atau mengalahkan makhluk-makhluk halus yang menjadi
penyebabnya. Peranan seorang dukun tidak hanya berfungsi menolak penyakit, tapi
dapat juga menda-tangkan berkah serta dapat meramalkan keadaan dan nasib seseorang.
Hal ini dapat dilihat pada kepercayaan bangsa Mentawai.
Tokoh dukun dalam masyarakat Mentawai lama adalah sikerei. Seperti dukun pada
umumnya, seorang sikerei, terutama, diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit.
Selain dapat menyembuhkan penyakit, seorang sikerei juga melakukan ilmu gaib produktif
dan menolong untuk membuat jimat guna mendapat banyak hasil dalam hal menangkap
ikan, dalam hal berburu, dan dalam hal berkebun. Dalam hal ini, termasuk pemasangan
jimat untuk menolak hama-hama pengganggu lain yang merusak kebun. Akhirnya sikerei
juga menjalankan ilmu gaib, meramal, dan berbagai macam teknik, seperti letak
berserakan dan tulang-tulang yang ditaburkan, menghitung arah terbang dan suara
burung-burung tertentu, menghitung pralambang-pralambang yang tampak dalam mimpi
dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1983: 65).
Dilihat dari segi fungsinya, dukun itu ada dua macam, yaitu dukun keluarga dan dukun
perantara. Disebut dukun keluarga karena mereka mendapat kedudukan dukun itu
berdampingan dengan kedudukan mereka sebagai kepala keluarga. Disebut dukun
perantara oleh karena mereka dalam mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat
atau perseorangan selalu meminta bantuan kepada roh, sehingga mereka itu sebenarnya
hanyalah merupakan perantara antara roh dan orang-orang dengan orang-orang yang
meminta bantuan roh itu. Jadi dukun perantara itu:
a . Apabila dukun tersebut memberi perantaranya dengan cara mengosongkan badanya
terlebih dahulu, agar jiwa (rohnya) dapat keluar dan meninggalkan badannya dan
roh yang diminta bantuannya itu dapat masuk ke badannya, maka dukun perantara
yang demikian itu disebut syaman. Dalam masyarakat Madura disebut dukun Kejhiman.
b. Tetapi, apabila dukun itu hanya memberi perantaraannya dengan mengutus atau
mengirimkan rohnya supaya naik ke tempat tinggal roh dan di sana meminta bantuan
atau nasihat dari roh, misalnya dalam mengobati orang, maka dukun perantara yang
demikian itu disebut dukun perantara biasa, atau juru (Ambon).
Di samping dukun, ada tukang tenung yang dengan kemauannya sendiri terlepas dari
masyarakat berhubungan dengan roh jahat. Oleh karena itu dukun berhadapan dengan
tukang tenung sebagai sihir putih (white magic) terhadap sihir hitam (black magic). Mereka
saling mengadu kekuatan gaibnya. Dalam pertandingan ini maka masyarakat umumnya
memihak dukun, sedang yang memihak kepada tukang tenung ialah mereka yang
bermusuhan dengan masyarakat atau menjatuhkan lawannya. (Loebis, 1976: 30-31).
Dalam praktiknya, para dukun pada umumnya menggunakan mantera, yaitu perkataan
atau kalimat yang dapat mendatangkan gaya gaib. (Poerwadarminta, 1976: 632).
Mantera-mantera itu dikodifikasikan dalam sebuah buku yang biasanya disebut “primbon”.
Pada mulanya buku yang memuat tentang magi itu dimonopoli oleh dukun, namun berkat
meluasnya percetakann buku-buku, akhirnya beredar bebas dalam jumlah yang besar.
“Buku-buku itu dahulu adalah monopoli para dukun; dan dukun-dukun yang berpraktik
magi masih banyak. Di Jawa Barat saja pada pertengahan tahun 1974 dihitung 2500
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dukun. Tetapi, berkat perluasan cetakan buku-buku, magi beredar bebas dalam jumlah
yang semakin besar. Misalnya, Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna, yang memuat
337 sarana magis yang dikumpulkan oleh Sumadijaya Mahadewa, terbit pada tahun 1975
dalam cetakan ke-28. Buku itu memuat petangan dan rapal mantera dan rajah yang amat
heterogin asalnya” (Subagya, 1981: 110-111).
Dalam dunia perdukunan dan sihir, manusia dihantui oleh dunia ngeri, ganjil, kehilangan
makna dan diselimuti rasa takut. Manusia lalu memperhambakan diri kepada anasir dunia,
menjadi budak-budak dari alamat naas hari, bulan, tahun, dan windu. (Subagya, 1976:
iii).
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Surah Al-Nâs

Nama Surah
Surah Al-Nâs terdiri atas 6 ayat. Nama ayat tersebut diambil dari ayat
pertama, al-nâs artinya manusia. Lafal al-nâs dalam surah ini diulang-ulang
sampai lima kali. Surah ini tergolong surah Makkiyyah, karena diturunkan
sebelum Nabi Saw. hijrah. Ini merupakan surah ke-21 dari segi urutan
turunnya, setelah Surah Al-Falaq. Sedangkan dilihat dari segi urutan surah
(tartîb al-Suwar), ia menempati urutan ke-114 atau urutan terakhir.
Surah Al-Falaq dan Al-Nâs dinamai surah Al-Mu’awwizdatain. Maknanya
dua surah yang diawali dengan lafal a’udzu, yang artinya “aku berlindung”.
Kedua surah ini menuntun kepada para pembacanya untuk berlindung pada
sesuatu yang dapat melindungi.
Latar dan Konteks
Sebagaimana dijelaskan di atas, Surah Al-Nâs ini turun beriringan dengan
surah sebelumnya Al-Falaq. Kedua surah ini turun berkenaan dengan peristiwa
ru`yat al-‘ain yang dilakukan penduduk Mekah terhadap Nabi Muhammad Saw.
Ada pula yang berpendapat bahwa kedua surah ini turun berkenaan dengan
peristiwa sihir yang dilakukan Labib Ibnu Al-A’sham Al-Yahudi, sebagaimana
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dijelaskan pada Surah Al-Falaq.
Hubungan kedua surah ini memiliki ikatan yang sangat erat. Keduanya
mengajarkan kepada kaum Muslimin, hanya kepada Allah-lah berlindung diri dari
berbagai kejahatan. Surah Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan
dari segala bentuk kejahatan yang datang dari luar. Sedangkan tema utama
Surah Al-Nâs adalah pelajaran bagi kaum Muslimin untuk menyandarkan diri
dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Swt. semata dalam
menghadapi berbagai kejahatan dari dalam dirinya yang dihembus-hembuskan
oleh setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia sendiri.
Al-Quran Al-Karim, pada urutan tertib surah pertamanya, diawali dengan
Surah Al-Fatihah. Kaum Muslimin diperintahkan agar senantiasa memohon
pertolongan (isti’ânah) hanya kepada Allah semata. Pada Surah Al-Nâs, sebagai
surah penutup, Allah mengajarkan kaum Muslimin agar senantiasa berlindung
(al-isti’âdzah) dari berbagai kejahatan hanya kepada Allah semata pula.
Substansi Surah
Tema utama surah ini sebagaimana Surah Al-Falaq yang mengajarkan
kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya agar memohon perlindungan
kepada Allah dari berbagai kejahatan, terutama kejahatan yang datang dari
dalam dirinya sendiri yang dihembuskan setan, baik dari kalangan jin mau
pun dari kalangan manusia sendiri.
Al-Zuhaili (XXX, 1991: 478) menyitir hadis yang diriwayatkan Imam
Al-Tirmidzi dan Imam Muslim yang bersumber dari Uqbah Ibnu Amir. Nabi
Saw. bersabda, “Allah telah menurunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada
bandingannya, qul a’ûdzu bi rabbi al-Nâs sampai akhir surah, dan qul a’ûdzu
bi rabbi al-Falaq sampai akhir surah”.
Memohon Perlindungan dari Kejahatan Setan (Ayat 1-6)
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(1) Katakanlah, “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia; (2) Raja manusia; (3) Sembahan manusia; (4) Dari
kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi; (5) Yang membisikkan
(kejahatan) ke dalam dada manusia; (6) Dari (golongan) jin dan manusia.
(QS Al-Nâs [114]: 1-6)
Penjelasan Ayat

 
  
   
Katakanlah, “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai)
manusia”. (QS Al-Nâs [114]: 1)
Lafal al-nâs secara tekstual disebut dalam Al-Quran sebanyak 241
kali, yang artinya kelompok manusia. Ia diambil dari kata naus yang berarti
gerak. Ada pula yang menegaskan bahwa kata asalnya diambil dari kata unas,
yang artinya tampak.
Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada Rasul-Nya beserta
para pengikutnya agar memohonkan perlindungan kepada-Nya yang telah
menjadikan, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara
kelangsungan hidup umat manusia dengan berbagai fasilitas kenikmatan dan
kasih sayang-Nya.

  
 
Raja manusia. (QS Al-Nâs [114]: 2)
Malik berarti raja yang biasanya digunakan untuk penguasa yang
mengurus manusia. Berbeda dengan kata mâlik, yang artinya pemilik yang
menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu, seperti yang
digunakan pada Surah Al-Fâtihah.
Allah adalah Maha Raja yang memiliki dan menguasai umat manusia,
Dia-lah yang mengatur semua syariah, dan Dia pulalah yang membuat
peraturan-peraturan dan hukum-hukum agama untuk ditaati dan dipatuhi
umat manusia. Barang siapa yang mematuhinya, tentu ia akan berbahagia
di dunia dan di akhirat, sedangkan bagi orang yang mengingkarinya tentu
azab yang sangat pedih yang akan diterimanya.
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Sembahan manusia. (QS Al-Nâs [114]: 3)
Ilâh diambil dari kata aliha – ya`lahu, yang berarti menuju dan
memohon. Tuhan adalah Ilâh karena semua makhluk menuju dan memohon
kepada-Nya.
Tuhan manusia, Dia adalah Zat yang patut disembah dan kepada-Nya
pula tertuju segala pengabdian. Setiap manusia yang telah berakal wajib
tunduk, mengabdi, dan menyembah hanya kepada-Nya.
Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Tafsîr Al-Munîr (XXX, 1991:
480) menegaskan bahwa ayat 1 sampai 3 mengandung tiga aspek ketauhidan
yang sangat mendasar, yaitu: tauhîd rubûbiyyah, mulkiyyah, dan ulûhiyyah.
Rubûbiyyah berasal dari kata rabb sebagaimana telah disinggung di
atas, artinya mengimani bahwa Allah Swt. adalah sebagai pencipta,
pemelihara, pemberi rezeki, pengendali alam semesta; Dia-lah yang
menghidupkan dan mematikan makhluk-Nya.
Mulkiyah terdapat pada ayat ke dua malik al-nâs, artinya raja atau
penguasa manusia yang sesungguhnya. Penguasa yang telah menurunkan
berbagai aturan kehidupan bagi umat manusia melalui Rasul-Nya, yaitu AlQuran dan Al-Sunnah, yang harus dijadikan pegangan bagi setiap muslim
dalam mengatur dan menjalankan kehidupannya.
Ulûhiyyah berasal dari kata ilâh sebagaimana disinggung di atas.
Maksudnya adalah meyakini dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan yang
wajib diibadahi adalah hanya Allah semata (Al-Anbiyâ`[21]: 25), yang
artinya:
Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami
wahyukan kepadanya, “Bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku,
maka sembahlah Aku olehmu sekalian.
Dalam Surah Al-‘Ankabût (29): 61, digambarkan bahwa ketika
orang-orang jahiliyah ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
Mereka menjawab: Allah. Artinya, mereka mengakui adanya tauhîd
rubûbiyyah. Akan tetapi, ketika mereka diajak beribadah kepada Allah, mereka
menolaknya karena masih memiliki tuhan lain selain Allah. Itulah yang
menyebabkan mereka kafir.
Dalam kehidupan keseharian, terkadang kita masih lebih
mementingkan harta, kedudukan, dan kesenangan duniawi lainnya (syahwat)
ketimbang mendekatkan diri beribadah kepada Allah Swt. Kalau keberpihakan
hati dan pikiran kita sangat berlebihan, hal ini dapat menjerumuskan
seseorang mengambil ilâh (tuhan) kepada hartanya, kedudukannya, dan
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hawa nafsunya (Al-Furqân [25] : 43-44), yang artinya:
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?
Atau, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau
memahami. Mereka itu, tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat jalannya.

    
Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. (QS Al-Nâs [114]: 4)
Lafal al-waswâs, arti asalnya bisikan halus; kemudian berkembang
dan biasa diartikan dengan bisikan-bisikan negatif. Di antara ahli tafsir ada
pula yang mengartikan al-waswâs itu adalah setan, karena ia selalu
membisikkan berbagai kejahatannya ke dalam lubuk hati manusia.
Al-khannâs diambil dari fi’il-nya khanasa. Artinya kembali, mundur,
dan tersembunyi secara berulang-ulang. Maksudnya, setan tidak bosanbosannya menggoda umat manusia secara berulang-ulang untuk
menjerumuskan mereka dari jalan Allah ke jalan hina yang mereka
kehendaki.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada
Allah rabb al-‘âlamîn dari kejahatan bisikan setan yang selalu bersembunyi
dalam hati manusia.

         
(5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia; (6) dari (golongan)
jin dan manusia. (QS Al-Nâs [114]: 5-6)
Al-jinnah bentuk jamak dari jinni. Kata jin berasal dari kata janana,
artinya tertutup, tidak kelihatan. Anak dalam kandungan biasa disebut dengan
janîn karena tidak kelihatan. Demikian pula, surga dinamakan jannah karena
tidak bisa dilihat. Bahkan, orang gila disebut majnûn karena akal pikirannya
tersembunyi atau tertutup. Jadi, jin adalah makhluk halus yang tidak dapat
dilihat mata.
Allah Swt. menegaskan bahwa godaan-godaan itu berasal dari bisikan
setan yang tersembunyi, kemudian ditiupkan ke dalam dada manusia. Bisikanbisikan kejahatan itu berasal dari bisikan jin dan bisa juga dari bisikan manusia
itu sendiri.

:: repository.unisba.ac.id ::

560

Tafsir Juz ’Amma

Setiap orang berpeluang teperdaya godaan setan, karena setan telah
bersumpah di hadapan Allah, bahwa mereka tidak akan henti-hentinya
menggoda manusia dari berbagai arah, agar umat manusia terjerumus pada
jurang kebinasaan (Al-A’râf [7]: 16-17), yang artinya:
Iblis menjawab, “Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, aku benarbenar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,
kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka,
dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan
mereka bersyukur (taat).”
Ada dua target setan dalam memperdaya manusia. Pertama,
memperbudak manusia. Target keduanya adalah menggoda manusia agar
jauh dan lupa kepada Allah (QS Al-Mujâdilah [58]: 19), yang artinya:
Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat
Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya
golongan setan itulah golongan yang merugi.
Upaya setan untuk menjauhkan manusia dari Tuhannya, sekurangkurangnya melalui enam langkah: waswasat, tazyîn, tamanni, ‘adâwah,
takhwîf, dan shadd.
Waswasah adalah membisikkan keraguan pada manusia agar tidak
segera melakukan amal saleh atau kebaikannya. Saat mendapatkan
keuntungan, dalam hatinya, ia akan menunaikan zakat atau infaqnya. Akan
tetapi, datanglah bisikan setan untuk mengulur-ngulur waktunya sehingga
datanglah masa pailit pada dirinya.
Tazyîni adalah membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan.
Tamanni yaitu memperdaya manusia dengan angan-angan dan
khayalan. Umpamanya seseorang berjanji akan bertaubat dari perlakuan
maksiat atau keburukan. Akan tetapi, ketika ada peluang ia berbuat yang
sama. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut hanyalah angan-angan
belaka.
‘Adâwah artinya permusuhan. Setan menumbuhkan prasangka buruk
dia antara manusia sehingga timbul perselisihan yang membawa pada
permusuhan.
Takhwîf adalah rasa cemas dan takut karena menjalankan perintah
agama. Misalnya, takut sengsara karena banyak menginfaqkan hartanya; takut
kehilangan kedudukan karena pekerjaannya ditinggalkan menunaikan ibadah
haji; takut tidak mendapatkan pasangan atau pekerjaan karena berjilbab dan
lain-lain.
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Shadd adalah upaya setan menghalang-halangi umat manusia dari
berbuat kebajikan dan kesalehan.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Islam mengajarkan kepada umat manusia segenap manusia dalam
memohon perlindungan hanya kepada Allah Swt. semata, sebagai
Pemelihara, Raja, dan Sembahan bagi mereka.
Perlindungan yang dimohonkan adalah dari berbagai gangguan dan
godaan setan yang selalu membisikkannya pada hati manusia, agar
mereka selalu menjauhkan diri dan berpaling dari jalan Allah Swt.
Surah Al-Nâs mengajarkan kepada kita bahwa setan itu ada dua
macam, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia sendiri.
***

Catatan Akhir
1

Tujuan utama setan mengganggu manusia adalah menjebloskan manusia ke dalam
neraka Jahim dan menghalangi manusia untuk menempati surga. Allah berfirman,
Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena
sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi
penghuni neraka yang menyala-nyala. (QS Fâthir [35]: 6). Sementara itu, tujuan jangka
pendek setan mengganggu manusia, antara lain: (1) menjerumuskan manusia kepada
kemusyrikan dan kekufuran (QS Al-Hasyr [59]: 16), (2) menjerumuskan kepada perbuatan
dosa dan maksiat tanpa lelah. Dalam hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dijelaskan,
Setan sudah putus asa untuk dapat disembah di dunia ini. Namun, setan akan senang bila
ditaati dalam melakukan perbuatan yang tercela, yaitu menanamkan permusuhan ,
kebencian, dan menggoda umat manusia, (3) memalingkan dari ketaatan (jalan yang
lurus) (QS Al-A’râf [7]: 16-17), (4) merusak perbuatan taat, yaitu berupaya keras agar
perbuatan ibadah dan ketaatannya itu rusak, dalam arti, membuat pelakunya tidak
memiliki pahala. Nabi Saw., bersabda: Sesungguhnya setan apabila mendengar azan, dia
akan menutup telinganya sambil berlari terbirit-birit, sehingga tidak mendengarnya. Apabila
azan berhenti, maka setan akan kembali mengganggu. Maka, bila ia mendengar ikamah,
ia akan berlari, sehingga tidak mendengar suaranya. Jika ikamah telah berhenti, maka
setan akan kembali menggoda. (HR Muslim)
Ada beberapa situasi dan kondisi yang menjadi penyebab gangguan jin: pertama, dalam
kondisi sangat marah; kedua, dalam kondisi sangat takut; ketiga, dalam kondisi sedang
bernafsu syahwat; dan keempat, dalam kondisi sedang sangat lalai kepada Allah Swt.
(Mukjizat Al-Quran dan Hadis, IV: 31-37)
Adapun tentang pengobatan orang yang terkena gangguan setan atau sihir dengan
menggunakan ruqyah, para ulama berbeda pandangan dengan membawa argumennya
masing-masing.
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Pengertian Ruqyah sendiri secara bahasa adalah jampi-jampi, doa-doa, atau jangjawokan
(bahasa Sunda).
Ruqyah, menurut istilah para ulama, adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, namanama dan sifat-sifat Allah, zikir-zikir, dan doa-doa kepada orang yang sakit atau yang
terkena sihir.
Menurut Al-Suyuthi, Ulama sepakat bahwa menggunakan ruqyah untuk mengobati
orang yang terkena sihir atau penyakit dibolehkan selama memenuhi tiga persyaratan:
pertama, ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur-an, nama-nama dan sifat-sifat Allah,
doa-doa yang ditetapkan hadis, atau kalimat lain yang mengandung makna jelas dan
tidak merusak akidah; kedua, menggunakan bahasa Arab; dan ketiga, hati orang yang
mengobatinya terkait atau terpaut kepada Allah dan (meyakini) kesembuhan itu berasal
dari Allah, bukan dari ruqyah itu sendiri.
Dalam Shahîh Muslim, diterangkan bahwa Auf Ibnu Malik mengatakan, ”Kami selalu
menggunakan ruqyah pada zaman Jahiliyah.” Lalu kami bertanya kepada Rasulullah
Saw., Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Baginda tentang hal itu?” Rasulullah Saw.,
bersabda,”Coba kalian tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Kalian boleh menggunakan
ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik.”
Adapun Al-Qurthubi berpendapat dengan sikap hati-hati, ruqyah itu ada tiga macam:
pertama, ruqyah zaman jahiliyah yang tidak dimengerti maknanya wajib dijauhi agar
tidak terjebak kepada kemusyrikan; kedua, selama ruqyah itu menggunakan kalamullah
(Al-Quran) atau nama-nama-Nya, maka itu dibolehkan, sedangkan yang bersumber dari
atsar/ hadis, maka itu dianjurkan; ketiga, ruqyah yang tidak menggunakan nama-nama
Allah ,seperti nama raja atau ciptaan Allah yang diagungkan (seperti: Arsy),maka
meninggalkannya jauh lebih diutamakan daripada menggunakannya.
Ulama berbeda pandangan pula tentang tulisan ayat-ayat atau zikir-zikir yang
digantungkan pada leher orang yang sakit: ada yang membolehkan dan ada yang
melarangnya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah melarang perbuatan tersebut,
karena tidak ada keterangan dari Nabi Saw. Keterangan yang datang dari Nabi Saw
adalah membacakan ayat-ayat atau doa kepada yang menderita sakit. Adapun
menggantungkan ayat-ayat atau doa-doa di leher si sakit, di tangan atau di bawah
bantalnya dan lain-lain, tidak ada sandaran yang sahih, sehingga tidak dapat dijadikan
landasan hukum. Sesuatu yang tidak diizinkan syarak apabila diamalkan, maka ini dianggap
bagian dari perbuatan syirik, karena menetapkan suatu sebab yang tidak dibuat atau
ditetapkan Allah Swt. (Al-Maktabah Al-Syamilah)
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