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62. Maka tatkala mereka berjalan (melewati tempat 
yang mereka lupa ikannya), berkatalah Musa 
kepada muridnya: «Bawalah ke mari makanan kita; 
sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan 
kita ini».
63. Muridnya menjawab: «Tahukah anda tatkala kita 
berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa 
(mencari/ menceritakan tentang) ikan itu kepada anda 
dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakan/
mencarinya kecuali syaitan1888 dan ikan itu mengambil 
jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali”.
64. Musa berkata: «Itulah (tempat) yang kita cari». 
Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 
semula.

65. Lalu mereka kembali menyusuri jalan mereka 
sebelumnya lalu bertemu dengan seorang hamba di 
antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan 
kepadanya rahmat dan Kami ajarkan kepadanya ilmu 
dari sisi Kami.1889

66. Musa berkata (kepada Khadhir): «Bolehkah aku 
menemanimu supaya kamu mengajarkan kepadaku 
ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat 
yang telah diajarkan kepadamu yang aku bisa mendapat 
petunjuk dalam urusanku?»1890

67. Dia menjawab: «Sesungguhnya kamu sekali-kali 
tidak akan sanggup sabar menemaniku1891.
68. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang 
kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup 
tentang hal itu?”1892

69. Musa berkata: «Insya Allah kamu akan mendapati 
aku sebagai seorang yang sabar terhadap urusanmu 
dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu 
urusan pun».
70. Khadhir memberi syarat: «Jika kamu menemaniku, 
maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang 
sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya 
kepadamu».
71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala 
keduanya menaiki perahu lalu Khadhir melobanginya. 
Musa tidak sabar lalu berkata: «Mengapa kamu 
melobangi perahu itu yang akibatnya kamu 
menenggelamkan penumpangnya?» Sesungguhnya 
kamu telah berbuat sesuatu kemungkaran yang 
besar.1893

72. Khadhir berkata: «Bukankah aku telah berkata: 
«Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar 
bersama denganku».1894

73. Musa berkata: «Janganlah kamu menghukum 
aku karena kelupaanku1895 dan janganlah kamu 
membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam 
urusanku”.
74. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya 
berjumpa dengan seorang ghulam,1896 maka Khadhir 
membunuhnya. Musa berkata: “Mengapa kamu bunuh 
jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang 
lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang 
amat mungkar”.
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1888.   Hal ini menujukkan bahwa lupa dari syaitan. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1889.   Dialah Khadhir sebagaimana yang disebutkan banyak hadits shahih. Nash-nash menunjukkan ia bukan rasul maupun nabi akan tetapi ia 
seorang shalih untuk menunjukkan kepada Musa bahwa tidak semua ilmu ia miliki. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu ghaib yang 
tidak diketahui manusia, bukan ilmu kenabian. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1890.   Musa minta ilmu kepadanya yang tidak ia punyai sebagaimana Khadhir juga tidak punya ilmu yang dipunyai Musa.. Begitulah permintaan 
seorang pencari ilmu kepada gurunya dengan penuh adab bukan permintaan dengan memaksa.
1891.   Karena banyak perbuatan Khadhir yang berbeda jauh dengan syariat Musa, ilmunya lain dengan ilmu Musa, masing-masing diberi tugas 
yang berbeda-beda. (Ibnu Katsir)
1892.   Aku tahu kamu akan mengingkariku, kamu tidak tahu hikmah dan kemaslahatan batin yang aku ketahui. (Ibnu Katsir)
1893.   Murid Musa tidak disebut lagi. Kemanakah ia? Ia tetap mengikuti mereka di dalam perahu. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1894.   Bukankah aku telah mensyaratkan padamu untuk tidak mengingkariku karena kamu tidak mengetahui hakikatnya dan perbuatanku ini 
mengandung maslahat? (Ibnu Katsir)
1895.   Sebab kelupaan Musa adalah karena ia menghadapi urusan yang sangat besar yaitu jika ia melubangi perahu maka ia dan Khodhr orang 
pertama yang akan tenggelam. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1896.   Bisa bermakna anak kecil dan pemuda yang baru baligh.
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75. Khadhir menekankan kembali syaratnya: «Bukankah 
sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu 
tidak akan dapat sabar bersamaku?»
76. Musa berkata: «Jika aku bertanya kepadamu 
tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu 
memperbolehkan1897 aku menyertaimu, sesungguhnya 
kamu sudah memberikan udzur berkali-kali kepadaku”.
77. Kemudian keduanya berjalan. Hingga tatkala 
keduanya sampai kepada penduduk suatu kota,1898 
mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi 
penduduk negeri itu enggan1899 menjamu mereka, 
kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu 
dinding rumah yang hendak1900 roboh, maka Khidhr 
menegakkan dinding itu dengan tangannya. Musa 
berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil 
upah untuk itu karena mereka tidak mau menjamu”.
78. Khadhir berkata: «Inilah perpisahan antara aku 
dengan kamu1901; Aku akan menerangkan kepadamu 
tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat 
sabar terhadapnya.
79. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang 
miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan membuat 
cacat perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang 
raja1902 yang merampas tiap-tiap perahu yang bagus.
80. Adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah 
orang-orang beriman, dan kami khawatir bahwa dia akan 
mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan 
dan kekafiran.1903

81. Kami menghendaki, supaya Rabb mereka mengganti 
bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesucian 
dalam agama dari anaknya itu dan lebih dalam kasih 
sayangnya (kepada ibu bapaknya).
82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua 
orang anak yatim di kota itu, di bawahnya ada harta 
benda simpanan1904 bagi mereka berdua, sedang ayahnya 
adalah seorang yang shalih,1905 maka Rabbmu1906 
menghendaki agar supaya mereka sampai kepada 
kedewasaannya1907 dan mengeluarkan simpanannya 
itu, sebagai rahmat dari Rabbmu dan bukanlah aku 
melakukannya itu menurut kemauanku sendiri.1908 

Demikian itu adalah keterangan-keterangan perbuatan 
yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”.

Kisah Dzul Qarnain1909

83. Mereka, (orang-orang kafir) akan bertanya 
kepadamu (Muhammad) tentang Dzulqarnain. Katakanlah 
kepada mereka: “Aku akan bacakan kepadamu cerita 
tentangnya”.
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1897.   Musa memandang Khadhir lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1898.   Qoryah bisa bermakna kota (al-madinah) atau desa.
1899.   Ini jelas akhlak yang tidak baik dan kurang iman karena nabi katakan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah 
tamunya. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1900.   Apakah benda mati punya kehendak? Ya, benda mati punya kehendak sebagaimana nabi katakan kepada gunung Uhud yang bergetar: 
”Diam hai Uhud, sesungguhnya di bawahmu ada seorang nabi dan syahid (Abu Bakar) (HR. Al-Bukhari) Bukan kiasan atau majaz. (Ibnu Al-
`Utsaimin)
1901.   Karena kamu mensyaratkan ketika anak itu aku bunuh kalau kamu menanyakan sesuatu setelahnya maka kamu tidak menemaniku.
1902.   Dalam Al-Bukhari namanya Hadad bin Badad yang disebut dalam kitab Taurat.
1903.   Anak itu telah ditakdirkan kafir. Kecintaan orang tua kepadanya mendorong mereka kafir. Kalau anak itu tetap hidup niscaya orangtuanya 
kafir. Maka hendaklah seorang mukmin ridha terhadap takdir Allah. Karena takdir Allah untuk orang-orang beriman yang tidak ia sukai lebih baik 
baginya daripada takdir yang ia sukai. Ayat ini dalil bolehnya membunuh orang kafir yang dikhawatirkan menyebarkan kekafirannya. (Ibnu Katsir 
dan Ibnu Al-`Utsaimin)
1904.   Harta dan nasihat-nasihat orang tuanya. (Ibnu Katsir)
1905.   Dalil bahwa anak cucu orang orang shalih dijaga dan barakah ibadahnya meliputi mereka di dunia dan akhirat. Di akhirat ia memberi 
syafaat kepada anak-anak mereka dan meninggikan derajat mereka di tingkat surga yang tertinggi untuk menyejukkan pandangan matanya.
1906.   Khadhir menyandarkan masa baligh kepada Allah karena ia tidak menguasainya.
1907.   Umur 40 tahun menurut pendapat ulama. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1908.   Akan tetapi dari ilham. Dari sini ada yang berpendapat ia seorang nabi dan menurut kebanyakan ulama ia seorang wali. (Ibnu Katsir)
1909.   Dinamakan Dzul Qarnain karena ia memiliki kekuasaan  yang amat besar yang meliputi bumi timur dan barat berdasarkan sabda 
Rasulullah n tentang matahari yang terbit: ”Ia muncul di antara dua tanduk syaitan”, yaitu di antara barat dan timur bumi. (Ibnu Al-`Utsaimin). 
Ada dua orang bernama Dzul Qarnain dalam Al-Qur`an. Yang pertama hidup pada jaman Ibrahim, pembantu Khadhir dan thawaf di ka`bah 
bersamanya ketika baru membangunnya. Kedua bernama Iskandar bin Failais Al-Maqdaruni Al-Yunani dan mempunyai menteri bernama 
Aristhoteles seorang ahli filasafat yang mashur. Ia hidup 300 tahun sebelum Isa. Dialah yang menulis sejarah kerajaan dan agama Rumawi. 
Dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah DzulQarnain yang pertama. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, 1058)
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Juz 16 18. Al-Kahfi

84. Sesungguhnya Kami telah memberi kerajaan yang besar dan 
kuat kepadanya di bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya 
jalan (untuk mencapai) segala sesuatu yang ia butuhkan (dalam 
menguatkan kerajaannya),1910

85. maka dia pun menempuh jalan yang ia maksudkan.
86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam 

matahari,1911 dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang 
berlumpur hitam panas,1912 dan dia mendapati di situ segolongan 
umat. Kami berkata: “Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa 
atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka”.1913

87. Dzulqarnain berkata: «Adapun orang yang terus 
dalam kekafiran dan kesyirikannya, maka kami kelak akan 
mengadzabnya1914, kemudian dia dikembalikan kepada 
Rabbnya, lalu Allah mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada 
taranya.1915

88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih,1916 
maka baginya pahala yang terbaik (surga) sebagai balasan, dan 
akan kami mengatakan kepadanya perkataan yang mudah”.1917

89. Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).
90. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbit matahari 
(sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan 
umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang 
melindunginya dari (cahaya) matahari itu,1918

91. demikianlah hakikatnya. Sesungguhnya Kami mengetahui 
segala apa yang ada padanya.1919

92. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi dari 
bumi bagian timur).1920

93. Hingga ketika dia telah sampai di antara dua buah 
gunung,1921 dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu 
kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.1922

94. Mereka berkata1923: “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya 
Ya`juj dan Ma`juj itu orang-orang yang membuat kerusakan1924 
di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu 
pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara 
kami dan mereka?”
95. (Dengan penuh hormat dan adab agama) Dzulqarnain 
menjawab: «Kerajaan yang besar yang telah dikuasakan oleh 
Rabbku kepadaku adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan 
kekuatan (manusia dan alat-alat)1925, agar aku membuatkan 
dinding antara kamu dan mereka,
96. berilah aku potongan-potongan besi». Hingga apabila 
besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, 
berkatalah Dzulqarnain: «Tiupkanlah api itu di atas besi (dengan 
alat-alat)». Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti 
api, dia pun berkata: «Berilah aku tembaga (yang mendidih) 
agar kutuangkan ke atas besi panas itu».
97. Maka mereka tidak bisa mendaki dan melobanginya.1926
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1910.   Allah mempermudah baginya sarana-sarana untuk membuka daerah dan negeri-negeri baru, mengalahkan musuh, menundukkan raja-raja dan kesyirikan. (Ibnu 
Katsir)
1911.   Yakni sampai ke bumi yang paling barat. Adapun sampai ke barat matahari maka tidak mungkin dan kisah yang menyebutkan Dzulqarnain berjalan di bumi 
beberapa lama sementara matahari berjalan di belakangnya juga sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan khurafat.
1912.   Menurut pandangannya. Terkadang tanah itu sangat panas karena sangat dekat matahari dan karena air bila lama di tanah maka ia akan menghitam. Itulah 
pandangannya, jika tidak maka matahari lebih besar daripada bumi dan laut yang berlumpur bitam itu dan matahari mengelilingi bumi. Tidak mengapa seseorang 
menceritakan sesuatu sesuai dengan penglihatannya. (Ibnu Katsir dan Ibnu Al-`Utsaimin)
1913.   Allah meneguhkan kedudukannya dan menguasakannya terhadap mereka serta memberikan pilihan apakah membunuh atau menawan mereka, atau 
membebaskan dengan meminta tebusan. Dari ucapannya terlihat keadilan, keimanan dan kecerdikannya. (lihat ayat selanjutnya)
1914.   Siksaan bersifat hukuman tergantung dengan keputusan hakim apakah dengan dibunuh atau selainnya. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1915.   Adzab yang tidak disukainya. Adapun bagi Allah maka siksaan itu adil. Adzab tidak mensucikan orang kafir beda dengan orang beriman adzab dapat 
mensucikannya. Sehingga orang-orang kafir disiksa di dunia dan akhirat. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1916.   Orang yang mengikutiku dan seruanku yaitu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya maka..
1917.   Menjanjikan kepada orang yang kafir dan orang beriman dengan dua perkara siksa di dunia dan akhirat, dan menjanjikan kepada orang beriman dengan janji 
surga dan perlakuan yang mudah. Perbedaannya jelas, surga adalah tujuan utama orang beriman dan lebih afdhal daripada perkataan yang mudah maka memulai 
dengan janji surga. Bagi orang kafir dijanjikan siksa dunia terlebih dahulu dan lebih mudah baginya maka ia memulai janji dengannya. Sedangkan siksa akhirat 
kebanyakan orang kafir tidak beriman. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1918.   Setiap kali ia melewati suatu kaum, ia mengalahkan dan menguasainya dan menyeru mereka ke jalan Allah. Jika mereka menolak maka ia menyiksa, merampas 
harta dan menjadikan mereka tentara untuk memerangi umat-umat kafir di seluruh dunia. Umat yang ia jumpai terletak di bumi paling timur dan tidak memiliki rumah, 
pelindung dan pakaian yang menghalangi badan dari terik matahari.
1919.   Allah menetahui seluruh keadaannya, keadaan tentaranya dan sarana-sarana kerajaannya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah walaupun rakyatnya 
berpencar-pencar di seluruh penjuru bumi. (Ibnu Katsir dan Ibnu Al-`Utsaimin)
1920.   Dan sampai pada yang ia maksudkan. (Ibnu Katsir)
1921.   Dua gunung di Armenia dan Azerbayyan. Ya`juj dan Ma`juj keluar darinya menuju negeri Turki lalu hidup merusak di bumi. Mereka adalah satu kabilah dari anak 
keturunan Adam, manusia biasa sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahihain. Bukan juga orang-orang Rusia, tidak seperti yang digambarkan ahli cerita bahwa 
mereka sangat pendek atau sangat tinggi. Akan tetapi mereka hidup di lingkungan yang berbeda dengan manusia lainnya sehingga memiliki karakter yang berbeda 
dengan manusia lain sebagaimana karakter orang-orang barat berbeda dengan karakter orang-orang Asia Tengah. (Ibnu Katsir, Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi dan Ibnu 
Al-`Utsaimin)
1922.   Dan manusia tidak mengerti bahasa mereka karena keterasingan mereka dari manusia.
1923.   Mengapa mereka berkata kepada Dzulqarnain padahal dikatakan mereka tidak memahami bahasa atau manusia tidak memahami bahasa mereka? Telah 
diketahui bahwa Dzulqarnain diberi kerajaan yang sangat luas yang memiliki banyak penerjemah yang dapat menerjemahkan bahasa bangsa lain atau bahasanya 
kepada bahasa lain atau Allah memberikan ilham kepadanya mengetahui bahasa kaum yang ia kuasai. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1924.   Berupa pembunuhan, perampokan, kesyirikan dan kerusakan lain yang mana mereka membutuhkan perlindungan dari Ya`juj dan Ma`juj. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1925.   Bukan harta, karena ia memiliki harta yang sangat banyak.
1926.   Dinding itu licin dan sangat kuat. Hal ini menunjukkan kekayaan dan besarnya kerajaannya. (Ibnu Al-`Utsaimin)
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98. Setelah membangun Dzulqarnain berkata: « Dinding ini 
adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku1927 
sudah datang Dia akan menjadikannya hancur luluh rata 
dengan tanah; dan janji Rabbku itu adalah benar”.
99. Setelah mereka keluar Kami biarkan manusia 
bercampur aduk antara satu dengan yang lain1928 pada hari 
hancurnya dinding, kemudian ditiup lagi sangkakala,1929 
lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya (untuk dihitung 
amalnya).
100. Dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu 
kepada orang-orang kafir dengan jelas.1930

101. Yaitu orang-orang yang matanya tidak 
memperhatikan ayat-ayat-Ku, dan adalah mereka tidak 
sanggup/mau mendengar.
102. Maka apakah orang-orang kafir menyangka 
bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-
Ku1931 menjadi sesembahan selain Aku akan ditolong? 
Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam 
tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
103. Katakanlah (hai Muhammad kepada umatmu): 
«Maukah akan Kami beritahukan kepadamu tentang 
orang-orang yang paling merugi amalannya?»1932

104. Yaitu orang-orang yang amalannya sia-sia1933 
dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka 
bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.1934

105. Mereka itu orang-orang yang menentang 
terhadap ayat-ayat (syar`iyah) Rabb mereka dan (kufur 
terhadap) perjumpaan dengan-Nya (pada hari kiamat). 
Maka batillah amalan-amalan1935 mereka, dan Kami tidak 
mengadakan suatu penilaian1936 bagi (amalan) mereka 
pada hari kiamat.
106. Demikianlah balasan mereka itu neraka 
Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan 
mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku 
sebagai olok-olok.
107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih,1937 bagi mereka adalah surga Firdaus1938 
menjadi tempat tinggal.
108. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin 
berpindah darinya.1939

109. Katakanlah: «Kalau sekiranya lautan menjadi 
tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat dan ayat-ayat 
Rabbku1940, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 

(ditulis) kalimat-kalimat dan ayat-ayat Rabbku, meskipun 
Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.1941

110. Katakanlah: «Sesungguhnya aku ini hanya 
seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan 
kepadaku1942: “Bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah 
Ilah Yang Satu”. Barangsiapa mengharap perjumpaan 
dengan Rabbnya maka haruslah ia mengerjakan amal yang 
shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun 
dalam beribadah1943 kepada Rabbnya “.1944 
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1927.   Dinding ini akan hancur di akhir jaman ketika Ya`juj dan Ma`juj yang berjumlah sangat banyak bagaikan belalang keluar dari tempat mereka, merusak 
di muka bumi sampai nabi Isa mengepung mereka di gunung Thur dan membinasakan mereka dalam satu malam saja. Kemudian Allah mengirimkan angin 
yang meniupkan bangkai mereka yang sangat busuk baunya ke seluruh penjuru tempat ke laut atau burung-burung yang memakan bangkai mereka. Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1928.   Dan Ya`juj dan Ma`juj membuat kerusakan. (Ibnu Katsir)
1929.   Inilah awal kiamat. Sangkakala adalah sebuat terompet terbuat dari tulang yang ditiup Malaikat Israfil. (Ibnu Katsir). Semua makhluk, manusia, jin, 
malaikat dan hewan-hewan dikumpulkan. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1930.   Agar mereka lebih merasakan adzab neraka. (Ibnu Katsir)
1931.   mereka adalah rasul, malaikat, kubur, matahari, bulan, bintang dan tumbuhan yang disembah selain Allah. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1932.   Semua orang yang menyembah Allah tanpa dasar dalil syar`i. Mereka menyangka benar dan diterima padahal salah dan tertolak. (Ibnu Katsir)
1933.   Yaitu amalan-amalan batil yang tidak di atas syariat. (Ibnu Katsir)
1934.   Mereka menyangka amalannya diterima dan diridhai. (Ibnu Katsir)
1935.   Yakni amalan mereka gugur kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi bila mereka taubat dan masuk Islam maka amal-amal kebaikan 
mereka kembali seperti semula. (Ibnu Al-`Utsaimin)
1936.   Menunjukkan mereka hina di sisi Allah dan pendapat yang kuat amal ditimbang sebagaimana disebutkan dalam shahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah 
dari Rasulullah n bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan satu orang kafir yang sangat gemuk namun tidak sebanding dengan satu timbangan 
nyamuk. (Ibnu Katsir)
1937.   Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, rasul-Nya dan membenarkan para rasul. Amal shalih adalah amal yang ikhlas dan 
mencocoki syariat Rasulullah n. (Ibnu Katsir dan Ibnu Al-`Utsaimin)
1938.   Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi dan paling tengah, sungai-sungai surga keluar darinya. Kita diperintahkan meminta surga Firdaus. (HR. 
Al-Bukhari, Ibnu Katsir)
1939.   Menunjukkan kecintaan dan kesukaan mereka terhadap surga Firdaus. Terkadang orang menyangka kalau tinggal di dalamnya akan bosan, maka 
Allah mengabarkan bahwa mereka tinggal di dalamnya kekal dan tidak ada keinginan pindah darinya.(Ibnu Katsir)
1940.   Menunjukkan adanya kalamullah. Kalamullah ada dua: syar`iyah dan kauniyah. Syar`iyah berupa wahyu dan kauniyah berupa takdir-Nya. (Ibnu 
Al-`Utsaimin)
1941.   Artinya kalimat Allah tidak akan habis walaupun ditulis dengan tinta yang amat banyak yang semisal air laut atau ditambah yang berlipat-lipat 
darinya. (Ibnu Katsir)
1942.   Beliau seorang manusia biasa yang tidak boleh disembah dan diangkat pada kedudukan ilah akan tetapi diberi wahyu yang membedakan dengan 
orang lain dan harus ditaati perintah dan dijauhi larangnnya. Inilah kandungan makan syahadat Muhammad Rasulullah. (Fathul Majid, Abdur Rahman Alusy 
Syaikh)
1943.   Hal ini menunjukkan Allah zat yang pantas diibadahi dan tidak disekutukan dalam ibadah kepada-Nya misalnya dengan riya`. (Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 563 dan Ibnu Al-`Utsaimin)
1944.   Inilah amalan yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah semata. Ada dua rukun diterimanya amal : ikhlas untuk Allah dan benar di atas syariat 
Rasulullah n
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
dan Penyayang.
1. Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad.

2. Yang akan dibacakan ini adalah dzikrullah dan 
rahmat Rabbmu kepada hamba-Nya, Zakariya.1945

3. Yaitu tatkala ia berdo`a kepada Rabbnya dengan 
suara yang pelan.
4. Ia berkata: “Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku 
telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan 
aku belum pernah kecewa1946 dalam berdo`a kepada-
Mu, ya Rabbku.
5. Dan aku khawatir terhadap mawaliku1947 
sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang 
mandul, maka anugerahilah aku seorang putera dari 
sisi-Mu,1948

6. yang akan mewarisiku dan mewarisi kenabian dan 
ilmu1949 sebahagian keluarga Ya`qub; dan jadikanlah 
ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai”.1950

7. (Allah mengabulkan doanya lalu Allah melalui 
malaikat berfirman): “Hai Zakariya, sesungguhnya 
Kami memberi kabar gembira kepadamu akan 
(lahirnya) seorang anak yang bernama Yahya, yang 
sebelumnya Kami belum pernah memberi nama orang 
yang serupa dengan namanya”.1951

8. Zakariya berkata: “Ya Rabbku, bagaimana akan 
ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang 
yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah 
mencapai umur yang sangat tua”.1952

9. Allah, (melalui malaikat), berfirman: “Demikianlah. 
Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya 
telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu 
(di waktu itu) belum ada sama sekali”.
10. Zakariya berkata: “Ya Rabbku, berilah aku 
suatu tanda”.1953 Allah (melalui malaikat) berfirman: 
“Tandanya ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-
cakap dengan manusia selama tiga malam1954, padahal 
kamu sehat”.1955

11. Maka ia keluar dari mihrab1956 menuju kaumnya, 
lalu ia memberi isyarat dengan cepat kaumnya; 
hendaklah bertasbihlah kamu di waktu pagi dan 
petang.1957
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1945.   Ia adalah seorang nabi besar dari nabi Bani Israil dan pekerjaannya adalah tukang kayu.
1946.   Yakni doa sebelumnya selalu dikabulkan Allah. (Ibnu Katsir)
Ia berdoa di tempat Maryam mendapatkan rizki. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1947.   Maksudnya aku khawatir sepeninggalku akan kerabatku dan anak-anak pamanku menyia-nyiakan agama, tidak menegakkannya dengan 
sebenar-benarnya, maka berilah aku rizki seorang anak yang dapat menegakkan agama. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1948.   Disunnahkan menampakkan ketakutan, kekhusyu`an dan kelemahan ketika berdoa. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1949.   Bukan harta, karena kenabian adalah kedudukan yang paling tinggi, Zakaria seorang tukang kayu yang miskin dan para nabi tidak 
mewarisi dan mewariskan harta sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahihain. (Ibnu Katsir)
1950.   Diridhai di sisi-Mu, Engkau cintai dan Engkau memberikan kecintaan di hati manusia pada agama dan akhlaknya. (Ibnu Katsir dan 
Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1951.   Jadi yang memberi nama Yahya adalah Allah langsung yang menunjukkan kemuliaannya. Dikatakan belum pernah ada orang yang 
bernama Yahya, bukan orang yang semisal Yahya dalam hal kemuliaan dan kehormatannya karena nabi-nabi sebelumnya seperti Ibrahim lebih 
mulia (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi) dan perkataan yang menyebutkan tidak mencipta orang yang serupa dengan Yahya sebelumnya kami 
tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian – penerj.
1952.   Pertanyaannya adalah pertanyaan minta berita dan tanda. Karena ia tidak tahu apakah Allah akan mendatangkan seorang anak dari 
istrinya yang mandul dengan jalan mukjizat, atau Ia memerintahkannya kawin lagi dengan seorang wanita muda atau Ia akan mengembalikannya 
kepada usia muda? (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1953.   Tanda atas adanya apa yang Engkau janjikan agar hatiku tenang. (Ibnu Katsir)
1954.   Dalam ayat lainnya diungkapkan dengan “Tiga hari” (Ali-Imran:41), akan tetapi yang dimaksudkan satu yaitu tiga hari tiga malam (Taisir 
Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 565).
1955.   Yaitu lidahnya terikat tidak bisa bicara dengan kaumnya bukan karena bisu dan penyakit lainnya. Ia bicara dengan isyarat sebagai suatu 
mu`jizat. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1956.   Mihrab adalah tempat atau majlis yang tertinggi dan paling depan. Dahulu manusia membuat mihrab di majlis-majlis mereka di tanah 
yang tinggi. Semua imam yang empat menyatakan haram menjadikan mihrab di dalam masjid. Pendapat yang kuat ialah boleh shalat di atas 
mihrab/tempat yang tinggi kalau bertujuan mengajari shalat makmum, namun bila tidak ada tujuan mengajarinya maka haram. (Kesimpulan dari 
kitab Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1957.   Bertasbih selama tiga hari tiga malam untuk lebih bersyukur atas karunia Allah.

e            19. SURAT MARYAM            a
JUZ 16

d          Makkiah 98 ayat          c
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Juz 1619. Maryam
12. (Kami katakan): ”Hai Yahya, pelajarilah Al-
Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.1958 Dan 
Kami berikan kepadanya hikmah: (pemahaman, ilmu, 
kesungguhan dan menerima kebaikan) selagi ia masih 
kanak-kanak,
13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi 
Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang 
yang bertakwa,
14. banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan 
bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
15. (Kemudian Allah memberikan janji keselamatan 
pada tiga keadaan): Keselamatan atas dirinya pada 
hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal dan pada 
hari ia dibangkitkan hidup kembali.1959

Kisah Maryam1960

16. Ceritakanlah (kisah) Maryam1961 di dalam Al-
Qur`an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya 
ke suatu tempat di sebelah timur (Baitul Maqdis).
17. Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) 
dari manusia; lalu Kami mengutus Jibril kepadanya, 
maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) 
manusia yang sempurna.
18. Maryam (takut, menyangka orang yang 
dihadapannya akan berbuat jahat dan) berkata: 
“Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Rabb 
Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang takut 
kepada-Nya”.1962

19. Jibril berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah 
seorang utusan Allah, untuk memberimu seorang 
anak laki-laki yang suci (dari dosa dan banyak 
barakahnya)”.
20. Maryam (heran dan) berkata: “Bagaimana akan 
ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tak ada 
seorang pun yang pernah menyentuhku dan aku 
bukan seorang pezina?”1963

21. Jibril menjawab: Demikianlah, Rabbmu berfirman: 
“Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat 
Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia (akan 
kekuasaan-Ku) dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal 
itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.
22. (Maryam ridha terhadap keputusan Allah). Lalu 
Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri 

dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
23. Gerakan janinnya begitu keras, ia merasa sakit 
akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada 
pangkal pohon kurma, ia berkata: “Aduhai, alangkah 
baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu 
yang tidak dicipta dan dilupakan”.1964

24. Maka anaknya, Isa1965 menyerunya dari tempat 
yang rendah: “Janganlah ibunda bersedih hati, 
sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai 
di bawahmu”.
25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma1966 itu ke 
arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah 
kurma yang masak kepadamu.
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1958.   Dengan sungguh-sungguh yaitu memahami dengan benar, mengamalkan, meyakini, menghalalkan apa yang dihalalkan dan 
mengharamkan apa yang diharamkan, beradab dengannya, mengambil nasihatnya dan sebagainya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1959.   Dikhususkan pada tiga keadaan karena itulah keadaan yang paling menakutkan. (Ibnu Katsir)
1960.   Kisah kelahiran Yahya dan Isa sangat dekat maknanya sehingga disebutkan bergandengan dan untuk menunjukkan kepada manusia 
akan kekuasaan Allah. (Ibnu Katsir)
1961.   Maryam bintu Imran termasuk anak cucu nabi Dawud, wanita suci tinggal dalam keluarga nabi Bani Israil dalam peliharaan nabi besar 
Zakariya, ibunya bernadzar agar ia menajadi pembantu Baitul Maqdis. Ia termasuk salah seorang wanita ahli ibadah yang terkenal. (Ibnu 
Katsir)
1962.   Disyariatkan mengingatkan seseorang dengan perkara yang paling mudah dahulu. (Ibnu Katsir)
1963.   Pertanyaan ini bersifat minta penjelasan. Menyentuh baik menyentuh dengan nikah atau di luar nikah. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1964.   Karena takut difitnah zina Maryam berangan-angan mati. Karena itu boleh berangan-angan mati jika takut fitnah terhadap agama 
seseorang yang ia tidak mampu menanggungnya. (Ibnu Katsir)
Disebutkan dalam ayat lain bahwa Maryam hamil adalah tiuapan ruh melalui lubang bajunya bagian atas kemudian mengalir ke dalam 
kemaluannya. (Lihat surat At-Tahrim: 12, Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1965.   Demikian pendapat yang kuat, yang berkata adalah Isa. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1966.   Sebelumnya pernah berbuah. Demikianlah, sungai dan anaknya yang bisa bicara waktu bayi merupakan kejadian luar biasa yang 
menenangkan hatinya.
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26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah.1967 Jika ibunda 
melihat seorang manusia, maka isyaratkan1968: “Sesungguhnya 
aku telah bernazar berpuasa1969 untuk Allah Yang Maha Pemurah, 
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun 
pada hari ini”.
27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. (Ketika mereka melihat Maryam, mereka 

kaget lalu) mereka berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya kamu 
telah melakukan sesuatu yang amat mungkar (zina).
28. Hai saudara perempuan Harun,1970 ayahmu sekali-kali 
bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah 
seorang pezina, mengapa kamu mengerjakan perbuatan jelek?”
29. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 
“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih 
dalam ayunan?”
30. Isa berkata: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia 
memberiku Al-Kitab (Injil), Dia menjadikan aku seorang 
nabi.1971

31. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati1972 di mana saja 
aku berada, Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat 
dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
32. Berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku 
seorang yang sombong1973 lagi celaka.
33. Semoga keselamatan1974 dilimpahkan kepadaku, pada 
hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku 
dibangkitkan hidup kembali”.
34. Kisah Isa bin Maryam, adalah perkataan Allah yang benar, 
yang mereka, orang-orang kafir saling meragukan (tentang 
kebenarannya).
35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia 
dari apa yang mereka katakan. Apabila Dia telah menetapkan 
sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka 
jadilah ia.
36. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, maka 
sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang 
lurus.1975

37. Maka banyak golongan yang berselisihlah tentang diri 
Isa.1976 (Kemudian Allah mengancam keras orang yang 
mengadakan kedustaan terhadap Allah): Maka kecelakaanlah 
bagi orang-orang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari 
yang besar (hari kiamat).1977

38. Alangkah terangnya pendengaran dan tajamnya penglihatan 
orang-orang kafir1978 ketika mereka datang kepada Kami pada 
hari kiamat. Tetapi orang-orang yang zhalim pada hari ini (di 
dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.1979
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1967.   Yakni minum dari air sungai yang tiba-tiba mengalir. Dari ayat ini diambil kesimpulan wajibnya berusaha yang tentunya tidak bertentangan 
dengan tawakkal. Sebagian ulama mengatakan, tidak ada makanan yang lebih baik bagi wanita yang baru melahirkan kecuali kurma basah atau 
kurma kering. Seandainya ada makanan yang lebih afdhal darinya tentu Allah memberinya makanan yang lainnya. (Ibnu Katsir dan Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi)
1968.   Isyarat dapat mewakili/menduduki posisi ucapan jika menunjukkan makna yang terang yang tidak diragukan maknanya dan selama bukan 
menjadi kekhususan lafadz penting dari syariat seperti sumpah li`an (sumpah untuk tidak mencampuri istri), karena Allah telah menentukannya 
dengan lafadz khusus… (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1969.   Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa diam yang diperbolehkan dalam syariat sebelum kita. Sedangkan dalam syariat Muhammad 
n dilarang nadzar puasa diam dan tidak boleh dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Al-Bukhari. (Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
1970.   Maksudnya orang yang mirip ibadahnya dengan Harun bukan saudara sekandung nabi Harun karena masa antara Maryan dan Harun 
sangat jauh. Di jaman dahulu orang biasa menamakan anak-anak dengan nama para nabi. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi).
1971.   Pertama kali Isa mensucikan Rabbnya dari sifat beranak, kemudian menasabkan diri sebagai hamba-Nya dan membebaskan ibunya dari 
tuduhan zina. (Ibnu Katsir)
1972.   Diberkahi dan bermanfaat agama dan dakwahnya. (Tafsir Al-Qurthubi)
1973.   Yakni tidak menjadikanku menyombongkan diri dari ibadah dan ketaatan. Sufyan Ats-Tsaury berkata: ”Jabbar adalah orang yang 
membunuh karena marah”. Sebagian salaf mengatakan, tiap anak durhaka pasti sombong lalu celaka. Ayat ini menunjukkan adanya takdir 
Allah, bantahan atas Qodariah. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1974.   Keselamatan dari Allah, selamat dari kejahatan syaitan dan siksaan neraka. Ayat ini menunjukkan ia seorang hamba, makhluk, hidup, 
mati akan tetapi keselamatan pada tiga kondisi inilah (hari kelahiran, kematian dan dibangkitkan dari kubur) yang sangat sulit bagi hamba-hamba 
Allah. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 569)
1975.   Agama yang aku bawa adalah lurus, barangsiapa mengikutinya maka mendapat hidayah dan siapa yang menyelisihinya maka sesat. 
(Ibnu Katsir)
1976.   Setelah datang keterangan, banyak golongan yang berselisih tentang Isa. Kebanyakan golongan Yahudi mengatakan ia anak zina dan 
ucapannya adalah sihir, golongan kedua mengatakan Allah yang bicara bukan Isa, golongan ketiga mengatakan Isa anak Allah, golongan 
keempat mengatakan Isa ketiga dari ilah yang tiga dan golongan kelima mengatakan Isa hamba dan rasulullah, inilah golongan yang benar. 
(Ibnu Katsir)
1977.   Akan tetapi Allah membiarkan mereka sementara, kemudian bila datang waktunya mereka disiksa dengan siksaan amat keras. (Ibnu 
Katsir)
1978.   Orang-orang kafir pada hari kiamat melihat kebenaran. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan setelah melihat siksa Allah pada hari 
kiamat tidak ada manfaatnya sama sekali. (Ibnu Katsir)
1979.   Mereka tidak mendengar, melihat dan berakal. Mereka diajak kepada hidayah tetapi tidak mengikutinya, maka pada hari kiamat mereka 
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39. Dan berilah mereka peringatan dengan keras tentang 
hari al hasrah (penyesalan)1980, (yaitu) ketika segala 
perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan 
tidak beriman.
40. Sesungguhnya Kami mewarisi1981 bumi dan semua 
orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah 
mereka dikembalikan.

Kisah Ibrahim
41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam 
Al-Kitab (Al-Qur`an) ini (kepada orang-orang yang 
menyembah berhala).1982 Sesungguhnya ia adalah seorang 
yang sangat jujur1983 lagi seorang Nabi.
42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: “Wahai 
ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak 
mendengar, tidak melihat dan tidak dapat memberi manfaat 
kepadamu dan menolak madharat darimu sedikit pun?
43. Wahai ayahku, sesungguhnya sebagian ilmu 
(wahyu)1984 yang tidak datang kepadamu telah datang 
kepadaku, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan 
jalan yang lurus1985 kepadamu.
44. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah 
syaitan.1986 Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada 
Allah Yang Maha Pemurah.
45. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir ayah 
akan ditimpa adzab dari Rabb Yang Maha Pemurah atas 
kesyirikan dan penyimpangan dari perintahku, maka ayah 
menjadi kawan dekat1987 bagi syaitan”.
46. Ayahnya menjawab (seruan Ibrahim): “Bencikah 
kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak 
berhenti dari mencela sesembahan-sesembahanku, niscaya 
kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang 
lama”.
47.  (Dengan penuh kesabaran) Ibrahim menjawab 
(kemarahan ayahnya): “Semoga keselamatan dilimpahkan 
kepada ayah,1988 aku akan meminta ampunan1989 
kepada Rabbku bagi ayah. Sesungguhnya Dia sangat baik 
kepadaku.1990

48. Aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang 
kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada 
Rabbku, pasti aku tidak akan gagal dengan berdoa kepada-
Nya “.1991

49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari 

mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, 
Kami anugerahkan kepadanya Ishaq1992 dan Ya`qub. Dan 
masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.
50. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari 
rahmat1993 Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang 
baik lagi tinggi.1994

Kisah Musa
51. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada 
mereka), kisah Musa di dalam Al-Kitab (Al-Qur`an) ini. 
Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang 
rasul dan nabi.1995
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1980.   Nama lain hari kiamat, hari penyesalan yang sangat. (Ibnu Katsir)
1981.   Yakni Allah mematikan seluruh makhluk yang berada di bumi, tinggal Allah karena ia hidup tidak mati. Kemudian mereka dikembalikan 
kepada-Nya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1982.   Yang mana mereka mengaku mengikuti millah Ibrahim dan termasuk anak cucunya. (Ibnu Katsir)
1983.   Ia jujur dalam muamalahnya kepada Allah. Di antara kejujurannya pada muamalahnya kepada Allah ialah: selalu memenuhi janji, tidak 
takut dilemparkan ke dalam api, bersedia menyembelih anaknya dan berpisah dengan istrinya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1984.   Dan ilham ketika ia masih kecil. (lihat Al-Anbiya: 51, Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1985.   Jalan yang menyampaikan pada cita-cita dan keberhasilan. (Ibnu Katsir)
1986.   Yakni janganlah kamu mentaati perintahnya untuk menyembah syaitan, ia menyeru manusia untuk menyembah syaitan.
1987.   Tidak ada penolongmu kecuali Iblis padahal tidak sesuatu/seorang pun yang dapat menguasai segala urusan kecuali Allah.
1988.   Engkau tidak mendapatkan gangguan dariku. (Ibnu Katsir)
1989.   Dan hidayah. (Ibnu Katsir)
1990.   Mengabulkan doaku. Ibrahim memintakan ampunan dalam waktu yang amat panjang, setelah hijrah ke Syam, membangun Ka`bah dan 
kelahiran Ismail. Pada awal Islam kaum muslimin disyariatkan memintakan ampunan untuk orang tua mereka yang kafir. Setelah turun ayat yang 
melarang memintakan ampunan kepada orang tua yang mati dalam kekafiran maka mereka berhenti. (Ibnu Katsir)
1991.   Dengan doa itu Ibrahim berharap Allah memberikan anak dan istri yang dapat menguatkan hati dan menemaninya ketika mengasingkan 
diri dari kaumnya dan berhala-berhala mereka. Sehingga ia berkata …(ayat) (Tafsir Al-Qurthubi)
1992.   Ishaq adalah ayah Ya`qub, (Al-Baqaraah: 133) dan Yusuf anak Ya`qub (dalam Shahihain) (Ibnu Katsir).
1993.   Termasuk rahmat Allah kepada mereka adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal shalih dan anak cucu yang banyak dan menjadi 
nabi. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 571)
1994.   Terbukti seluruh agama memuji mereka semuanya. (Ibnu Katsir)
1995.   Naisabury berkata: Rasul adalah orang yang diberi kitab dan diperintahkan menyampaikannya. Nabi adalah orang yang menyampaikan 
wahyu dari Allah dan tidak mempunyai kitab. (Fathul Qadir, 1080)
Musa termasuk orang yang masuk dalam 5 besar rasul: Ibrahim, Musa, Nuh, Isa dan Muhammad. (Ibnu Katsir)
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52. Kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung1996 Thur 
dan Kami mendekatkannya untuk mengajak bicara dengannya 
dengan suara pelan.1997

53. Kami menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, 
yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi.1998

Kisah Ismail
54. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah 
Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur`an. Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang benar janjinya,1999 dan dia adalah seorang 
rasul dan nabi.2000

55. Dan ia menyuruh ahlinya2001 untuk shalat dan menunaikan 
zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabbnya.2002

Kisah Idris
56. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) 
Idris (yang tersebut) di dalam Al-Qur`an. Sesungguhnya ia adalah 
seorang yang sangat membenarkan2003 dan seorang nabi.
57. Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi.2004

58. Mereka2005 adalah orang-orang yang telah diberi ni`mat 
oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam2006, dan dari 
orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh2007, dan dari 
keturunan Ibrahim2008 dan Israil2009, dan dari orang-orang 
yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih.2010 Apabila 
dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, 
maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.2011

59. Maka sesudah mereka datanglah generasi-generasi 
jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa 
nafsunya, maka mereka kelak akan menemui adzab yang pedih 
dan kejelekan yang besar (pada hari kiamat).2012

60. Kecuali orang yang bertaubat,2013 beriman dan beramal 
shalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya 
(dirugikan) sedikit pun.
61. Yaitu surga `And yang telah dijanjikan oleh Rabb Yang 
Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekali pun (surga 
itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah ini pasti akan 
didatangi mereka.
62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di 
dalamnya, kecuali ucapan salam.2014 Bagi mereka rizkinya tiap-
tiap (semisal waktu) pagi dan petang di surga itu.2015

63. Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-
hamba Kami yang selalu bertakwa.2016

64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah 
Rabbmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan 
kita (perkara akan datang), apa-apa yang ada di belakang kita 
(perkara yang telah lewat) dan apa-apa yang ada di antara 
keduanya, dan tidaklah Rabbmu membiarkanmu.2017
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1996.   Yakni gunung di sebelah kanan Musa karena gunung tidak ada samping kanan dan kirinya. Kejadian ini ketika ia mencari api sepulang dari Madain 
menuju Mesir (setelah menyelesaikan perjanjian dengan mertuanya) kemudian ia menemukan api di sebelah kanannya di tepi lembah. (Ibnu Katsir dan 
Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
1997.   Ayat ini menetapkan sifat kalam bagi Allah yang mana sifat ini tidak diakui oleh golongan Mu `tazilah, Jahmiyah, (Asy`ariah - penerj) dan yang 
sependapat dengan mereka. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 571)
1998.   Termausk keutamaan Musa dan kebaikan serta nasihatnya kepada Harun karena ia pernah berdoa minta agar Harun bergabung bersamanya atau 
menjadikannya seorang rasul. (lihat Al-Qashash: 34, Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 571)
1999.   Ia adalah anak Ibrahim dan bapak bangsa Hijaz sebaik-sebaik bangsa Arab yang darinya terlahir nabi yang paling afdhal. Ia selalu menepati janjinya 
sehingga ketika ia akan disembelih ayahnya tunduk dan patuh. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 572)
2000.   Ia seorang nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa beliau lebih utama daripada Ishaq. (Ibnu Katsir)
2001.   Yakni istri, anak, umat dan keluarganya sebagaimana Allah perintahkan: ”Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” Ini juga pujian yang baik 
kepada Ismail yang mana ia sabar di dalam melaksanakan ketaatan dan memerintahkannya kepada keluarganya. (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2002.   Diridhai Allah karena kesungguhannya dalam ketaatan dan apa yang Allah ridhai, Allah meridhainya dan menjadikannya termasuk waliullah yang 
dekat kepada-Nya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 576)
2003.   meliputi pembenaran yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, keyakinan yang kokoh dan amal shalih.
2004.   Surga, disebut-sebut namanya oleh manusia, ia berada di langit yang keempat sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Al-Bukhari. (Ibnu Katsir 
dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 576)
2005.   Semua nabi tersebut di atas dan di surat lainnya.
2006.   Idris.
2007.   Ibrahim
2008.   Ishaq, Ya`qub dan Ismail
2009.   Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa bin Maryam.
2010.   Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat hidayah dan kita diperintahkan mengikuti mereka.
2011.   Yaitu bila dibacakan kalamullah yang mengandung hujjah dan dalil mereka sujud, tunduk, tenang dengan memuji dan syukur atas kenikmatan yang 
mereka terima. Oleh karena itu ulama sepakat disyariatkan sujud ketika membaca ayat ini dalam rangka mengikuti para nabi. (Ibnu Katsir)
2012.   Jika mereka menyia-nyiakan shalat maka selain shalat lebih mereka remehkan karena shalat adalah tiang agama. Yang dimaksud menyia-nyiakan 
shalat adalah mengakhirkan dari waktunya, tidak melaksanakannya dengan berjama`ah, mengurangi syarat-syaratnya, menentang kewajibannya dan 
mengosongkan masjid dari shalat berjama`ah. Setiap generasi yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya masuk ke dalam celaan 
dan ancaman neraka. Yang dimaksud mengikuti syahwat adalah semua yang memalingkan dari mengingat Allah dan shalat. (Ibnu Katsir dan Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi)
2013.   Yakni kembali shalat dan tidak memperturutkan syahwat maka mereka memperoleh balasan yang baik di sisi Allah karena taubat menghapuskan 
dosa-dosa sebelumnya. (Ibnu Katsir)
Pendapat yang kuat mengatakan muslim yang meninggalkan shalat karena malas bukan karena menentang maka ia kafir kecil yang tidak keluar dari Islam. 
(Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2014.   Ucapan-ucapan yang selamat dari aib seperti dzikrullah, penghormatan, ucapan kebahagiaan, kabar gembira, percakapan yang baik, mendengar 
kalamullah, suara-suara dari anak-anak kecil, bidadari, malaikat dan lafadz-lafadz yang indah lainnya karena surga adalah negeri keselamatan… (Taisir 
Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 574)
2015.   Karena di dalam surga tidak ada malam dan siang akan tetapi penduduk surga mengetahui pergantian waktu dengan cahaya. (Ibnu Katsir)
2016.   Yaitu orang-orang yang selalu taat dalam keadaan suka dan duka, sempit dan lapang, menahan marah dan memaafkan manusia. (Ibnu Katsir)
2017.   Yakni Allah selalu memperhatikan Rasulullah n dan apabila wahyu terlambat turun maka janganlah Rasulullah n bersedih hati. Allah yang 
menghendaki demikian karena adanya hikmah di balik itu. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 574)
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65. Rabb (pencipta, pengatur dan yang menguasai) 
langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara 
keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh 
hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah 
kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan-
Nya?2018

66. Manusia keheranan tentang hari kebangkitan: 
“Betulkah apabila aku telah mati, aku sungguh-
sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?”
67. Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa 
sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, 
sedang ia tidak ada sama sekali?
68. Demi Rabbmu, sesungguhnya Kami akan 
membangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan 
(yang dahulu mereka sembah), kemudian Kami akan 
mendatangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan 
berlutut.
69. Kemudian Kami pasti akan menarik dari tiap-
tiap golongan siapa di antara mereka yang paling 
durhaka2019 kepada Rabb Yang Maha Pemurah.
70. Kemudian Kami sungguh lebih mengetahui 
orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam 
neraka.2020

71. Tidak ada seorang pun, (baik orang-orang beriman 
maupun orang-orang kafir), daripadamu, melainkan 
akan melewati neraka.2021 Hal itu bagi Rabbmu adalah 
suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-
orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang 
yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
73. Apabila dibacakan ayat-ayat Kami yang jelas 
maksudnya (kepada orang-orang kafir), niscaya 
orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang 
yang beriman: “Manakah di antara kedua golongan 
(kafir dan mukmin) yang lebih bagus tempat tinggalnya 
dan lebih indah tempat pertemuannya?”2022

74. (Allah membantah mereka) Berapa banyak umat 
dan generasi yang telah Kami binasakan sebelum 
mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah 
tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
75. Katakanlah (hai Muhammad, kepada orang-
orang musyrik yang mengaku di atas kebenaran dan 

menuduh kamu dalam kebatilan): “Siapa di antara 
kita yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah 
Rabbmu yang Maha Pemurah memperpanjang tempo 
baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa 
yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun 
kiamat dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka akan 
mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan 
lebih lemah penolong-penolongnya”.
76. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka 
yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal shalih 
itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik 
kesudahannya bagi pemiliknya.
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2018.   Yakni tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah dalam ketinggian, keagungan dan kesempurnaan-Nya. (Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
2019.   Allah akan menarik tiap-tiap kelompok kafir dan zhalim yang paling maksiat kepada Allah lalu ia memasukkan mereka ke dalam neraka.
2020.   Allah lebih mengetahui orang yang pantas di masukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya dan yang pantas dilipatgandakan 
siksaannya.
2021.   Demikian menurut pendapat yang paling kuat bahwa tiap orang akan melewati neraka. (Ibnu Katsir, Fathul Qadir dan Majmu` Al-Fatawa 
Ibnu Taimiyah)
2022.   Orang-orang kafir menganggap kalau harta, anak dan majlis lebih bagus dan banyak berarti mereka selamat dari neraka beda dengan 
orang-orang beriman yang miskin. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 575)
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77. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir 
kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: “Pasti aku 
akan diberi harta dan anak”.2023

78. (Allah mengingkarinya): Adakah ia melihat yang 
ghaib2024 atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb 
Yang Maha Pemurah?2025,
79. Sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia 
katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang 
adzab untuknya (di akhirat)2026,
80. dan Kami akan mengambil2027 apa yang ia 
katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan 
seorang diri.
81. Orang-orang musyrik menjadikan sembahan-

sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu 
menjadi penolong bagi mereka.
82. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-
sembahan) itu akan mengingkari peribadatan 
(pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka 
(sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi 
mereka.
83. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah 
mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang 
kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dan 
kesesatan dengan sungguh-sungguh?
84. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan 
siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami 
mengakhirkan siksaan atas mereka dengan perhitungan 
yang teliti (dan mereka pasti disiksa).
85. (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan 
orang-orang yang takwa kepada Rabb Yang Maha 
Pemurah sebagai perutusan yang terhormat,2028

86. dan Kami akan menghalau orang-orang yang 
durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.
87. Mereka (orang-orang kafir) tidak berhak 
mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan 
perjanjian2029 di sisi Rabb Yang Maha Pemurah.
88. Dan mereka2030 berkata: “Allah Yang Maha 
Pemurah mengambil (mempunyai) anak”.
89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu 
perkara yang sangat besar.
90. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan 
gunung-gunung runtuh karena mendengar ucapan 
itu.2031

91. Karena mereka menuduh bahwa Allah Yang 
Maha Pemurah mempunyai anak.
92. Dan tidak layak bagi Allah Yang Maha Pemurah 
mempunyai anak.
93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, 
kecuali akan datang kepada Allah Yang Maha Pemurah 
selaku seorang hamba.
94. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah dan 
menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.2032

95. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah 
pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.2033

('&%$#"!
3210/.-,+*)
=<;:987654
GFEDCBA@?>
PONMLKJIH
ZYXWVUTSRQ
fedcba`_^]\[
onmlkjihg
zyxwvutsrqp
}|{~ے¡¢£¤
¬«ª©¨§¦¥
¸¶μ´³²±°¯®
ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹
ÍÌËÊÉÈÇÆÅ
ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ

2023.   Apakah kamu tidak heran terhadap keadaan orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah akan mendapatkan harta banyak dan masuk 
surga pada hari kiamat? (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 576)
2024.   Apakah ia tahu keadaannya di akhirat?
2025.   Yang akan diberikan-Nya kepadanya? Misalnya ia mengucapkan kalimat laa ilaha illa Allah lalu mengharap pahala. (Ibnu Katsir dari Ibnu 
Abbas) 
2026.   disebbabkan ucapannya dan kekafirannya kepada Allah di dunia. (Ibnu Katsir) 
2027.   Allah akan mengambil harta dan anaknya serta apa yang punyai di dunia. Oleh karena itu Allah mengatakan,”….dan ia akan datang 
kepada kami seorang diri”. (Ibnu Katsir) 
2028.   Mereka datang menghadap Allah dengan menunggangi kendaraan dari cahaya (wufud). (Ibnu Katsir)
2029.   Yaitu mengucapkan laa ilaha illa Allah dan kosekuensinya berupa beribadah kepada Allah semata dan menyingkir/berlepas diri dari 
kesyirikan dan pelakunya atau masuk Islam secara keseluruhan. (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2030.   Mereka adalah Yahudi, Nasrani (At-Taubah: 30) dan Orang-orang Musyrik. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2031.   Karena kaget dan mengagungkan dan memuliakan Allah. Yang mereka sebut adalah makhluk yang mengesakan Allah dan menyatakan 
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang serupa dan sekufu bagi Allah bahkan segala sesuatu membutuhkan 
Allah. (Ibnu Katsir)
2032.   Allah telah mengetahui jumlah mereka sampai hari kiamat sebelum mereka dicipta, yang laki-laki, perempuan, besar dan kecil. (Ibnu 
Katsir)
2033.   Maka tidak ada penolong dan pelindung baginya kecuali Allah. Lalu Allah menghakimi dengan apa yang Dia kehendaki dengan adil tidak 
ada yang dizhalimi-Nya seberat atom pun. (Ibnu Katsir)
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Juz 1620. Thaha
96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan 
ke dalam hati orang-orang shalih rasa kasih sayang.2034

97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur`an 
itu dengan bahasamu (Arab), agar kamu dapat memberi 
kabar gembira dengan Al-Qur`an itu kepada orang-
orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan 
dengannya kepada kaum yang menyimpang dari kebenaran 
dan condong kepada kebatilan.
98. Dan berapa banyak Kami telah binasakan umat-umat 
yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-
rasul sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun 
dari mereka atau kamu mendengar suara mereka yang 
samar-samar?2035

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan 
Penyayang
1. Thaahaa.
2. Kami tidak menurunkan Al-Qur`an ini kepadamu agar 
kamu menjadi susah,2036

3. tetapi sebagai nasihat bagi orang yang takut (kepada 
Allah),2037

4. yaitu diturunkan dari (Allah) yang menciptakan bumi 
dan langit2038 yang tinggi.
5. (Yaitu) Allah Yang Maha Pemurah, Yang meninggi2039 
di atas `Arsy.
6. Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua 
yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua 
yang di bawah tanah.2040

7. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka 
sesungguhnya Dia mengetahui betikan hati dan apa yang 
lebih tersembunyi.2041

8. (Dia yang menurunkan Al-Qur`an itu adalah) Allah 
yang tidak ada ilah hak melainkan Dia, Dia mempunyai al 
asmaaul husna2042 (nama-nama yang baik).

Kisah Musa2043

9. Apakah kisah Musa telah sampai kepadamu?
10. Ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada istrinya: 
“Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, 
mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit bara darinya 
kepadamu2044 atau aku akan mendapati orang yang 
menunjukiku di tempat api itu”.2045

11. Maka ketika ia datang dan mendekati api itu, ia 
dipanggil: “Hai Musa.
12. Sesungguhnya Aku (yang berbicara kepadamu) adalah 
Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu;2046 
sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa.
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2034.   Suatu perkara yang sudak pasti terjadi sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih seperti disebutkan dalam shahih Muslim dari 
Abu Hurairah z. (Ibnu Katsir) 
2035.   Tidak ada bekas mereka sedikitpun, tinggal berita tentang mereka sebagai pelajaran dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. (Ibnu Katsir 
dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2036.   Bahkan diturunkan untuk kebahagiaan dan barangsiapa mendapatkan ilmu Al-Qur`an maka ia mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana 
disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Muhammad `awiyah bahwa Nabi n mengatakan: «Barangsiapa dikehendaki kebaikan 
maka Allah akan memberikan pemahaman akan agamanya”. (Ibnu Katsir)
2037.   Allah menurunkan Al-Qur`an dan mengutus Rasul-Nya hanyalah sebagai rahmat agar orang yang takut kepada-Nya mendapat nasihatnya. 
Al-Qur`an adalah peringatan yang Allah turunkan yang berisi halal dan haram. (Ibnu Katsir)
Dikhususkan penyebutan orang yang takut kepada Allah karena merekalah yang bisa mengambil nasihat Al-Qur`an. (Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
2038.   Pencipta dan pemilik segala sesuatu, maha kuasa yang mencipt langit-langit dan bumi. (Ibnu Katsir)
2039.   Jalan paling selamat dalam menafsirkan ayat sifat seperti semayamnya Allah adalam memahami sesuai dengan teks lahir ayat tanpa 
menanyakan bagaimana (takyif), menyerupakan dengan manusia, menyimpangkan maknanya, memisalkan dan membuangnya. (Ibnu Katsir)
2040.   Semuanya di bawah kerajaan, kepemilikan, kehendak, hukum dan kepengaturnan-Nya. Dialah pemilik dan penciptanya, tidak ada ilah 
yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada Rabb yang hak selain Ia.
2041.   Maka Allah mengetahui apa yang terbetik di hati pada waktu dan sifatnya. Maknanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu baik yang kecil, 
besar, tersembunyi dan terlihat. Apakah kamu keraskan atau bisikkan sama bagi Allah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 580)
2042.   Yakni Allah memiliki nama yang banyak dan sempurna yang semuanya terpuji tidak ada yang tidak terpuji, bukan sekedar nama akan 
tetapi nama dan sifat, sifat-sifatnya sempurna dan mulia. Termasuk kebaikan nama-Nya; Ia memerintahkan hamba untuk berdoa dengannya 
karena nama-nama-Nya merupakan perantara yang mendekatkan diri kepada-Nya dan Ia cintai, Ia mencintai orang yang mencintai nama-
nama-Nya, mencintai orang yang menghapalnya dan mencintai orang yang membahas makna-makna-Nya dan beribadah dengannya. (Taisir 
Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 580)
2043.   Kisah ini terjadi setelah Musa menyelesaikan perjanjian dengan mertuanya untuk menggembala kambing dan berpisah dengan 
keluarganya selama sepuluh tahun. Ketika dalam perjalanan menuju Mesir ia bersama istrinya tersesat di jalan dan singgah di tempat berteduh. 
Tiba-tiba ia melihat secercah api dari samping gunung yang di sebelah kanannya. Lalu ia berkata kepada istrinya…(lihat ayat berikutnya)
2044.   Menunjukkan malam yang gelap dan dingin. (Ibnu Katsir)
2045.   Menunjukkan ia tersesat. (Ibnu Katsir)
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Juz 16 20. Thaha

13. Aku telah memilihmu atas seluruh manusia (di jamannya), 
maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).
14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang 
hak selain Aku, maka ibadahilah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat-Ku.2047

15. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Aku 
merahasiakan waktunya. (Aku menegakkan hari kiamat itu) 

supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.
16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya 
oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang 
mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi 
binasa dan celaka “.2048

17. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?2049

18. Musa menjawab: “Ini adalah tongkatku, aku bersandar 
padanya ketika aku berjalan, aku pukul (daun) dengannya untuk 
kambingku,2050 dan bagiku ada lagi keperluan dan kemanfaatan 
yang lain daripadanya”.
19. Allah berfirman: “Lemparkanlah ia, hai Musa!”
20. Lalu ia melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi 
seekor ular yang sangat besar dan merayap cepat.2051

21. Allah berfirman: “Peganglah ia (dengan tangan 
kananmu)2052 dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya 
kepada keadaannya semula,
22. dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia keluar 
menjadi putih cemerlang2053 tanpa cacat, sebagai mu`jizat yang 
lain,
23. untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-
tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,
24. Pergilah kepada Fir`aun; sesungguhnya ia telah melampaui 
batas”.2054

25. Musa berkata: “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku 
dadaku,2055

26. mudahkanlah untukku urusanku,2056

27. lepaskanlah kekakuan dari lidahku,2057

28. supaya manusia mengerti perkataanku,
29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
30. (yaitu) Harun, saudaraku,2058

31. teguhkanlah kekuatanku dengan dia,
32. jadikanlah dia sekutu2059 dalam urusanku,
33. supaya kami banyak bertasbih kepada-Mu,2060

34. dan banyak mengingat-Mu.2061

35. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan) 
kami”.2062

36. Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan 
semua permintaanmu, hai Musa.
37. Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu 
pada kali yang lain.2063
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2046.   Untuk memuliakan tempat itu sebagaimana kebanyakan salaf melepas sandal ketika thawaf di ka`bah. Banyak ulama menafsirkan terompahnya terbuat dari kulit 
himar yang belum disamak. (Tafsir Al-Qurthubi, Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 581)
2047.   Diperintahkan-Nya ibadah dengan seluruh macamnya, yang lahir dan batin, cabang dan pokoknya. Disebutkan shalat secara khusus karena keagungan dan 
kemuliaan shalat dan ibadah ini meliputi amalan hati, lisan dan badan. Diperintahkan shalat untuk mengingat Allah karena mengingat Allah adalah maksud yang paling 
tinggi, ibadah hati dan dengannya hati bahagia. Hati yang kosong dari mengingat Allah maka kosong dari semua kebaikan dan rusak. Sehingga Allah mensyariatkan 
bermacam-macam ibadah yang tujuannya adalah menjalani dzikir khususnya shalat. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 581)
2048.   Yakni janganlah kamu mengikuti jalan orang yang mendustakan hari kiamat dan sebaliknya mengikuti orang durhaka dan mengikuti hawa nafsunya. Barangsiapa 
mengikuti mereka maka ia akan binasa/sesat. (Ibnu Katsir)
Ayat ini memperingatkan agar kita menjauhi penyeru kebatilan yang menghalangi dari keimanan yang wajib atau kesempurnaannya, atau menjauhi orang yang 
melepaskan kerancuan ke dalam hati, membaca buku-buku yang mengandung hal itu… (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 581)
2049.   Untuk lebih mementingkan tongkatnya, Allah mengatakannya dengan kalimat tanya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 582)
2050.   Menunjukkan akhlak baik Musa, akhlak yang baik menunjukkan Allah memperhatikan kemudian memilihnya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 582)
2051.   Ularnya sangat besar, panjang, cepat gerakannya dan berjalan. Musa sangat takut dan lari. (Ibnu Katsir)
2052.   Ibnu Katsir
2053.   Lalu Musa mengetahui bahwa ia telah bertemu Rabbnya. Oleh karena itu Allah berkata ….(ayat sekanjutnya)
2054.   Pergilah kepada Fir`aun raja Mesir yang kamu lari darinya (karena ia telah membunuh seseorang), lalu serulah ia agar beribadah kepada Allah semata, 
perintahkanlah agar ia berbuat baik kepada Bani Israil dan tidak menyiksa mereka. Sesungguhnya ia telah mezhalimi mereka, lebih mendahulukan kehidupan dunia 
atas akhirat dan melupakan penciptanya. (Ibnu Katsir)
Melampaui batas artinya melampaui batas dalam kekafiran, kerusakan dan menzhalimi orang-orang lemah sampai ia mengaku sebagai khaliq. Kezhalimannya 
menyebabkan ia binasa. Akan tetapi karena rahmat, keadilan dan hikmah Allah, Ia tidak menyiksa seorang pun kecuali setelah hujjah sampai kepadanya. Ketika itu 
Musa dengan sendirinya akan memikul tugas amat berat dan besar. Ia akan menghadapi raja besar yang sangat diktator, tidak ada yang mengalahkan dan banyak 
membunuh manusia. Musa melaksanakan perintah Rabbnya, menerimanya dengan lapang dada dan meminta kepada-Nya pertolongan dan sarana yang mudah 
sebagai kesempurnaan dakwah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 583)
2055.   Termasuk perkara yang dapat memudahkan bagi urusan seorang dai adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, berbicara pada tiap orang dengan 
apa yang sesuai dengan keadaannya dan menyerunya dengan jalan yang paling mudah untuk diterima. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 583)
2056.   Maksudnya jika Engkau tidak menolongku maka aku tidak sanggup menjalankan tugas ini.
2057.   Ucapannya sulit dipahami karena ia pernah menelan bara api yang ia ambil di dekat bukit Thur tanpa sengaja yang insya Allah akan diterangkan pada surat lain. 
Sehingga Fir`aun mengejek: ”Apakah saya yang lebih baik daripadanya yang hina dan tidak fasih bahasanya?”. (Ibnu Katsir)
2058.   Harun dua tahun lebih tua daripada Musa. (Tafsir Al-Qurthubi)
2059.   Jadilanlah ia nabi sebagaimana Engkau jadikan aku nabi dan jadikanlah ia sekutu dalam musyawarah. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
583)
2060.   Musa tahu bahwa inti ibadah dan agama pada dzikrullah. Lalu ia meminta kepada Allah agar menjadikannya bersama dirinya saling menolong dalam kebaikan 
dan takwa sehingga banyak dzikir seperti tasbih, tahlil dan ibadah lainnya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 583)
2061.   Banyak mengingat Allah adalah dengan mengingat Allah pada setiap keadaan, berdiri, berbaring dan duduk. (Ibnu Katsir dari Mujahid)
2062.   Maha mengetahui keadaan, kelemahan kami, dalam memilih, memberikan kenabian dan pengutusan-Mu kepada musuh-Mu, maka segala pujian bagi-Mu atas 
yang demikian itu. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 583)

                                ٣١٣                                                                                        313



Juz 1620. Thaha
38. yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang 
diilhamkan,
39. Yaitu: `Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian 
lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu 
membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir`aun) musuh-Ku 
dan musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih 
sayang yang datang dari-Ku2064; dan supaya kamu diasuh di 
bawah penglihatan-Ku.2065

40. (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan,2066 lalu 
ia berkata kepada (keluarga Fir`aun): ̀ Bolehkah saya menunjukkan 
kepadamu orang yang akan menyusuinya?”2067 Maka Kami 
mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak 
berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia,2068 
lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan2069 dan Kami telah 
mencobamu dengan beberapa cobaan2070; maka kamu tinggal di 
antara penduduk Madyan2071 beberapa tahun, kemudian kamu 
datang menurut waktu yang ditetapkan Kami hai Musa,
41. dan Aku telah memilihmu sebagai seorang rasul untuk diri-
Ku sesuai kehendak-Ku.
42. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-
ayat, hujjah, mukjizat dan keterang-Ku, dan janganlah kamu 
berdua bosan dalam mengingat-Ku;2072

43. Pergilah kamu berdua kepada Fir`aun, sesungguhnya dia 
telah melampaui batas;2073

44. maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 
ucapan yang lemah lembut,2074 mudah-mudahan ia taubat (dari 
kekafirannya) atau takut”.
45. (Mereka berkata dengan minta perlindungan dan bersyukur 
kepada Allah Ta`ala): “Ya Rabb kami, sesungguhnya kami 
khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah 
melampaui batas”.
46. Allah berfirman: “Janganlah kalian khawatir, sesungguhnya 
Aku beserta kalian, Aku mendengar dan melihat”.2075

47. Maka datanglah kalian kepadanya dan katakanlah2076: 
“Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka 
biarkan dan lepaskanlah Bani Israil pergi bersama kami (di 
mana mereka kehendaki) dan janganlah kamu menyiksa mereka. 
Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa 
bukti (atas kerasulan kami) dari Rabbmu. Dan keselamatan2077 
itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa 
itu (ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Allah l dan berpaling (dari ketaan-Nya).

49. Fir`aun bertanya (mengingkari adanya pencipta): "Maka 
siapakah Rabbmu berdua, hai Musa?”2078

50. Musa berkata: “Rabb kami ialah yang telah memberikan 
kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya,2079 kemudian 
memberinya petunjuk.2080

51. Fir`aun berkata : “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat 
yang dahulu yang tidak menyembah Allah?”2081
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2063.   Karunia Allah yang lain sebelum dia dan saudaranya diangkat menjadi nabi ialah diselamatkan dari Fir`aun ketika masih bayi, diilhamkan ke dalam hati umminya 
agar melemparkannya ke sungai. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2064.   Setiap orang yang melihatnya pasti mencintai Musa. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 584)
2065.   Agar Ia dibimbing dalam penglihatan, penjagaan dan pengawasan Allah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 584)
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: ”Aku jadikan Musa di rumah raja Fir`aun hidup senang dan makanannya makanan raja. Itulah perbuatan Allah. (Ibnu Katsir)
2066.   ketika keluarga raja mencari siapa yang akan menyusuinya, Musa menolak semua wanita yang akan menyusuinya lalu datanglah saudara perempuannya dan 
berkata …(ayat)
2067.   Yakni bolehkah aku menunjukkan siapa yang akan menyusuinya dengan bayaran. Saudara perempuannya pergi membawa Musa bersama keluarga raja 
menemui ummi Musa dan Musa menerima air susu ibunya. Lalu keluarga raja sangat bergembira dan memberikan upah. Dan ibu Musa juga ikut senang dan 
mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. (Ibnu Katsir)
2068.   Dari bangsa Qibthy. (Ibnu Katsir)
2069.   Disebabkan pengikut Fir`aun berniat keras akan membunuh Musa lalu ia melarikan diri hingga sampai di mata air Madyan. Ketika itu lelaki shalih berkata 
kepadanya: ”Jangan takut kamu pasti selamat dari kaum yang zhalim itu”.
2070.   Dan kamu tetap istiqomah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 584)
2071.   Karena melarikan diri dari ancaman bunuh Fir`aun. Di sana ia membantu mertuanya hingga selesai masa yang telah Allah tentukan. (Ibnu Katsir)
2072.   Musa dan Harun tidak bosan mengingat Allah khususnya ketika menghadapi Fir`aun supaya dzikirullah menjadi penolong, kekuatan dan kekuasaan yang 
mematahkan kezhaliman. (Ibnu Katsir)
2073.   Jahat, kafir dan durhaka kepada Allah. (Ibnu Katsir)
2074.   Pelajaran yang sangat besar, Fir`aun dalam puncak kekafiran sementara Musa dan Harun diperintahkan berkata dengan adab dan lemah lembut. (Ibnu Katsir)
Yakni ucapan yang mudah dan lembut tidak mengandung kemarahan dan membuat lari. Allah menerangkan apa yang dimaksud dengan ucapan lembut dalam surat 
An-Nazi`at: 17-19: ”Maka ucapkanlah kepada Fir`aun, apakah kamu mau mensucikan diri dari dosa dan aku akan menunjukimu jalan Rabbmu lalu kamu takut kepada-
Nya”.
2075.   Jangan takut, Aku mendengar ucapan kalian dan ucapannya, melihat tempat kalian dan tempatnya dan tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari-Ku. Ketahuilah 
bahwa ubun-ubunnya di tangan-Ku. Ia tidak bicara, bernafas dan memukul kecuali setelah Aku kehendaki dan kalian berada dalam penjagaan dan pertolongan-Ku. (Ibnu 
Katsir)
2076.   Musa dan Harun masuk menemui Fir`aun setelah menunggu sangat lama dan penjagaan yang ketat di depan pintu gerbang. (Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas)
2077.   Yakni keselamatan atasmu jika kamu mengikuti petunjuk. Ucapan ini juga pernah dikatakan Rasulullah n kepada raja Heraklius dalam surat beliau kepadanya. 
(Ibnu Katsir)
2078.   Siapa yang mengutusmu, aku tidak mengetahui ilah selain diriku. (Ibnu Katsir)
2079.   Misalnya tidak menciptakan manusia seperti binatang melata dan binatang melata tidak seperti anjing, anjing tidak seperti kambing, memberikan segala sesuatu 
yang pantas baginya seperti kawin dan mempersiapkannya untuk kawin, dan tidak ada satu perbuatan Allah l pun yang mirip dengan makhluk-Nya. (Ibnu Katsir)
2080.   Yakni Allah l menetapkan takdir dan memberi hidayah makhluk kepada amal-amal, rizki dan ajal. Kemudian semua makhluk berjalan pada ketentuan Allah 
l dan tidak ada makhluk yang dapat menyerupai perbuatan-Nya dalam pengaturan dan penciptaan ini. (Ibnu Katsir)
2081.   Ketika Musa mengabarkan bahwa Allah l yang mengutusnya, Ia lah yang mencipta, memberi rizki dan memberi petunjuk makhluk maka Fir`aun berdalil 
dengan umat-umat terdahulu yang tidak menyembah Allah l. Maka Musa menjawab meskipun mereka tidak menyembah Allah l amal-amal mereka dicatat di 
sisi-Nya dan Ia akan membalasnya. (Ibnu Katsir)
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52. Musa menjawab: “Pengetahuan tentang itu 
ada di sisi Rabbku, di dalam kitab (Lauh Mahfudz), 
Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa.
53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di 
bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit 
air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air 
hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 
yang bermacam-macam.
54. Tumbuh-tumbuhan itu sebagian kamu makan 
dan sebagian untuk binatang-binatang ternakmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat 
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang 
yang berakal.

55. Dari bumi (tanah) itulah Kami menciptakan 
kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan 
kamu ketika kamu mati dan darinya Kami akan 
mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
56. Dan sesungguhnya Kami telah memperlihatkan 
kepadanya (Fir`aun) tanda-tanda kekuasaan Kami 
semuanya, maka ia mendustakan dan enggan 
(dengan keingkaran dan melampaui batas).
57. Ketika Musa menunjukkan mukjizatnya, 
Fir`aun berkata: “Apakakah kamu datang kepada 
kami untuk mengusir kami2082 dari negeri kami 
dengan sihirmu, hai Musa?
58. Dan kami pun pasti akan mendatangkan sihir 
semacam itu kepadamu, maka tentukanlah suatu 
hari untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang 
kami dan kamu tidak akan menyalahinya di suatu 
tempat yang pertengahan dan rata (letaknya)”.
59. Musa berkata: “Waktu untuk pertemuan 
(kami dengan) kamu itu ialah pada hari raya2083 
dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu 
matahari sepenggalahan naik”.2084

60. Setelah berjanji sampai waktu yang ditentukan, 
maka Fir`aun meninggalkan (tempat itu), lalu 
mengatur tipu dayanya (mengumpulkan seluruh 
ahli sihir), kemudian dia datang.
61. Musa berkata kepada para ahli sihir: 
“Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-
adakan kedustaan terhadap Allah,2085 sehingga 
Dia membinasakan kamu dengan siksa”. Dan 
sesungguhnya merugilah orang yang mengada-
adakan kedustaan.
62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang 
urusan mereka di antara mereka sendiri, dan 
mereka merahasiakan percakapan (mereka).
63. Mereka berkata: “Sesungguhnya dua orang 
ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak 
(menguasai, setelah itu menyerang Fir`aun), 
mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya 
dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang 
utama dengan sihirnya.2086

64. Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu 
sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan 
sesungguhnya beruntunglah orang yang menang 
pada hari ini.
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2082.   Menguasai manusia dan agar mereka menjadi pengikutmu. (Ibnu Katsir)
2083.   Dikatakan hari `Asyura seperti halnya Allah l binasakan Fir`aun pada hari yang sama. (Ibnu Katsir)
2084.   Yaitu setelah matahari terbit agar lebih jelas dan lebih panjang waktunya. (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2085.   Yakni janganlah kamu memberi khayalan kepada manusia seolah sihirmu makhluk padahal bukan makhluk sehingga kamu disebut 
mengadakan kedustaan atas nama Allah l.

2086.   Dahulu mereka dimuliakan dan mendapatkan banyak harta karena sihir yang mereka miliki. Jika mereka kalah maka hilanglah kedudukan 
dan rizki. (Ibnu Katsir)
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65. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: 
“Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan 
(dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula 
melemparkan?”
66. Musa berkata : “Silakan kamu melemparkan 
dahulu”. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat 
mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia 
merayap cepat, lantaran sihir mereka.
67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.2087

68. Kami berkata: “Janganlah kamu takut, 
sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).
69. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan 
kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka 
perbuat.2088 Sesungguhnya apa yang mereka perbuat 
itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tukang 
sihir itu tidak akan beruntung, dari mana saja ia 
datang”.
70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan 
bersujud, seraya berkata: “Kami telah beriman kepada 
Rabb Harun dan Musa”.2089

71. (Ketika melihat hujjah dan mukjizat yang 
hak), Fir`aun menyombongkan diri dan berkata : 
“Apakah kamu membenarkan Musa sebelum aku 
memerintahkan kepadamu sekalian”. Sesungguhnya 
ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir 
kepadamu sekalian.2090 Maka sesungguhnya aku akan 
memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara 
bertimbal balik, dan aku akan menyalib kamu pada 
pangkal pohon kurma dan kamu akan mengetahui 
siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal 
siksanya”.2091

72. Tukang-tukang sihir berkata: “Kami sekali-kali 
tidak akan memilih kamu daripada hidayah dan bukti-
bukti yang nyata (mu`jizat), yang telah datang kepada 
kami dan daripada yang telah menciptakan kami2092; 
maka lakukanlah apa yang akan kamu lakukan 
sekehendak kamu. Sesungguhnya kamu hanya dapat 
berkuasa pada kehidupan di dunia ini saja.
73. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb 
kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan 
kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada 
kami melakukannya.2093 Dan Allah lebih baik (bagi 
kami jika kami taat) dan lebih kekal (adzab-Nya dari 
siksamu)”.2094

74. Sesungguhnya barangsiapa datang kepada 
Rabbnya dalam keadaan berdosa (pada hari kiamat), 
maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia 
tidak mati dan tidak hidup di dalamnya.
75. Dan barangsiapa datang kepada-Nya dalam 
keadaan beriman (hatinya) dan beramal shalih 
(lahirnya), maka mereka itulah orang-orang yang 
memperoleh tempat-tempat yang tinggi di dalam 
surga,
76. (yaitu) surga `Adn yang sungai-sungai mengalir 
di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu 
adalah balasan bagi orang yang membersihkan diri 
(dari kesyirikan, kekafiran dan kemaksiatan dan 
menyembah Allah l semata serta mengikuti para 
rasul).
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2087.   Musa takut manusia terfitnah dan tertipu dengan sihir mereka, maka Allah l mewahyukan … (Ibnu Katsir)
2088.   Ketika itu nampaklah kebenaran di hadapan seluruh rakyat. Oleh karena itu Allah l berkata,… (ayat) (Ibnu Katsir)
2089.   Ketika mereka telah melihat mukjizat Musa, mereka tahu bahwa yang dilakukan Musa bukanlah sihir dan khayalan tetapi kebenaran yang 
tidak diragukan dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah l yang jika berkehendak maka jadilah sesuatu yang Ia kehendaki. 
Maka pada saat itulah mereka sujud seraya berkata: “Kami beriman kepada Rabbmusa dan Harun. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, 
pada pagi hari mereka tukang sihir dan pada sore hari mereka syuhada”. (Ibnu Katsir)
2090.   Dengan dustanya Fir`aun mengatakan bahwa tukang-tukang sihirnya akan memperlajari sihir dari Musa dan bersatu melawan dirinya. 
Kemudian ia mengancam… (Ibnu Katsir)
2091.   Kamu mengatakan bahwa aku dan kaumku sesat, kamu dan Musa di atas hidayah, nanti kamu akan tahu siapa yang memiliki siksaan 
yang lebih keras dan kekal.
2092.   Maka Dialah yang pantas diibadahi.
2093.   Hal ini menunjukkan mereka diajari sihir dengan paksa oleh Fir`aun dan dikatakan oleh Ibnu Abbas, mereka berjumlah 40 orang yang 
dididik sihir khusus yang tidak dimiliki oleh ahli sihir yang lainnya. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 588)
2094.   Secara lahir ayat, Fir`aun tidak mendengarkan ucapan mereka.
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77. Dan sesungguhnya Kami telah mewahyukan 
kepada Musa: "Pergilah kamu dengan hamba-hamba-
Ku (Bani Israil) pada malam hari, maka buatkanlah 
untuk mereka jalan yang kering di laut itu,2095 kamu 
tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut 
(akan tenggelam)”.
78. Maka Fir`aun dengan bala tentaranya mengejar 
mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang 
menenggelamkan mereka.
79. Dan Fir`aun telah menyesatkan kaumnya dan 

tidak memberi petunjuk.2096

80. (Allah l mengingatkan akan kenikmatan-
Nya kepada Bani Israil): Hai Bani Israil, sesungguhnya 
Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu,2097 
dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu 
(untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu2098 dan 
Kami telah menurunkan kepada kamu manna dan 
salwa.2099

81. Makanlah di antara rizki yang baik yang telah 
Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui 
batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-
Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya ia celaka.
82. Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi 
orang yang bertaubat,2100 beriman (dengan hatinya), 
beramal shalih, kemudian tetap di jalan Islam sampai 
mati.2101

83.  (Allah l bertanya): “Mengapa kamu datang 
ke sini lebih cepat daripada kaummu, hai Musa”?2102

84. Musa berkata: “Itulah mereka sedang mengejarku 
dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Rabbku, agar 
supaya Engkau bertambah ridha (kepadaku)”.
85. Allah berfirman: “Maka sesungguhnya kami 
telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan 
mereka telah disesatkan oleh Samiri”.2103

86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan 
sangat marah. Musa berkata : “Hai kaumku, bukankah 
Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang 
baik?2104 Aku menjanjikan kepadamu dalam waktu 
yang lama lalu kamu lupa, bahkan kamu menghendaki 
agar kemurkaan dari Rabbmu menimpamu,2105 lalu 
kamu melanggar2106 perjanjianmu denganku?”
87. Mereka menjawab: “Kami sekali-kali tidak 
melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami 
sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban 
(auzaran)2107 dari perhiasan emas kaum itu,2108 maka 
kami dan Samiri telah melemparkannya (di lubang api 
ini)”.
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2095.   Yakni ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Fir`aun mengejar Musa dan Bani Israil pada waktu terbit matahari. 
2096.   Demikian juga pada hari kiamat Fir`aun menyesatkan kaumnya ke dalam meraka. 
2097.   Dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa Bani Israil diselamatkan dari kekejaman Fir`aun pada bulan `Asyura yang disunnahkan puasa 
padanya. 
2098.   Di gunung itu Musa melihat api, diajak bicara oleh Allah l, minta diperlihatkan Allah l, diberi kitab Taurat dan saat itu Bani Israil 
menyembah `Ijl. 
2099.   Manna adalah makanan yang manis yang turun dari langit dan salwa adalah burung yang turun dari langit yang mereka ambil sesuai 
kebutuhan. 
2100.   Taubat dari kesyirikan, kekafiran, kenifakan dan kemaksiatan.
2101.   Atau berada di jalan ahlus sunnah wal jama`ah dan tidak ragu.
2102.   Setelah Musa berjalan bersama kaumnya melewati lautan pada malam hari, tenggelamnya Fir`aun dan tentaranya dan Allah l 
menjanjikan pertemuan dengannya selamat 40 hari, lalu Musa segera ke gunung Thursina dan menyerahkan Bani Israil kepada Harun. Maka 
Allah l bertanya… (ayat)
2103.   Allah l mengabarkan Musa tentang kejadian dan penyembahan kepada `Ijl yang diajarkan oleh Samiri setelah ia pergi ke gunung 
Thursina. Yakni Samiri yang menyebabkan Bani Israil tersesat menyembah sapi. (Ibnu Katsir)
2104.   Adapun janji Allah l melalui aku ialah kebaikan di depan di dunia dan akhirat dan akibat yang baik sebagaimana yang kamu saksikan 
seperti dimenangkan atas musuhmu. (Ibnu Katsir)
2105.   Maksudnya, apakah kamu ingin melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan turunnya murka Allah l? (Fathul Qadir, Asy-
Syaukani, 1112)
2106.   Karena mereka berjanji untuk mentaati Allah l sampai Musa kembali menemui mereka. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1112)
2107.   Auzaran artinya dosa-dosa. Mereka melemparkannya ke dalam lubang berisi api agar dosa-dosa mereka hilang karena dalam syariat 
Musa diharamkan ghanimah. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1113)
2108.   Mereka meminjam perhiasan emas dari negeri Qibthy (wilayah Mesir) sejak mereka pergi dari negeri itu lalu mereka melemparkannya ke 
dalam satu lubang yang berisi api untuk dijadikan satu batu emas. Ketika Musa datang, kemudian Samiri datang melemparkan satu genggam 
tanah jejak kuda Jibril ke dalam lubang itu dan minta didoakan Harun agar dijadikan `Ijl, patung sapi yang bergerak dan bersuara. Harun sendiri 
tidak tahu kalau maksud Samiri agar mendoakan batu emas menjadi sapi yang mengeluarkan suara dan bergerak dengan kehendak Allah l. 
Maksud-Nya untuk menguji dan membiarkan mereka dalam dosa. (Ibnu Katsir)
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88. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka 
(dari lubang itu) patung anak lembu dari emas yang 
bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: “Inilah 
Rabbmu dan Rabb musa, tetapi Musa telah lupa (di 
mana tempatnya)”.
89. (Allah l membantah mereka): Maka apakah 
mereka tidak memperhatikan bahwa anak lembu itu 
tidak dapat memberi jawaban, kemudharatan dan 
kemanfaatan kepada mereka?2109

90. Dan sebelumnya Harun telah melarang mereka 
(dari menyembah patung itu): “Hai kaumku, 
sesungguhnya kamu hanya diuji dengan anak lembu itu 
dan sesungguhnya Rabbmu ialah (Rabb) Yang Maha 
Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku”.
91. Mereka menjawab: “Kami akan tetap menyembah 
patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada 
kami (dan mendengar ucapannya tentang anak lembu 
ini).2110

92. (Ketika Musa datang dan melihat penyembahan 
patung, ia marah, melemparkan lembaran Taurat dan 
berkata): “Hai Harun, apa yang menghalangi kamu 
(untuk mengabarkan kepadaku apa yang telah terjadi) 
ketika kamu melihat mereka telah sesat?
93. Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai 
perintahku?”2111

94. Harun menjawab: “Hai putera ibuku2112 
janganlah kamu pegang janggut dan kepalaku; 
sesungguhnya aku khawatir, kalau aku meninggalkan 
mereka dan mengabarkan kejadian itu, kamu akan 
berkata (kepadaku): “Kamu meninggalkan mereka 
dan memecah antara Bani Israil dan kamu tidak 
memelihara amanatku”.2113

95. Musa berkata: “Apakah yang mendorongmu 
(berbuat demikian) hai Samiri?”2114

96. Samiri menjawab: “Aku mengetahui sesuatu 
yang mereka tidak melihatnya, maka aku mengambil 
segenggam tanah dari jejak rasul (kuda Jibril) lalu aku 
melemparkannya, dan demikianlah nafsuku menghiasi 
perbuatanku (lalu aku takjub)”.
97. Musa berkata: “Pergilah kamu dari sisi kami, 
maka sesungguhnya selama kamu hidup (hanya dapat) 

mengatakan: “Janganlah menyentuh (aku)”.2118 Dan 
sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang 
kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan 
lihatlah ilahmu itu yang kamu tetap menyembahnya. 
Sesungguhnya kami akan membakarnya,2116 kemudian 
kami sungguh-sungguh akan menghamburkan abunya 
ke dalam laut”.
98. (Musa berkata kepada bani Israil): “Sesungguhnya 
ilahmu hanyalah Allah, yang tidak ada sesembahan 
yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuan-Nya 
meliputi segala sesuatu”.
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2109.   Ibnu Abbas mengatakan bahwa suara itu berasal dari angin yang masuk dari mulut dan keluar melewati dubur patung itu. Walhasil mereka 
berpura-pura berhati-hati tidak mau mengambil perhiasan itu dari orang-orang Qibthy akan tetapi kemudian mereka akhirnya menyembah 
patung itu. Sebagaimana penduduk Irak yang membunuh Husain tetapi pura-pura menanyakan darah nyamuk yang mengenai baju apakah 
boleh untuk shalat?. Menghindari masalah kecil tetapi melakukan keharaman yang besar. (dalam Shahih Muslim, Ibnu Katsir)
2110.   Mereka menyelisihi Harun, memeranginya dan hampir membunuh Harun. (Ibnu Katsir)
2111.   Yaitu perintah meluruskan Bani Israil dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat. (Lihat Al-A`raf: 142, Ibnu Katsir)
2112.   Memanggil dengan perkataan ini padahal ia adalah kakak kandung Musa, untuk lebih menunjukkan kasih sayang. (Ibnu Katsir dan Fathul 
Qadir, 1112)
2113.   Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Harun adalah seorang yang amat taat. (Ibnu Katsir)
2114.   Samiri adalah orang yang berasal dari kaum yang menyembah sapi. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2115.   Selama kamu hidup hanya bisa mengatakan: ”Kamu tidak menyentuhku”, artinya tidak ada orang yang menyentuhnya dan ia tidak dapat 
menyentuh seorang pun sebagai siksaan kepadanya karena ia telah menyentuh apa yang belum pernah ia sentuh (jejak kuda Jibril). (Ibnu Katsir 
dan Fathul Qadir, 1114)
2116.   Patung itu berubah menjadi sapi lalu Musa membakarnya dan menjadi abu. Kemudian abu itu ia hamburkan ke laut, oleh sebab itu Allah 
l katakan… (ayat)(Ibnu Katsir)
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99. Demikianlah Kami mengisahkan kepadamu 
(Muhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan 
sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi 
Kami suatu peringatan (Al-Qur`an).
100. Barangsiapa berpaling2117 dari Al-Qur`an 
maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar 
pada hari kiamat,
101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan 
amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di 
hari kiamat,2118

Kejadian Hari Kiamat
102. Ingatlah di hari (yang pada waktu itu) 
ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan 
orang-orang yang berdosa pada hari itu dengan mata 

yang biru2119;
103. Mereka saling berbisik: “Kamu tidak tinggal 
(di dunia) melainkan hanya sepuluh hari”.
104. Kami lebih mengetahui apa yang mereka 
katakan, ketika orang yang paling berakal di antara 
mereka berkata: “Kamu tidak berdiam (di dunia) 
melainkan hanya sehari “.2120

105. Dan orang-orang kafir bertanya 
kepadamu tentang gunung-gunung, (apakah masih 
ada ataukah hancur), maka katakanlah: “Rabbmu 
akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-
hancurnya.
106. Maka Dia akan menjadikan bumi satu 
dataran yang sama
107. Kamu tidak melihat tempat yang rendah 
dan yang tinggi padanya.2121

108. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru 
Allah (malaikat) dengan lurus tidak bisa menyimpang 
darinya2122; dan semua suara merendah kepada Yang 
Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali 
suara yang sangat pelan.2123

109. Pada hari kiamat syafaat (di sisi Allah) tidak 
berguna, kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha 
Pemurah telah memberi izin dan Dia telah meridhai 
perkataannya kepadanya.
110. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan 
dan apa yang ada di belakang mereka2124, sedang 
ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
111. Dan tunduklah2125 semua muka 
orang-orang kafir2126 kepada Yang Hidup Kekal 
lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan 
sesungguhnya pada hari itu merugilah orang yang 
melakukan kezhaliman.2127

112. Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal 
yang shalih sedangkan ia dalam keadaan beriman, 
maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak 
adil (terhadapnya) dan tidak ditambah kejelekan dan 
dikurangi kebaikannya.

Al-Qur`an dalam Bahasa Arab
113. Dan demikianlah Kami menurunkan 
Al-Qur`an dalam bahasa Arab,2128 dan Kami telah 
menerangkan bermacam-macam ancaman di 
dalamnya, agar mereka bertakwa, meninggalkan dosa-
dosa atau (agar) Al-Qur`an itu menimbulkan ketaatan 
dan takarrub bagi mereka.
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2117.   Mendustakan, berpaling dari mengikuti ajarannya dan mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah l akan menyesatkannya dan 
menunjukinya ke jalan jahannam. (Ibnu Katsir)
2118.   Yakni dosa dan tanggungan yang amat jelek. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 594)
2119.   Disebabkan mereka melihat kengerian yang sangat menakutkan pada hari itu. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, 1116)
2120.   Dalam pandangan mereka kehidupan sangat pendek jika dibanding hari kiamat. Karena dunia walaupun waktunya berulang-ulang, 
malam dan siang serta waktu-waktu bergantian seolah satu hari. Oleh karena itu pada hari kiamat orang-orang kafir menganggap sebentar 
tinggal di dunia, maksudnya agar dapat menolak hukuman yang diputuskan disebabkan sebentarnya mereka tinggal di dunia. (Ibnu Katsir)
2121.   Yakni tidak ada tumbuhan, lembah, pegunungan dan sebagainya, bumi datar semuanya. (Ibnu Katsir)
2122.   Ketika itu manusia mengikuti penyeru dengan cepat itu sesuai perintahnya. Seandainya hal ini terjadi di dunia niscaya bermanfaat bagi 
mereka, akan tetapi terjadi pada waktu yang tidak bermanfaat bagi mereka (orang-orang kafir) (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 
1116)
2123.   Karena sangat takut. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2124.   Ilmu Allah l meliputi seluruh makhluk. (Ibnu Katsir)
2125.   Berserah diri, hina dan takut. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2126.   Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi
2127.   Berupa kesyirikan dan kezhaliman yang lain. Dan sangat rugi orang yang bertemu Allah l membawa dosa kesyirikan. (Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi).
2128.   Allah l menurunkan Al-Qur`an untuk memberi kabar gembira dan peringatan dengan bahasa Arab yang fasih dan tidak ada kerancuan 
padanya.
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114. Maka Maha Suci dan Tinggi Allah 
Raja Yang sebenar-benarnya,2129 dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur`an sebelum 
disempurnakan mewahyukannya kepadamu,2130 dan 
katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
dari sisi-Mu”.2131

115. Dan sesungguhnya Kami telah 
memerintahkan kepada Adam sebelum ini, maka ia 
lupa (akan perintah itu),2132 dan Kami tidak dapati 
padanya kesabaran yang kuat.2133

116. Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada 
malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, maka 
mereka sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan sombong.
117. Maka kami berkata: “Hai Adam, 
sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi 
isterimu, maka janganlah sekali-kali ia mengeluarkan 
kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu 
menjadi celaka.2134

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan 
dan telanjang di dalamnya.2135

119. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa 
dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di 
dalamnya”.
120. Kemudian Iblis membisikkan pikiran jahat 
kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, maukah aku 
tunjukkan kepadamu pohon khuldi2136 dan kerajaan 
yang tidak akan rusak?”
121. Maka keduanya memakan dari buah pohon 
itu, lalu nampaklah dari keduanya aurat-auratnya 
dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-
daun (yang ada di) surga, dan Adam durhaka kepada 
Rabbnya dan ia sesat.
122. Kemudian Rabbnya memilih dan 
mendekatkan Adam kepada-Nya maka Dia menerima 
taubatnya dan memberinya petunjuk (untuk kokoh 
dalam taubat).
123. Allah berkata (kepada Adam, Hawa dan 
Iblis): “Turunlah kalian dari surga bersama-sama, 
sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang 
lain.2137 Maka jika petunjuk dari-Ku datang kepadamu, 
barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku,2138 ia tidak 

akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.
124. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-
Ku (Al-Qur`an)2139, maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit,2140 dan Kami akan 
mengumpulkannya dalam keadaan buta pada hari 
kiamat”.
125. Ia berkata: “Ya Rabbku, mengapa Engkau 
mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku 
di dunia adalah seorang yang melihat?”
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2129.   Yang mana Ia adalah hak, janji-Nya hak, ancaman-Nya hak, rasul-rasul-Nya hak, surga-Nya hak, neraka-Nya hak, segala sesuatu dari-
Nya hak dan karena keadilan-Nya Ia tidak menyiksa seorang pun sebelum adanya peringatan, pengutusan rasul-rasul dan pemaafan-pemaafan 
kepada makhluk-Nya agar tidak ada alasan bagi makhluk.
2130.   Beliau sangat bersemangat menghapal Al-Qur`an sampai tiap kali Jibril membaca satu ayat beliau membaca bersama Jibril. Maka Allah 
l memberinya petunjuk pada apa yang lebih afdhal dan mudah, memerintahkannya diam mendengarkan ayat yang dibaca Jibril sampai 
selesai setelah itu baru beliau menghapalnya. Karena Allah l telah mempermudah hapalan bagi Rasulullah n. (Ibnu Katsir dan Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi)
2131.   Sufyan bin `Uyainah berkata: ”Ilmu Rasulullah n bertambah sampai wafat”. (Ibnu Katsir)
Karena ilmu adalah kebaikan dan memperbanyak kebaikan disyariatkan. Cara mendapatkan ilmu ialah dengan sungguh-sungguh dan rindu 
kepadanya, memintanya kepada Allah l, selalu minta pertolongan kepada-Nya dan merasa membutuhkan-Nya. (Taisir Al-Karimir Rahman, 
As-Sa`di)
2132.   Iblis yang menipu dan menggoda Adam supaya makan pohon yang dilarang memakannya sehingga Adam lupa terhadap larangan Allah 
l memakan pohon itu. Lalu bagaimana Adam dikatakan ̀ asha (durhaka) padahal ia lupa? Ya, lupa dimaafkan hanya pada syari`at Muhammad 
Rasulullah n Maka Adam tetap mendapatkan hukuman atas kelupaannya. Para nabi dijaga dari kesalahan menyampaikan risalah. Namun 
mereka tidak dijaga dari kesalahan-kesalahan pribadi yang berupa dosa kecil dan mereka cepat taubat kepada Allah l. (Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
2133.   Ayat ini menunjukkan bahwa Adam bukan rasul, berbeda dengan ulul `azmi (rasul-rasul yang memiliki kesabaran tinggi).
2134.   Yaitu jangan kamu berusaha mengeluarkan dirimu dari surga sehingga kamu capai dan susah dalam mencari rizki karena kamu sekarang 
dalam keadaan nyaman dan enak tidak susah mencari rizki. (Ibnu Katsir)
2135.   Kelaparan dihubungkan dengan telanjang karena kelaparan adalah kehinaan batin dan telanjang kehinaan lahir. Demikian juga haus 
adalah panas batin dan panas matahari adalah panas lahir. (Ibnu Katsir)
2136.   Yakni bagi yang memakannya akan kekal di surga. (Ibnu Katsir)
2137.   Anak cucu Adam dan anak cucu Iblis. (Ibnu Katsir)
2138.   Rasul-rasul dan kitab-kitab-Ku. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2139.   Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi
2140.   Yaitu tidak mempunyai kehidupan yang tenang, sempit dada karena kesesatannya walaupun secara lahir kehidupannya nikmat akan 
tetapi hatinya gelisah, bingung dan ragu. (Ibnu Katsir)
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126. Allah berfirman: “Demikianlah, ayat-
ayat Kami telah datang kepadamu, kemudian kamu 
melupakan dan melalaikannya, begitu (pula) pada hari 
ini kamu pun dilupakan”.2141

127. Dan demikian pula Kami membalas 
orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan 
dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb nya. Dan 
sesungguhnya adzab di akhirat itu lebih berat dan lebih 
kekal daripada adzab di dunia.
128. Maka apakah tidak jelas petunjuk 
bagi orang-orang yang mendustakan risalahmu 
(Muhammad) berapa banyaknya Kami membinasakan 
umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan 

(di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu?2142 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-
tanda bagi orang yang berakal dan hati sehat.
129. Dan seandainya tidak ada suatu ketetapan 
dari Allah yang telah terdahulu2143 atau tidak ada 
ajal yang telah ditentukan, pasti (adzab itu) menimpa 
mereka.
130. Maka sabarlah kamu atas kedustaan yang 
mereka katakan, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, 
sebelum terbit matahari (shalat subuh) dan sebelum 
terbenamnya (shalat `ashr) dan bertasbih pulalah pada 
waktu-waktu malam hari2144 dan pada waktu-waktu 
siang hari, supaya kamu ridha2145 (dengan pemberian 
pahala dari Allah).
131. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu 
dengan kagum kepada kenikmatan dunia yang telah 
Kami berikan kepada golongan-golongan yang 
hidup mewah dari mereka, karena yang demikian itu 
adalah bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka 
dengannya. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik 
dan lebih kekal.2146

132. Perintahkanlah keluargamu mendirikan 
shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya.2147 
Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rizki kepadamu.2148 Dan akibat (yang baik) 
itu adalah bagi orang yang bertakwa (di dunia dan 
akhirat).
133. Dan orang-orang kafir berkata: “Mengapa 
ia (Muhammad) tidak membawa tanda (kerasulannya) 
kepada kami dari Rabbnya?” (Allah menjawab): 
Apakah bukti yang nyata dari apa yang tersebut di 
dalam kitab-kitab yang dahulu (Al-Qur`an)2149 belum 
datang kepada mereka?
134. Seandainya Kami binasakan mereka dengan 
suatu adzab sebelum Al-Qur`an itu (diturunkan), 
tentulah mereka berkata: “Ya Rabb kami, mengapa 
tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu 
kami mengikuti ayat-ayat-Mu (hujjah dan keterangan) 
sebelum kami menjadi hina dan rendah?”2150

135. Katakanlah (hai Muhammad, kepada orang-
orang kafir itu): “Masing-masing (kita) menanti2151, 
maka nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu 
kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan 
yang lurus dan siapa yang mendapat petunjuk”.2152
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2141.   Yakni ditingalkan dalam siksaan dan kebutaan. (Fathul Qadir, 121 dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 597)
2142.   Apakah mereka tidak takut ditimpa siksaan sebagaimana generasi dahulu. (Tafsir Al-Qurthubi)
2143.   Yaitu Allah l tidak menyiksa suatu kaum kecuali setelah ditegakkan hujjah kepada mereka dan seandainya tidak ada ajal yang telah 
ditetapkan untuk orang-orang musyrik itu niscaya siksaan telah turun kepada mereka. Oleh karena itu Allah l menghibur nabi: ”Sabarlah atas 
yang mereka katakan (kedustaan)…” (Ibnu Katsir)
2144.   Yaitu shalat tahajjud. (Ibnu Katsir)
2145.   Keridhaan Allah l adalah pemberian yang paling afdhal sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim. (Ibnu Katsir)
2146.   Kenikmatan yang diperoleh orang-orang kafir di dunia hanyalah kesenangan yang disegerakan sebagaimana disebutkan dalam Shahih 
Muslim dari Umar z.
2147.   Artinya jagalah diri dan keluargamu dari adzab Allah l dengan mengerjakan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. (Ibnu 
Katsir)
2148.   Yakni jika kamu menegakkan shalat maka rizki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sufyan Ats-Tsauri berkata: ”Allah l 
tidak memberatkan kamu untuk mencari rizki”. Dahulu para nabi bila menemui perkara besar segera shalat. (Ibnu Katsir)
2149.   Diungkapkan dengan kata ini karena Al-Qur`an adalah keterangan yang kuat atas kebenaran kitab-kitab terdahulu. (Adhwaul Bayan, 
Asy-Syinqithi)
2150.   Allah l menerangkan bahwa orang-orang yang mendustakan rasul itu hanya bertanya, tidak menerima hujjah bahkan tidak beriman. 
(Ibnu Katsir)
2151.   Kalian menantikan kematianku dan aku menantikan adzab menimpa kamu. Allah l menjelaskan dalam surat lain bahwa yang ditunggu 
orang beriman semuanya baik, apakah mati syahid atau kemenangan. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi; Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
599)
2152.   Yang menempuh jalan yang lurus (jalan kebenaran) adalah orang yang berhasil dan sukses, sedangkan yang menempuh jalan selainnya 
adalah orang yang rugi dan akan mendapatkan siksaan. Telah diketahui bahwa Rasulullah n dan sahabatnya yang selamat dari siksaan dan 
beruntung. Dalam ayat ini Allah l mengancam dan menakut-nakuti orang-orang yang mendustakan Rasulullah n. (Tafsir Al-Qurthubi dan 
Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan 
Penyayang.
Hari Kiamat Sudah Dekat Akan Tetapi Manusia Tidak 
Siap Menghadapinya  
1. Hari perhitungan segala amalan/kiamat telah dekat kepada 
manusia, sedang mereka berada dalam kelalaian dan berpaling 
(darinya).2153

Orang-orang Kafir Tidak Mau Memperhatikan Al-Qur`an
2. Tidak datang kepada orang-orang kafir (Mekkah) suatu 
ayat Al-Qur`an pun yang baru (diturunkan) dari Rabb mereka, 
melainkan mereka mendengarnya dalam keadaan bermain-
main,
3. dan hati mereka dalam keadaan lalai.2154 Mereka 
merahasiakan pembicaraan mereka: “Orang ini tidak lain 
hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu,2155 maka apakah 
kamu mengikutinya sehingga kamu seperti orang yang kena sihir 
itu, padahal kamu mengetahui (bahwa itu adalah sihir)?”
4. (Maka Allah l membantah perkataan dusta mereka): 
Berkatalah Muhammad n (kepada mereka): "Rabbku 
mengetahui semua perkataan yang di langit dan di bumi2156 dan 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.2157

5. Bahkan mereka berkata: “(Al-Qur`an itu adalah) mimpi-
mimpi (yang kalut), malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri 
seorang penyair,2158 maka hendaknya ia mendatangkan suatu 
mu`jizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus”.
6. Tidak ada suatu (penduduk) negeri pun yang beriman yang 
Kami datangkan ayat dan hujjah melalui rasulnya kecuali mereka 
mendustakannya lalu Kami mengadzab mereka dengan sebab 
kedustaan mereka. Maka apakah mereka akan beriman (kalau 
melihat ayat-ayat itu)?2159

7. (Allah l membantah orang-orang yang tidak 
mengimani hari kebangkitan): “Kami tidak mengutus rasul-rasul 
sebelum kamu (Muhammad), melainkan laki-laki2160 yang Kami 
beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang-
orang yang berilmu,2161 jika kamu tidak mengetahui.
8. Dan Kami tidak menjadikan mereka tubuh-tubuh yang 
tidak memakan makanan, dan orang-orang yang hidup kekal (di 
dunia).2162

9. Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan)2163 

kepada rasul-rasul itu (untuk membinasakan orang-orang zhalim). 
Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami 
kehendaki (dari orang-orang yang beriman) dan Kami binasakan 
orang-orang yang melampaui batas (dalam mendustakan para 
rasul).

Kemuliaan Al-Qur`an
10. (Kemudian Allah l mengingatkan akan kemuliaan Al-
Qur`an kepada manusia dan mendorong mereka untuk mengetahui 
kemuliaannya): Sesungguhnya telah Kami turunkan sebuah kitab 
kepada kamu yang di dalamnya menyebutkan kemuliaan dan 
agamamu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?
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2153.   Serta tidak mempersiapkan untuk menghadapinya. (Ibnu Katsir)
Barangsiapa tahu bahwa kiamat segera datang maka ia tidak panjang angan-angan, cinta dunia, segera bertaubat, menganggap tidak pernah terjadi 
kejadian yang telah lewat, segala sesuatu akan datang dalam waktu yang dekat, kematian seseorang adalah datang kiamatnya, hari kiamat dekat bila 
dibanding dengan waktu sebelumnya, maka sisa dunia waktu tinggal sedikit. (Tafsir Al-Qurthubi)
2154.   Lalu tersibukkan dengan kehidupan dunia, syahwat, pekerjaan batil dan ucapan-ucapan rendah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 600)
2155.   Mereka menganggap mustahil Rasulullah n adalah nabi karena ia manusia biasa, bagaimana ia diberi wahyu? (Ibnu Katsir)
2156.   Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah l sedikit pun dan Dialah yang menurunkan Al-Qur`an yang meliputi berita generasi pertama dan terahir, 
tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Al-Qur`an. (Ibnu Katsir)
2157.   Allah l mendengar perkataan-perkataanmu dan mengetahui keadaan-keadaan kamu. Ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang kafir.
2158.   Menunjukkan berlebihan orang-orang kafir dalam memusuhi Rasulullah n kesesatan dan perselisihan mereka dalam mensifati Al-Qur`an, 
kebingungan dan kesesatan mereka dari Al-Qur`an. Terkadang mereka mengatakan Al-Qur`an sihir, syair dan mimpi-mimpi yang kalut dan terkadang 
menyebutnya kedustaan. (Ibnu Katsir)
2159.   Tidak, bahkan orang-orang yang telah ditakdirkan menerima adzab tidak beriman walaupun didatangkan semua ayat dan hujjah. Mereka telah 
menyaksikan hujjah dan ayat Rasulullah n yang lebih jelas dan nampak daripada hujjah nabi-nabi sebelumnya. (Ibnu Katsir)
2160.   Bukan malaikat. (Ibnu Katsir)
2161.   Ahli Kitab dan selainnya, apakah rasul itu dari malaikat atau dari manusia? (Ibnu Katsir)
Ulama sepakat bahwa orang awam haruslah taklid kepada ulama mereka, bagi orang yang buta harus taklid kepada orang yang melihat dalam menentukan 
kiblat bila kesulitan menentukannya, orang tidak berilmu dan mengerti agamanya haruslah mengikuti ulamanya dan orang bodoh tidak boleh berfatwa. 
(Tafsir Al-Qurthubi)
Walaupun ayat ini sebabnya khusus untuk menanyakan kepada Ahli Kitab terdahulu tentang para rasul akan tetapi maknanya menyeluruh pada tiap 
masalah agama yang pokok dan cabang. Jika seseorang tidak mengetahuinya maka ia wajib menanyakannya kepada ahli ilmu. Tidaklah ia diperintahkan 
kepada ahli kecuali karena diwajibkan bagi ahli ilmu untuk mengajarkan ilmu dan menjawab apa yang mereka ketahui. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
601)
2162.   Keistimewaan para rasul itu adalah mereka diberi wahyu melalui malaikat yang berisi perintah dan larangan kepada manusia. (Ibnu Katsir)
2163.   Allah l mengutus rasul-rasul-Nya kepada umat-umat lalu mereka mendustakan para rasul. Ia menjanjikan kemenangan kepada utusan-Nya, 
membenarkan mereka lalu menyelamatkan mereka dan orang-orang beriman. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)

e            21. SURAT AL-ANBIYA`            a
JUZ 17

d          Makkiah 112 ayat          c
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11. Dan berapa banyak negeri yang zhalim 
penduduknya yang telah Kami binasakan dengan 
sekeras-kerasnya, dan sesudah mereka itu Kami 
ciptakan kaum yang lain (sebagai penggantinya).
12. Maka tatkala mereka melihat adzab Kami telah 
turun, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.
13. (Dikatakan kepada mereka dengan nada 
meremehkan): Janganlah kamu lari tergesa-gesa; 
kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu 
rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu 
(yang baik), supaya kamu ditanya (tentang syukur 
nikmat itu).
14. Mereka (mengakui dosa mereka sambil) berkata: 
"Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang zhalim". (Akan tetapi tidak ada 
manfaat pengakuan dosa pada waktu itu).
15. Maka keluhan mereka terus demikian, sehingga 

Kami jadikan mereka seperti tanaman yang telah 
dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Allah l Menciptakan Langit dan Bumi 
Dengan Adil Tidak Sia-sia
16. Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan 
segala yang ada di antara keduanya dengan main-
main.2164

Allah l Mensucikan Diri Dari Mempunyai 
Anak
17. Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu 
permainan (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya 
dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat 
demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).
18. Sebenarnya Kami menerangkan yang hak2165 
atas yang batil2166 lalu yang hak itu membinasakannya, 
maka dengan serta merta yang batil itu binasa. Dan 
kecelakaanlah bagimu, (hai orang yang mengatakan 
bahwa Allah l punya anak), disebabkan kamu 
mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak 
bagi-Nya).

Malaikat Tidak Pernah Bosan Beribadah Kepada 
Allah l
19. Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit 
dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, 
mereka tidak menyombongkan diri dan letih untuk 
menyembah-Nya.
20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada 
henti-hentinya.2167

Tidak Ada Ilah Yang Hak Selain Allah
21. Apakah mereka mengambil ilah-ilah dari bumi, 
yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?
22. Seandainya di langit dan di bumi ada ilah-ilah 
selain Allah, tentulah keduanya itu rusak binasa. Maka 
Maha Suci Allah yang mempunyai `Arsy dari apa yang 
mereka sifatkan.
23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-
Nya2168, dan merekalah yang akan ditanya oleh 
Allah.2169

24. Apakah mereka mengambil ilah-ilah selain-Nya? 
Katakanlah: “Tunjukkanlah hujjahmu! (Al-Qur`an) 
ini dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumku 
menyebutkan keesaan Allah l bagi orang-orang 
yang bersamaku2170 dan orang-orang sebelumku.2171 
Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui 
yang hak, karena itu mereka berpaling.
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2164.   Bahkan untuk mengingatkan manusia akan adanya khaliq yang Maha Kuasa yang wajib ditaati perintah-Nya, membalas orang-orang 
yang baik dan orang-orang yang jahat, tidak membiarkan manusia berselisih dan durhaka terhadap perintah-Nya, bukan tidak memerintahkan 
kebaikan dan melarang kejelekan. Sifat main-main ini tidak ada dalam hikmah Allah l. (Tafsir Al-Qurthubi)
2165.   Al-Qur`an, nasihat dan hujjahnya. (Tafsir Al-Qurthubi)
2166.   Syaitan dan kedustaannya. (Tafsir Al-Qurthubi)
2167.   Itulah rutinitas malaikat. (Ibnu Katsir)
2168.   Karena Ia hakim yang semua hukum di tangan-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi hukum dan kekuasaan-Nya. (Ibnu Katsir)
2169.   Yakni Allah l yang akan minta pertanggungjawaban makhluk-Nya. (Ibnu Katsir)
2170.   Maka semua kitab yang diturunkan kepada para rasul memerintahkan mengesakan ibadah kepada Allah l semata (mentauhidkan-
Nya). Akan tetapi kamu hai orang-orang musyrik tidak mau mengerti kebenaran, lalu kamu berpaling. (Ibnu Katsir)
Semua rasul menyeru kepada tauhid ini walaupun syariat mereka (perintah dan larangannya) berbeda-beda. (Tafsir Al-Qurthubi)
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Juz 1721. Al-Anbiya`
25. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun 
sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: 
“Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah 
melainkan Aku, maka sembahlah Aku”.2172

26. Dan orang-orang musyrik berkata: “Yang 
Maha Pemurah telah mengambil (malaikat) anak 
(perempuan)”, Maha Suci Allah. Sebenarnya 
(malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang 
dimuliakan.
27. Malaikat-malaikat itu tidak mendahului2173 dan 
menyelisihi perkataan/perintah Allah bahkan mereka 
bersegera mengerjakan perintah-perintah-Nya.
28. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan 
(malaikat) dan yang di belakang mereka,2174 tidak 
memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai 
Allah,2175 dan mereka karena takutnya kepada Allah 
selalu berhati-hati kepada-Nya.2176

29. Barangsiapa di antara malaikat mengatakan: 
“Sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah”, 
ia Kami beri balasan dengan Jahannam,2177 demikian 
Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang 
zhalim.
30. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 
bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 
suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara 
keduanya.2178 Dan dari air Kami menciptakan segala 
sesuatu yang hidup.2179 Maka mengapakah mereka 
tidak juga beriman?
31. Kami mencipta di bumi ini gunung-gunung yang 
kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang2180 bersama 
mereka, dan Kami mencipta di gunung-gunung itu 
jalan-jalan yang luas2181, agar mereka medapat 
petunjuk jalan.
32. Dan Kami mencipta langit itu sebagai atap yang 
terpelihara,2182 sedang mereka tidak memikirkan dari 
segala ayat-ayat dan hujjah-hujjah Allah yang terdapat 
padanya.
33. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, 
matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu 
beredar di dalam garis edarnya.

34. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang 
manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka 
jikalau kamu mati,2183 apakah mereka mengangankan 
hidup setelahmu?
35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. 
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan 
kebaikan sebagai cobaan2184 (yang sebenar-benarnya). 
Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan (lalu 
membalas amal-amalmu).
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2171.   Dari umat-umat yang selamat dengan imannya dan binasa dengan kesyirikannya. (Tafsir Al-Qurthubi)
2172.   Yakni Aku katakan kepada mereka: ”Serukanlah laa ilaha illa Allah”, akal dan fithrah pun menyaksikan akan hal ini, dalil-dalil dari para nabi 
tidak tersembunyi lagi. Qatadah mengatakan, tidaklah rasul diutus kecuali ia menyerukan tauhid (laa ilaha illa Allah). Syariat dalam Taurat, Injil 
dan Al-Qur`an berbeda-beda akan tetapi semuanya dibangun di atas tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah l. (Tafsir Al-Qurthubi 
dan Ibnu Katsir)
2173.   Tidak berkata sampai Allah l berkata dan tidak mengatakan kecuali apa yang Ia perintahkan. (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2174.   Yakni mengetahui apa yang mereka kerjakan dan mengetahui semua yang di dunia dan di akhirat. (Tafsir Al-Qurthubi)
2175.   Yaitu orang-orang yang mengucapkan, mengetahui dan mengamalkan kandungan laa ilaha illallah. Malaikat juga memberi syafaat pada 
hari kiamat dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman di dunia. (Tafsir Al-Qurthubi)
2176.   Tidak merasa aman dari siksaan Allah l. (Tafsir Al-Qurthubi dan Fathul Qadir, 1130)
2177.   Malaikat tidak mungkin mengatakan yang demikian (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, 1130)
2178.   Yakni Allah l yang menciptakan langit-langit dan bumi sendiri, lalu apakah pantas ada makhluk lain yang diibadahi selain Allah l? 
Apakah mereka tidak tahu bahwa dahulu langit dan bumi menjadi satu kemudian Allah l memisahkan keduanya, menjadikan langit dan bumi 
tujuh lapis, menurunkan hujan lalu bumi menumbuhkan tanam-tanaman. Oleh karena itu Allah l katakan: ”Dan dari air Kami menciptakan 
segala sesuatu yang hidup”.
2179.   Bermakna: segala sesuatu diciptakan dari air, segala sesuatu dipelihara dengan air, segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air yang 
kokoh dan dengan perantara air segala sesuatu hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan kecuali malaikat, Iblis, Adam dan Isa. (Tafsir Al-
Qurthubi, Fathul Qadir, 1131; Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2180.   Karena bumi hanya seperempat dari lautan dan berada di atasnya. (Ibnu Katsir)
2181.   Sebagaimana yang kita lihat sekarang, jalan-jalan menembus gunung yang menghubungkan satu tempat ke tampat lain. (Ibnu Katsir)
2182.   Seperti kubah di atas bumi agar tidak jatuh ke bawah (Al-Haj: 65) atau Allah l jaga dari syaitan (Al-Hijir: 17)
2183.   Orang-orang musyrik menolak kenabian Muhammad n lalu mengatakan bahwa Muhammad n penyair dan akan mati sebagaimana 
penyair yang lain. Maka Allah l menjawab: «Ya para nabi telah mati dan Ia menjaga agama dan syariat mereka demikian pula Ia tetap 
menjaga agama dan syariat Muhammad n. (Tafsir Al-Qurthubi)
2184.   Terkadang Allah l menguji dengan musibah-musibah dan terkadang dengan kenikmatan-kenikmatan agar Ia melihat siapa yang 
bersyukur dan siapa yang sabar, kufur nikmat dan siapa yang putus asa. (Ibnu Katsir)
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36. Apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, 
mereka hanya menjadikan kamu olok-olok. 
Mereka mengatakan: “Apakah ini orang yang 
mencela ilah-ilahmu?”, padahal mereka adalah 
orang-orang yang kafir kepada Allah Yang Maha 
Pemurah.
37. Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-
gesa.2185 Kelak akan aku perlihatkan kepadamu 

adzab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-
Ku mendatangkannya dengan segera.
38. Orang-orang musyrik juga minta disegerakan 
adzab (dengan menentang dan tidak percaya): 
“Kapankah janji (adzab) itu datang jika kamu 
sekalian adalah orang-orang yang benar?”
39. Andaikata orang-orang kafir itu melihat 
siksaan itu waktu (di mana) mereka itu tidak 
mampu mengelakkan api neraka dari muka dan 
punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat 
pertolongan, (tentulah mereka tidak meminta 
disegerakan).
40. Sebenarnya (adzab) itu akan datang kepada 
mereka dengan sekonyong-konyong lalu 
membuat mereka menjadi panik, maka mereka 
tidak sanggup menghindarinya dan mereka tidak 
diberi tangguh sesaat pun.
41. Sungguh beberapa orang rasul sebelum kamu 
telah diperolok-olokkan maka turunlah adzab 
yang selalu mereka perolok-olokkan kepada 
orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu.
42. Katakanlah: “Siapakah yang dapat memelihara 
kamu pada waktu malam dan siang hari selain 
(Allah) Yang Maha Pemurah?” Sebenarnya 
mereka adalah orang-orang yang berpaling/tidak 
bersyukur terhadap nikmat Rabb mereka.
43. Atau adakah mereka mempunyai ilah-ilah 
yang dapat memelihara mereka dari (adzab) 
Kami. Ilah-ilah itu tidak sanggup menolong diri 
mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi 
dari (adzab) Kami itu?
44. Bukankah Kami telah memberi mereka 
dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup 
di dunia) hingga panjanglah umur mereka?2186 
Maka apakah mereka tidak melihat bahwa Kami 
mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi 
dari segala penjurunya.2187 Maka apakah mereka 
yang menang? (bahkan mereka kalah)
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2185.   Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah: setelah disebutkan orang-orang yang memperolok Rasulullah n jiwa-jiwa ingin 
segera membalas mereka. Sesungguhnya Allah l membiarkan orang-orang kafir sampai ketika Ia menyiksa mereka tidak ada satu pun dari 
mereka yang lolos. (Ibnu Katsir)
2186.   Yaitu orang-orang kafir tertipu dengan kenikmatan dan kemewahan hidup seolah kalau demikian mereka mulia dan berkuasa penuh di 
dunia. (Ibnu Katsir)
2187.   Maksudnya Allah l mengurangi negeri-negeri kafir dan mengurangi tanah mereka dengan dikuasai muslimin. Oleh karena itu Allah 
l mengatakan: ”Apakah orang-orang kafir itu menang?”
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45. Katakanlah (hai Muhammad): “Sesungguhnya 
aku hanya memberi peringatan (terhadap adzab 
kepada kamu sekalian) dengan wahyu dan tidaklah 
orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila 
mereka diberi peringatan”.
46. Sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja 
dari adzab Rabbmu, pastilah mereka (mengakui dosa 
dan) berkata: “Aduhai, celakalah kami, bahwasanya 
kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri”.
47. Kami akan memasang timbangan yang adil pada 
hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang 
sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 
sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan 
cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.
48. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepada Musa dan Harun (Kitab) Al-Furqan,2188 
hidayah, cahaya2189 hati dan nasihat bagi orang-
orang yang bertakwa.
49. (Yaitu) orang-orang yang takut kepada Rabb 
mereka, sedang mereka dalam kesendirian, dan 
mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.2190

50. Dan Al-Qur`an ini adalah suatu kitab 
peringatan2191 yang mempunyai berkah2192 yang 
telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu 
mengingkarinya?

Kisah Ibrahim
51. Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan 
hidayah kebenaran kepada Ibrahim sebelumnya,2193 
dan Kami mengetahui bahwa dia pantas mendapatkan 
petunjuk.
52. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada 
bapaknya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini 
yang kamu tekun beribadah kepadanya?”2194

53. Tidak ada hujjah bagi mereka kecuali meniru 
perbuatan pendahulu mereka yang sesat : “Kami 
mendapati bapak-bapak kami menyembahnya”.
54. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya kamu dan bapak-
bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata”.
55. Mereka menjawab: “Apakah ucapanmu dan apa 

yang kamu datangkan kepada kami suatu kebenaran 
ataukah ucapan orang-orang yang bermain-main 
(yang tidak tahu apa yang ia katakan)?”2195

56. Ibrahim membantah dan menerangkan kebodohan 
mereka: “Sebenarnya Rabbmu ialah Rabb yang tidak 
ada ilah kecuali Dia yang mencipta langit dan bumi; 
dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan 
(bahwa tidak ilah selain Allah dan tidak ada pencipta 
selain Dia)”.
57. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan 
tipu daya (menghancuran) terhadap berhala-
berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.2196
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2188.   Bermakna Al-Kitab, Taurat dan pertolongan. Demikian keterangan para ahli tafsir. Kesimpulannya, kitab-kitab samawi membedakan 
antara hak dan batil, hidayah dan kesesatan, halal dan haram, menerangi hati, memberi hidayah, rasa takut dan taubat kepada Allah l. (Ibnu 
Katsir)
2189.   Yaitu nur yang dengannya seorang dapat mengetahui hukum-hukum syariat, antara hidayah dan kesesatan, halal dan haram, menerangi 
kegelapan kejahilan, kebid`ahan, kesesatan dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa sehingga waspada antara yang bermanfaat dan 
mudharat, kebaikan dan kejelekan. Dikhususkan bagi mereka karena mereka yang dapat mengambil manfaat baik secara ilmu maupun amalan. 
(Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 608)
2190.   Takut datang hari kiamat sebelum mereka taubat. (Tafsir Al-Qurthubi)
2191.   Peringatan bagi yang mau diperingatkan dan nasihat bagi yang mau dinasihati. (Fathul Qadir, 1135)
2192.   Yakni banyak kebaikannya. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani,1135)
2193.   Ketika beliau masih kecil, Allah l telah mengilhamkan kebenaran dan hujjah kepada kaumnya. (lihat surat Maryam)
2194.   Inilah hidayah kebenaran yang diberikan kepada Ibrahim sejak kecil, yaitu mengingkari peribadatan berhala yang dilakukan kaumnya. 
(Ibnu Katsir)
Apakah patung-patung ini mempunyai keutamaan sampai kamu menghabiskan waktu untuk beribadah kepadanya padahal kamulah yang 
membuatnya? Suatu keanehan mereka membuat patung dengan tangan sendiri lalu mereka sembah! (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
609)
2195.   Mereka menolak ucapan Ibrahim karena ucapannya dianggap ucapan yang sudah maklum dan termasuk ucapan orang bodoh yang ia 
sendiri tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 609)
2196.   Pergi untuk merayakan hari raya mereka. (Ibnu Katsir)
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58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur 
terpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-
patung mereka2197; agar mereka kembali kepadanya.2198

59. (Ketika mereka melihat patung mereka dihinakan), 
mereka bertanya: “Siapakah yang melakukan perbuatan 
ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk 
orang-orang yang zhalim”.2199

60. Sebagian orang (yang mendengar sumpah Ibrahim) 
berkata: “Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela 

berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim”.2200

61. Mereka berkata: “(Kalau demikian) bawalah dia 
dengan cara yang dapat dilihat semua orang, agar mereka 
menyaksikan”.2201

62. Mereka bertanya: “Apakah kamu, yang melakukan 
perbuatan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami, hai 
Ibrahim?”
63. Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar 
itulah yang melakukannya,2202 maka tanyakanlah kepada 
berhala-berhala itu, jika mereka dapat berbicara”.2203

64. Maka mereka saling bertemu dengan menanggung 
kekalahan hujjah lalu berkata: “Sesungguhnya kamu 
sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri 
(dengan menyembah benda-benda mati)”,2204

65. Kemudian mereka kembali kepada kebodohan dan 
penentangan mereka lalu berkata: “Sesungguhnya kamu 
(hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu 
tidak dapat berbicara (bagaimana kamu memerintah kami 
bertanya kepada patung-patung itu)?”.
66. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu 
menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi 
manfaat dan mudharat kepada kamu sedikit pun?”
67. Betapa sesat kamu! Mengapa kamu menyembah 
selain Allah, mengapa kamu tidak memahami bahwa kamu 
sesat?
68. (Ketika mereka telah kalah hujjah maka mereka 
memakai jalan kekerasan). Mereka berkata: “Bakarlah2205 
dia dan bantulah sesembahan-sesembahanmu, jika kamu 
benar-benar hendak berbuat2206”.
69. (Ketika telah menyalakan api dan membawa Ibrahim) 
Allah berkata: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 
keselamatanlah bagi Ibrahim”.
70. Dan mereka telah membuat makar kepada Ibrahim 
lalu Kami jadikan mereka itu orang-orang yang kalah,2207 
rendah dan merugi.
71. Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri 
(Syam dengan hijrah)2208 yang Kami telah memberkahinya 
untuk sekalian manusia.
72. Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim), Ishaq 
dan Ya`qub, sebagai suatu nafilah2209. Dan masing-masing 
mereka Kami jadikan orang-orang yang shalih dan baik.
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2197.   Ayat ini mengisyaratkan agar kita tidak mengagungkan apa yang dihinakan Allah l. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 610)
2198.   Dan agar mendengar dan memperhatikan hujjahnya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 610)
2199.   Bahkan perbuatan Ibrahim termasuk keadilan, keutamaan yang besar dan ketauhidannya. Sesungguhnya yang zhalim adalah orang yang 
menjadikan patung itu ilah selain Allah l. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 610)
2200.   Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Allah l mengutus nabi kecuali masih muda dan tidaklah seorang alim diberi ilmu kecuali ia masih 
muda. Kemudian ia membaca ayat ini. (Ibnu Katsir)
2201.   Inilah tujuan utama Ibrahim, agar ia dapat menerangkan kebodohan dan kurang akal orang yang menjadikan berhala sebagai ilah yang 
tidak dapat memberi manfaat dan menolak mudharat di hadapan seluruh rakyat. (Ibnu Katsir)
2202.   Maksudnya patung yang besar yang menghancurkannya karena ia marah disekutukan dengan patung-patung lain dalam penyembahan. 
(Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 610)
2203.   Yakni tanyakan kepada patung-patung yang hancur itu mengapa mereka dipecah? Dan tanyakan kepada patung yang belum pecah 
mengapa ia memecah patung-patung yang lain? (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 611)
2204.   Tercapailah maksud Ibrahim yaitu mereka kalah hujjah dan mengakui kesesatannya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 611)
2205.   Mereka memilih hukuman yang paling sadis yang sebelumnya mereka mau membunuh Ibrahim dengan cara lain. Mereka membakarnya 
di sebuah bangunan yang tinggi dan sangat banyak kayunya kemudian ia dilemparkan dengan ketapel besar. (Ash-Shaffat: 97, Adhwaul Bayan, 
Asy-Syinqithi)
2206.   Hasbiyallahu wa ni`mal wakil (Allah l yang mencukupiku dan Dia sebaik-baik yang diminta perlindungan” adalah ucapan Ibrahim 
ketika dibakar dan ucapan Muhammad n ketika diancam akan diserang oleh seluruh kaum musyrik. (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Ibnu 
Katsir)
Celakalah mereka! di mana mereka menjadikan sesembahan yang membutuhkan pertolongan dan menjadikan berhala sebagai ilah. (Taisir 
Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 611)
2207.   Allah l membalas makar mereka (Namrud dan kaumnya). (Tafsir Al-Qurthubi)
2208.   Dahulu mereka berada di wilayah Irak lalu hijrah ke Syam yang beribukota di Palestina. (Ibnu Katsir)
Maksud diberkahi ialah banyak tumbuhan, sungai dan buah-buahan serta sebagian besar nabi berasal dari negeri itu. Dalil yang menerangkan 
keberkahannya adalah surat Al-Isra: 1 dan Al-Anbiya: 81. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2209.   Yaitu keutamaan tambahan anak karena Ibrahim minta Ishaq kemudian ditambah Ya`qub sebagai cucunya. (Tafsir Al-Qurthubi; Adhwaul 
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73. Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang diikuti dan menyeru ke jalan Allah 
dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 
kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah 
mereka selalu menyembah,2210

74. dan kepada Luth2211, Kami telah berikan 
kenabian dan ilmu,2212 dan telah Kami selamatkan dia 
dari (adzab yang telah menimpa penduduk) kota yang 
mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka 
adalah kaum yang jahat lagi fasik.
75. Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; 
karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang 
shalih.2213

Kisah Nuh
76. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum Ibrahim, ketika 
dia berdo`a,2214 dan Kami memperkenankan do`anya, 
lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari 
cobaan yang besar.2215

77. Dan Kami menolongnya dari kaum yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka 
adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan 
mereka semuanya.

Kisah Dawud dan Sulaiman
78. Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, pada 
waktu keduanya memberikan keputusan mengenai 
tanaman, karena kambing-kambing kepunyaan 
kaumnya merusak tanaman itu pada malam hari.2216 
Dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan 
oleh mereka itu.
79. Maka Kami telah memberikan pemahaman2217 
kepada Sulaiman tentang hukum (yang benar); dan 
kepada masing-masing mereka telah Kami berikan 
hukum2218 dan ilmu. Kami tundukkan gunung-
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama 
Dawud.2219 Dan Kamilah yang melakukannya.

80. Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat 
baju besi2220 untuk kamu, guna memelihara kamu 
dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu 
bersyukur (kepada Allah).
81. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman 
angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus 
dengan perintah-Nya ke negeri yang Kami telah 
memberkatinya (Syam). Dan adalah Kami Maha 
Mengetahui segala sesuatu.
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2210.   Yaitu mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. (Ibnu Katsir)
2211.   Luth bin Harun bin Azar yang menjadi murid Ibrahim dan hijrah bersama Ibrahim. (Al-Ankabut: 26, Ibnu Katsir)
2212.   Dan diangkat-Nya sebagai nabi ke bangsa Sadum, kaumnya durhaka kemudian Allah l membinasakan mereka semuanya. (Ibnu 
Katsir)
2213.   Orang yang masuk ke dalam rahmat Allah l maka ia akan aman dari berbagai macam rasa takut dan mendapatkan kebahagiaan. 
Karena orang shalih adalah orang lurus amal-amal dan suci keadaannya. Keshalihan merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam rahmat 
Allah l sebagaimana kerusakan sebab terhalangnya kebaikan dan rahmat. Orang yang paling shalih adalah para nabi. (Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 612)
2214.   Doa minta ditolong dari kejahatan kaumnya (surat Al-Qamar: 10) dan doa agar Allah l membinasakan semua orang-orang kafir (surat 
Nuh: 26) (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2215.   Yaitu didustakan dan diganggu kaumnya. (Ibnu Katsir)
2216.   Dalam syariat Muhammadiah maka bagi yang punya gembalaan wajib menjaganya malam hari dan bagi yang punya tanaman harus 
menjaganya pada siang hari. Bila gembala merusak tanaman maka pemiliknya harus menggantikan tanaman yang rusak atau dengan harta 
yang senilai dengannya. (Fathul Qadir)
2217.   Hukum yang diputuskan Sulaiman dari hasil ijtihad dan benar yang tidak dimiliki Dawud. Dalam hal ini Dawud salah tetapi tidak dicela 
karena telah melakukan ijtihad bahkan Allah l memuji keduanya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2218.   Hukum Sulaiman beda dengan hukum Dawud. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2219.   Karena suara Dawud sangat bagus. (Ibnu Katsir)
2220.   Jadi orang pertama kali yang membuat baju besi adalah Dawud. (Ibnu Katsir)
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82. Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) 
segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam 
laut) untuknya (mencari permata) dan mengerjakan 
pekerjaan selain daripada itu2221; dan adalah Kami 
memelihara2222 mereka.

Kisah Ayyub2223

83. Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia berdoa: “(Ya 
Rabbku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit 

dan Engkau adalah Rabb Yang Maha Penyayang di 
antara semua penyayang”.
84. Maka Kami pun memperkenankan doanya itu, 
lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan 
Kami kembalikan keluarganya kepadanya,2224 dan 
yang semisal mereka bersama mereka2225, sebagai 
suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi teladan 
bagi semua yang menyembah Allah.2226

85. Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. 
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar 
(dan nabi).
86. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat 
Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang 
yang shalih.
87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun2227 (Yunus), 
ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia yakin 
bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (di 
dalam perut ikan), maka ia berdoa dalam kegelapan 
(perut ikan, malam dan laut): “Tidak ada Ilah (yang 
berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang 
zhalim”.
88. Maka Kami telah memperkenankan do`anya 
dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan 
demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman.
89. Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia berdoa 
kepada Rabbnya (meminta anak): “Ya Rabbku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri 
dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.
90. Maka Kami memperkenankan do`anya, dan Kami 
anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan 
isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik yang 
mendekatkan diri kepada Allah dan mereka berdo`a 
kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka 
adalah orang-orang yang khusyu` kepada Kami.
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2221.   Yaitu terbelenggu dalam rantai-rantai belenggu di lehernya. (Shad: 38, Ibnu Katsir) dan ada yang membuat mihrab-mihrab, kolam-kolam, 
patung-patung dan tembaga-tembaga besar yang dipahat di gunung yang sangat besar serta ada yang membangun Baitul Maqdis. (Saba`: 13, 
Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 613)
2222.   Allah l menjaga Sulaiman dari kejahatan syaitan-syaitan itu, bahkan ia yang menguasai mereka. (Ibnu Katsir)
2223.   Sebelum ditimpa musibah nabi Ayyub adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Allah l mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit 
parah di seluruh badannya, hanya hati dan lidah yang dapat ia gerakkan sampai tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya kecuali 
isterinya. Maka ia berdoa kepada Allah l agar menghilangkan penyakitnya. Allah l mengabulkan doanya dan memerintahkannya agar 
memukulkan kakinya ke atas tanah, minum dan mandi dengan air yang telah Allah l persiapkan. (Shad: 42, Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2224.   Dahulu ketika ditimpa musibah anak dan saudaranya meninggal kecuali isterinya kemudian Allah l menghidupkan mereka kembali. 
Demkian keterangan Ibnu Abbas. (Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir)
2225.   Isterinya mempunyai 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan, kemudian mereka meninggal semuanya. Setelah itu Allah l menghidupkan 
mereka kembali dan isterinya melahirkan lagi 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Demikian keterangan Ibnu Mas`ud. (Tafsir Al-Qurthubi)
2226.   Agar orang yang ditimpa musibah tidak menyangka ia dihinakan Allah l dan agar ia meneladaninya dalam hal kesabaran atas takdir 
dan ujian Allah l. Bagi-Nya hikmah yang sempurna. (Ibnu Katsir). Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berakal sehat adalah orang-
orang yang menyembah Allah l tidak menyekutukan dalam ibadah mereka kepada-Nya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2227.   Dzu adalah pemilik, Nun artinya ikan, Yunus adalah gelarnya. Terdapat dua kisah Yunus yaitu ia berdakwah kepada suatu kaum yang 
menolak seruannya. Ia marah dan mengancam mereka dengan turunnya adzab. Kaumnya takut dan berkumpul di sebuah tempat dengan 
membawa semua harta dan bertaubat. Akhirnya Allah l urung menurunkan adzabnya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Yunus: 
92. Kisah kedua: Dzun Nun (Yunus) adalah orang yang mendapat undian ditenggelamkan di laut ketika naik perahu yang sudah terlalu penuh 
muatan. (Ash-Shaffat: 141) Kemudian ia menceburkan ke laut dan ditelah oleh ikan besar yang Allah l ilhamkan agar tidak memakan daging 
dan tulangnya. Ikan ibarat sebuah penjara baginya. (surat Ash-Shaffat: 142)
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91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah 
memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan 
ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami dan Kami 
jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) 
yang besar bagi semesta alam (manusia dan jin).
92. Sesungguhnya umat (agama tauhid) ini adalah 
agama kamu semua2228; agama yang satu dan 
Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku.
93. Dan umat-umat mereka berselisih terhadap 
rasul mereka.2229 Kepada Kamilah masing-masing 
golongan itu akan kembali pada hari kiamat.2230

94. Maka barangsiapa yang mengerjakan amal 
shalih, sedang ia beriman dengan hatinya, maka 
tidak ada pengingkaran terhadap amalannya2231 
itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya 
itu untuknya.
95. Sungguh pasti penduduk suatu negeri yang 
telah Kami binasakan tidak akan kembali (ke 
dunia sebelum hari kiamat).2232

96. Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya`juj 
dan Ma`juj, dan mereka turun dengan cepat dari 
seluruh tempat yang tinggi.
97. Dan telah dekat kedatangan janji yang benar 
(hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah 
mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): 
“Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami 
adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami 
adalah orang-orang yang zhalim”.2233

98. Sesungguhnya kamu (orang-orang kafir) dan 
apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan 
bakar Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.
99. Andaikata berhala-berhala itu ilah yang 
benar, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan 
semuanya (sesembahan dan penyembahnya) akan 
kekal di dalamnya.

100. Mereka bernapas dengan merintih di 
dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa 
mendengar2234.
101. Bahwasanya orang-orang yang telah 
ditetapkan kebaikan (surga)2235 untuk mereka, 
mereka itu dijauhkan dari neraka.
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2228.   Seluruh agama para nabi satu yaitu mengesakan ibadah hanya kepada Allah l. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1147)
2229.   Ada yang mendustakan dan ada yang membenarkan. (Ibnu Katsir)
2230.   Kemudian Allah l akan membalas sesuai dengan amalannya. (Ibnu Katsir)
2231.   bahkan disyukuri dan dibalas dengan setimpal. (Ibnu Katsir)
2232.   Makna ayat dari Ibnu Abbas.
2233.   Mereka mengakui menzhalimi diri sendiri pada saat tidak bermanfaat pengakuan dosa. (Ibnu Katsir)
2234.   Karena kerasnya suara gelegak neraka. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 616)
2235.   Tafsir Al-Qurthubi
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102. Mereka tidak mendengar sedikit pun 
suara gejolak dan gerakan api neraka, dan mereka 
kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh 
mereka.
103. Mereka tidak disusahkan oleh 
kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan 
mereka disambut oleh para malaikat di surga 
dengan rasa senang. (Malaikat berkata): “Inilah 
harimu yang telah dijanjikan kepadamu”.
104. (Yaitu) pada hari Kami gulung langit 
seperti menggulung lembaran-lembaran kertas 

tulis. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan 
pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah 
suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya 
Kamilah yang akan melaksanakannya.2236

105. Dan sungguh telah Kami tulis di 
dalam Zabur2237 sesudah (Kami tulis dalam) 
Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi2238 ini diwarisi 
hamba-hamba-Ku yang shalih.
106. Sesungguhnya (apa yang disebutkan) 
dalam Al-Qur`an ini, benar-benar menjadi 
manfaat dan kecukupan2239 bagi kaum yang 
menyembah Allah.2240

107. Dan tidaklah Kami mengutus kamu 
(Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam.2241

108. Katakanlah: “Sesungguhnya yang 
diwahyukan kepadaku adalah: “Bahwasanya 
Rabbmu adalah Rabb Yang Esa, maka haruslah 
kamu mengikuti dan tunduk kepada wahyu-Nya”.
109. Jika mereka berpaling, maka katakanlah: 
“Aku memberitahukan peperangan kepadamu 
sebagaimana kamu memerangiku dan aku tidak 
mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu 
itu sudah dekat atau masih jauh?”.
110. Sesungguhnya Dia mengetahui 
perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-
terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan.
111. Dan aku tidak mengetahui boleh 
jadi diakhirkannya adzab itu adalah kejelekan 
bagimu2242 atau kesenangan sampai kepada suatu 
waktu.
112. (Muhammad) berkata: “Ya Rabbku, 
berilah keputusan dengan benar antara kami 
dan orang-orang kafir.2243 Dan Rabb kami ialah 
Rabb Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohon 
pertolongan-Nya terhadap kedustaan yang kamu 
katakan”.
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2236.   Dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan, Allah l menggenggam bumi dan langit di tangan kanannya. (Ibnu Katsir)
2237.   Yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit, termasuk kitab Dawud. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1149; Taisir Al-Karimir Rahman, As-
Sa`di, 617)
2238.   Bisa bermakna bumi yang di surga dan bumi orang-orang kafir yang di dunia. Ayat ini kabar gembira bagi umat Muhammad n bahwa 
mereka akan menguasai tanah-tanah orang-orang kafir. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 617; Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 617)
2239.   Yang dapat menyampaikan kepada cita-cita manusia. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2240.   Yang lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah l daripada ketaatan kepada nafsu dan syaitan. (Ibnu Katsir)
2241.   Barangsiapa menerima dan bersyukur terhadap rahmat Allah l ini maka ia akan bahagia di dunia dan akhirat dan barangsiapa 
menolaknya maka akan celaka di dunia dan akhirat (masuk neraka). (Surat Ibrahim: 28-29, Ibnu Katsir)
2242.   Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 619.
2243.   Allah l telah memperkenankan doanya dengan diadzabya orang-orang kafir di dunia seperti dalam peperangan Badar dan kejadian 
lainnya. Kami tidak bangga dengan kekuatan dan usaha kami akan tetapi kami selalu bersandar kepada pertolongan-Nya, ajal semua makhluk 
di tangan-Nya, dengan rahmat Allah l kami memohon kepada-Nya agar menyempurnakan apa yang kami pinta. Dan Allah l telah 
melakukannya. Alhamdulillah. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 618)
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
dan Penyayang.
1. Hai manusia, takutlah2245 kepada Rabbmu, karena 
kegoncangan mendekati hari kiamat itu adalah suatu 
kejadian yang sangat besar (dahsyat).
2. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat 
kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui 
anaknya dari anak yang disusuinya (sebelum disapih), 
wanita yang hamil menggugurkan kandungannya dan 
kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal 
sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab 
Allah itu sangat keras.2246

Allah l Mencela Orang-orang yang 
Mendustakan Hari Kebangkitan dan Kekuasaan-
Nya Menghidupkan Kematian2247

3. Di antara manusia ada orang yang membantah 
keadaan dan kemampuan Allah (membangkitkan 
kematian) tanpa dalil yang benar dan mengikuti 
syaitan (Iblis) yang membangkang (terhadap 
bantahannya).2248

4. Telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa 
barangsiapa yang loyal kepadanya, tentu dia akan 
menyesatkannya di dunia dan membawanya ke adzab 
neraka di akhirat.

Hujjah Bahwa Allah l Mampu Membangkitkan 
Kematian
5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang 
kebangkitan pada hari kiamat, maka (lihatlah asal 
penciptaanmu) sesungguhnya Kami telah menjadikan 
kamu dari tanah,2249 kemudian keturunannya dicipta 
dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang sempurna 
kejadiannya dan yang tidak sempurna,2250 agar 
Kami menjelaskan kepada kamu dan terkadang 
Kami menetapkannya dalam rahim sesuai yang Kami 

kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, 
kemudian Kami keluarkan kamu dari rahim ibumu 
sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) 
kamu sampai dewasa, dan di antara kamu ada yang 
diwafatkan ketika masih muda dan (ada pula) di 
antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai 
pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun 
yang dahulunya telah diketahuinya.2251 Dan kamu lihat 
bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan 
air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 
menumbuhkan berbagai macam tanaman yang indah.
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2244.   Menurut Qatadah surat ini turun di Madinah kecuali ayat 52-53 turun di Mekkah. Al-Qurthubi mengatakan: «Jumhur ulama berpendapat isi 
surat ini ada yang turun di Mekkah dan ada yang di Madinah». Al-`Azizy mengatakan, ”Surat ini termasuk surat yang menakjubkan; turun siang 
dan malam, dalam perjalanan dan mukim, ketika perang dan damai, Makkiah dan Madaniah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih”. 
(Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1152)
2245.   Takutlah terhadap pelanggaran perintah dan larangan Allah l. (Tafsir Al-Qurthubi)
2246.   Maka dengan sebab goncangan yang begitu keras dan keadaan yang sangat kacau akal manusia hilang dan goncang pemahaman 
mereka sehingga mereka seperti mabuk. (Fathul Qadir, 1153)
2247.   Allah l mencela orang-orang yang mengingkari kemampuan-Nya menghidupkan kematian dalam keadaan mereka berpaling dari apa 
yang diturunkan kepada para nabi, mengikuti Iblis yang membangkang dalam ucapan dan pengingkaran mereka. Demikianlah keadaan ahli 
bid`ah dan sesat yang berpaling dari kebenaran mengikuti kebatilan, meninggalkan wahyu, mengikuti ucapan-ucpan pemimpin-pemimpin sesat 
yang menyeru kepada kebid`ahan dengan hawa nafsu dan akal. Oleh karena itu Allah l berkata ….(ayat) (Ibnu Katsir)
2248.   Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1153
2249.   Awal penciptaan Adam. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, 1153)
2250.   Dengan keguguran. Jika air mani telah menempati rahim selamat 40 hari berubah menjadi segumpal darah merah. Dari segumpal darah 
menjadi segumpal daging tanpa bentuk dan rupa selama 40 hari. Kemudian secara perlahan-lahan terbentuk garis-garis yang akan menjadi 
dasar pembentukan kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki dan semua tubuh. Terkadang daging itu gugur sebelum terbentuk dan 
sesudah terbentuk. Empat puluh hari setelah itu ditiupkan ruh kepadanya. (Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Katsir)
2251.   Dalil kekuasaan Allah l menghidupkan yang lebih kuat daripada dalil sebelumnya. (Tafsir Al-Qurthubi)

e            22. SURAT AL-HAJ            a
JUZ 17

d          Madaniah2244 78 ayat          c
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Juz 17 22. Al-Hajj

6. Yang demikian itu, karena sesungguhnya 
Allah, Dialah yang mencipta dan mengatur dan 
sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang 
mati (sebagaimana menghidupkan bumi yang mati) 
dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
suatu.
7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan 
datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya 
Allah membangkitkan semua orang di dalam 
kubur.2252

8. Di antara manusia2253 ada orang-orang yang 

membantah tentang keadaan Allah2254 tanpa akal 
yang benar, petunjuk dan kitab (dalil) yang jelas2255.
9. Dengan menyombongkan diri dari kebenaran 
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia 
mendapat kehinaan di dunia dan Kami merasakan 
kepadanya adzab neraka yang membakar pada hari 
kiamat.
10. (Akan dikatakan kepadanya): “Yang demikian 
itu, adalah disebabkan perbuatan kemaksiatan dan 
kekafiran yang dikerjakan oleh kedua tanganmu2256 
dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah 
penganiaya hamba-hamba-Nya”.2257

11. Dan di antara manusia ada orang yang 
menyembah Allah dengan keraguan2258; jika ia 
memperoleh kebaikan2259 (banyak harta), ia tetap 
beribadah dan dalam agamanya, dan jika ia ditimpa 
oleh suatu musibah, ia menjadi murtad. Maka, rugilah 
ia di dunia2260 dan di akhirat. Yang demikian itu 
adalah kerugian yang nyata.
12. Ia berdoa kepada selain Allah,2261 sesuatu yang 
tidak dapat memberi mudharat dan tidak memberi 
manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah 
kesesatan yang jauh.
13. Ia berdoa kepada sesuatu yang sebenarnya 
mudharatnya (di dunia) lebih dekat dari manfaatnya.2262 
Sesungguhnya yang diserunya (berhala-berhala) 
itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat 
kawan.
14. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih ke 
dalam surga-surga yang sungai-sungai mengalir di 
bawahnya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 
kehendaki.2263

15. Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah 
sekali-kali tidak menolongnya (Muhammad) di dunia 
dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke 
langit, memutus pertolongan-Nya (yang turun dari 
langit),2264 kemudian hendaklah ia pikirkan apakah 
tipu dayanya itu dapat menyembuhkan apa yang 
membuat marah hatinya.

-,+*)('&%$#"!
9876543210/.
EDCBA@?>=<;:
RQPONMLKJIHGF
\[ZYXWVUTS
gfedcba`_^]
utsrqponmlkjih
zyxwv}|{~ے
ª©¨§¦¥¤£¢¡
¶μ´³²±°¯®¬«
ÁÀ¿¾½¼»º¹¸
ÉÈÇÆÅÄÃÂ
ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ
áàßÞÝÜÛÚÙØ×
ëêéèçæåäãâ

2252.   Kemudian membalas semua amalan mereka.
2253.   Orang-orang kafir dan dan ahli bid`ah.
2254.   Seperti mereka katakan, malaikat anak perempuan Allah l, Isa dan Uzair anak Allah l.

2255.   Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 621.
2256.   Diungkapkan dengan kedua tangan karena pada umumnya perbuatan maksiat dilakukan dengan tangan walaupun anggota badan lain 
juga melakukannya. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1157)
2257.   Allah l tidak menyiksa seseorang tanpa dosa. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1157)
2258.   Misalnya apabila seorang istri melahirkan anak lelaki maka suami berkata: «Ini agama yang cocok», dan bila istrinya tidak melahirkan 
anak lelaki maka ia berkata: «Ini agama jelek». (Dalam Shahih Al-Bukhari, Ibnu Katsir)
2259.   Atau tenang dalam kebaikannya. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1156)
2260.   Tidak mendapatkan apa-apa di dunia. Sedangkan di akhirat ia dalam kecelekaan yang amat besar. (Ibnu Katsir)
2261.   Berhala dan tandingan selain Allah l (Ibnu Katsir)
2262.   Adapun di akhirat pasti terjadi. (Ibnu Katsir)
2263.   Setelah menyebutkan orang-orang yang sesat dan celaka, Allah l menghubungkan dengan penyebutan orang-orang yang bahagia 
dari orang-orang beriman dengan hati dan membenarkan iman mereka dengan amal-amal shalih, berbagai macam takarrub dan meninggalkan 
kemungkaran sehingga Allah l mewariskan mereka tempat tinggal yang bertingkat-tingkat di dalam surga-surga yang tinggi. (Ibnu Katsir)
2264.   Akan tetapi Allah l tetap menolongnya. (Tafsir Al-Qurthubi dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 620)
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16. Dan demikianlah Kami telah menurunkan 
Al-Qur`an yang merupakan ayat-ayat yang 
nyata2265; dan bahwasanya Allah memberikan 
petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.2266

17. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-
orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang 
Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang 
musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara 
mereka pada hari kiamat (dengan adil).2267 
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
18. Apakah kamu tidak mengetahui, bahwa apa 
yang ada di langit (malaikat), di bumi, matahari, 
bulan, bintang,2268 gunung, pohon-pohonan, 
semua binatang dan sebagian besar manusia (dan 
jin) sujud2269 kepada Allah dengan sukarela? Dan 
banyak di antara manusia yang menolak, enggan 
dan sombong telah ditetapkan adzab atasnya.2270 
Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak 
seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya 
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
19. Inilah dua golongan (golongan mukmin dan 
golongan kafir)2271 yang bertengkar, mereka saling 
bertengkar mengenai keadaan2272 Rabb mereka. 
Maka orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian 
dari api neraka dan disiramkan air yang sengat 
panas ke atas kepala mereka.

Siksaan Penduduk Neraka
20. Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa 
yang ada dalam perut dan kulit mereka.
21. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi 
yang dipukulkan kepada mereka.
22. Setiap kali mereka hendak keluar dari 
neraka disebabkan kepengapan neraka, mereka 
dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka 
dikatakan): “Rasakanlah adzab yang menyakitkan 
ini”.

Kenikmatan Penduduk Surga
23. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-
orang beriman dan mengerjakan amal shalih ke 
dalam surga-surga yang sungai-sungai mengalir 
di bawahnya. Di surga itu mereka diberi perhiasan 
dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara,2273 
dan pakaian mereka adalah sutera.2274
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2265.   Makna dan lafadsnya jelas. (Ibnu Katsir)
2266.   Allah l memberi petunjuk dan menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Ia mempunyai hikmah dan hujjah yang sempurna. (Ibnu 
Katsir)
2267.   Maka Allah l memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Karena Allah 
l menyaksikan amal-amal dan memelihara ucapan-ucapan mereka dan mengetahui rahasia-rahasia dan lahir mereka. Dan telah dijelaskan 
makna ayat dalam surat Al-Baqarah. (Ibnu Katsir)
2268.   Disebutkan matahari, bulan dan bintang secara khusus karena benda-benda itu disembah. Maka Allah l menerangkan bahwa benda-
benda tersebut sujud kepada pencipta-Nya dan ditundukkan. (Ibnu Katsir) 
2269.   Secara bahasa sujud bermakna menghinakan diri dan tunduk. (Tafsir Al-Qurthubi)
Sujudnya makhluk selain Allah l sesuai keadaannya. (Ibnu Katsir) Sehingga sujudnya manusia berasal dari sikap ketundukan dan penghinaan 
diri kepada Allah l. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1159)
2270.   Barangsiapa yang Allah l hinakan maka tidak ada yang memuliakannya. (Ibnu Katsir)
2271.   Seperti pada perang Badar antara orang-orang kafir dan orang-orang kafir saling bertengkar. Orang-orang beriman membela agama Allah 
l dan orang-orang kafir menghendaki matinya iman, agama-Nya, menangnya kebatilan dan kehinaan kebenaran. (Ibnu Katsir)
2272.   Keadaan, sifat, agama dan syariat-Nya.
2273.   Perhiasan penduduk surga meliputi anggota wudhu. (Dalam Shahihain, Ibnu Katsir)
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Juz 17 22. Al-Hajj

24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-
ucapan yang baik2275 dan ditunjuki kepada jalan yang 
mereka memuji Allah.2276

25. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, 
menghalangi manusia dari jalan Allah2277 dan Masjidil 
Haram (Makkah) yang telah Kami jadikan sama 

(dalam mengagungkan dan menghormatinya) untuk 
semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun 
yang tidak bermukim di situ. Barangsiapa yang berniat 
keras melakukan ilhad2278 (kemaksiatan yang besar) 
secara zhalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan 
kepadanya sebagian siksa yang pedih.
26. Dan (ingatlah), ketika Kami menempatkan2279 
Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): 
“Bangunlah baitullah dengan menyebut nama-
Ku semata2280 dan sucikanlah rumah-Ku (dari 
kemusyrikan) bagi orang-orang yang thawaf, dan 
orang-orang yang shalat, ruku` dan sujud.2281

27. Seru dan umumkanlah manusia untuk mengerjakan 
haji ke baitullah2282, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai2283 
unta dan yang sejenisnya yang datang dari segenap 
penjuru jalan yang jauh.
28. Supaya mereka menghadiri berbagai manfaat2284 
bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama 
Allah ketika menyembelih korban pada hari yang 
telah ditentukan2285 atas rizki yang Allah telah berikan 
kepada mereka berupa binatang ternak (onta, sapi dan 
kambing). Maka makanlah sebagian daripadanya2286 
dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang 
sengsara lagi fakir.2287

29. Kemudian hendaklah mereka menunaikan haji 
dan menghilangkan kotoran yang ada pada badan 
mereka pada waktu ihram dan hendaklah mereka 
menyempurnakan nadzar-nadzar2288 mereka dan 
hendaklah mereka melakukan thawaf2289 sekeliling 
rumah yang tua itu2290 (Baitullah).
30. Demikianlah (perintah manasik haji). Dan 
barangsiapa mengagungkan hurumatillah2291 maka 
itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb nya.2292 
Dan dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, 
terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, 
maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu 
dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.2293
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2275.   Ucapan yang bukan main-main, keselamatan dan penghormatan. (Ibnu Katsir)
2276.   Mereka diberi ilham bertasbih dan tahmid sebagaimana diilhamkan bernafas. (HR. Muslimin, Ibnu Katsir)
2277.   Sifat orang kafir adalah menghalangi manusia dari jalan Allah l dan menghalangi orang-orang beriman sampai ke masjidil haram yang 
mereka lebih berhak. (Ibnu Katsir)
2278.   Ilhad adalah condong dari agama dan syariat Allah l. Termasuk di dalamnya adalah kesyirikan, melanggar larangan dan meninggalkan 
kewajiban. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2279.   Allah l menunjukkannya ke Baitullah, menyerahkan kepadanya dan memberikan ijin untuk membangunnya. Ayat ini menyingkap kejelekan 
orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah l di tempat yang dibangun sejak pertama di atas tauhid dan ibadah kepada-Nya semata. (Ibnu 
Katsir)
2280.   Ibnu Katsir.
2281.   Yakni jadikanlah rumah-Ku hanya untuk mereka yang menyembah Allah l semata. Thawaf dikaitkan dengan shalat karena keduanya tidak 
disyariatkan kecuali dikhususkan di baitullah. Maka shalat diwajibkan menghadap kepadanya dan thawaf di sisinya pada keumuman waktu. Kecuali 
dalam keadaan safar atau tidak diketahui arah kiblat maka boleh shalat ke arah lain. (Ibnu Katsir)
2282.   Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa`id bin Jubair dan ulama salaf lainnya ketika Ibrahim diperintah menyerukan haji kepada 
manusia ia berkata: ”Ya Rabb, bagaimana aku menyeru manusia padahal suaraku tidak sampai kepada mereka ?” Allah l menjawab: ”Serulah, Aku 
yang akan menyampaikannya”. Maka seruan Ibrahim sampai ke seluruh penjuru dunia. (Ibnu Katsir)
2283.   Dari ayat ini haji dengan berjalan lebih afdhal sebagaimana yang nabi lakukan. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2284.   Manfaat dunia dan akhirat. Manfaat dunia antara lain mereka manfaat kesehatan badan, sesembelihan dan perdagangan. Manfaat akhirat 
seperti keridhaan Allah l. (Ibnu Katsir) 
2285.   Yaitu hari menyembelih (10 zulhijjah) dan dua hari setelahnya menurut pendapat yang kuat. Adapun hari ke 13 masih diperselisihkan. (Adhwaul 
Bayan, Asy-Syinqithi)
2286.   Diperbolehkan makan darinya, tidak wajib. Yaitu sepertiga untuk diri sendiri, 1/3 untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman dan 1/3 untuk 
disedekahkan. (lihat ayat 36 surat ini)
2287.   Tetapi tidak meminta-minta.
2288.   Nadzar haji dan sesuatu yang dinadzarkan pada waktu haji.
2289.   Thawaf terakhir yang wajib dikerjakan sebelum pulang kecuali wanita haidh. (Dalam Shahihain) Nabi thawaf mulai dari belakang hajar aswad.
2290.   Disebut baitul `atiq karena ia rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk Allah l semata, Allah l membebaskannya dari banjir pada 
jaman Nuh dan membebaskannya dari orang-orang sombong. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 624)
2291.   Larangan-larangan dan apa yang wajib dijalankan serta apa yang dilarang meremehkannya. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 
165)
2292.   Barangsiapa menjauhi larangan dan hukum-Nya maka ia mendapat banyak kebaikan dan pahala sebagaimana menjalankan ketaatan. (Ibnu 
Katsir)
2293.   Kesyirikan dan perkataan dusta termasuk dosa besar. (dalam Shahihain dari Abi Bakrah, Ibnu Katsir)
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31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak 
mempersekutukan sesuatu dengan-Nya. Barangsiapa 
mempersekutukan sesuatu ibadah dengan Allah, maka 
adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar 
oleh burung,2294 atau diterbangkan angin ke tempat 
yang jauh.
32. Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 
mengagungkan syi`ar-syi`ar Allah2295 (perintah-
perintah Allah), maka sesungguhnya itu termasuk 
amal ketakwaan hati.
33. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu 
(onta)2296, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada 
waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta 
akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke 
Baitul `Atiq (Baitullah).
34. Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan 
penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut 
nama Allah ketika hendak menyembelih binatang 
ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka,2297 
maka ilahmu ialah ilah Yang Maha Esa2298, karena itu 
ikhlas dan terimalah hukum-Nya. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang tunduk, takut dan 
merendahkan diri kepada Allah,
35. (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama 
Allah takutlah hati mereka, orang-orang yang sabar 
terhadap musibah yang menimpa mereka, orang-
orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang 
menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami 
rizkikan kepada mereka.
36. Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta 
(dan sapi) itu sebagian dari syi`ar Allah2299, kamu 
memperoleh kebaikan yang banyak padanya,2300 maka 
sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya 
dalam keadaan onta berdiri.2301 Kemudian apabila 
telah mati, maka makanlah sebagiannya dan beri 
makanlah orang miskin yang tidak meminta-minta 
dan orang miskin yang meminta-minta. Demikianlah 
Kami telah menundukkan2302 unta-unta itu untukmu 
agar kamu bersyukur.
37. Daging-daging dan darah onta itu sekali-kali 
tidak dapat sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan 

dari kamulah yang dapat sampai kepada-Nya.2303 
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu 
supaya kamu mengagungkan dan memuliakan Allah 
dikarenakan hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah 
kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik 
yang hanya beribadah kepada-Nya.

Allah l Membela Orang-orang Beriman 
Dari Kejahatan dan Makar
38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang 
telah beriman. Sesungguhnya Ia tidak menyukai tiap-
tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.
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2294.   Jatuh dari ketinggian iman kepada kerendahan kesyirikan. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1165)
2295.   Syiar-syiar Allah l harus diagungkan dan tidak boleh diremehkan. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2296.   Manfaatnya antara lain daging, bulu, dipakai sebagai kendaraan dan rambutnya. (Ibnu Katsir)
2297.   Sebagaimana nabi n menyembelih dua ekor kambing besar dengan menyebut nama Allah l dan takbir. (Dalam Shahihain)
2298.   Walaupun syariat umat-umat berbeda-beda, semuanya menyeru ibadah kepada Allah l semata
2299.   Hal ini menunjukkan bahwa syiar-syiar haji meliputi seluruh agama samawi. Di antara syiar haji adalah menyembelih onta atau sapi. 
Dalam shahih Muslim disebutkan tujuh orang boleh berserikat menyembelih satu ekor sapi atau satu ekor onta. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 626)
2300.   Manfaat pahala di akhirat dan manfaat di dunia berupa daging, kulit dan dinaiki. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
626)
2301.   Onta berdiri dan tangan kirinya diikat kemudian disembelih. (Dalam Shahihain dari Ibnu Umar, Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, 
As-Sa`di, 626)
Cara menyembelihnya menusukkan alat menyembelih dari ujung leher onta sampai pengkalnya. Inilah yang disebut nahar. – (penerj). 
Menyembelih dilakukan setelah shalat. Bagi yang menyembelih sebelum shalat maka tidak mendapat pahala kurban. (Dalam Shahihain, Ibnu 
Katsir)
2302.   Kami jadikan ia tunduk. Jika kamu menghendaki maka kamu naiki, perah susunya atau sembelih. Seandainya Allah l tidak 
menundukkan untuk kita niscaya kita tidak mampu menguasainya. Maka pujilah Allah l (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
626)
2303.   Allah l memerintahkan menyembelih korban itu adalah agar kamu mengingat-Nya ketika menyembelihnya. Daging dan darahnya 
tidak sampai kepada Allah l. Karena Allah l Maha Kaya. Di jaman jahiliah ketika mereka menyembelih kurban untuk berhala-berhala, 
mereka mengoleskan darah korban pada badan berhala-berhala. (Ibnu Katsir)
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Perintah Perang Pertama2304

39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang 
yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah 
dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar 
Kuasa menolong mereka itu (orang-orang beriman 
tanpa perang).2305

40. (yaitu) orang-orang (Muhammad dan sahabatnya) 
yang telah diusir dari kampung halaman mereka 
tanpa alasan yang benar, (dari Mekkah ke Madinah) 
kecuali karena mereka berkata: “Rabb kami hanyalah 
Allah”.2306 Dan seandainya Allah tidak menolak 

(kejahatan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain,2307 tentulah telah dirobohkan showami` (tempat 
ibadah khusus untuk rahib Nasrani), gereja-gereja 
nasrani, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 
masjid-masjid, yang di dalamnya (masjid) banyak 
disebut nama Allah.2308 Sesungguhnya Allah pasti 
menolong orang yang menegakkan (agama)-Nya. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa.
41. (Kemudian Allah l menyebutkan sifat-sifat 
orang-orang yang mendapatkan pertolongan-Nya). 
Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang 
ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; 
dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.2309

42. (Allah l menghibur nabi-Nya): Jika mereka 
(orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka 
sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka 
kaum Nuh, `Aad, Tsamud.
43. Kaum Ibrahim dan kaum Luth,
44. dan penduduk Madyan. Dan telah didustakan 
Musa, lalu Aku tangguhkan (adzab-Ku)2310 untuk 
orang-orang kafir, kemudian Aku adzab mereka, 
maka bagaimana besarnya pengingkaran dan adzab-
Ku (kepada mereka itu).
45. Berapa banyak kota yang Kami telah 
membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan 
zhalim (mendustakan rasul), maka (tembok-tembok) 
kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa 
banyak) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang 
tinggi tidak dapat melindungi penghuninya dari adzab 
Allah.2311

46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka 
bumi, lalu dengan sebab persaksian mereka maka 
mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka 
dapat memahami2312 atau mempunyai telinga yang 
dengan itu mereka dapat mendengar2313? Karena 
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi 
yang buta ialah hati yang di dalam dada.
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2304.   Demikian pendapat banyak ulama salaf, ayat ini adalah ayat pertama yang memerintahkan perang.
2305.   Akan tetapi Ia menginginkan mereka agar mengerahkan kesungguhan mereka dalam ketaatan kepada-Nya.
2306.   Yakni mereka mengesakan Allah l dan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya semata. Dan ini menunjukkan hikmah jihad. (Al-Buruj, 
Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 627)
2307.   Yaitu mujahidin menolak kejahatan orang-orang kafir. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 627)
2308.   Seperti shalat, bacaan Al-Qur`an dan dzikir-dzikir yang lainnya. Hal ini menunjukkan jihad disyariatkan untuk menolak serangan orang-
orang kafir, gangguan dan maksud selainnya. Negeri-negeri yang tenang dengan ibadah, masjid-masjidnya dimakmurkan dam ditegakkan syiar-
syiar agama adalah karena keutamaan dan barakah mujahidin yang Allah l telah menolak orang-orang kafir daripadanya. (Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 627)
2309.   Barangsiapa yang diberi kekuasaan dan menegakkan perintah Allah l maka ia akan mendapatkan akibat yang terpuji dan diberi 
petunjuk. Tetapi bila ia berkuasa dengan kejam dan sombong serta tidak adil maka akibatnya tercela. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 629)
2310.   Rasulullah n mengatakan, Allah l membiarkan orang zhalim sampai bila Ia mengadzabnya maka tidak akan luput”. (Shahihain)
Sebagaian salaf mengatakan, antara ucapan Fir`aun “Aku penciptamu yang paling tinggi” dengan adzab Allah l kepadanya 40 tahun.
2311.   Ibnu Katsir
2312.   Jadi akal itu di hati bukan di otak. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1171)
2313.   Lalu mengambil ibrahnya.
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47. Dan orang-orang kafir itu meminta kepadamu 
agar adzab itu disegerakan, padahal Allah sekali-
kali tidak akan menyalahi janji-Nya.2314 Allah l 
tidak menyegerakannya karena sesungguhnya sehari 
di sisi Rabbmu adalah seperti seribu tahun menurut 
perhitunganmu.2315

48. Dan berapa banyak kota yang Aku tangguhkan 
(adzab-Ku), yang penduduknya berbuat zhalim 
sebagaimana kamu, kemudian Aku adzab mereka, dan 
hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu).
49. (Ketika orang-orang kafir meminta disegerakan 
adzab, Allah l mengatakan kepada nabi-
Nya), katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku 
hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata 
kepadamu".2316

50. Maka orang-orang yang beriman (hati 
mereka) dan (membenarkan keimanannya) dengan 
mengerjakan amal-amal yang shalih, bagi mereka 
ampunan dan rizki yang mulia (surga).
51. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud 
menentang/menghilangkan ayat-ayat Kami dengan 
melemahkan (manusia untuk beriman); mereka itu 
adalah penghuni-penghuni neraka.2317

52. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul 
maupun seorang nabi, melainkan apabila ia membaca 
ayat-ayat, syaitan memasukkan makarnya terhadap 
bacaannya maka Allah menghilangkan apa yang 
dimasukkan oleh syaitan itu, dan menguatkan dan 
menjaga ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.2318

53. Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh 
syaitan itu, sebagai fitnah2319 bagi orang-orang yang 
di dalam hatinya ada penyakit2320 dan yang mati2321 
hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim 
itu (orang-orang munafik dan orang-orang kafir), 
benar-benar dalam kesesatan yang sangat.
54. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu 
yang bermanfaat, mengetahui bahwasanya Al-Qur`an 
itulah yang hak dari Rabbmu lalu mereka beriman dan 

tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya 
Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang 
yang beriman kepada jalan yang lurus di dunia dan 
akhirat.2322

55. Orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam 
keragu-raguan terhadap Al-Qur`an, hingga datang 
kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-
tiba2323 atau datang kepada mereka adzab hari 
`aqim2324.
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2314.   Ia yang menjanjikan akan tiba hari kiamat, mengadzab musuh-musuh-Nya dan memuliakan wali-wali-Nya.
2315.   Allah l Maha Kuasa untuk menyiksa, tidak ada yang terluput seandainya Ia mengakhirkan adzab-Nya. Oleh karena itu Allah l 
mengatakan….(ayat setelahnya)
2316.   Aku tidak bertugas menghitung amalmu, urusanmu aku serahkan kepada Allah l, jika Ia berkehendak maka Ia segerakan siksaan dan 
jika Ia berkehendak maka Ia akhirkannya, jika Ia berkehendak Ia ampuni orang yang bertaubat dan Ia sesatkan bagi orang yang ditakdirkan 
celaka. Ia berbuat sesuai kehendak-Nya.
2317.   Tafsir Al-Qurthubi
2318.   Tafsir Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Fathul Qadir, 1173, Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 630
2319.   Syirik, nifak, keraguan dan kekafiran seperti orang-orang musyrik yang bangga dengan kekafiran yang mereka yakini dari sisi Allah l 
padahal dari syaitan. (Ibnu Katsir)
2320.   Orang-orang munafik. (Ibnu Katsir)
2321.   Orang-orang musyrik, hati mereka tidak menerima dan kembali kepada kebenaran. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1173)
2322.   Adapun di dunia ditunjuki kepada kebenaran, mengikutinya dan menjauhi dan menyelisihi kebatilan. Sedangkan di akhirat ditunjuki 
kepada jalan yang lurus yang menyampaikannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka. (Ibnu Katsir)
2323.   Qatadah berkata: ”Suatu kaum melanggar perintah Allah l dan Ia tidak mengadzab suatu kaum kecuali pada saat sakaraut, kelalaian 
dan kenikmatan. Maka janganlah kamu tertipu dengan ampunan Allah l. Sesungguhnya tidak ada yang tertipu dengan ampunan-Nya kecuali 
orang-orang yang fasik.
2324.   Hari yang tidak ada kebaikan padanya yaitu hari kiamat. Hari peperangan Badar juga termasuk di dalamnya karena pada hari itu tidak 
ada kebaikan bagi orang-orang kafir. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
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56. Kekuasaan di hari itu hanyalah milik Allah,2325 Dia 
memberi keputusan di antara orang-orang beriman 
dan orang-orang kafir dengan adil. Maka orang-
orang yang beriman hati mereka dan membenarkan 
keimanan dengan beramal shalih di dalam surga yang 
penuh kenikmatan.

57. Dan orang-orang yang kafir terhadap kebenaran 
dengan hati dan mendustakan ayat-ayat Kami,2326 
maka bagi mereka adzab yang menghinakan.

Keutamaan Orang-orang Yang Hijrah Di Jalan 
Allah Dalam Rangka Mengharap Keridhaan-
Nya
58. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, 
kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar 
Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik 
(surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik 
pemberi rizki.
59. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke 
dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya. 
Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun.2327

60. Demikianlah, barangsiapa membalas seimbang 
dengan penganiayaan yang pernah ia derita2328 
kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan 
menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pemaaf lagi Maha Pengampun.2329

61. Yang demikian itu (Allah l menolong orang 
terzhalimi), adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) 
memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan 
siang ke dalam malam2330 dan bahwasanya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.2331

62. Yang demikian itu (sifat kekuasaan dan ilmu 
Allah l yang Maha Sempurna), adalah karena 
sesungguhnya Allah, Dialah (ilah) Yang Haq2332 dan 
sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, 
itulah yang batil,2333 dan sesungguhnya Allah, Dialah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.2334

63. Apakah kamu tidak melihat, bahwasanya Allah 
menurunkan air dari langit2335, lalu jadilah bumi itu 
hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus2336 lagi Maha 
Mengetahui.2337

64. Kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan 
apa yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-
benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
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2325.   Di dunia juga Allah l pemilik mutlak. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2326.   Dan menyelisihi para rasul dan enggan mengikuti mereka. (Ibnu Katsir)
2327.   Allah l Maha mengetahui siapa yang hijrah dan jihad di jalan-Nya dan siapa yang berhak mendapatkan surga. Allah l Maha 
Memaafkan dan Mengampuni disebabkan hijrah dan tawakal mereka. Adapun muhajir atau yang bukan muhajir yang terbunuh di jalan Allah l 
maka ia hidup di sisi Rabb nya mendapat rizki. (Dalam Shahihain)
2328.   Dalam hal ini ia tidak berdosa, jika ia dizhalimi setelah itu maka Allah l yang menolongnya. Dan bagi yang dizhalimi tetapi tidak 
membalas maka pertolongan Allah l lebih dekat. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 632)
2329.   Tidak segera menyiksa orang-orang yang berbuat dosa…maka sudah seharusnya kamu wahai orang-orang yang dizhalimi memaafkan 
dan mengampuni agar Allah l memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan hamba-hamba. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
632)
2330.   Maka terkadang siang lebih panjang dari malam seperti pada musim panas dan malam lebih panjang daripada siang seperti pada musim 
dingin.
2331.   Mendengar ucapan-ucapan hamba, melihat segala gerakan dan diam mereka. Setelah Allah l menerangkan bahwa Dialah yang 
mengatur alam yang Maha Bijaksana yang tidak ada yang bisa melawan hukum-Nya maka Ia berfirman….(ayat berikutnya).
2332.   Yang tidak pantas dipersembahkan macam-macam ibadah kecuali untuk-Nya karena Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, apa 
yang Ia kehendaki terjadi dan segala sesuatu membutuhkan dan tunduk kepada-Nya.
2333.   Karena tidak memiliki manfaat maupun mudharat.
2334.   Maka segala sesuatu di bawah kekuasaan, pemaksaan dan keagungan-Nya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia dan tidak 
ada Rabb selain Dia. Karena Ia Maha Agung, Tinggi dan Besar. Maha Suci Allah l dari ucapan orang-orang musyrik.
2335.   Termasuk tanda kekuasaan dan keagungan-Nya, Ia mengirimkan angin lalu mengalirkan awan lalu awan menjadi hujan. Hujan turun ke 
bumi yang gersang tanpa tanaman lalu tumbuhlah banyak tanaman karenanya. Dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa antara segala sesuatu 
selama empat puluh hari.
2336.   Maha Halus yang mencapai batin-batin segala sesuatu yang menyampaikan kebaikan kepada hamba-Nya dan menolak kejelekan dari 
mereka dengan cara yang sangat halus.
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Juz 1722. Al-Hajj
65. Apakah kamu tidak melihat2338 bahwasanya 
Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan 
bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya 
dan dan Dia menahan langit jatuh ke bumi, melainkan 
dengan izin-Nya?2339 Sesungguhnya Allah benar-
benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
Manusia.2340

66. Dialah Allah yang telah mencipta, kemudian 
mematikan, kemudian menghidupkan kamu pada 
hari kiamat, sesungguhnya manusia itu, benar-benar 
sangat ingkar.2341

67. Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan 
mansakan2342 tertentu yang mereka lakukan2343, 
maka janganlah kamu memperdebatkan syariatmu 
(dengan orang-orang musyrik) dan serulah kepada 
(agama dan tauhid) Rabbmu. Sesungguhnya kamu 
benar-benar di atas jalan yang lurus.2344

68. Dan jika mereka mendustakan dan membantah 
kamu, maka katakanlah: “Allah lebih mengetahui 
tentang apa yang kamu kerjakan”.2345

69. Allah akan mengadili di antara kamu pada 
hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu selalu 
perselisihkan padanya.2346

Kesempurnaan Ilmu Allah l
70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada 
di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian 
itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh) 
Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi 
Allah.2347

Orang-orang Musyrik Menyembah Berhala 
Tanpa Ilmu
71. Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang 
Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, 
dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai ilmu 
terhadapnya.2348 Dan bagi orang-orang yang zhalim 
sekali-kali tidak ada seorang penolong pun dari adzab 

Allah.
72. Dan apabila disebutkan di hadapan mereka ayat-
ayat Al-Qur`an2349, niscaya kamu melihat tanda-
tanda keingkaran pada muka orang-orang yang 
kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-
orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan 
mereka. Katakanlah (hai Muhammad) : “Apakah akan 
aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada 
itu, yaitu neraka?”.2350 Allah telah mengancamkannya 
kepada orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah 
seburuk-buruknya tempat kembali.
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2338.   Dengan mata dan hati. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 632)
2339.   Kalau bukan rahmat dan kelembutan-Nya niscaya langit telah jatuh ke bumi. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, ASa`dy, 632)
2340.   Walaupun mereka zhalim. (Ibnu Katsir)
2341.   Ingkar terhadap nikmat Allah l dan kufur kepada-Nya, tidak mengakui kebaikan-Nya bahkan terkadang mengingkari hari kebangkitan. 
(Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 633)
2342.   Tempat ibadah. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2343.   Mereka lakukan dengan takdir Allah l. Maka janganlah kamu terpengaruh dengan penentangan mereka terhadap kamu dan janganlah 
kamu berpindah dari posisi dakwah.
2344.   Yaitu jalan yang jelas yang menyampaikan kepada tujuan, dialah jalan Islam. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2345.   Allah l memerintahkan nabi-Nya agar mengancam orang-orang musyrik yang mendustakannya dengan mengatakan bahwa Allah l 
mengetahui kekafiran mereka lalu akan Ia balas dengan setimpal dan memerintahkan berpaling dari mereka. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2346.   Yang dimaksudkan adalah nabi dan orang-orang musyrik yang menyelisihi ayat-ayat Allah l. Ayat ini merupakan adab bagaimana 
menghadapi orang yang mendebat agama dengan cara batil dan berlebihan yaitu tidak perlu melayani dan mengucapkan sebagaimana bunyi 
ayat. (Tafsir Al-Qurthubi)
2347.   Allah l telah mentakdirkan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum mencipta langit-langit dan bumi serta seisinya. (dalam Shahihain)
2348.   Tetapi hanyalah ajaran yang mereka terima dari nenek moyang dan pendahulu tanpa dalil dan hujjah. Sedangkan dasar perbuatan 
mereka adalah dari godaan syaitan. Oleh karena itu Allah l mengancam mereka “Dan bagi orang-orang yang zhalim sekali-kali tidak ada 
seorang penolong pun”.
2349.   Dan dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah l maka …(ayat)
2350.   Neraka dan siksaannya lebih berat dan besar daripada yang kamu ancamkan terhadap orang-orang beriman di dunia, dan siksaan akhirat 
lebih ganas daripada perbuatanmu ini.
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Juz 17 22. Al-Hajj

Kehinaan Berhala dan Kebodohan 
Penyembahnya
73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan (bagi 
berhala-berhala), maka dengarkan dan pahamilah 
perumpamaan itu. Yaitu, sesungguhnya segala 
yang kamu doa selain Allah sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalat pun, walaupun sesembahan-

sesembahan itu bersatu untuk menciptakannya. Dan 
jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka 
tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat 
lemah berhala2351 dan lalat itu.
74. Mereka tidak mengenal keagungan dan kemuliaan 
Allah dengan sebenar-benarnya ketika mereka 
menyembah selain-Nya. Sesungguhnya Allah benar-
benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa2352.

Allah l Mengangkat Rasul Dari Malaikat dan 
Manusia Untuk Menyampaikan Risalah-Nya
75. Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat 
dan dari manusia (untuk menyampaikan risalah-Nya). 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar2353 lagi Maha 
Melihat.
76. Allah mengetahui apa yang di hadapan rasul-
rasul dan apa yang di belakang mereka2354. Dan 
hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.

Ibadah Dengan Ikhlas Mengantarkan Kepada 
Keberuntungan
77. Hai orang-orang yang beriman, ruku` sujud (shalat), 
sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebaikan2355, 
supaya kamu mendapat keberuntungan.2356

78. Dan berjihadlah (dengan harta dan jiwamu)2357 
pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu2358 dan Dia sekali-kali 
tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.2359 (Ikutilah) agama orang tuamu 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian 
orang-orang muslim2360 dari dahulu dalam kitab-
kitab terdahulu dan dalam Al-Qur`an ini, supaya 
Rasul itu menjadi saksi atas amal-amalmu dan supaya 
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia,2361 
maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan minta 
tolonglah kepada Allah, tawakkal dan minta kekuatan 
kepada-Nya2362. Dia adalah Penjaga dan Penolong 
dan Yang Memenangkanmu atas musuh-musuhmu, 
maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 
Penolong.
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2351.   Bisa bermakna: amat lemah yang menyembah dan berhalanya.
2352.   Ia mengatasi segala sesuatu dan mengalahkannya, tidak ada yang dapat menolak dan mengalahkan keagungan dan kerajaan-Nya dan 
Dia Maha Esa dan Perkasa.
2353.   Mendengar ucapan-ucapan hamba-hamba-Nya dan melihat serta mengetahui siapa yang pantas mendapatkan risalah.
2354.   Ia mengetahui apa yang diperbuat rasul-rasul-Nya dan tidak ada yang tersembunyi dari urusan mereka sedikit pun.
2355.   Allah l memerintahkan orang-orang beriman shalat, mengkhususkan ruku dan sujud penyebutannya karena keutamaan dan rukunnya 
dan perintah ibadah yang merupakan penyejuk pandangan dan kelezatan hati karena kebaikan Allah l terhadap hamba mengharuskan 
mereka ikhlas dalam beribadah serta memerintahkan berbuat baik secara umum dan mengaitkannya dengan keburuntungan. (Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 636)
2356.   Yaitu beruntung mendapatkan apa yang dicita-citakan dan berhasil selamat dari apa yang tidak disukai. Maka tidak ada jalan untuk 
beruntung kecuali ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama… (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 636)
2357.   Jihad adalah mengerahkan segala kesanggupan dalam mencapai tujuan. Maka jihad dalam agama Allah l adalah menegakkan 
perintah Allah l dengan sempurna dan menyeru manusia ke jalan-Nya dengan jalan yang menyampaikan kepada-Nya seperti nasihat, ta`lim, 
adab, perang, larangan dan selain itu. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 636)
2358.   Yaitu Ia telah memilih kamu atas seluruh umat wahai muslimin, memilihkan kitab untukmu, rasul dan agama yang paling afdhal dan Ia 
telah ridhai, maka balaslah kenikmatan ini dengan jihad yang serius.
2359.   Misalnya bagi musafir boleh shalat dua rakaat dan bagi yang sakit boleh shalat dengan duduk atau berbaring dengan miring.
2360.   Dan Allah l telah menamakan mereka mukminin. Rasulullah n mengatakan, orang yang memanggil dengan panggilan jahiliah maka 
ia termasuk penduduk neraka walaupun shalat dan puasa. (dalam Sunan An-Nasai dari Al-Harits Al-Asy`ari, Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, 
Asy-Syinqithi)
2361.   Karena kamu umat yang terbaik, adil dan pilihan yang mempersaksikan bahwa semua rasul telah menyampaikan risalah Allah l. (Taisir 
Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 636)
2362.   Tafsir Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir.
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Juz 1823. Al-Mukminun

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan 
Penyayang.
Sifat-sifat Orang-orang Beriman
1. Sesungguhnya beruntunglah2363 orang-orang yang 
beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu`2364 dalam 
shalatnya,
3. orang-orang yang menjauhkan diri dari laghwun2365,
4. orang-orang yang menunaikan zakat,2366

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,2367

6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang 
mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini 
tidak tercela.
7. Barangsiapa mencari selain itu (istri dan budak 
perempuan) maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas.2368

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat 
dan janjinya,2369

9. dan orang-orang yang memelihara shalatnya.2370

10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. (yaitu) yang akan mewarisi surga Firdaus.2371 Mereka 
kekal di dalamnya.

Awal Penciptaan Manusia
12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
(Adam) dari suatu saripati dari tanah.2372

13. Kemudian Kami jadikan sari pati air2373 air mani 
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim sampai 
waktu yang ditentukan).
14. Kemudian air mani2374 itu Kami jadikan segumpal 
darah yang memanjang, lalu segumpal darah itu Kami 
jadikan segumpal daging,2375 dan segumpal daging itu 
Kami jadikan tulang,2376 lalu tulang itu Kami bungkus 
dan kuatkan dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain.2377 Maka Maha Tinggi dan 
Maha Suci Allah,2378 Pencipta Yang Paling Baik.

15. Kemudian, sesudah kehidupan pertama itu, 
sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
16. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan 
dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.2379

Penciptaan Langit-langit dan Bumi
17. Sesungguhnya Kami telah menciptakan tujuh lapis 
langit di atas kamu dan Kami tidaklah lengah terhadap 
ciptaan (Kami).2380
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2363.   Yang berhasil, bahagia dan mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang mempunyai sifat …(ayat berikutnya).
2364.   Takut dalam hati yang nampak di gerakan dan badan, tenang, menghadirkan hati, merendahkan diri, memperhatikan apa yang diucapkan dan dibaca 
dan menundukkan pandangan ke arah sujud dalam shalat. Pendapat yang kuat khusyu` wajib dalam shalat. (Ibnu Katsir, Fathul Qadir, 1181 dan Taisir Al-Karimir 
Rahman, As-Sa`di, 637)
2365.   Yaitu perkataan dan perbuatan yang tidak ada kebaikan dan manfaatnya termasuk di dalamnya adalah kemaksiatan, kebatilan dan kesyirikan. (Ibnu 
Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 637)
2366.   Bermakna membersihkan hati dan menunaikan zakat hartanya. Karena termasuk kesucian hati adalah dengan membersihkan hati dan membayar 
zakat.
2367.   Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dari yang diharamkan Allah l. Mereka tidak terjatuh pada perzinaan, homo dan tidak mendekati kecuali 
istri, budak perempuan dari tawanan perang. Yang demikian itu tidak tercela dan tidak mengapa. Maka dari itu Allah l berkata …(ayat selanjutnya, Ibnu 
Katsir)
Sepuluh ayat pertama berlaku umum untuk lelaki dan perempuan kecuali ayat ini dikhususkan untuk lelaki. Sedangkan keharusan wanita menjaga kemaluannya 
diterangkan oleh ayat lain. Atas dasar ini wanita yang memiliki budak tidak boleh bersetubuh dengan budaknya. Akan tetapi bila ia membebaskan budaknya 
maka boleh baginya menikah dengan bekas budaknya. (Tafsir Al-Qurthubi)
2368.   Dari ayat ini Asy-Syafii mengharamkan onani dengan tangan. (Ibnu Katsir)
Diharamkan zina dan nikah mut`ah karena nikah tersebut tidak berjalan sebagaimana pernikahan yang wajar sehingga suami dan istri tidak saling mewarisi dan 
anak tidak diakui sebagai anak orang tua serta perceraian tidak jatuh dengan mentalak tetapi dengan batasan waktu yang telah ditentukan. (Tafsir Al-Qurthubi)
2369.   Yakni mereka menunaikan semua amanat dan janjinya bukan seperti orang munafik yang suka menyelisihi amanat dan janjinya.
2370.   Mendisiplinkan shalat sesuai waktunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Shahihain bahwa amal yang paling afdhal adalah shalat pada waktunya. 
(Ibnu Katsir)
2371.   Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, darinya sungai-sungai surga mengalir dan di atasnya Arsy Ar-Rahman. (Ibnu Katsir)
2372.   Adam berasal dari saripati tanah yang diambil dari semua jenis tanah sehingga warna kulit anak cucunya sesuai dengan warna tanah, ada yang merah, 
putih, hitam dan sebagainya, ada yang bagus dan ada yang jelek dan di antara keduanya. (Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hasan shahih)
2373.   Setelah Adam dan Hawa. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2374.   Air mani lelaki keluar dari tulang sulbi lelaki sedang air mani wanita keluar dari tulang dadanya.
2375.   Segumpal daging yang tidak bergaris dan berbentuk manusia.
2376.   Dibentuk kepala, kedua tangan, kedua kaki, urat dan otaknya. Dalam Shahih Muslim disebutkan, setiap jasad manusia hancur setelah dikubur kecuali 
tulang ekor yang darinya ia dicipta dan dibentuk.
2377.   Ditiupkan ruh lalu bergerak sehingga berbentuk makhluk lain yang memiliki pendengaran, penglihatan, akal, gerakan dan goncangan.
2378.   Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi.
2379.   Ruh-ruh dikembalikan ke jasad kemudian amal-amal manusia dibalas. (Ibnu Katsir)

e            23. SURAT AL-MU`MINUN            a
JUZ 18

d          Madaniah 118 ayat          c
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Juz 18 23. Al-Mukminun

18. Dan Kami menurunkan air dari langit menurut 
suatu ukuran yang ditentukan2381; lalu Kami jadikan 
air itu menetap di bumi2382 dan sesungguhnya 
Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.
19. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan kebun-
kebun kurma dan anggur untukmu; di dalam 
kebun-kebun itu kamu peroleh banyak buah-
buahan dan sebagian dari buah-buahan itu kamu 
lihat keindahannya dan kamu makan,
20. dan pohon kayu (pohon zaitun) keluar dari 
gunung Thursina2383, yang menghasilkan minyak, 
dan kuah makanan bagi orang-orang yang 
makan.2384

21. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang 
ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang 

penting bagi kamu, karena Kami memberi minum 
kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, pada 
binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang 
banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu 
makan,
22. dan di atas punggung binatang-binatang 
ternak itu dan di atas perahu-perahu kamu 
diangkut.

Dakwah Nabi Nuh
23. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, lalu ia berkata: “Hai kaumku, 
sembahlah Allah, (karena) sekali-kali tidak ada 
ilah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak 
takut (atas kesyirikanmu)?”
24. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di 
antara kaumnya menjawab: “Orang ini tidak lain 
hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud 
hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari 
kamu. Dan kalau Allah menghendaki mengutus 
rasul, tentu Dia mengutus seorang malaikat. Kami 
belum pernah mendengar (seruan yang seperti) 
ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
25. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang 
gila, maka tunggulah dan sabarlah terhadapnya 
sampai suatu waktu”.
26. Nuh mita pertolongan kepada Allah l 
atas kaumnya: "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena 
mereka mendustakan aku."
27. (Allah l mengabulkan doanya) Lalu 
Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera 
dengan pengawasan dan petunjuk Kami, maka 
apabila perintah Kami telah datang dan tannur 
telah memancarkan air, maka masukkanlah ke 
dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), 
dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih 
dahulu ditetapkan (akan ditimpa adzab) di antara 
mereka. Ketika kamu melihat mereka tenggelam 
janganlah kamu merasa kasihan tentang orang-
orang yang zhalim itu dan menginginkan mereka 
beriman, karena sesungguhnya mereka itu telah 
ditakdirkan ditenggelamkan dalam keadaan kafir.
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2380.   Allah l mengetahui apa yang masuk ke dalam dan keluar dari bumi, yang masuk ke dalam dan keluar dari langit, Ia mengawasi kamu 
di mana saja kamu berada, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya segala sesuatu…(Ibnu Katsir)
2381.   Allah l menurunkan air hujan sesuai kebutuhan manusia untuk makan, minum dan manfaat lainnya tidak terlalu banyak dan terlalu 
sedikit. Sampai tanah yang membutuhkan banyak air dan tidak mampu menampung air, dengan kehendak-Nya air mengalirkan air dari tempat 
lain. Contohnya negeri Mesir yang tanahnya berpasir, air dari sungai Nil yang mengalir di sekitarnya membawa tanah merah dari negeri Etiophia 
pada waktu hujan. Tanah merah itu mengendap di sana kemudian penduduk memanfaatkannya sebagai tempat bercocok tanam. Maha Lembut 
dan Maha Penyayang Allah. (Ibnu Katsir)
2382.   Bumi menerima air lalu dipakai untuk pengairan, minum dan sumber makanan tumbuhan. (Ibnu Katsir)
2383.   Tempat di mana Allah l mengajak bicara kepada Musa. (Ibnu Katsir)
2384.   Dan manfaat lainnya. (Tafsir Al-Qurthubi, Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 539)
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28. Apabila kamu dan orang-orang yang 
bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka 
ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan kami dari orang-orang yang 
zhalim."
29. Dan berdoalah: "Ya Rabbku, tempatkanlah 
aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau 
adalah sebaik-baik Yang memberi tempat."
30. Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-
benar terdapat beberapa tanda (kekuasaan Allah), 
dan sesungguhnya Kami menguji hamba-hamba 
dengan diutusnya para rasul.
31. Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka 
umat yang lain.2385

32. Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul 
dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): 
“Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang 
hak selain Dia. Maka mengapa kamu tidak takut 
(atas kesyirikanmu)?.
33. Berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di 
antara kaumnya dan yang mendustakan akan 
menemui hari akhirat dan yang telah Kami beri 
kemewahan mereka dalam kehidupan di dunia: 
“(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti 
kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan 
meminum dari apa yang kamu minum.
34. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati 
manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, 
kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang 
merugi.
35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu, bahwa 
bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah 
dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan 
dikeluarkan (dari kuburmu)?,
36. tidak mungkin, tidak mungkin, apa yang 
diancamkan kepada kamu itu,
37. kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan 
kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan 
sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi,
38. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami 

sekali-kali tidak akan beriman kepadanya”.
39. Rasul itu berdo`a: “Ya Rabbku, tolonglah aku 
karena mereka mendustakanku”.
40. Allah berfirman: “Dalam sedikit waktu lagi 
pasti mereka akan menjadi orang-orang yang 
menyesal”.2386

41. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang 
mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka 
(sebagai) sampah banjir maka kebinasaanlah bagi 
orang-orang yang zhalim itu.
42. Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka 
umat-umat yang lain.2387
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2385.   Secara lahir ayat mereka adalah kaum Tsamud karena kisah mereka sama dengan kisah kaum Nuh. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 
641)
2386.   Disebabkan mereka menyelisihi dan menentang apa kamu ajarkan.
2387.   Menurut Ibnu Abbas umat lain itu adalah Bani Israil. (Tafsir Al-Qurthubi)
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43. Tidak (dapat) sesuatu umat pun mendahului ajalnya, 
dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu).
44. Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) 
rasul-rasul Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul 
datang kepada umatnya, sebagian besar dari umat itu 
mendustakannya, maka Kami binasakan mereka secara 
berturut-turut. Dan Kami jadikan mereka buah tutur 
(manusia) yang mengherankan,2388 maka kebinasaanlah 
bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dakwah Musa dan Harun
45. Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun 
dengan membawa tanda-tanda, hujjah-hujjah Kami dan 
bukti yang nyata,
46. kepada Fir`aun dan pembesar-pembesar kaumnya, 

maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang 
yang sombong terhadap perintah Musa dan Harun.
47. Mereka berkata: “Apakah (patut) kita percaya kepada 
dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka 
(Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan2389 
diri kepada kita?”
48. Maka (tetaplah) mereka mendustakan keduanya, 
sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang 
dibinasakan.2390

49. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al-Kitab 
(Taurat) kepada Musa,2391 agar mereka (Bani Israil) 
mendapat petunjuk2392.

Nabi Isa Adalah Salah Satu Tanda Kekuasaan Allah 
l
50. Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya 
hujjah yang pasti (bagi kekuasaan Kami), dan Kami 
melindungi mereka di suatu tanah tinggi2393 yang datar 
yang banyak terdapat padang rumput dan sungai-sungai 
bersih yang mengalir.2394

Keharusan Makan Makanan Halal
51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang halal 
dan kerjakanlah amal yang shalih.2395 Sesungguhnya Aku 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Agama Semua Rasul Adalah Satu
52. Sesungguhnya umatmu (agamamu) wahai para nabi 
adalah agama yang satu2396 dan Aku adalah Rabbmu, 
maka bertakwalah kepada-Ku.
53. Kemudian umat yang didakwahi itu menjadikan agama 
mereka terpecah belah menjadi banyak pecahan. Tiap-tiap 
golongan merasa bangga dengan kesesatan2397 yang ada 
pada sisi mereka (masing-masing).
54. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai 
pada kebinasaan mereka.
55. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak 
yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa),
56. Kami bersegera memberikan kemuliaan kepada 
mereka atau karamah atas mereka?2398 Tidak, sebenarnya 
mereka tidak sadar.
57. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah 
l2399,
58. orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat2400 
Rabb mereka,
59. orang-orang yang tidak mempersekutukan 
ibadahnya2401 dengan Rabb mereka,
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2388.   Sebagai ibrah bagi orang-orang yang bertakwa dan siksaan serta kesedihan bagi penentang rasul. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi dan 
Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 643)
2389.   Mereka dijadikan budak oleh Fir`aun. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 643)
2390.   Ditenggelamkan dalam satu waktu di laut Merah.
2391.   Dikhususkan Musa yang menerima Taurat karena ia yang pertama kali menerima di gunung Thursina, (jika tidak maka Taurat adalah kitab 
nabi-nabi Bani Israil -penerj) dan Harun pengganti Musa. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1190)
2392.   Agar kaum Musa mendapatkan hidayah kepada hak dan mengamalkan syariat yang di dalamnya. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1190)
2393.   Menurut pendapat yang kuat tempat ini adalah Baitul Maqdis. (Ibnu Katsir)
2394.   Maksudnya ialah sungai sebagaimana yang dikatakan-Nya dalam surat “Rabbmu telah menjadikan sungai di bawahmu”. (Maryam :24)
2395.   Allah l memerintahkan hamba dan rasul-Nya untuk makan makanan yang halal dan mengerjakan amal shalih. Maka ayat ini 
menunjukkan bahwa makanan halal menolong beramal shalih. Para nabi telah menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan 
semua yang baik secara ucapan, perbuatan, petunjuk dan nasihat. Semoga Allah l membalas mereka dengan baik.
2396.   Yaitu dakwah kepada tauhid, mengesakan ibadah kepada Allah l semata tidak menyekutukan-Nya sedikit pun.
2397.   Karena mereka menyangka mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Allah l mengancam mereka …(ayat berikutnya)
2398.   Tapi melakukannya untuk membiarkan dan menunggu mereka untuk sementara lalu Ia menyiksa mereka dengan sekeras-kerasnya. Oleh 
karena itu Allah l mengatakan: «Sekali-kali tidak, mereka tidak sadar”.
2399.   Al-Hasan Al-Basri berkata: «Orang beriman mengumpulkan antara kebaikan dan takut akan siksa Allah l sedangkan orang munafik 
mengumpulkan antara kemaksiatan dengan merasa aman dari siksaan (makar) Allah l».
2400.   Ayat-ayat kauniyah (takdir Allah l) maupun syar`iah (perintah dan larangan-Nya).
2401.   Yakni tidak beribadah kepada yang lain bersama ibadah kepada Allah l bahkan mentauhidkan-Nya, mengetahui bahwa tidak ada ilah 
yang berhak disembah selain Allah l.
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60. Dan orang-orang yang memberikan pemberian yang 
telah mereka berikan, dengan hati yang takut kepada-
Nya,2402 karena sesungguhnya mereka akan kembali 
kepada Rabb mereka,2403

61. mereka itu bersegera berbuat kebaikan-kebaikan 
(ketaatan-ketaatan), dan merekalah orang-orang yang 
menyegerakannya.

Allah l Tidak Membebani Seseorang Melainkan 
Menurut Kesanggupannya
62. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 
kesanggupannya,2404 dan pada sisi Kami ada suatu buku 
catatan amal yang menyebutkan keadaan sebenarnya2405, 
dan mereka tidak dianiaya dari amal kebaikannya.2406

63. (Kemudia Allah l mengingkari orang-orang 
musyrik Quraisy): Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam 
kesesatan dan kelalaian dari Al-Qur`an ini, dan mereka 
banyak mengerjakan perbuatan (kesyirikan) selain itu, 
mereka tetap mengerjakannya.
64. Hingga apabila Kami timpakan adzab kepada orang-
orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta 
merta mereka memekik minta tolong.
65. Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. 
Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan dari 
Kami.2407

66. Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al-Qur`an) selalu 
dibacakan kepadamu, maka kamu selalu berpaling ke 
belakang,2408

67. dalam keadaan membanggakan diri terhadap 
Mekkah2409 dan mengucapkan perkataan-perkataan keji 
terhadap Al-Qur`an dan nabi2410

Orang-orang Musyrik Tidak Mau Memahami Al-
Qur`an
68. Maka apakah orang-orang musyrik itu tidak 
memperhatikan Al-Qur`an,2411 atau apakah telah datang 
kepada mereka kitab yang tidak pernah datang kepada 
nenek moyang mereka dahulu?2412

69. (Kemudian Allah l mengingkari mereka): Ataukah 
mereka tidak mengenal rasul mereka (Muhammad)2413, 
karena itu mereka memungkirinya?
70. Atau mereka berkata: “Padanya (Muhammad) 
ada penyakit gila.”2414 Sebenarnya dia telah membawa 
kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci 
kepada kebenaran.
71. Andaikata Allah mengikuti hawa nafsu dan 
mensyariatkan apa yang sesuai dengan keinginan mereka, 

pasti langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya akan 
binasa.2415 Sebenarnya Kami telah mendatangkan Al-
Qur`an kepada mereka tetapi mereka berpaling darinya.
72. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka? Kamu 
tidak minta upah pada mereka atas dakwahmu, maka upah 
dari Rabbmu lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezki Yang 
Baik.
73. Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru 
mereka kepada jalan yang lurus.
74. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman 
kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan 
yang lurus.
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2402.   Mereka takut amalan mereka tidak diterima, karena khawatir amalanya kurang memenuhi syarat.
2403.   Peringatan terhadap akhir amalan seseorang. Karena amalan ditutup dengan akhir amalanya. (Dalam Shahih Al-Bukhari, Tafsir Al-Qurthubi)
2404.   Allah l mengabarkan keadilan syariat-Nya di dunia yaitu Ia tidak membebani tugas pada seorang pun melainkan apa yang ia mampu memikul dan 
menjalankannya, pada hari kiamat Ia akan menghitung amal-amalnya yang telah ditulis dalam buku catatan amal yang sangat teliti. Oleh karena Ia berkata…(ayat 
selanjutnya)
2405.   Yaitu catatan amal yang sesuai dengan kenyataan. Disandarkannya catatan kepada Allah l karena malaikat yang mencatatnya atas perintah-Nya. Dalam 
ayat ini terdapat peringatan dan ancaman terhadap ahli kemaksiatan dan membuat putus asa orang-orang taat untuk berbuat kezhaliman dan dosa. (Tafsir Al-Qurthubi 
dan Fathul Qadir, 1193)
2406.   Amal-amal kebaikan mereka tidak dikurangi. Adapun amal-amal kejelekan telah dimaafkan bagi hamba-hamba yang beriman.
2407.   Tidak ada yang melindungimu hari ini, apakah kamu minta pertolongan atau tidak, siksaan telah datang. Kemudian Allah l menyebutkan dosa terbesar 
mereka …ayat berikutnya (Ibnu Katsir)
2408.   Yakni jika kamu diajak mendengarkan dan memahaminya kamu enggan dan bila diperintah kamu menolak.
2409.   Orang-rang musyrik membanggakan diri dan berkata: ”Kami pemilik Masjidil Haram maka kami tidak takut kepada siapa pun”. (Tafsir Al-Qurthubi)
2410.   Fathul Qadir, 1194.
2411.   Allah l mengingkari orang-orang musyrik yang tidak mau memahami Al-Qur`an dan berpaling darinya padahal Al-Kitab ini diturunkan pada mereka dan 
Ia tidak pernah menurunkan kepada seorang rasul pun sebuah kitab yang lebih mulia dan sempurna daripadanya terlebih nenek moyang mereka yang tidak pernah 
menerima satu kitab dan seorang pemberi peringatan pun. Maka sudah selayaknya bagi mereka menerima kenikmatan yang Allah l karuniakan kepada mereka 
dengan bersyukur dan memahaminya serta mengamalkan kandungannya pada waktu siang dan malam sebagaimana yang telah dilakukan tokoh-tokoh mereka yang 
telah beriman dan mengikuti Rasulullah n.
2412.   Sehingga mereka mengingkarinya. (Fathul Qadir, 1195)
2413.   Yakni apakah mereka tidak mengenal kejujuran, amanah dan baik akhlaknya sejak bersama mereka waktu kecil, apakah mereka mampu mengingkari kenyataan 
ini?
2414.   Allah l menceritakan ucapan orang-orang musyrik tentang Rasulullah n bahwa ia membuat-buat Al-Qur`an atau ia orang gila yang tidak mengetahui 
apa yang ia katakan. Allah l mengabarkan bahwa hati mereka tidak beriman padahal mereka mengetahui kebatilan apa yang mereka katakan tentang Al-Qur`an. 
Sesungguhnya kalamullah telah turun pada mereka yang tidak bisa diingkari kebenarannya dan Ia telah menantang seluruh jin dan manusia untuk membuat satu surat 
yang semisal Al-Qur`an jika mereka mampu dan mereka tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah l berfirman …(ayat selanjutnya)
2415.   Disebabkan hawa nafsu dan perselisihan mereka. Ayat ini menunjukkan ketidakmampuan hamba dan perselisihan pikiran dan nafsu mereka, Allah l yang 
Maha sempurna dalam seluruh sifat, ucapan, perbuatan, syariat, takdir dan pengaturan-Nya, Maha Suci Allah l, tidak ada ilah yang hak selain Allah l.

346                                                                                       ٣٤٦                                 



Juz 18 23. Al-Mukminun

75. Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami 
lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-
benar mereka akan terus menerus terombang-ambing 
dalam kekafiran mereka.
76. Sesungguhnya Kami pernah menimpakan 
adzab2416 kepada mereka, akan tetapi mereka tidak 
takut kepada Rabb mereka dan tidak merendahkan diri 
kepada-Nya.2417

77. Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu 
pintu yang ada adzab yang amat sangat2418 (pada 

waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus-asa.
78. Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu 
sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati.2419 Amat 
sedikitlah kamu mensyukuri nikmat ini.
79. Dan Dialah yang menciptakan serta 
mengembangbiakkan kamu di bumi ini2420 dan 
kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan.
80. Dialah yang menghidupkan dan mematikan2421 
dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan 
siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya?

Bantahan Terhadap Pengingkar Hari Kiamat
81. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan 
yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh 
pendahulu yang seagama dengan mereka2422.
82. Mereka berkata: “Apakah betul, apabila kami 
telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang 
belulang, sesungguhnya kami benar-benar akan 
dibangkitkan?2423

83. Sesungguhnya dahulu kami dan bapak-bapak 
kami telah diberi ancaman (dengan) ini, ini tidak lain 
hanyalah dongengan dari kitab orang-orang dahulu 
kala!”.

Keesaan Allah Dalam Peribadatan dan 
Penciptaan2424

84. Katakanlah: “Kepunyaan siapakah bumi dan semua 
yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui?”
85. Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” 
Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak ingat?”2425

86. Katakanlah: “Siapakah Yang memiliki langit yang 
tujuh dan `Arsy2426 yang besar?”
87. Mereka akan menjawab: “Allah pemiliknya.” 
Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak 
bertakwa?”2427

88. Katakanlah: “Siapakah yang di tangan-Nya 
berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia 
melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari 
(adzab) -Nya,2428 jika kamu mengetahui?”
89. Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” 
Katakanlah: “(Kalau demikian), maka bagaimanakah 
kamu ditipu dan dipalingkan dari kebenaran?”2429
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2416.   Yakni Allah l telah menimpakan berbagai macam musibah dan adzab kepada mereka. Musibah yang telah menimpa mereka antara 
lain mereka pernah makan darah disebabkan paceklik yang panjang dan kemiskinan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahihain dan 
An-Nasai serta tafsir Ibnu Abi Hatim dari Abu Sufyan.
2417.   Yakni mereka tidak bertaubat dari kekafiran mereka.
2418.   Hari kiamat. (Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, 1197)
2419.   Hati adalah akal, pemahaman yang dengan seseorang dapat mengingat dan mengungkapkan ayat-ayat tentang keesaan Allah l yang 
ada di alam dan Dialah yang memilih dan mengerjakan segala sesuatu. (Ibnu Katsir)
2420.   Dengan berbagai macam jenis dan bahasa serta sifat kemudian Ia akan mengumpulkan semua mereka pada hari kiamat tidak ada yang 
tertinggal sedikit pun dari mereka.
2421.   Peringatan akan kenikmatan Allah l dan akan berpindahnya manusia ke negeri akhirat. (Fathul Qadir, 1197)
2422.   Fathul Qadir, 1197.
2423.   Mereka meragukannya.
2424.   Allah l menetapkan keesaan-Nya dalam penciptaan, kepemilikan dan kepengaturan untuk menunjukkan bahwa Allah l yang tidak 
ada ilah yang berhak disembah selain Dia dan tidak sepantasnya ibadah untuk selain-Nya….maka Allah l berfirman …. (Ibnu Katsir)
2425.   Tidak ingat bahwa tidak sepantasnya ibadah kecuali hanya untuk Allah l yang Maha Memberi Rizki. 
2426.   `Arsy adalah atap seluruh makhluk. Keadaan Allah l lebih besar daripada ini, `arsy-Nya dibanding langit-langit seperti kubah. (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Katsir)
2427.   Mengapa kamu tidak takut terhadap hukuman dan hati-hati terhadap siksa-Nya ketika kamu beribadah kepada selain Allah l? (Ibnu 
Katsir)
2428.   Dialah sayyid yang Maha Agung yang mencipta dan memerintah, tidak ada yang dapat mencegah hukum-Nya, apa yang Ia kehendaki 
terjadi dan yang tidak Ia kehendaki tidak terjadi. 
2429.   Yakni bagaimana kamu bisa tertipu sehingga kebenaran menjadi kebatilan dan kebaikan menjadi kerusakan? (Fathul Qadir, 1198)
Bagaimana akalmu bisa hilang ketika kamu beribadah kepada Allah l dan selainnya padahal kalian mengetahui dan mengakui bahwa Allah 
l satu-satu pemilik dan pencipta?
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Juz 1823. Al-Mukminun
90. Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran2430 
kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-
benar orang-orang yang berdusta.2431

91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan 
sekali-kali tidak ada ilah (lain yang disembah) beserta-
Nya, kalau ada ilah beserta-Nya, masing-masing ilah 
itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan 
sebagian dari ilah-ilah itu akan mengalahkan sebagian 
yang lain.2432 Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
sifatkan itu,
92. yang mengetahui semua yang ghaib dan semua 
yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa 
yang mereka persekutukan.

Doa Ketika Terjadi Marabahaya
93. Katakanlah (hai Muhammad): “Ya Rabb, jika 
Engkau sungguh-sungguh hendak mengadzab mereka 
dan aku menyaksikannya,
94. ya Rabbku, janganlah Engkau jadikan aku berada 
di antara orang-orang yang zhalim itu.”
95. Dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa 
untuk memperlihatkan kepadamu apa yang Kami 
ancamkan kepada mereka, jika kami menghendaki.

Cara Bergaul Dengan Manusia
96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang 
lebih baik.2433 Kami lebih mengetahui apa yang 
mereka sifatkan.2434

97. Dan katakanlah: “Ya Rabbku aku berlindung 
kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.2435

98. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabbku, 
dari kedatangan mereka kepadaku”.2436

Keadaan Orang-orang Kafir dan Orang-orang 
Yang Tidak Taat Ketika Akan Mati
99. (Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), 
hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari 
mereka, dia berkata: “Ya Rabbku kembalikanlah aku 
(ke dunia),
100. agar aku berbuat amal yang shalih 
terhadap yang telah aku tinggalkan”. Sekali-kali kami 
tidak mengabulkan permintaannya. Sesungguhnya 
itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di 
hadapan mereka ada alam barzakh2437 mereka tinggal 
di sana sampai hari mereka dibangkitkan2438

101. Apabila sangkakala ditiup (dan manusia 
bangkit dari kubur) maka pada hari itu tidak ada 
pertalian nasab2439 dan tidak ada saling bertanya di 
antara kerabat dekat.2440

102. Barangsiapa yang berat timbangan 
kebaikannya atas kejelekannya, maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.
103. Dan barangsiapa yang ringan timbangan 
kebaikannya dibanding kejelekannya, maka mereka 
itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri 
(binasa), mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
104. Muka mereka dibakar api neraka, dan 
wajah mereka masam2441 di dalam neraka itu.
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2430.   Yaitu pengumuman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah l.

2431.   Dalam hal beribadah kepada Allah l dan selain-Nya tanpa dalil sama sekali. Tetapi hanya mengikuti akal pendahulu mereka yang 
bodoh dan bingung.
2432.   Sehingga alam ini tidak teratur. Padahal alam sangat sempurna dan teratur. (Ibnu Katsir)
Ayat ini bukan dalil tauhid rububiah (keesaan Allah l dalam mencipta) sebagaimana yang diyakini ahli kalam, karena dalam ayat disebutkan 
ilah bukan rabb – penerj.
2433.   Tujuannya agar hatinya lembut lalu permusuhannya menjadi persahabatan dan kebenciannya menjadi kecintaan. 
2434.   Yaitu mensifati kamu dengan sifat yang salah atau mensifati kesyirikan dan kedustaan. Ini adalah ancaman akan siksaan atas mereka. 
(Fathul Qadir, 1198)
2435.   Karena kejahatan setan tidak dapat berubah baik dan tunduk dengan kebaikan. (Ibnu Katsir) 
2436.   Dalam segala urusan. Sehingga diperintahkan berlindung dari setan ketika akan makan, jimak, menyembelih dan selain itu.
2437.   Alam kubur, bukan di dunia dan bukan di akhirat.
2438.   Perigatan adzab kubur kepada orang-orang yang zhalim dan mereka diadzab di kubur sampai hari kiamat. “Dan di hadapan mereka ada 
adzab yang keras”. (Surat Ibrahim: 17)
2439.   Tidak ada manfaat nasab dan tidak saling mewarisi di antara orang tua dan anak.
2440.   Bahkan pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, tidak menanyakan beban berat yang dipikulnya padahal ketika di dunia ia orang 
yang paling dicintai dan dekat. 
2441.   Gigi-gigi terlihat dan kedua bibir berkerut karena keras siksanya. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 650)
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Juz 18 23. Al-Mukminun

Celaan Terhadap Ahli Neraka
105. Bukankah ayat-ayat-Ku telah 
dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu 
mendustakannya?2442

106. Mereka berkata: “Ya Rabb kami, kami telah 
dikuasai oleh kecelakaan kami,2443 dan adalah kami orang-
orang yang sesat.
107. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya 
(dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali 
(kepada kekafiran sebelumnya), sesungguhnya kami adalah 

orang-orang yang zhalim (yang pantas disiksa)”.2444

108. Allah menjawab: “Tinggallah dengan hina di 
dalamnya, dan janganlah kamu meminta dikeluarkan lagi 
kepada-Ku”.2445

109. (Kemudian Allah l mengingatkan 
dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia dan olok-olok 
mereka kepada orang-orang beriman): Sesungguhnya ada 
segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya 
Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan 
berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat 
Yang Paling Baik”.
110. Lalu kamu (orang-orang kafir) menjadikan 
mereka buah ejekan,2446 sehingga (kebencianmu kepada 
mereka) menjadikan kamu lupa mengingat-Ku2447 dan 
kamu selalu mentertawakan mereka.2448

111. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada 
mereka (orang-orang beriman) di hari ini, karena kesabaran 
mereka atas gangguanmu; sesungguhnya mereka itulah 
orang-orang yang beruntung mendapatkan surga”.
112. Allah bertanya (kepada sebagian orang-orang 
kafir): “Berapa lama kamu tinggal di dunia?”
113. Mereka menjawab: “Kami tinggal (di dunia) 
sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada 
orang-orang yang bisa menghitung”.2449

114. Allah berfirman: “Kamu tidak tinggal (di bumi) 
melainkan sebentar saja, kalau kamu mengetahui.”2450

115. Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami 
menciptakan kamu secara main-main2451 dan kamu tidak 
akan dikembalikan kepada Kami di negeri akhirat?
116. Maka Maha Tinggi dan Suci Allah2452 Raja 
Yang Hak2453; tidak ada ilah yang berhak disembah selain 
Dia, Rabb (yang mempunyai) `Arsy yang mulia.2454

Ancaman Pada Orang-orang Yang Menyembah 
Selain Allah l
117. Barangsiapa menyembah ilah yang lain 
di samping Allah, padahal tidak punya satu dalil pun 
tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi 
Rabbnya.2455 Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu 
tidak beruntung.2456

118. Dan ucapkanlah doa: “Ya Rabbku berilah 
ampunan dan rahmat2457 kepadaku dan Engkau adalah 
Pemberi rahmat Yang Paling baik.”2458
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2442.   Kamu dahulu telah diseru untuk beriman, telah diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, telah dihilangkan syubhat-syubhat dan telah habis 
hujjah disampaikan kepadamu. Agar tidak ada hujjah bagi mereka. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 652 )
2443.   Kami dikuasai oleh kecelakaan yang timbul dari kezhaliman dan berpaling dari kebenaran, hujjah telah tegak akan tetapi kami celaka 
daripada untuk mengikutinya lalu kami sesat. (Ibnu Katsir dan Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 652)
2444.   Tidak ada jalan bagimu keluar darinya karena kamu dahulu menyekutukan Allah l ketika orang-orang beriman mengesakan-Nya. 
(Ibnu Katsir)
2445.   Ini adalah kemarahan Allah l yang lebih dahsyat daripada siksaan itu sendiri. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di, 652). Dikatakan 
oleh Ibnu Abbas bahwa jarak antara permintaan dan jawaban selama 1000 tahun. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2446.   Orang-orang kafir selalu mengejek dan memperolok orang-orang beriman yang lemah. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2447.   Dan iman kepada-Nya (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2448.   Maka tempat kembali mereka neraka. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2449.   Karena kami telah lupa. Orang-orang yang bisa menghitung adalah malaikat. (Tafsir Al-Qurthubi)
Dalam ayat lain mereka menjawab sehari atau sebagiannya, sepuluh hari, sebagian hari dan satu pagi. Artinya tiap-tiap orang menjawab sesuai 
dengan keadaan mereka. wallahu a`lam. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2450.   Kalau kamu tahu niscaya kamu tidak mendahulukan dunia yang fana atas akhirat, tidak berbuat jelek dan jahat dan kalau kamu bersabar 
taat dan ibadah kepada-Nya tentu kamu mendapat keberuntungan seperti orang-orang beriman. (Ibnu Katsir)
2451.   Tanpa tujuan dan hikmah dari Kami. Apakah kamu dicipta untuk bermain-main seperti binatang ternak yang tidak diberi pahala dan 
siksaan. Tetapi Aku menciptakan kamu agar kamu beribadah dan menjalankan perintah-perintah-Ku. (Ibnu Katsir)
2452.   Allah l mensucikan diri dari perbuatan sia-sia seperti mencipta manusia tanpa tujuan. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Asy-
Syinqithi)
2453.   Maka Ia raja yang benar yang tidak akan punah kerajaan-Nya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2454.   Maksudnya `Arsy-Nya sangat bagus. (Ibnu Katsir)
2455.   Allah l yang menghitung amalnya dan akan mengadzabnya. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2456.   Tidak beruntung berarti ia masuk neraka. (Adhwaul Bayan, Asy-Syinqithi)
2457.   Ampunan artinya dihapus dari dosa-dosa dan ditutupi dari penglihatan manusia sedangkan rahmat adalah meluruskan amal dan 
bimbingan dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. (Ibnu Katsir)
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Juz 1824. An-Nur

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan 
Penyayang.
1. (Ini adalah) satu surah2459 yang Kami turunkan dan 
Kami wajibkan (atas kamu dan orang-orang yang sesudah 
kamu)2460 dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang 
menjelaskan agar kamu selalu mengingatinya.

Hukum Bagi Pezina
2. (Kemudian Allah l mulai merinci ayat-ayat-Nya): 
Perempuan yang berzina2461 dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali 
deraan,2462 dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) hukum Allah,2463 
jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat,2464 
dan pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh satu 
thaifah2465 dari orang-orang yang beriman.
3. Laki-laki yang berzina tidaklah menzinai (jimak) 
melainkan perempuan yang pezina, atau perempuan 
yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 
dizinahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-
laki musyrik,2466 dan menikahi wanita/lelaki lacur itu 
diharamkan atas orang-orang yang mu`min.2467

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita2468 
merdeka yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan 
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu 
dan memperbaiki amalan jeleknya dengan kebaikan,2469 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, ia menyaksikan dirinya 
bahwa apa yang ia tuduhkan benar.2470

7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah 
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
8. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 
empat kali atas nama Allah jika suaminya itu benar-benar 

termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhannya,2471

9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas 
istrinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang 
benar.2472

10. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-
Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima 
Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan 
mengalami kesulitan-kesulitan).
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2459.   Secara bahasa surah adalah nama untuk satu kedudukan yang mulia. (Fathul Qadir, 1203)
2460.   Menurut Al-Bukhari. Sedangkan menurut Mujahid Faradha artinya Kami menerangkan halal, haram, larangan, perintah dan hukum-hukum. (Ibnu 
Katsir)
2461.   Zina adalah persetubuhan seorang lelaki dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah maupun nikah samar - nikah samar misalnya seorang menikah 
dengan saudara sepersusuan dalam keadaan tidak mengetahui – penerj. (Fathul Qadir, 1203)
2462.   Hukuman bagi lelaki dan wanita pezina yang belum pernah menikah, baligh dan berakal. Dalam hadits shahih hukuman ditambah dengan pengasingan 
satu tahun. Adapun budak lelaki dan perempuan yang berzina maka didera separuh dari hukuman orang merdeka berdasarkan surat An-Nisa ayat 25. Adapun 
pezina muhshon (yang sudah nikah) maka dirajam menurut keterangan hadits mutawatir. (Dalam Shahihain dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, Ibnu Katsir 
dan. Fathul Qadir, 1204)
2463.   Yang dilarang adalah belas kasihan secara syar`i sehingga menghalangi untuk menjalankan hukum Allah l. Adapun belas kasihan secara tabiat maka 
tidak mengapa. (Ibnu Katsir)
2464.   Yakni jika kau membenarkan tauhid dan hari akhir maka laksanakanlah hukuman itu. (Fathul Qadir, 1204)
2465.   Thaifah adalah satu orang atau lebih dengan dasar surat At-Taubah ayat 122 (Tafsir Al-Qurthubi)
Tujuan persaksian itu adalah untuk menimpakan sikaan kepada pezina dan lebih menghardik. (Ibnu Katsir) 
2466.   Keteranga Ibnu Abbas. 
2467.   Dari ayat ini diambil dalil: tidak sah ikatan nikah seorang lelaki yang bukan pezina dengan wanita lacur selama ia belum taubat. Jika telah taubat maka 
sah nikahnya. Demikian sebaliknya tidak sah seorang wanita yang bukan pezina nikah dengan lelaki pezina kecuali bila ia taubat maka sah. 
2468.   Demikian juga kalau yang dituduh lelaki sama hukumnya. Jika penuduh dapat mendatangkan empat saksi maka yang tertuduh dihukum. Jika tidak dapat 
mendatangkan saksi maka ia akan mendapatkan hukuman 80 kali deraan, tidak diterima persaksiannya dan fasik. 
2469.   Taubat penuduh ialah ia mendustakan dirinya dan mengakui bahwa ia dusta walaupun yang dituduhkan terjadi karena ia tidak bisa mendatangkan empat 
saksi. Jika ia taubat dan memperbaiki amal jeleknya dengan kebaikan maka ia tidak fasik dan diterima persaksiannya menurut pendapat yang kuat. (Taisir Al-
Karimir Rahman, As-Sa`di, 654)
2470.   Ayat ini merupakan jalan keluar bagi para suami yaitu jika salah seorang dari mereka menuduh istrinya zina dan sulit mendatangkan bukti maka ia 
melaknat istrinya. Ia menghadirkannya di hadapan hakim lalu menuduh istrinya dan hakim memintanya untuk bersumpah empat kali sebagai ganti empat 
orang saksi bahwa yang ia tuduhkan benar. Dan sumpah yang kelima berisi kalau tuduhannya dusta maka ia dilaknat Allah l. Jika ia telah mengucapkan 
sumpahnya maka ia tidak boleh mencampuri istrinya selamanya dan memberikan maharnya kepada istrinya serta istrinya wajib dihukum. Kecuali bila istrinya 
mempersaksikan dengan empat orang saksi bahwa tuduhan suaminya dusta maka istrinya bebas dari hukuman. 
2471.   Jika suaminya selesai melaknat, istrinya berdiri bersumpah empat kali dan bersaksi bahwa suaminya dusta. Jika ia hamil maka ia bersumpah bahwa ia 
hamil karena suaminya dan pantas dilaknat kalau suaminya benar. (Tafsir Al-Qurthubi)
2472.   Dalam hal ini istri dihukum mendapatkan murka Allah l sebab pada umumnya tuduhan zina dari suami atas istrinya benar dan istrinya tahu 
kebenaran tuduhan suaminya. Oleh karena itu sumpah kelima mengenai istri. Orang yang dimurkai adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian 
berpaling darinya.

e            24. SURAT AN-NUR            a
JUZ 18

d          Madaniah 64 ayat          c
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