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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

memberikan perlindungan kepada kita yang selalu membaca, 

mentadabburi dan mengamalkan serta mengajarkan firman-Nya. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang 

yang senantiasa mengamalkan sunnahnya.

Buku Tafhim al-Quran ini disusun sebagai buku panduan bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya mereka 

yang tinggal di asrama mahasiswa (Unires) dalam usaha memahami 

al-Quran al-Karim. Materi tafhim ini hanya merangkum juz 30, hal 

ini karena menjadi proil alumni asrama memiliki kualiikasi hafalan 
juz 30 minimal.

Buku ini berusaha untuk menerjemahkan tagline UMY, unggul dan 

islami. Salah satu sisi islami adalah mahasiswa UMY yang tinggal di 

asrama khususnya memiliki pemahaman terhadap al-Quran al-Karim 

baik makna maupun pengamalannya. Mahasiswa tidak hanya bisa 

membaca al-Quran dengan baik tapi juga memahami dan mengajarkan 

pada yang lainnya.

Penyusunan buku ini melibatkan tim tafhim yang dibentuk 

oleh UNIRES UMY dan melakukan kajian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran tafhim yang dirasa kurang efektif dan tidak seragam 

dikarenakan tidak adanya kesamaan buku panduan yang dipakai. Oleh 

karenanya, tim berusaha untuk mengumpulkan referensi terkait dan 

menyusun dalam bentuk buku tafhim ini.

Besar harapan kami, buku bisa memberikan banyak manfaat bagi 

mahasiswa baru yang tinggal di asrama Unires dalam kurun waktu 1 
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tahun mereka bisa membaca al-Quran dengan baik dan tartil melalui 

program tahsin dan memahami maknanya melalui program tafhim serta 

menghafalnya melalui program tahidz.
Dalam penyusunan buku tafhim ini, tim menggunakan format 

dimulai dari nama surah, nas surah dan terjemahannya, makna per 

kata (tafhim), identitas surah (ta’rif), dan penjelasan (tafsir) serta 

ditutup dengan pelajaran yang bisa dipetik dari surah tersebut (al-

‘ibrah lil hayah). Tim merujuk kepada kutub tafsir baik klasik maupun 

kontemporer dan mengemas dalam bahasa yang mudah dipahami.

Demikianlah buku tafhim yang tersebut semoga bermanfaat 

bagi mahasiswa dan umat secara umum. Kami sadar masih banyak 

kekurangan dalam penyusunannya maka kami mohon maaf sebesar-

besarnya.

Yogyakarta, 21 April 2018

Penyusun
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AL-QURAN DAN KEMUDAHAN 

MEMPELAJARINYA

Talqis Nurdianto

Ketua Tim Penyusunan Buku Tafhim Al-Quran 

untuk Mahasiswa Unires UMY

Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Qur’an Al-

Karim, maka ketika itu pulalah manusia harus tunduk mengakui 

keagungan dan kebesaran Allah swt. Karena dalam Al-Qur’an terdapat 

lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada 

dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terikirkan 
dalam jiwa manusia dan berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak 

terbayangkan oleh indra kita.

Oleh karenanya, mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al-

Qur’an sepenuh hati, dapat merasakan ‘getaran keagungan’ yang tiada 

bandingannya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak 

terhingga, yang dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang 

teramat kecil dan sangat kecil sekali. 

Bahwa suatu ketika, Abu Jahal, Abu Lahab dan Akhnas bin Syariq, 

yang secara sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Rasulullah saw. 

pada malam hari untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang dibaca oleh Rasulullah saw. dalam shalatnya. Mereka bertiga 

memiliki posisi yang tersendiri, yang tidak diketahui oleh yang lainnya. 

Hingga ketika Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, mereka 

bertiga memergoki satu sama lainnya di jalan. Mereka bertiga saling 

mencela, dan membuat kesepakatan untuk tidak kembali mendatangi 

rumah Rasulullah saw.
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Namun pada malam berikutnya, ternyata mereka bertiga tidak 

kuasa menahan gejolak jiwanya untuk mendengarkan lantunan ayat-

ayat tersebut. Mereka bertiga mengira bahwa yang lainnya tidak akan 

datang ke rumah Rasulullah saw., dan mereka pun menempati posisi 

mereka masing-masing. Ketika Rasulullah saw. usai melaksanakan 

shalat, mereka pun memergoki yang lainnya di jalan. 

Dan terjadilah saling celaan sebagaimana yang kemarin mereka 

ucapkan. Kemudian pada malam berikutnya, gejolak jiwa mereka benar-

benar tidak dapat dibendung lagi untuk mendengarkan Al-Qur’an, 

dan merekapun menempati posisi sebagaimana hari sebelumnya. Dan 

manakala Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, mereka bertiga 

kembali memergoki yang lainnya. Akhirnya mereka bertiga membuat 

‘mu’ahadah’ (perjanjian) untuk sama-sama tidak kembali ke rumah 

Rasulullah saw. guna mendengarkan Al-Qur’an. 

Masing-masing mereka mengakui keindahan Al-Qur’an, namun 

hawa nafsu mereka memungkiri kenabian Muhammad saw. Selain 

contoh di atas, terdapat juga ayat yang mengungkapkan keindahan 

Al-Qur’an. Allah mengatakan,

ْمَثاُل
َ
ًعا ِمْن َخْشَيِة الَلِه َوِتْلَك اْل ْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصّدِ

َ
ْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأ

َ
 َلْو أ

 َنْضِرُبَها ِللَناِس َلَعَلُهْم َيَتَفَكُروَن )21(

“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah 

gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 

takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat 

untuk manusia supaya mereka berikir.” (Al-Hasyr: 21)

Ta’rif Al-Quran

Dari segi bahasa, Al-Qur’an berasal dari qara’a, yang berarti 

menghimpun dan menyatukan. Sedangkan qira’ah berarti menghimpun 

huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dengan 

susunan yang rapih. (Al-Qattan, 1995 : 20) Mengenai hal ini, Allah 

berirman,
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َناُه َفاَتِبْع ُقْرآَنُه )18(
ْ
ِإَن َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه )17( َفِإَذا َقَرأ

”Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah 
selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.” (Al-Qiyamah: 
17-18).

Al-Qur’an juga dapat berarti bacaan, sebagai masdar dari kata 

qara’a. Dalam arti seperti ini, Allah SWT mengatakan, (QS. 41 : 3):

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبًيا ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن )3( ِكَتاٌب ُفّصِ
”Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa 
Arab, untuk kaum yang mengetahui.” (Fushshilat: 3)

Adapun dari segi istilahnya, Al-Qur’an adalah:  

"Al-Qur’an adalah Kalamullah yang merupakan mu’jizat yang 
diturunkan kepada nabi Muhammad saw., yang disampaikan kepada kita 

secara mutawatir dan dijadikan membacanya sebagai ibadah." 
Keterangan dari deini di atas adalah sebagai berikut:

Kalam Allah (كام ه) .1

Bahwa Al-Qur’an merupakan irman Allah yang Allah ucapkan 
kepada Rasulullah saw. melalui perantaraan malaikat Jibril as. Firman 

Allah merupakan kalam (perkataan), yang tentu saja tetap berbeda 

dengan kalam manusia, kalam hewan ataupun kalam para malaikat. 

Allah berirman (QS. An-Najm : 4) : 

َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )3( ِإْن ُهَو ِإَل َوْحٌي ُيوَحى )4(	
"Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya)".

Mu’jizat (اَْلُمْعِجز) .2

Kemu’jizatan Al-Qur’an merupakan suatu hal yang sudah terbukti 

dari semenjak zaman Rasulullah saw. hingga zaman kita dan hingga 

akhir zaman kelak. Dari segi susunan bahasanya, sejak dahulu hingga 
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kini, Al-Qur’an dijadikan rujukan oleh para pakar-pakar bahasa. Dari 

segi isi kandungannya, Al-Qur’an juga sudah menunjukkan mu’jizat, 

mencakup bidang ilmu alam, matematika, astronomi bahkan juga 

‘prediksi’ (sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Rum mengenai 

bangsa Romawi yang mendapatkan kemenangan setelah kekalahan), 

dsb. Salah satu bukti bahwa Al-Qur’an itu merupakan mu’jizat adalah 

bahwa Al-Qur’an sejak diturunkan senantiasa memberikan tantangan 

kepada umat manusia untuk membuat semisal ‘Al-Qur’an tandingan’, 

jika mereka memiliki keraguan bahwa Al-Qur’an merupakan 

kalamullah. Allah SWT berirman,

ُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم 
ْ
 َوِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَما َنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفأ

ْن َتْفَعُلوا َفاَتُقوا الَناَر 
َ
ْم َتْفَعُلوا َول

َ
ِمْن ُدوِن الَلِه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )23( َفِإْن ل

ِعَدْت ِلْلَكاِفِريَن )24( 
ُ
اَلِتي َوُقوُدَها الَناُس َواْلِحَجاَرُة أ

”Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur’an yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat 
(saja) yang semisal Al Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu 
selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak 
dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), 
peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan 

batu, yang disediakan bagi orang-orang kair.” (Al-Baqarah: 23 - 24)

Bahkan dalam ayat lainnya, Allah menantang mereka-mereka 

yang ingkar terhadap Al-Qur’an untuk membuat semisal Al-Qur’an, 

meskipun mereka mengumpulkan seluruh umat manusia dan seluruh 

bangsa jin sekaligus.

ُتوَن ِبِمْثِلِه 
ْ
 َيأ

َ
ُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ل

ْ
ْن َيأ

َ
ْنُس َواْلِجُن َعَلى أ ِئِن اْجَتَمَعِت اْلِ

َ
ُقْل ل

ِهيًرا )88(
َ
ْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظ

َ
َول

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa Al Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
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membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi 
pembantu bagi sebagian yang lain.” (Al-Isra’: 88)

 Diturunkan kepada Nabi Muhammad (اَْلُمَنـَزُل َعَل َقْلِب ُمَحَمٍد َصَل اللُه َعَلْيِه َوَسَلَم) .3

saw.

Bahwa Al-Qur’an ini diturunkan oleh Allah SWT langsung kepada 

Rasulullah saw. melalui perantaraan malaikat Jibril as. Allah SWT 

menjelaskan dalam Al-Qur’an,

ِميُن )193( َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن 
َ
يَن )192( َنَزَل ِبِه الُروُح اْل ِ

َ
َتْنِزيُل َرّبِ اْلَعال

َ
َوِإَنُه ل

ُْنِذِريَن )194( ِبِلَساٍن َعَرِبّيٍ ُمِبيٍن )195(
ْ
ِمَن ال

“Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan 
semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam 
hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara 
orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang 
jelas.” (As-Syu’ara’: 192 - 195)

Diriwayatkan secara mutawatir (اَْلَمْنُقْوُل ِبالَتَواُتِر) .4

Setelah Rasulullah saw. mendapatkan wahyu dari Allah SWT, 

beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. 

Diantara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus 

mendapatkan tugas dari Rasulullah saw. untuk menuliskan wahyu. 

Terkadang Al-Qur’an ditulis di pelepah korma, di tulang-tulang, kulit 

hewan, dan sebagainya. Diantara yang terkenal sebagai penulis Al-

Qur’an adalah: Ali bin Abi Thalib, Mu’awiyah, Ubai ibn Ka’b dan 

Zaid bin Tsabit. Demikianlah, para sahabat yang lain pun banyak 

yang menulis Al-Qur’an meskipun tidak mendapatkan instruksi secara 

langsung dari Rasulullah saw. Namun pada masa Rasulullah saw. ini, 

Al-Qur’an belum terkumpulkan dalam satu mushaf sebagaimana yang 

ada pada saat ini. 

Pengumpulan Al-Qur’an pertama kali dilakukan pada masa 

Khalifah Abu Bakar Al-Shidiq, atas usulan Umar bin Khatab yang 

khawatir akan hilangnya Al-Qur’an, karena banyak para sahabat 
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dan qari’ yang gugur dalam peperangan Yamamah. Tercatat dalam 

peperangan ini, terdapat tiga puluh sahabat yang syahid. Mulanya 

Abu Bakar menolak, namun setelah mendapat penjelasan dari Umar, 

beliaupun mau melaksanakannya. Mereka berdua menunjuk Zaid bin 

Tsabit, karena Zaid merupakan orang terakhir kali membacakan Al-

Qur’an di hadapan Rasulullah saw. sebelum beliau wafat. Pada mulanya 

pun Zaid menolak, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Abu 

Bakar dan Umar, Allah pun membukakan pintu hatinya. Setelah ditulis, 

Mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar, kemudian pindah ke Umar, 

lalu pindah lagi ke tangan Hafshah binti Umar. Kemudian pada masa 

Utsman bin Affan ra, beliau memintanya dari tangan Hafsah. (Al-

Qatthan, 1995 : 125 - 126).

Kemudian pada Utsman bin Affan, para sahabat banyak yang 

berselisih pendapat mengenai bacaan (baca; qiraat) dalam Al-Qur’an. 

Apalagi pada masa beliau kekuasan kaum muslimin telah menyebar 

sedemikian luasnya. Sementara para sahabat terpencar-pencar di 

berbagai daerah, yang masing-masing memiliki bacaan/ qiraat yang 

berbeda dengan qiraat sahabat lainnya. (Qiraat sab’ah). Kondisi seperti 

ini membuat suasana kehidupan kaum muslimin menjadi sarat dengan 

perselisihan, yang dikhawatirkan mengarah pada perpecahan. 

Pada saat itulah, Hudzifah bin al-Yaman melaporkan ke Utsman 

bin Affan, dan disepakati oleh para sahabat untuk menyalin mushaf 

Abu Bakar dengan bacaan/ qiraat yang tetap pada satu huruf. Utsman 

memerintahkan kepada (1) Zaid bin Tsabit, (2) Abdullah bin Zubair, 

(3) Sa’d bin ‘Ash, (4) Abdul Rahman bin Harits bin Hisyam untuk 

menyalin dan memperbanyak mushaf. Dan jika terjadi perbedaan 

diantara mereka, maka hendaknya Al-Qur’an ditulis dengan logat 

Quraisy. Karena dengan logat Quraisylah Al-Qur’an diturunkan. 

Setelah usai penulisan Al-Qur’an dalam beberapa mushaf, Utsman 

mengirimkan ke setiap daerah satu mushaf, serta beliau memerintahkan 

untuk membakar mushaf atau lembaran yang lain. Sedangkan satu 

mushaf tetap di simpan di Madinah, yang akhirnya dikenal dengan 

sebutan mushaf imam. Kemudian mushaf asli yang dipinta dari Hafsah, 

dikembalikan pada beliau. Sehingga jadilah Al-Qur’an dituliskan pada 
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masa Utsman dengan satu huruf, yang sampai pada tangan kita. (Al-

Qatthan, 1995 : 128 - 131)

Membacanya sebagai ibadah (اَْلُمَتَعَبُد ِبِتاََوِتِه) .5

Dalam setiap huruf Al-Qur’an yang kita baca, memiliki nilai ibadah 

yang tiada terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al-Qur’an, 

yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Allah 

berirman,

ِنَيًة 
َ

ْنَفُقوا ِمَما َرَزْقَناُهْم ِسًرا َوَعا
َ
َة َوأ

َ
َقاُموا الَصا

َ
ِإَن اَلِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب الَلِه َوأ

ُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإَنُه َغُفوٌر 
ُ
َيُهْم أ ْن َتُبوَر )29( ِلُيَوّفِ

َ
َيْرُجوَن ِتَجاَرًة ل

َشُكوٌر )30(
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 

dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Fathir: 29 - 30)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. juga pernah mengatakan,

ُقوُل 
َ
 أ

َ
ْمَثاِلَها ل

َ
 َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب الَلِه َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر أ

َ
َمْن َقَرأ

ٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف
َ

ِلٌف َحْرٌف َول
َ
ِكْن أ

َ
الم َحْرٌف َول

”Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah (Al-Qur’an), 
maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu 

dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam 

Mim sebagai satu huruf. Namun Alif merupakan satu huruf, Lam satu 

huruf dan Mim juga satu huruf.” (HR. Tirmidzi)
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Kemudahan Mempelajari al-Quran

Tidak ada kesulitan bagi setiap muslim yang berniat untuk bisa 

membaca al-Quran, memahaminya (tadabbur), mengamalkan dan 

mengajarkan pada orang lain dalam rangka kebaikan. Sebagaimana 

irman Allah SWT

ْكِر َفَهْل ِمْن ُمَدِكٍر )17( َقْد َيَسْرَنا اْلُقْرآَن ِللّذِ
َ
َول

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, 
maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qamar: 17)

Dalam tafsir Jalalain disebutkan (Dan sesungguhnya telah Kami 

mudahkan Alquran untuk pelajaran) Kami telah memudahkannya untuk 

dihafal dan Kami telah mempersiapkannya untuk mudah diingat (maka 

adakah orang yang mengambil pelajaran?) yang mau mengambilnya 

sebagai pelajaran dan menghafalnya. Istifham di sini mengandung 

makna perintah yakni, hafalkanlah Alquran itu oleh kalian dan ambillah 

sebagai nasihat buat diri kalian. Sebab tidak ada orang yang lebih hafal 

tentang Alquran selain daripada orang yang mengambilnya sebagai 

nasihat buat dirinya.

Ayat ini diulangi oleh Allah pada surah yang sama sebanyak 4 

kali, yaitu pada ayat 22, 32 dan 40. Hal ini menjadi jaminan dari Allah 

untuk hamba-Nya yang ingin mempelajari al-Quran dari berbagai sisi, 

hanya saja kita sebagai manusia dengan kekurangan sehingga lemah 

dalam melaksanakannya.

Sangat dianjurkan bagi kaum mukminin untuk menjadi buat utrujah 

sebagaimana dalam hadis dari Abu Musa Al Asy’ariy, Rasulullah 

bersabda,

ٌب  ّيِ
َ
ٌب َوِريُحَها ط ّيِ

َ
ْعُمَها ط

َ
ْتُرَجِة ، ط

ُ
 اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل ِبِه َكال

ُ
ُْؤِمُن اَلِذى َيْقَرأ

ْ
ال

َها ، 
َ
ٌب َوَل ِريَح ل ّيِ

َ
ْعُمَها ط

َ
 اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل ِبِه َكالَتْمَرِة ، ط

ُ
ُْؤِمُن اَلِذى َل َيْقَرأ ،َوالْ

ْعُمَها ُمٌر ،َوَمَثُل 
َ
ٌب َوط ّيِ

َ
 اْلُقْرآَن َكالَرْيَحاَنِة ، ِريُحَها ط

ُ
َُناِفِق اَلِذى َيْقَرأ

ْ
َوَمَثُل ال

ْو َخِبيٌث – َوِريُحَها ُمٌر
َ
ْعُمَها ُمٌر – أ

َ
َلِة ، ط

َ
 اْلُقْرآَن َكاْلَحْنظ

ُ
َُناِفِق اَلِذى َل َيْقَرأ

ْ
ال



xiiiMetode Memahami Al-Quran Al-Karim

“Permisalan orang yang membaca Al Qur’an dan mengamalkannya 
adalah bagaikan buah utrujah, rasa dan baunya enak. Orang mukmin 
yang tidak membaca Al Qur’an dan mengamalkannya adalah bagaikan 

buah kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munaik yang 
membaca Al Qur’an adalah bagaikan royhanah, baunya menyenangkan 
namun rasanya pahit. Dan orang munaik yang tidak membaca Al 
Qur’an bagaikan hanzholah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak.” 
(HR. Bukhari, no. 5059)

Berikut ini adalah ringkasan dari kitab attibyan i adabi hamalatil 
quran karya imam an-Nawawi

1. Berniat ikhlas kerana Allah SWT.

2. Menggosok gigi atau bersiwak sebelum membaca al-Quran.

3. Membaca dalam keadaan berwudhuk.

4. Menghadap ke arah kiblat.

5. Memulakan dengan at-Ta’awwuz.

6. Membaca al-Quran dari Mushaf lebih utama dari membaca tanpa 

melihat. Meskipun demikian bagi yang ingin menghafaznya 

diharuskan membaca dari hafazan tanpa melihat.

7. Membaca dengan suara yang merdu dan kuat agar dapat 

dihayati oleh diri sendiri dan orang lain. Al-Imam al-Ghazali 

mengatakan jika kita bimbang akan timbul riya’ yaitu ingin 

menunjuk-nunjuk, maka membaca secara perlahan itu lebih 

utama. Sebaliknya dapat menjaga dari timbulnya penyakit 

tersebut, maka digalakkaan membaca dengan suara yang 

nyaring dan bagus.

8. Membaca dengan perhatian dan memahami ayat-ayat yang 

dibacakan.

9. Membaca dengan mentadabbur dan menangis. Antara 

adab-adab tadabbur itu ialah memperlahankan suara apabila 

sampai pada ayat yang menyentuh tentang sifat Allah menurut 

tafsiran orang-orang kair. Sebagai contoh orang-orang Yahudi 
mengatakan Nabi Uzair anak Allah seperti yang disebutkan 
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Allah dalam surah at-Taubah ayat 30. Contoh yang lain ialah 

persepsi mereka bahawa Allah tidak berkuasa mengaruniakan 

rezki kepada hamba-hambaNya seperti yang diirmankan 
dalam ayat 64 surah al-Maidah.

10. Memuliakan al-Quran. Kita dilarang membaca al-Quran 

sambil ketawa ataupun sambil berbual melainkan tentang 

sesuatu yang amat penting.

11. Membaca ayat-ayat dan surah mengikut susunannya dalam 

tertib al-Quran, yang dahulu didahulukan dan kemudian 

dikemudiankan.

12. Beramal dengan ajaran al-Quran itu.

13. Senantiasa membaca al-Quran terutamanya pada waktu 

pagi kerana Nabi SAW mendoakan keberkatan waktu itu. 

Diriwayatkan dalam al-Mustadrak oleh al-Hakim dari Abu 

Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda yang bermaksud: 

“Siapa yang membaca 10 ayat, maka dia tidak akan tergolong 

dari kalangan orang-orang yang lalai”. (HR. Muslim)

14. Berusaha menghafaz ayat-ayat al-Quran dan mengulang-ulang 

ayat-ayat itu supaya senantiasa mengingatinya.

15. Meletakkan target untuk mengkhatamkan al-Quran itu.

16. Memanjatkan doa sebaik tamat dari membaca al-Quran karena 

waktu itu merupakan antara waktu mustajab doa.

17. Dilarang membaca al-Quran di tempat-tempat yang tidak 

sewajarnya seperti di dalam tandas dan sebagainya.

Menurut Qadhi Beirut al-Syeikh Ab Latif dalam kitab al-Tabyiin 
Fi Ahkam Tilawat al-Kitab al-Mubin terdapat adab-adab selain dari 

yang disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi:

1. Mengucup al-Quran kerana dikiaskan dengan mengucup 

al-Hajar al-Aswad kerana ia juga merupakan hadiah Allah.

2. Mewangikan al-Quran sebagaimana meletakkan wangian pada 

al-Hajar al-Aswad.

3. Meletakkan al-Quran pada tempat yang tinggi.
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4. Berusaha untuk menghayati isi al-Quran hingga membawa ke 

peringkat menangis.

5. Tidak memberi salam pada seseorang yang sedang membaca 

al-Quran.

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan 

adalah memuliakan Al-Qur’an dari hal-hal yang terkadang terabaikan 

oleh sebagian orang ketika membaca bersama-sama. Di antaranya 

Yang perlu dihindari ketika sedang membaca Al-Qur’an, antara lain:

1. Tertawa terbahak-bahak

2. Berbuat bising

3. Tangannya bermain-main

4. Bercakap-cakap ketika membaca Al-Qur’an

5. Memandang kepada sesuatu yang dapat melalaikan dan 

melencengkan pikiran dan tumpuan.

6. Memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, contohnya 

seperti memandang lelaki Imrod (yang mulus wajahnya dan 

tampan atau yang perumpamaan lainnya). Karena memandang 

kepada laki-laki Imrod tanpa keperluan adalah haram, sama 

saja dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sama saja aman 

dari itnah atau tidak aman. Ini adalah madzhab yang shahih 
dan terpilih di kalangan ulama. Imam Asy- Syai’i dan para 
ulama yang tidak sedikit jumlahnya telah menyebutkan 

pengharamannya.

Dengan demikian tidak ada ketakutan berlebih lagi untuk bisa 

membaca, mengamalkan dan mengajarkan al-Quran al-Karim. Bersikap 

hormat terhadap al-Quran juga cerminan sikap muslim yang baik. 

Semoga kita termasuk ahli al-Quran. Allahu a’lam bish showab
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 ُسْوَرُة الَنَباء
(Surat an-Naba’)

بِْسِم اَلِ الرَْحَمِٰن الرَِحيِم
َكَ ُمَۡتلُِفوَن  ٣  فِيهِ  ُهۡم  ٱَلِي  ٱۡلَعِظيِم  ٢  ٱنََبإِ  َعِن  يَتََسآَءلُوَن  ١   َعَم 

ۡوتَاٗدا
َ
َباَل أ َۡض ِمَهٰٗدا  ٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
  َسَيۡعلَُموَن  ٤ ُثَم َكَ َسَيۡعلَُموَن  ٥ أ

ِلَاٗسا ٱَلَۡل  ُسَباٗتا  ٩ وََجَعۡلَنا  نَۡوَمُكۡم  ۡزَوٰٗجا  ٨ وََجَعۡلَنا 
َ
أ   ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم 

اٗجا  ٠ وََجَعۡلَنا ٱنََهاَر َمَعاٗشا  ١ َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا  ٢ وََجَعۡلَنا ِسَ
ا َوَنَباٗتا  ٥ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ نَزۡنَا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء َثَاٗجا  ٤ ّنِ

َ
 َوَهاٗجا  ٣ َوأ

تُوَن
ۡ
ۡلَفافًا  ٦ إَِن يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا  ٧ يَۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلُصورِ َفَتأ

َ
 وََجَنٍٰت أ

ابًا َباُل فََكنَۡت َسَ ٱۡلِ َِت  بَۡوٰٗبا  ٩ وَُسّيِ
َ
أ ٱلَسَمآُء فََكنَۡت  َوفُتَِحِت  ۡفَواٗجا  ٨ 

َ
  أ

ۡحَقاٗبا  ٣ َل
َ
 ٠ إَِن َجَهَنَم َكنَۡت ِمۡرَصاٗدا  ١ ّلِلَطٰغَِن َماّٗبا  ٢ َلٰبِثَِن فِيَهآ أ

ابًا  ٤ إَِل َحِيٗما وََغَساٗقا  ٥ َجَزاٗٓء وِفَاقًا  ٦ إَِنُهۡم  يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َوَل َشَ
ۡحَصۡيَنُٰه كَِتٰٗبا

َ
ٍء أ   َكنُواْ َل يَرُۡجوَن ِحَساٗبا  ٧ َوَكَذبُواْ بِاَيٰتَِنا كَِذاٗبا  ٨ َوُكَ َشۡ

ۡعَنٰٗبا
َ
  ٩ فَُذوقُواْ فَلَن نَزِيَدُكۡم إَِل َعَذابًا  ٠ إَِن لِۡلُمَتقَِن َمَفاًزا  ١ َحَدآئَِق َوأ

ٗسا دَِهاٗقا  ٤ َل يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَل كَِذٰٗبا  ٥
ۡ
تَۡراٗبا  ٣ َوَكأ

َ
 ٢ َوَكَواِعَب أ

ِۖ ِۡض َوَما بَۡيَنُهَما ٱلَر
َ
 َجَزاٗٓء ّمِن َرّبَِك َعَطآًء ِحَساٗبا  ٦ َرّبِ ٱلَسَمَٰوِٰت َوٱۡل

اۖ َل َيَتَكَُموَن إَِل  َل َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا  ٧ يَۡوَم َيُقوُم ٱلُروُح َوٱلَۡمَلٓئَِكُة َصّفٗ
ذَِن َلُ ٱلرَۡحَمُٰن َوقَاَل َصَواٗبا  ٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَُقۖ َفَمن َشآَء ٱَتََذ إَِلٰ َرّبِهِۦ

َ
 َمۡن أ

َوَيُقوُل يََداهُ  قََدَمۡت  َما  ٱلَۡمۡرُء  يَنُظُر  يَۡوَم  نَذۡرَنُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا 
َ
أ إَِنآ   َمابًا  ٩ 

ٱۡلَكفُِر َيٰلَۡيتَِن ُكنُت تَُرٰبَۢا  ٠
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2. Tentang berita yang besar (hari berbangkit),
3. yang dalam hal itu mereka berselisih.

4. Tidak! Kelak mereka akan mengetahui,
5. sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan,
7. dan gunung-gunung sebagai pasak?
8. Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,

9. dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,
10. dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian,
11. dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
12. dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kukuh,
13. dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari),
14. dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan 

hebatnya,

15. untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan 
tanam-tanaman,

16. dan kebun-kebun yang rindang.

17. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
18. (yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang 

berbondong-bondong,
19. dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu,

20. dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.
21. Sungguh, (neraka) Jahannam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi 

penjaga yang mengawasi isi neraka),
22. menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
23. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama,

24. mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula 
mendapat) minuman,
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25. selain air yang mendidih dan nanah,

26. sebagai pembalasan yang setimpal.

27. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan 
perhitungan,

28. dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.

29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku 
catatan amalan manusia).

30. Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami 
tambahkan kepadamu selain adzab.

31. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
33. dan gadis-gadis montok yang sebaya,
34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
35. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun 

(perkataan) dusta.
36. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu,
37. Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di 

antara keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu 

berbicara dengan Dia.

38. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka 

tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya 
oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang 
benar.

39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa menghendaki, 
niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (orang 
kair) adzab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang 
telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kair berkata, 
“Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.”
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A. Tafhim

ٱَلِي ٱۡلَعِظيِم٢ ٱنََبإِ َعِن يَتََسآَءلُوَن١ َعَم
yang besar berita dari/tentang mereka 

saling 

bertanya

dari/

tentang

ُثَم َسَيۡعلَُموَن٤ َكَ ُمَۡتلُِفوَن٣ فِيهِ ُهۡم
kemudian kelak 

mereka akan 

mengetahui

jangan 

begitu/

sekali-kali 

tidak

orang yang 

berselisih

di dalam-

nya/tentang 

itu

mereka

ِمَهٰٗدا٦ َۡض
َ
ٱۡل َنَۡعِل لَۡم

َ
أ َسَيۡعلَُموَن٥ َكَ

hamparan bumi Kami telah 

menjadikan

tidaklah/

bukanlah

kelak 

mereka akan 

mengetahui

jangan 

begitu/

sekali-kali 

tidak

نَۡوَمُكۡم وََجَعۡلَنا ۡزَوٰٗجا٨
َ
أ وََخلَۡقَنُٰكۡم ۡوتَاٗدا٧

َ
َباَل  أ َوٱۡلِ

tidurmu dan Kami 

jadikan

berpasang-

pasangan/

jodoh

dan Kami 

menciptakan 

kamu

pancang/pa-

sak

dan 

gunung-

gunung

ٱنََهاَر وََجَعۡلَنا ِلَاٗسا٠ ٱَلَۡل وََجَعۡلَنا   ُسَباٗتا٩
siang dan Kami 

jadikan

pakaian malam dan Kami 

jadikan

istirahat

وََجَعۡلَنا ِشَداٗدا٢ َسۡبٗعا فَۡوقَُكۡم َوَبنَۡيَنا َمَعاٗشا١
dan Kami 

jadikan

kuat/kokoh tujuh di atas kamu dan Kami 

bina

Penghidu-

pan

َماٗٓء ٱلُۡمۡعِصَرِٰت ِمَن نَزۡنَا
َ
َوأ َوَهاٗجا٣ اٗجا ِسَ

air awan dari dan Kami 

turunkan

sangat terang pelita

وََجَنٍٰت ا  َوَنَباٗتا ٥ َحّبٗ بِهِۦ ُۡخرَِج ّنِ َثَاٗجا٤
dan kebun-

kebun/

surga

dan tumbuh-

tumbuhan

biji-bijian dengannya/

dengan air

karena Kami 

hendak 

menge-

luarkan

tercurah
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ِميَقٰٗتا٧ َكَن ٱۡلَفۡصِل يَۡوَم إَِن ۡلَفافًا٦
َ
أ

waktu 

yang 

ditentukan

adalah ia keputusan hari sesungguh-

nya

lebat

ۡفَواٗجا٨
َ
أ تُوَن

ۡ
َفَتأ ٱلُصورِ ِف يُنَفُخ يَۡوَم

berduyun-

duyun

maka kamu 

datang

Sangkakala dalam/pada ditiup hari

َباُل ٱۡلِ َِت وَُسّيِ بَۡوٰٗبا٩
َ
أ فََكنَۡت ٱلَسَمآُء َوفُتَِحِت

gunung-

gunung

dan 

dijalankan/

dihapuskan

pintu-pintu maka jadilah 

ia

langit dan 

dibuka-kan

ِمۡرَصاٗدا١ َكنَۡت َجَهَنَم إَِن ابًا٠ َسَ فََكنَۡت
tempat 

penantian/

disediakan

adalah ia jahanam sesungguh-

nya

Fatamor-

gana

maka 

jadilah ia

َل ۡحَقاٗبا٣
َ
أ ٓ فِيَها َلٰبِثَِن َم َٔاٗبا٢ ّلِلَطٰغَِن

tidak beberapa 

lama

Didalam-nya mereka 

tinggal

tempat 

kembali

bagi 

orang-

orang yang 

melampaui 

batas

إَِل ابًا٤ َشَ َوَل بَۡرٗدا فِيَها يَُذوقُوَن
kecuali minuman dan tidak kesejukan di dalamnya Merasa-

kan

ْ َكنُوا إَِنُهۡم وِفَاقًا٦ َجَزاٗٓء وََغَساٗقا٥ َحِيٗما
adalah 

mereka

Sesungguh-

nya mereka

setimpal Pembalasan dan air luka 

dan nanah

air yang 

mendidih

كَِذاٗبا٨ اَيٰتَِنا ْ َوَكَذبُوا ِحَساٗبا٧ يَرُۡجوَن َل
sangat 

dusta

dengan ayat-

ayat Kami

dan mereka 

mendusta-

kan

Perhitungan Mengharap-

kan

tidak
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فَلَن ْ فَُذوقُوا ۡحَصۡيَنُٰه  كَِتٰٗبا٩
َ
أ ٍء َشۡ َوُكَ

maka tidak maka 

rasakanlah

suatu Kitab Kami telah 

mengumpul-

kannya

sesuatu dan tiap-

tiap/se-

gala

لِۡلُمَتقَِن  َمَفاًزا١ إَِن َعَذابًا٠ إَِل نَزِيَدُكۡم
keuntungan bagi orang-

orang yang 

bertaqwa

sesungguh-

nya

azab kecuali/

selain

Kami 

menambah 

kamu

دَِهاٗقا٤ ٗسا
ۡ
َوَكأ تَۡراٗبا٣

َ
أ َوَكَواِعَب ۡعَنٰٗبا٢

َ
َوأ َحَدآئَِق

yang 

penuh

dan piala/

gelas-gelas

sebaya dan gadis-

gadis

dan buah 

anggur

kebun-

kebun

كَِذٰٗبا٥ َوَل لَۡغٗوا فِيَها يَۡسَمُعوَن َل
dusta dan tidak sia-sia di dalamnya mereka 

mendengar

tidak

َرّبِ ِحَساٗبا٦ َعَطآًء َرّبَِك ّمِن َجَزاٗٓء
Tuhan/

Pemelihara

perhitungan/

cukup

Pemberi-an Tuhanmu dari balasan

َل ِۖ ٱلَر بَۡيَنُهَما َوَما ِۡض
َ
َوٱۡل ٱلَسَمَٰوِٰت

tidak Yang Maha 

Pemurah

diantara 

keduanya

dan tidak dan bumi langit 

(jamak)

ٱلُروُح َيُقوُم يَۡوَم ِخَطاٗبا٧ ِمۡنُه َيۡملُِكوَن
ruh wahai 

kaumku

hari bicara daripadaNya/

dengan Dia

mereka 

kuasa

َمۡن إَِل َيَتَكَُموَن َل ۖ ا َصّفٗ َوٱلَۡمَلٓئَِكُة
siapa/

orang

kecuali mereka 

berkata-kata

tidak berbaris dan 

malaikat

َذٰلَِك َصَواٗبا٨ َوقَاَل ٱلرَۡحَمُٰن َلُ ذَِن
َ
أ

demikian/

itu

yang benar dan berkata Yang Maha 

Pemurah

kepadanya memberi 

izin
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إَِلٰ ٱَتََذ َشآَء َفَمن ۖ ٱۡلَُق ٱۡلَۡوُم
kepada ia 

mengambil

ia 

menghendaki

maka barang 

siapa

hak/benar hari

قَرِيٗبا َعَذاٗبا نَذۡرَنُٰكۡم
َ
أ ٓ إَِنا َم َٔابًا٩ َرّبِهِۦ

dekat azab Kami 

memberi 

peringatan 

kepadamu

sesungguh-

nya kami

tempat 

kembali

Tuhan-nya

يََداهُ قََدَمۡت َما ٱلَۡمۡرُء يَنُظُر يَۡوَم
kedua 

tangannya

mendahului/

diperbuat

apa seseorang melihat hari

تَُرٰبَۢا٠ ُكنُت َيٰلَۡيتَِن ٱۡلَكفُِر َوَيُقوُل
debu/tanah adalah aku alangkah 

baiknya aku

orang kair dan 

berkata

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan ‘Amma dan an-Naba’ karena diambil 

dari kata yang terdapat pada permulaan surah tepatnya pada 

ayat pertama. Namun surat ini lebih familiar dengan sebutan 

an-Naba’.

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 40 ayat.

3. Kategori Surah

Surat ini termasuk dalam kategori surat makkiyyah.

4.  al-Isytimal (Kandungan Surat)

Surat ini memuat kabar tentang terjadinya hari kiamat. Surat 

ini tidak secara langsung menentukan kapan hari atau tanggal 

terjadinya kiamat, akan tetapi hanya menginformasikan gejala-

gejala dan tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat tersebut

. 



8 Tafhimul Quran Juz 30

5. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya surat ini, sebagaimana yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Hasan Bashri adalah 

semenjak diangkatnya nabi Muhammad sebagai seorang rasul 

kebanyakan penduduk Makkah (musyrikin) bertanya tentang 

hari kiamat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kaum 

musyrikin tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kemudian 

turunlah surat an-Naba’ guna membantah anggapan tersebut.

C. Tafsir

1. Ayat 1-3

Allah swt sengaja menggunakan redaksi dalam bentuk istifham 

(kalimat tanya) pada ayat pertama untuk membesarkan 

sekaligus memberikan jawaban langsung atas hal yang 

diragukan oleh kaum musyrikin, yaitu hari kiamat. Kata an-

Naba’ al-‘Adhim (berita yang besar) dapat diartikan sebagai 

hari kebangkitan setelah kematian, dapat pula diartikan sebagai 

hari kiamat itu sendiri, dan pengertian yang kedua lebih tepat. 

Karena hari kebangkitan termasuk dalam salah satu rangkaian 

dari terjadinya hari kiamat.

2. Ayat 4-5

Penjelasan ayat ini berisi tentang penolakan atas anggapan 

kaum musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat. Allah 

tegaskan bantahan tersebut dengan kalimat “kalla” (sekali-

kali tidak), hal ini menunjukkan bahwa hari kiamat memang 

benar adanya. Sehingga lebih baik mereka tidak berselisih 

mengenai kebenaran hari kiamat, karena memang ada dan tak 

perlu diragukan lagi.

3. Ayat 6-16

Beberapa bukti kekuasaan-Nya telah dinampakkan kepada 

mereka (kaum musyrikin) agar tidak ingkar dan menjadi 

beriman. Adapun bukti tanda kekuasan-Nya sebagai berikut, 

bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak (ayat 6-7), 
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manusia diciptakan berpasang-pasang (ayat 8), menjadikan 

tidur untuk istirahat dan malam sebagai pakaian (ayat 9-10), 

maksudnya adalah pada malam hari kondisi sekitar menjadi 

gelap sehingga dapat menutupi badan seperti pakaian. Tanda-

tanda selanjutnya adalah Allah jadikan waktu siang sebagai 

penghidupan, dimaksudkan agar manusia dapat bekerja 

mencari nafkah untuk kebutuhan hidup (ayat 11). Kemudian 

Allah juga jadikan langit menjadi tujuh lapisan yang kukuh 

dan matahari agar sinarnya dapat dimanfaatkan oleh manusia 

(ayat 12-13). Tanda selanjutnya adalah Allah turunkan air dari 

langit kemudian dari air tersebut tumbuhlan berbagai macam 

tanaman yang dapat digunakan sebaik mungkin oleh manusia 

(ayat 14-16).

4. Ayat 17-20

Ayat tujuh belas sampai dengan tiga puluh lebih fokus 

menjelaskan sifat dan tanda kiamat serta macam siksaan. 

Diawali dengan surat ketujuhbelas yang menerangkan adanya 

hari dikumpulkannya seluruh manusia dari generasi pertama 

hingga terakhir. Mereka akan mendapat balasan sesuai yang 

dikerjakan sewaktu di dunia. Hari ini dikatakan sebagai hari 

pemutusan karena Allah akan memutuskan hukum kepada 

seluruh makhluk-Nya.

Setelah itu Allah akan menyebutkan tiga tanda untuk hari 

pemutusan ini, pertama akan terdengar tiupan sangkakala 

malaikat Isroil yang membuat manusia keluar dari kuburnya 
menuju rasul mereka (ayat 18). kedua langit akan terpecah 

belah menjadi beberapa pintu yang digunakan malaikat turun. 

Hal ini berarti aturan alam telah berganti, hilang keseimbangan, 

kocar-kacir tidak berjalan sebgaimana mestinya (ayat 19). 

Selanjutnya gunung-gunung akan dihambur-hamburkan seperti 

kapas yang beterbangan, manusia mengira itu fatamorgana 

karena saking tidak percaya akan hal itu (ayat 20). 
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5. Ayat 21-23

Neraka Jahannam, tempat mengerikan yang disediakan untuk 

orang-orang sombong, menentang para rasul termasuk yang 

mendustakan hari akhir. Tempat ini merupakan persinggahan 

yang abadi untuk mereka, kata ahqaba merupakan bentuk 

jama’ dari haqaba memiliki arti waktu yang sangat panjang. 

Oleh karena itu tak heran mereka akan kekal di dalamnya.

6. Ayat 24-26

Tidak ada semilir angin (kesejukan) sama sekali, namun api 

yang berkobar di dalamnya. Bahkan saat haus pun mereka 

tidak diberi minuman kecuali air mendidih dan nanah. Siksaan 

ini sesuai dengan dosa besar yang telah mereka lakukan, yaitu 

menyekutukan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari 

pada kesyirikan dan tidak ada siksa yang lebih pedih dari pada 

neraka. 

7. Ayat 27-28

Kedustaan terhadap ayat-ayat Allah dan para rasul yang 

menyebabkan mereka (orang musyrik) disiksa selama-

lamanya. Mereka salah dalam membuat perhitungan, sehingga 

mengira bahwa semua perbuatan itu tidak akan dipertanggung 

jawabkan. 

8. Ayat 29

Setiap perbuatan manusia telah sedemikian rapi dan teliti 

dicatat oleh Allah swt, kemudian akan tiba saatnya untuk 

diperlihatkan dan dibalas. Catatan yang baik berbuah ganjaran 

baik pula, begitu sebaliknya.

9. Ayat 30

Puncak siksaan terdapat pada ayat ini, sekali lagi karena 

kekufuran dan pendustaan mereka terhadap ayat al-Quran 

sehingga semakin ditambah siksaan dengan siksaan yang 

serupa. Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa tidak ada ayat 

yang lebih keras menjelaskan mengenai siksa penghuni neraka 
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daripada ayat ini.

10. Ayat 31-34

Keadaan orang-orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan 

sesuai yang dijanjikan oleh Allah digambarkan pada ayat 31-

36. Orang yang bertaqwa adalah pemenangnya, hadiah dari 

kemenangan tersebut berupa kebun-kebun yang ditumbuhi 

pepohonan, buah-buahan dan anggur dalam ukuran besar yang 

lezat. Gadis-gadis sebaya yang memiliki postur tubuh elok 

juga disediakan.  

11. Ayat 35

Surga bebas dari ucapan yang bathil dan sia-sia, perkataan 

yang menyakitkan hati, ghibah, itnah, dan sebagainya tidak 
akan ditemui oleh para penghuni surga. Mereka hanya akan 

menemui ketenangan, kedamaian, ke-ayem-an.

12. Ayat 36

Beberapa nikmat tersebut sebagai bentuk balasan dari Allah 

swt karena keimanan dan ketaqwaan mereka semasa di dunia. 

Allah tidak akan memberikan apapun kecuali sesuai amalan 

yang mereka kerjakan di dunia, bahkan nikmat-nikmat tersebut 

akan dilipatgandakan oleh Allah sendiri.

13. Ayat 37

Pada ayat 37-40 memberikan informasi tentang penegasan 

terjadinya hari kiamat dan ancaman bagi orang-orang yang 

membangkang. Termasuk dari sifat kasih sayang Allah pada 

ayat 37 adalah tidak ada seorang pun yang mampu berbicara 

dengannya, kecuai dengan izin Allah. Hal ini menandakan 

betapa agung kewibawaan-Nya dan kemuliaan-Nya.

14. Ayat 38

Dalam ayat ini menggambarkan keadaan malaikat Jibril beserta 

para malaikat lainnya berbaris di hadapan Allah. Mereka, 

sekalipun Jibril tidak mampu berbicara kepada Allah swt, 

melainkan atas izin-Nya. 
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15. Ayat 39

Setelah itu, lewat ayat ini Allah memberitahukan bahwa kiamat 

akan benar-benar terjadi dan tidak diragukan lagi. Bagi orang 

yang ingin selamat pada hari itu, niscaya dia akan memupuk 

keimanan dan senantiasa beramal baik guna menempuh pahala 

dari Allah swt.

16. Ayat 40

Kemudian Allah kembali mengancam orang-orang kair dengan 
kedahsyatan hari kiamat dalam ayat ini. Meraka merasa hidup 

hanya sebentar saja, hingga pada akhirnya tangannya akan 

bercerita apa yang dilakukannya. Penyesalan meliputi mereka 

sehingga dia berharap lebih baik menjadi debu.

D. al-Ibrah li al-Hayyah

1. Sebagai seorang muslim harus percaya akan adanya hari 

kiamat.

2. Orang kair tidak percaya dengan konsep kebangkitan sehingga 
mereka mendustakan hari kamat. 

3. Hari kiamat merupakan momentum pembalasan terhadap 

setiap perbuatan manusia.

4.  Kenikmatan berupa surga bagi mereka yang beramal baik dan 

kerugian berlaku untuk sebaliknya.

5. Sekali lagi Allah menegaskan bahwa hari kiamat memang 

benar-benar terjadi, hal ini sebagai bantahan atas anggapan 

orang yang mengingkarinya.
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ُسْوَرُة الَناِزَعاِت
(Surat an-Nazi’at)

بِْسِم اَلِ الرَْحَمِٰن الرَِحيِم

 َوٱلَنٰزَِعِٰت َغۡرٗقا  ١ َوٱلَنِٰشَطِٰت نَۡشٗطا  ٢ َوٱلَسٰبَِحِٰت َسۡبٗحا  ٣ فَٱلَسٰبَِقِٰت
ۡمٗرا  ٥ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلَراِجَفُة  ٦ تَۡتَبُعَها ٱلَرادِفَُة  ٧ قُلُوٞب

َ
 َسۡبٗقا  ٤ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت أ

ءِنَا لََمۡرُدوُدوَن ِف ٱۡلَافَِرةِ  ٠
َ
بَۡصُٰرَها َخِٰشَعةٞ  ٩ َيُقولُوَن أ

َ
 يَۡوَمئِٖذ َواِجَفٌة  ٨ أ

ٞ ةٞ  ٢ فَإَِنَما ِهَ زَۡجَرةٞ َوِٰحَدة ءَِذا ُكَنا ِعَظٰٗما َنَِرٗة  ١ قَالُواْ تِۡلَك إِٗذا َكَرةٌ َخاِسَ
َ
  أ

تَىَٰك َحِديُث ُموَسٓ  ٥ إِۡذ نَاَدىُٰه َرُبُهۥ بِٱلَۡوادِ
َ
 ٣ فَإَِذا ُهم بِٱلَساهَِرةِ  ٤ َهۡل أ

ن تََزَكٰ
َ
  ٱلُۡمَقَدِس ُطًوى  ٦ ٱۡذَهۡب إَِلٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُهۥ َطَغٰ  ٧ َفُقۡل َهل لََك إَِلٓ أ

ٰى  ٠ فََكَذَب وََعَصٰ  ١ َرىُٰه ٱٓيََة ٱۡلُكۡبَ
َ
ۡهِديََك إَِلٰ َرّبَِك َفَتۡخَشٰ  ٩ فَأ

َ
 ٨ َوأ

َخَذهُ ٱَلُ
َ
ٰ  ٤ فَأ ۡعَ

َ
نَا۠ َرُبُكُم ٱۡل

َ
ۡدبََر يَۡسَعٰ  ٢ فََحَشَ َفَناَدٰى  ٣ َفَقاَل أ

َ
 ُثَم أ

َشُد َخۡلًقا
َ
نُتۡم أ

َ
وَلٓ  ٥ إَِن ِف َذٰلَِك لَعِۡبَٗة لَِّمن َيَۡشٓ  ٦ َءأ

ُ
ِٓخَرةِ َوٱۡل  نََكاَل ٱ

ۡخَرَج ُضَحىَٰها
َ
ۡغَطَش َلۡلََها َوأ

َ
ِم ٱلَسَمآُءۚ بَنَىَٰها  ٧ َرَفَع َسۡمَكَها فََسَوىَٰها  ٨ َوأ

َ
  أ

َباَل ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعىَٰها  ١ َوٱۡلِ
َ
َۡض َبۡعَد َذٰلَِك َدَحىَٰهآ  ٠ أ

َ
 ٩ َوٱۡل

ٰى يَۡوَم  ٤ نَۡعِٰمُكۡم فَإَِذا  ٣ َجآَءِت ٱلَطآَمُة ٱۡلُكۡبَ
َ
رَۡسىَٰها  ٢ َمَتٰٗعا َلُكۡم َو ِل

َ
 أ

َما َمن َطَغٰ  ٧
َ
نَسُٰن َما َما َسَعٰ  ٥ َوُبّرِزَِت ٱۡلَِحيُم لَِمن يََرٰى  ٦ فَأ  َيَتَذَكُر ٱۡلِ

َما َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ
َ
َوٰى  ٩ َوأ

ۡ
 َوَءاثََر ٱۡلََيٰوةَ ٱُدۡنَيا  ٨ فَإَِن ٱۡلَِحيَم ِهَ ٱلَۡمأ

َوٰى  ١ يَسۡ َٔلُونََك َعِن ٱلَساَعةِ
ۡ
 َوَنَه ٱنَۡفَس َعِن ٱلَۡهَوٰى  ٠ فَإَِن ٱۡلََنَة ِهَ ٱلَۡمأ

نَت
َ
أ نَت ِمن ذِۡكَرىَٰهآ  ٣ إَِلٰ َرّبَِك ُمنَتَهىَٰهآ  ٤ إَِنَمآ 

َ
يَاَن ُمۡرَسىَٰها  ٢ فِيَم أ

َ
 أ

ۡو ُضَحىَٰها  ٦
َ
َنُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَۡلَبُثٓواْ إَِل َعِشَيًة أ

َ
ُمنِذُر َمن َيَۡشىَٰها  ٥ َكأ
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras.
2. Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut.
3. Demi (malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
4. dan (malaikat) yang mendahului dengan kencang,
5. dan (malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
6. (Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan 

pertama mengguncangkan alam,

7. (tiupan pertama) itu diiringi tiupan kedua.
8. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut,

9. pandangannya tunduk.

10. (Orang-orang kair) berkata, “Apakah kita benar-benar akan 
dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

11. Apakah (akan dibangkitkan juga) bila kita telah menjadi tulang 
belulang yang hancur?”

12. Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian 

yang merugikan.”
13. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
14. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi (yang baru).
15. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) kisah Musa?
16. Ketika Tuhan memanggilnya (Musa) di lembah suci yaitu Lembah 

Tuwa;
17. pergilah engkau kepada Fir`aun! Sesungguhnya dia telah 

melampaui batas,

18. Maka katakanlah (kepada Fir`aun), “Adakah keinginanmu untuk 
membersihkan diri (dan kesesatan),

19. dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut 
kepada-Nya?”

20. Lalu (Musa) memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
21. Tetapi dia (Fir`aun) mendustakan dan mendurhakai.
22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
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23. Kemudian dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu 
berseru (memanggil kaumnya).

24. (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.”
25. Maka Allah menghukumnya dengan adzab di akhirat dan siksaan 

di dunia.

26. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang 
yang takut (kepada Allah).

27. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang 

telah dibangun-Nya?
28. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

29. dan Dia menjadikan malamnya (gelap gulita), dan menjadikan 
siangnya (terang benderang).

30. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan.

31. Darinya Dia pancarkan mata air, dan (ditumbuhkan) 
tumbuh-tumbuhannya.

32. Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh.

33. (Semua itu) untuk kesenanganmudan untuk hewan-hewan 
ternakmu.

34. Maka apabila malapetaka besar (hari kiamat) telah datang,
35. yaitu pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah 

dikerjakannya,
36. dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang 

melihat.

37. Maka adapun orang yang melampaui batas,
38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

39. maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.

40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya 
dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya,

41. maka sungguh, surgalah tempat tinggal(nya).
42. Mereka (orang-orang kair) bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang hari kiamat, “Kapankah terjadinya?”
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43. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya (waktunya)?
44. Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan 

waktunya).

45. Engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan bagi siapa 
yang takut kepadanya (hari kiamat).

46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu (karena suasananya 
hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal 
(di dunia) pada waktu sore atau pagi hari.

A. Tafhim

َوٱلَسٰبَِحِٰت نَۡشٗطا٢ َوٱلَنِٰشَطِٰت َغۡرٗقا١ َوٱلَنٰزَِعِٰت
dan yang 

turun

perlahan-

lahan

dan yang 

mencabut

dengan keras demi yang 

mencabut

ۡمٗرا٥
َ
أ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت َسۡبٗقا٤ فَٱلَسٰبَِقِٰت َسۡبٗحا٣

urusan dan yang 

mengatur

dengan 

kencang

dan yang 

mendahului

cepat

ٱلَرادِفَُة ٧ تَۡتَبُعَها ٱلَراِجَفُة ٦ تَرُۡجُف يَۡوَم
yang 

mengiringi

mengikutinya goncangan bergoncang hari

َخِٰشَعةٞ ٩ بَۡصُٰرَها
َ
أ َواِجَفٌة ٨ يَۡوَمئِٖذ قُلُوٞب

takut/

tertunduk

pandangan-

nya

berdebar/

sangat takut

pada hari itu hati-hati

ٱۡلَافَِرةِ ٠ ِف لََمۡرُدوُدوَن ءِنَا
َ
أ َيُقولُوَن

keadaan 

semula

dalam sungguh akan 

dikembalikan

apakah 

sesungguhnya 

kami

mereka 

berkata

ْ قَالُوا َنَِرٗة  ١ ِعَظٰٗما ُكَنا ءَِذا
َ
أ

mereka 

berkata

hancur tulang belulang kami adalah/

menjadi

apakah apabila
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فَإَِنَما ةٞ ٢ َخاِسَ َكَرةٌ إِٗذا تِۡلَك
maka 

sesungguh-

nya hanyalah

kerugian pengem-balian jika demikian itu

ُهم فَإَِذا َوِٰحَدةٞ ٣ ٞ زَۡجَرة ِهَ
mereka maka tiba-

tiba

satu/satu kali teriakan ia/pengem-

balian

ُموَسٓ ٥ َحِديُث تَىَٰك
َ
أ َهۡل بِٱلَساهَِرةِ ٤

Musa cerita telah sampai 

kepadamu

apakah di permukaan 

bumi

ٱلُۡمَقَدِس بِٱلَۡوادِ َرُبُهۥ نَاَدىُٰه إِۡذ
suci di lembah Tuhannya memanggilnya tatkala

إِنَُهۥ فِرَۡعۡوَن إَِلٰ ٱۡذَهۡب ُطًوى ٦
sesungguh-

nya Dia

Fir’aun kepada pergilah kamu Tuwa

إَِلٓ لََك َهل َفُقۡل َطَغٰ ٧
kepada 

(untuk)

bagi-Mu apakah/

maukah

maka katakanlah melampui 

batas

َرّبَِك إَِلٰ ۡهِديََك
َ
َوأ تََزَكٰ ٨ ن

َ
أ

Tuhanmu kepada dan aku 

tunjukkan/

pimpin kamu

kamu membersih-

kan diri

untuk

فََكَذَب ٱۡلُكۡبَٰى٠ ٱٓيََة َرىُٰه
َ
فَأ ٩ َفَتۡخَشٰ

maka dia 

mendustakan

yang besar ayat-ayat/

mu’jizat

maka dia 

memperlihatkan 

padanya

maka (supaya) 

kamu takut

فََحَشَ يَۡسَعٰ ٢ ۡدبََر
َ
أ ُثَم وََعَصٰ ١

maka dia 

mengumpul-

kan

dia berusaha/

berjalan

dia berpaling kemudian dan dia 

mendurhakai
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٤  ٰ ۡعَ
َ
ٱۡل َرُبُكُم ۠ نَا

َ
أ َفَقاَل َفَناَدٰى ٣

paling tinggi Tuhan kalian aku maka dia berkata lalu dia 

berseru

وَلٓ  ٥
ُ
َوٱۡل ِٓخَرةِ ٱ نََكاَل ٱَلُ َخَذهُ

َ
فَأ

dan dunia akhirat siksa Allah maka 

mengambil/

menyiksanya

لَِّمن لَعِۡبَٗة َذٰلَِك ِف إَِن
bagi orang benar-benar 

pelajaran

itu di dalam sesungguh-

nya

ِم
َ
أ َخۡلًقا َشُد

َ
أ َءنُتْم

َ
أ َيَۡشٓ  ٦

atau penciptaan sangat apakah kalian takut

فََسَوىَٰها  ٨ َسۡمَكَها َرَفَع ۚ  بَنَىَٰها  ٧ ٱلَسَمآُء
lalu Dia 

sempurna-

kannya

bangunannya Dia meninggi-

kan

Dia telah 

membinanya

langit

َۡض
َ
َوٱۡل ۡخَرَج  ُضَحىَٰها  ٩

َ
َوأ َلۡلََها ۡغَطَش

َ
َوأ

dan bumi paginya/

siangnya

dan Dia 

keluarkan/

jadikan

malamnya dan Dia 

jadikan gelap

ِمۡنَها ۡخَرَج
َ
أ َدَحىَٰهآ  ٠ َذٰلَِك َبۡعَد

dari padanya Dia 

keluarkan

Dia haparkan-

nya

demikian itu sesudah

َمَتٰٗعا رَۡسىَٰها  ٢
َ
أ َباَل َوٱۡلِ َمآَءَها  َوَمرَۡعىَٰها  ١

kesenangan Dia 

pancangkan-

nya

dan gunung-

gunung

dan padang 

rumput/tumbuh-

tumbuhannya

airnya

ٱلَطآَمُة َجآَءِت فَإَِذا نَۡعِٰمُكۡم ٣
َ
لَُكْم   َو ِل

keributan/

malapetaka

telah datang maka apabila dan untuk 

binatang 

ternakmu

untuk kalian
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َما نَسُٰن ٱۡلِ َيَتَذَكُر يَۡوَم   ٱۡلُكۡبَٰى٤
apa manusia teringat hari besar

يََرٰى  ٦ لَِمن ٱۡلَِحيُم َوُبّرِزَِت َسَعٰ  ٥
ia melihat bagi/kepada 

orang

neraka dan diperlihatkan ia telah 

kerjakan

َيٰوةَ ٱۡلَ َوَءاثََر ٧ َمن  َطَغٰ َما
َ
فَأ

kehidupan dan ia 

senang/

mengutama-

kan

melampui 

batas

siapa maka adapun

َوٰى  ٩
ۡ
ٱلَۡمأ ِهَ ٱۡلَِحيَم فَإَِن   ٱُدۡنَيا  ٨

tempat 

tinggal

ia/neraka neraka maka 

sesungguhnya

dunia

َرّبِهِۦ َمَقاَم َخاَف َمۡن َما
َ
َوأ

Tuhannya kedudukan/

kebesaran

ia takut siapa dan adapun

فَإَِن َعِن  ٱلَۡهَوٰى  ٠ ٱنَۡفَس َوَنَه
maka 

sesungguhnya

keinginan/

hawa nafsu

dari jiwa/diri dan ia 

menahan

َعِن يَسۡ َٔلُونََك َوٰى  ١
ۡ
ٱلَۡمأ ِهَ ٱۡلََنَة

dari mereka akan 

bertanya 

kepadamu

tempat tinggal ia sorga

نَت
َ
أ فِيَم ُمۡرَسىَٰها  ٢ يَاَن

َ
أ ٱلَساَعةِ

kamu dalam apa/

mengapa

kedatangan-

nya/terjadinya

kepada/bila waktu/kiamat

ُمنَتَهىَٰهآ  ٤ َرّبَِك إَِلٰ ِمن  ذِۡكَرىَٰهآ  ٣
kesudahannya Tuhanmu kepada mengingat/

menyebut

dari

َمن  َيَۡشىَٰها  ٥ ُمنِذُر نَت
َ
أ ٓ إَِنَما

ia takut 

kepadanya

dari pemberi 

peringatan

kamu sesungguh-

nya hanyalah
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ْ يَۡلَبُثٓوا لَۡم يََرۡوَنَها يَۡوَم َنُهۡم
َ
َكأ

mereka 

tinggal

tidak mereka 

melihatnya

hari seakan-akan 

mereka

ُضَحىَٰها  ٦ ۡو
َ
أ َعِشَيًة إَِل

pagi harinya atau di waktu sore kecuali

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Penamaan surah ini diambil dari ayat pertama, yaitu an-

Naazi’aat berarti para keturunan malaikat yang bertugas 

mencabut nyawa anak keturunan Adam.

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 46 ayat.

3. Kategori Surah

Surat ini termasuk dalam kategori surat makkiyyah.

4. al-Isytimal (Kandungan Surah)

Surah ini mengandung penegasan Allah tentang hari kiamat, 

hari kebangkitan, dan kondisi orang-orang musyrikin pada hari 

itu. Kisah nabi Musa dengan Fir’aun juga dijelaskan, cerita 

tentang bagaimana kufurnya Fir’aun dan enggan menerima 

nasehat Musa yang menyebabkan dia diazdab Allah. Setelah 

itu Allah berbicara pada orang-musyrik yang mengingkari 

hari kebangkitan dengan menunjukkan bukti-bukti sedemikian 

rupa. Dalam surah ini juga dijelaskan terbaginya manusia 

menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang yang bahagia dan 

celaka. 

C. Tafsir

1. Ayat 1-5

Terdapat setidaknya empat jenis malaikat yang digunakan untuk 

bersumpah oleh Allah swt pada permulaan surah ini. Beberapa 
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di antaranya adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat ini 

akan mencabut nyawa seorang muslim dengan begitu cepat, 

lembut, dan mudah, sedangkan orang kafir akan dicabut 

nyawanya dalam kondisi sangat keras dan kasar. Malaikat 

yang selanjutnya adalah malaikat yang turun ke bumi dengan 

sangat cepat untuk memenuhi perintah-Nya. Selanjutnya 

adalah malikat yang mengurusi segala urusan, di antara urusan 

tersebut adalah mengatur angin para tentara oleh Jibril. Mikail 

bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Pencabutan 

nyawa oleh Izrail, dan Israil yang bertugas membawa perintah 
kepada mereka semua. 

2. Ayat 6-7

Kedua ayat ini menginformasikan adanya dua kali tiupan, satu 

dama lain saling mengiringi. Dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan lainnya dari Ubay ibn 

Ka’ab, Rasul menceritakan keadaan kedua tiupan tersebut. 

Tiupan yang pertama akan mematikan seluruh manusia 

sedangkan tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk 

dari kematiannya.

3. Ayat 8-9

Pada hari kiamat, semua manusia khawatir dan mulai cemas 

karena kondisi yang begitu mencekam. Mereka itu adalah 

orang-orang kair. Mata mereka mengarah ke bawah tertunduk 
hina karena mati dalam kondisi tidak berislam sekaligus 

mengingkari hari kebangkitan. 

4. Ayat 10-14

Kaum musyrikin semakin mendustakan hari kiamat dengan 

mengira Allah tidak mampu membangkitkan tulang belulang 

manusia yang telah hancur lebur kembali seperti semula. 

Padahal yang semacam itu sangat mudah sekali bagi Allah 

swt, hal ini ditunjukkan pada ayat ketiga belas sampai empat 

belas. Mereka akan dibangkitkan dengan sekali tiupan, saat itu 
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juga seluruh manusia berkumpul di permukaan bumi dalam 

kondisi yang benar-benar hidup. 

5. Ayat 15-26

Kisah Musa dan Fira’un dengan begitu jelas disampaikan dalam 

beberapa ayat ini. Fira’au adalah igur pemimpin yang dzalim, 
kair, sombong dan yang paling parah adalah mendeklarasikan 
dirinya sebagai Tuhan. Hal tersebut sangat membuat Alah 

murka sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam yang 

dibawa Musa yaitu tauhid. Allah tidak langsung mengadzab 

Fir’aun, akan tetapi saking sayangnya Allah terhadap makhluk-

Nya Fir’aun diberi kesempatan untuk mendengarkan dakwah 

Musa.

Nabi Musa tiada henti mendakwahinya dengan cara yang 

halus dan lembut namun Fir’aun tetap aja menolak sehingga 

berniat untuk memusnahkan Musa beserta pengikutnya. Kisah 

Fir’aun mengejar Musa hingga sampai di laut Merah telah 

familiar, pada akhir cerita Fir’aun ditenggelamkan beserta 

tentaranya. Satu hal yang menarik adalah jasad Fir’aun sengaja 

dijaga oleh Allah diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi 

manusia setelahnya untuk senantiasa waspada dari sifat-sifat 

busuk Fir’aun. 

6. Ayat 27-33

Dalam beberapa ayat pada bagian ini lebih fokus menjelaskan 

penetapan hari kebangkitan dengan penciptaan langit dan bumi. 

Konsep kebangkitan manusia setelah mati diremehkan oleh 

orang-orang musyrik. Mereka mengira bagaimana mungkin 

manusia yang telah melebur menjadi tulang-belulang dapat 

dibangkitkan lagi. Menanggapi hal tersebut Allah sendiri 

menegasakan mereka bahwa mengembalikan kalian berupa 

tulang-belulang yang hancur jauh lebih mudah daripada 

menciptakan langit. 

Selanjutnya Allah menerangkan bagaimana kompleksnya 

penciptaan langit dan bumi. Bumi lebih dahulu diciptakan 
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daripada langit (QS. Fushilat: 9-11), setelah itu langit diciptakan 

dengan menggabungkan bagian yang satu dengan lainnya 

sehingga menjadi satu bangunan. Contoh paling sederhara 

sebagai bukti kekuasaan Allah atas penciptaan langit ialah 

antara satu planet dengan lainnya tidak saling bertabrakan, 

mereka tersusun dan berjalan rapi sesuai garis edarnya. Allah 

juga yang menciptakan langit berdiri tegak tanpa ada satu pun 

tiang. Allah lah Maha Sempurna yang menjadikan itu semua 

seimbang, tidak bengkok, dan begitu elok.

7. Ayat 34-46

Terdapat tiga pelajaran penting pada bagian ayat ini yaitu 

balasan bagi dua golongan manusia, waktu terjadinya kiamat, 

dan pendeknya hitungan waktu di dunia. Pertama adalah 

balasan bagi dua tipe manusia, kategori yang pertama adalah 

manusia yang melampaui batas (takabur, menentang hukum 

Allah, melampaui batas kekufuran) atau orang yang lebih 

mengutamakan urusan dunia (dunia sebagai orientasi utama 

dan mengesampingkan akhirat sehingga lalai) balasannya 

adalah neraka. Berbeda dengan orang yang senantiasa takut 

Allah  karena ketundukan dan menahan diri dari keinginan 

buruknya maka ganjaran yang patut adalah surga.

Kedua adalah waktu terjadinya kiamat, orang-orang 

Musyrik dengan keyakinannya tidak mempercayai hari 

kiamat bertanya kepada Rasul dengan tujuan menghina dan 

meremehkan. Mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari 

kiamat secara pasti. Allah sendiri yang menjawab mereka 

lewat QS. al-A’raf ayat 187 dengan penjelasan bahwa 

hari kiamat itu yang mengetahui hanya Allah. Rasul tidak 

diberikan pengetahuan terjadinya kiamat kecuali hanya sedikit, 

maksudnya adalah sebatas tanda-tanda kapan terjadinya bukan 

hari dan tanggal secara pasti. 

Selanjutnya adalah penjelasan betapa singkatnya manusia 

merasakan kehidupan di dunia. Mereka seakan-akan hidup di 

dunia seperti waktu siang, sore, atau malam saja. Ibnu Abbas 
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mengatakan “Ketika mereka melihat hari kiamat, seolah-olah 

hanya hidup sehari saja”. Oleh karena betapa singkatnya 

kehidupan dunia ini seyogianya dimaksimalkan sebagus 

mungkin dalam rangka mencari bekal perjalanan jauh sesudah 

kematian yaitu akhirat, suatu kondisi yang tidak memunginkan 

lagi kembali ke dunia untuk mengulang kehidupan.

D. al-Ibrah li al-Hayyah

1. Surat ini masih menjelaskan asumsi orang musyrik yang 

mengingkari hari kiamat. Mereka beralasan tidak mungkin 

tulang belulang yang telah hancur dapat kembali lagi.

2. Anggapan tersebut dibantah langsung oleh Allah dengan 

memberitahukan bahwa menciptakan langit jauh lebih susah 

daripada membangkitkan manusia.

3. Kisah Fir’aun dengan berbagai kemunkarannya disajikan 

dalam surat ini supaya dapat dijadikan pelajaran oleh manusia 

setelahnya.

4. Terdapat dua golongan manusia setelah tiba hari kiamat, yaitu 

orang-orang yang beruntung dan rugi.

5. Orang yang beruntung mendapatkan kenikmatan tak terhingga 

karena ketaatannya dalam menjalankan perintah dan menjahui 

larangan Allah semasa.

6. Kesengsaraan dan siksa ditujukan bagi orang yang melampaui 

batas dalam dosa dan tidak bertaubat, termsuk di dalamnya 

mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama sehingga 

melalaikan akhirat.
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ُسْوَرُة َعَبَس
(Surat ‘Abasa)

بِْسِم اَلِ الرَْحَمِٰن الرَِحيِم

ۡو يََذَكُر
َ
ۡعَمٰ  ٢ َوَما يُۡدرِيَك لََعَلُهۥ يََزَكٓ  ٣ أ

َ
ن َجآَءهُ ٱۡل

َ
 َعبََس َوتََوَلٓ  ١ أ

َل
َ
نَت َلُۥ تََصَدٰى  ٦ َوَما َعلَۡيَك أ

َ
َما َمِن ٱۡسَتۡغَنٰ  ٥ فَأ

َ
 َفَتنَفَعُه ٱّلِۡكَرٓى  ٤ أ

ٓ نَت َعۡنُه تَلََهٰ  ٠ َكَ
َ
َما َمن َجآَءَك يَۡسَعٰ  ٨ َوُهَو َيَۡشٰ  ٩ فَأ

َ
 يََزَكٰ  ٧ َوأ

ۢ   إَِنَها تَۡذكَِرةٞ  ١ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ  ٢ ِف ُصُحٖف ُمَكَرَمةٖ  ٣ َمۡرفُوَعةٖ ُمَطَهَرة
ّيِ

َ
أ ۡكَفَرهُۥ  ٧ ِمۡن 

َ
أ نَسُٰن َمآ  يِۡدي َسَفَرةٖ  ٥ كَِراۢ بََرَرةٖ  ٦ قُتَِل ٱۡلِ

َ
 ٤ بِأ

َماتَُهۥ
َ
هُۥ  ٠ ُثَم أ ٍء َخلََقُهۥ  ٨ ِمن ُنۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقَدَرهُۥ  ٩ ُثَم ٱلَسبِيَل يََسَ  َشۡ

نَسُٰن َمَرهُۥ  ٣ فَۡلَينُظرِ ٱۡلِ
َ
هُۥ  ٢ َكَ لََما َيۡقِض َمآ أ نَشَ

َ
ۡقَبَهُۥ  ١ ُثَم إَِذا َشآَء أ

َ
 فَأ

َۢبۡتَنا
َ
ا  ٦ فَأ َۡض َشّقٗ

َ
ا  ٥ ُثَم َشَقۡقَنا ٱۡل نَا َصَبۡبَنا ٱلَۡمآَء َصّبٗ

َ
 إَِلٰ َطَعاِمهِۦٓ  ٤ أ

ا  ٧ وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا  ٨ َوَزۡيُتوٗنا َوَنۡٗل  ٩ وََحَدآئَِق ُغۡلٗبا  ٠ َوَفِٰكَهٗة  فِيَها َحّبٗ
نَۡعِٰمُكۡم  ٢ فَإَِذا َجآَءِت ٱلَصآَخُة  ٣ يَۡوَم يَفُِر ٱلَۡمۡرُء

َ
بّٗا  ١ َمَتٰٗعا َلُكۡم َوِل

َ
 َوأ

ِ ٱۡمرِٖي ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ
بِيهِ  ٥ َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ  ٦ لُِكّ

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
ِخيهِ  ٤ َوأ

َ
 ِمۡن أ

ةٞ  ٩ َووُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ ٞن ُيۡغنِيهِ  ٧ وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ ُمۡسفَِرةٞ  ٨ َضاِحَكةٞ ُمۡسَتۡبِشَ
ۡ
 َشأ

ْوَلٓئَِك ُهُم ٱۡلَكَفَرةُ ٱۡلَفَجَرةُ  ٢
ُ
َعلَۡيَها َغَبَةٞ  ٠ تَۡرَهُقَها َقَتَةٌ  ١ أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,
2. karena seorang buta telah datang kepadanya (‘Abdullah bin Ummi 

Maktum).
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3. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan 
dirinya (dari dosa),

4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat 
kepadanya?

5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar 
Quraisy),

6. maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya,
7. padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri 

(beriman).
8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera 

(untuk mendapatkan pengajaran),
9. sedang dia takut (kepada Allah),
10. engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.
11. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu 

suatu peringatan,

12. maka barangsiapa menghendaki ,  tentulah dia akan 

memperhatikannya,

13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah),
14. yang ditinggikan (dan) disucikan,
15. di tangan para utusan (malaikat),
16. yang mulia lagi berbakti.

17. Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!
18. Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya?
19. Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya.

20. Kemudian jalannya Dia mudahkan,
21. kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya,

22. kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
23. Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum melaksanakan 

apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya.
24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya,

25. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit),
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26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

27. lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian,
28. dan anggur dan sayur-sayuran,

29. dan zaitun dan pohon kurma,
30. dan kebun-kebun (yang) rindang,
31. dan buah-buahan serta rerumputan.

32. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan 
ternakmu.

33. Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala 
yang kedua),

34. pada hari itu manusia lari dari saudaranya,

35. dan dari ibu dan bapaknya,

36. dan dari istri dan anak-anaknya.

37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang 
menyibukkannya.

38. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri,
39. tertawa dan gembira ria,

40. dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu 
(suram),

41. tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).
42. Mereka itulah orang-orang kair yang durhaka.

A. Tafhim

٢ ۡعَمٰ
َ
ٱۡل َجآَءهُ ن

َ
أ ١ َوتََوَلٓ َعبََس

seorang buta datang 

kepadanya

sesungguh-

nya

dan dia 

berpaling

dia bermuka 

masam

ۡو
َ
أ لََعَلُهۥ  يََزَك٣ٓ يُۡدرِيَك َوَما

atau ia membersih-

kan diri

barangkali dia tahukah kamu dan apakah
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َمِن َما
َ
أ ٱّلِۡكَرٓى٤ َفَتنَفَعُه يََذَكُر

siapa adapun pengajaran lalu memberi 

manfaat 

kepadanya

ia mendapat-

kan 

pengajaran

َوَما تََصَدٰى٦ َلُۥ نَت
َ
فَأ ٥ ٱۡسَتۡغَنٰ

dan tidak menghadapi/

layani

Kepada-nya maka kamu merasa kaya/

cukup

َمن َما
َ
َوأ يََزَك٧ٰ َل

َ
أ َعلَۡيَك

siapa/orang dan adapun ia membersih-

kan diri

bahwa tidak atasmu

نَت
َ
فَأ ٩ َوُهَو  َيَۡشٰ ٨ يَۡسَعٰ َجآَءَك

maka kamu ia takut dan Dia berjalan/

bersegera

datang 

kapadamu

تَۡذكَِرة١ٞ إَِنَها ٓ َكَ ٠ تَلََهٰ َعۡنُه
peringatan/

pengajaran

sesungguh-

nya ia/itu

sekali-kali 

jangan/tidak

kamu 

mengabai-

kannya

dari padanya

ُصُحٖف ِف َشآَء  َذَكَرهُۥ٢ َفَمن
lembaran-

lembaran

dalam ia mengingat/

memperhati-

kannya

ia menghen-

daki

maka barang 

siapa

َسَفَرةٖ  ٥ يِۡدي
َ
بِأ ُمَطَهَرةۢ  ٤ َمۡرفُوَعةٖ   ُمَكَرَمة٣ٖ

para utusan di tangan-

tangan

disucikan ditinggikan dimuliakan

ٓ َما نَسُٰن ٱۡلِ قُتَِل بََرَرةٖ  ٦ كَِراۢ
apa manusia dibunuh/

binasa

yang berbakti yang mulia

ٍء  َخلََقُهۥ  ٨ َشۡ ّيِ
َ
أ ِمۡن ۡكَفَرهُۥ  ٧

َ
أ

Dia mencipta-

kannya

sesuatu apa dari kekairannya
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ُثَم َخلََقُهۥ    َفَقَدَرهُۥ٩ ُنۡطَفٍة ِمن
kemudian lalu Dia 

menentukan-

nya

Dia mencipta-

kannya

setetes mani dari

ۡقَبَهُۥ  ١
َ
َماتَُهۥ  فَأ

َ
أ ُثَم هُۥ  ٠ يََسَ ٱلَسبِيَل

lalu Dia 

memasukkannya 

dalam kubur

Dia 

mematikan-

nya

kemudian Dia memudah-

kannya

jalan

َكَ هُۥ  ٢ نَشَ
َ
َشآَء  أ إَِذا ُثَم

sekali-kali jangan Dia 

membangkit-

kan

Dia menghen-

daki

apabila kemudian

فَۡلَينُظرِ َمَرهُۥ  ٣
َ
أ ٓ َما َيۡقِض لََما

maka hendaklah 

ia memper-

hatikan

Dia 

perintahkan 

kepadanya

apa ia melaksa-

nakan

belum

َصَبۡبَنا نَا
َ
أ إَِلٰ  َطَعاِمهِۦٓ  ٤ نَسُٰن ٱۡلِ

Kami telah 

mencurahkan

sesungguh-

nya kami

makanannya kepada manusia

َۡض
َ
ٱۡل َشَقۡقَنا ُثَم ٱلَۡمآَء   َصّبٗا٥

bumi Kami belah kemudian tercurah air

وَِعَنٗبا ا  ٧ َحّبٗ فِيَها َۢبۡتَنا
َ
فَأ ا  ٦ َشّقٗ

dan angur biji-bijian padanya lalu Kami 

tumbuhkan

belahan 

(sebaik-

baiknya)

وََحَدآئَِق  ُغۡلٗبا  ٠ َوَزۡيُتوٗنا  َوَنۡٗل  ٩ َوقَۡضٗبا  ٨
subur/lebat dan kebun-

kebun

dan korma dan zaitun dan sayur-

sayuran

نَۡعِٰمُكۡم  ٢
َ
َوِل َلُكۡم َمَتٰٗعا بّٗا  ١

َ
َوأ َوَفِٰكَهٗة

dan bagi binatang 

ternakmu

bagi kalian kesenangan dan ruput-

rumputan

dan buah-

buahan
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يَفُِر يَۡوَم ٱلَصآَخُة ٣ َجآَءِت فَإَِذا
lari pada hari suara 

memekakan

telah datang maka apabila

بِيهِ ٥
َ
َوأ ّمِهِۦ

ُ
َوأ ِخيهِ ٤

َ
أ ِمۡن ٱلَۡمۡرُء

dan bapaknya dan ibunya saudaranya dari manusia

ّمِۡنُهۡم ٱۡمرِٖي ِ
لُِكّ َوَبنِيهِ ٦ َوَصِٰحَبتِهِۦ

dari mereka seseorang bagi setiap dan anak-

anaknya

dan istrinya

يَۡوَمئِٖذ ٞ وُُجوه ُيۡغنِيهِ ٧ ٞن
ۡ
َشأ يَۡوَمئِٖذ

pada hari itu wajah-wajah menyibukkan urusan pada hari itu

يَۡوَمئٍِذ ٞ َووُُجوه ةٞ ٩ ُمۡسَتۡبِشَ َضاِحَكةٞ   ُمۡسفَِرةٞ ٨
pada hari itu dan wajah-

wajah

gembira-ria tertawa gembira ria

ْوَلٓئَِك
ُ
أ َقَتَةٌ ١ تَۡرَهُقَها َغَبَةٞ ٠ َعلَۡيَها

mereka itulah kegelapan menutupinya tertutup debu atasnya

ٱۡلَفَجَرةُ ٢ ٱۡلَكَفَرةُ ُهُم
durhaka orang-orang 

kair
mereka

B. Ta’rif

1. Nama Surat

Penamaan surat ini diambil dari kalimat pertama pada ayat 

pertama “’abasa” yang berarti bermuka masam.

2. Jumlah Ayat

Surat ini terdiri dari 42 ayat.

3. Kategori Surat

Surat ini termasuk dalam kategori surat Makkiyyah.

4. Al-Istimal (Kandungan Surat)

Dalam surat ini memuat peringatan dan pelajaran bagi orang 
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yang memalingkan diri dari petunjuk Allah karena keingkaran 

dan kekufurannya terhadap nikmat lain. kemudian disajikan 

juga penjelasan penjiptaan manusia dan tumbuhan-tumbuhan 

dan memudahkan mereka dalam mencari makan. Surat ini 

ditutup dengan menampilkan prahara-prahara kiamat yang 

begitu menegangkan.

5. Asbab an-Nuzul

Berawal dari kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang 

mendatangi Rasul dalam rangka meminta nasehat dan belajar 

agama. Namun pada saat yang sama Rasul memalingkan wajah 

karena sedang berhadapan dengan para pemuka Quraisy untuk 

mengajak mereka masuk Islam. Karena sikap bermuka masam 

dari Rasul tersebut turunlah surat ini. 

C. Tafsir

1. Ayat 1-4

Rasul sempat memalingkan muka dari sahabat yang bernama 

Abdullah bin Ummi Maktum yang hendak meminta nasehat 

dan menuntut ilmu. Hal itu terjadi karena kesibukan Rasul 

menghadapi pemuka Quraisy untuk mengajak mereka berislam, 

selain itu Abdullah bin Ummai Maktum juga dipandang 

sebagai seorang buta yang tidak memiliki kedudukan yang 

berpengaruh. Namun, sikap Rasul tersebut langsung ditegur 

oleh Allah dengan menegaskan bahwa boleh jadi orang yang 

berniat sungguh-sungguh meminta nasehat itu jauh lebih baik 

daripada orang Kair.   

2. Ayat 5-10

Teguran yang jelas kembali Allah tegaskan pada ayat kelima 

sampai kesepuluh dengan du poin besar. Pertama adalah 

tidak ada paksaan dalam berdakwah kepada orang kafir 

berkedudukan tinggi, urusan mereka bersedia masuk Islam 

atau tidak itu kehendak Allah. Tugas seorang pendakwah hanya 

menyampaikan. Kedua adalah orang yang tidak terpandang 
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dalam masyarakat namun tulus dan ikhlas mencari ilmu 

agama itu justru lebih diutamakan. Oleh karena itu Allah 

memerintahkan Rasul-Nya untuk tidak mengkhususkan 

sesorang ketika mereka meminta petunjuk, baik itu kaya, 

miskin, berpangkat, rakyat jelata, dan sebagainya.  

3. Ayat 11-16

Pada ayat kesebelas Allah kembali mengingatkan Rasul untuk 

tidak mengulangi hal yang sama yaitu membeda-bedakan 

manusia dalam mencari kebaikan. Sedangkan kelima ayat 

selanjutnya menjelaskan al-Quran sebagai peringatan untuk 

seluruh manusia. Kandungan ilmu dan hikmah terdapat di 

dalamnya karena langsung turun dari lauh mahfuzh. Al-

Quran disucikan dan dijaga sendiri oleh Allah dalam aspek 

kemurniannya, murni dalam aspek redaksi maupun esensi. 

4. Ayat 17

Lagi-lagi Allah mencela orang yang mendustakan hari kiamat 

seperti dua surat sebelumnya (an-Naba’ dan an-Naazi’at). 

Mereka akan mendapat siksa pedih karena mengingkari apa 

yang telah menjadi ketetapan Allah. 

5. Ayat 18-20

Disebabkan karena orang yang tidak percaya manusia dapat 

dibangkitkan lagi kemudian Allah menjelaskan bagaimana 

penciptaan manusia dari sesuatu yang hina. Dari bahan yang 

hina Allah menciptakan manusia, maka tak sepantasnya 

mereka menyombongkan diri. Dalam penjelasan yang lalu 

telah disebutkan bagaiamana mudahnya Allah mengembalikan 

manusia seperti semula, bahkan hal tersebut jauh lebih remeh 

dibanding menciptakan langit.

6. Ayat 21-23

Setelah penciptaan manusia sampailah pada kematiannya. 

Manusia yang mati jasadnya dikubur di tanah, hal ini sebagai 

pemuliaan terhadap mereka agar tidak terserak di bumi atau 

dimakan binatang buas. Kemudian tiba saat pembangkitan 
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kembali seluruh manusia untuk mempertanggungjwabkan 

perbuatannya. Adakalanya mereka rugi kaarena belum sempat 

mengerjakan perintah Allah semasa hidup di dunia.

7. Ayat 24-32

Manusia dituntut bersyukur dan memperhatikan nikmat-nikmat 

yang telah diberikan. Beberapa nikmat tersebut adalah hujan, 

dari hujan muncullah berbagai tanaman dari dalam tanah. 

Tanaman itu dapat berupa buah-buahan yang manis dan lezat, 

selain itu juga rerumputan. Dengan rumput-rumput ternak 

mereka menjadi gemuk dan berdaging, atau tanaman yang 

lainnya. Hal ini tidak lain dimaksudkan supaya manusia dapat 

mengambil manfaatnya. 

8. Ayat 33-44

Bagian terakhir dalam surat ini kembali dinampakkan kondisi 

hari kiamat dengan prahara-prahara yang menakutkan. Dimulai 

dengan tiupan pertama sangkakala membuat telinga tuli, saat 

bersamaan mereka kocar-kacir antara satu dengan yang lain. 

Pada waktu itu manusia terpisah dari ibu dan bapaknya, istri 

dan anak-anaknya, atau dari saudara sendiri. Hal ini disebabkan 

mereka memiliki kesibukan yang lain. kesibukan itu berupa 

memikirkan bagaimana nasib mereka setelah kejadian ini.

Kemudian, Allah menyebutkan keaadaan manusia pada 

hari itu terbagi menjadi dua. Manusia dengan wajah berseri-

seri, itulah wajah penghuni surga. Selain itu golongan yang 

lainnya adalah oranga yang celaka dengan kondisi muka 

diselimuti debu hitam pekat. Mereka terlihat panik karena 

telah mengingkari apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan utusan 

Allah dan banyak melakukan dosa. 

D. al-Ibrah li al-Hayyah

1. Sebagai seorang muslim hendaknya tidak pilih kasih terhadap 

seseorang dalam menebar kebaikan.
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2. Derajat kemuliaan di sisi Allah tergantung dari tingkat 

ketakwaan bukan dari status sosial.

3. Untuk menghadapi betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat 

maka seharusnya telah dipersiapkan bekal sedari sekarang, 

yaitu berupa ketakwaan.

4. Hanya ada dua golongan manusia di akhirat, yaitu mereka yang 

bahagia mendapatkan surga dan orang yang caelaka karena 

disiksa Allah karena kekufurannya. 
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ُسْوَرُة الَتْكِوْيِر
(Surat at-Takwir)

بِْسِم اَلِ الرَْحَمِٰن الرَِحيِم

َۡت  ٣ َباُل ُسّيِ  إَِذا ٱلَشۡمُس ُكّوَِرۡت  ١ َِذا ٱنُُجوُم ٱنَكَدَرۡت  ٢ َِذا ٱۡلِ
َرۡت  ٦ لَۡت  ٤ َِذا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَۡت  ٥ َِذا ٱۡلَِحاُر ُسّجِ  َِذا ٱۡلعَِشاُر ُعّطِ
ّيِ َذٖۢب قُتِلَۡت  ٩ َِذا

َ
 َِذا ٱنُُفوُس ُزوَِّجۡت  ٧ َِذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت  ٨ بِأ

 ٱلُصُحُف نُِشَۡت  ٠ َِذا ٱلَسَمآُء ُكِشَطۡت  ١ َِذا ٱۡلَِحيُم ُسّعَِرۡت  ٢ َِذا
بِٱۡلَُنِس  ٥ ۡقِسُم 

ُ
أ فََلٓ  ۡحَضَۡت  ٤ 

َ
أ َمآ  َنۡفٞس  َعلَِمۡت  ۡزلَِفۡت  ٣ 

ُ
أ  ٱۡلََنُة 

 ٱۡلََوارِ ٱۡلُكَنِس  ٦ َوٱَلِۡل إَِذا َعۡسَعَس  ٧ َوٱلُصۡبِح إَِذا َتَنَفَس  ٨ إِنَُهۥ لََقۡوُل
ِمٖن  ١

َ
أ  رَُسوٖل َكرِيٖم  ٩ ذِي قَُوٍة ِعنَد ذِي ٱۡلَعۡرِش َمِكٖن  ٠ ُمَطاٖع َثَم 

فُِق ٱلُۡمبِِن  ٣ َوَما ُهَو َعَ ٱۡلَغۡيِب
ُ
 َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنوٖن  ٢ َولََقۡد رََءاهُ بِٱۡل

ۡيَن تَۡذَهُبوَن  ٦ إِۡن ُهَو إَِل ذِۡكٞر
َ
 بَِضنِٖن  ٤ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطٰٖن رَِجيٖم  ٥ فَأ

ن يََشآَء ٱَلُ
َ
ن يَۡسَتقِيَم  ٨ َوَما تََشآُءوَن إَِلٓ أ

َ
 ّلِۡلَعٰلَِمَن  ٧ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

َرُب ٱۡلَعٰلَِمَن  ٩

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pe-nyayang.

1. Apabila matahari digulung,

2. dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
3. dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

4. dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),
5. dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

6. dan apabila lautan dipanaskan,
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7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),
8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 

ditanya,

9. karena dosa apa dia dibunuh?
10. Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka 

lebar-lebar,

11. dan apabila langit dilenyapkan,

12. dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
13. dan apabila surga didekatkan,

14. setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
15. Aku bersumpah demi bintang-bintang,

16. yang beredar dan terbenam,

17. demi malam apabila telah larut,

18. dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing,
19. sesungguhnya (AI-Qur’an) itu benar-benar irman (Allah yang 

dibawa oleh) utusan yang mulia (jibril),
20. yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) 

yang memiliki ‘Arasy,

21. yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.
22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila.
23. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (jibril) di ufuk 

yang terang.

24. Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk 
menerangkan yang gaib.

25. Dan (Al-Qur’an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
26. maka ke manakah kamu akan pergi?
27. (Al-Qur’an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,
28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh 

jalan yang lurus.
29. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali 

apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
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A. Tafhim

ٱنُُجوُم َِذا ٱلَشۡمُس  ُكّوَِرۡت١ إَِذا
bintang-

bintang

dan apabila Digulung matahari apabila

َِذا َۡت ٣ ُسّيِ َباُل ٱۡلِ َِذا   ٱنَكَدَرۡت ٢
dan apabila dijalankan/

dihancurkan

gunung-

gunung

dan apabila berjatuhan

ُحِشَۡت ٥ ٱلۡوُُحوُش َِذا لَۡت ٤ ُعّطِ ٱۡلعَِشاُر
dikumpulkan binatang-

binatang liar/

buas

dan apabila dibiarkan/

ditinggalkan

unta-unta 

bunting

ٱنُُفوُس َِذا َرۡت ٦ ٱۡلَِحاُر  ُسّجِ َِذا
jiwa/ruh-ruh dan apabila dijadikan 

meluap

lautan dan apabila

ّيِ
َ
بِأ ُسئِلَۡت ٨ ٱلَۡموُۡءۥَدةُ َِذا ُزوَِّجۡت ٧

karena ditanya bayi 

perempuan 

dikubur 

hidup-hidup

dan apabila dijodohkan/

dipertemukan

ٱلُصُحُف  نُِشَۡت ٠ َِذا قُتِلَۡت ٩ َذٖۢب
disebarkan/

dibuka

lembaran-

lembaran/

catatan

dan apabila ia dibunuh dosa

ٱۡلَِحيُم َِذا ٱلَسَمآُء   ُكِشَطۡت١ َِذا
neraka dan apabila dibuka/

tabirnya/

dilenyapkan

langit dan apabila

َعلَِمۡت ۡزلَِفۡت ٣
ُ
ٱۡلََنُة  أ َِذا   ُسّعَِرۡت ٢

mengetahu didekatkan surga dan apabila dinyalakan

ۡقِسُم
ُ
أ فََلٓ ۡحَضَۡت ٤

َ
أ ٓ َما َنۡفٞس

aku 

bersumpah

maka 

sungguh

ia sediakan/

kerjakan

apa diri/jiwa
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إَِذا َوٱَلِۡل ٱۡلََوارِ  ٱۡلُكَنِس ٦ بِٱۡلَُنِس ٥
apabila dan malam berlindung/

terbenam

beredar/terbit dengan 

bintang-bintang

إِنَُهۥ َتَنَفَس ٨ إَِذا َوٱلُصۡبِح َعۡسَعَس ٧
sesungguhnya 

ia

menyingsing/

mulai terang

apabila dan pagi/

subuh

hampir habis/

pergi

قَُوٍة ذِي رَُسوٖل  َكرِيٖم ٩ لََقۡوُل
kekuatan mempunyai mulia utusan benar-benar 

irman

ُمَطاٖع َمِكٖن ٠ ٱۡلَعۡرِش ذِي ِعنَد
ditaati kedudukan 

tinggi

‘Arsy’ mempunyai disisi

َصاِحُبُكم  بَِمۡجُنوٖن ٢ َوَما ِمٖن ١
َ
َثَم  أ

orang gila temanmu dan tidak/

bukanlah

dipercaya kemudian

َوَما ٱلُۡمبِِن ٣ فُِق
ُ
بِٱۡل رََءاهُ َولََقۡد

dan tidak nyata/terang di tepi langit/

di ufuk

dia telah 

melihat

dan 

sesungguhnya

َوَما بَِضنِٖن ٱۡلَغۡيِب َعَ ُهَو
dan tidak dengan kikir gaib atas Dia

ۡيَن
َ
فَأ َشۡيَطٰٖن  رَِجيٖم ٥ بَِقۡوِل ُهَو

maka kemana terkutuk syaitan perkataan ia

ذِۡكٞر إَِل ُهَو إِۡن تَۡذَهُبوَن ٦
peringatan kecuali ia sesungguhnya kamu pergi

ن
َ
أ ِمنُكۡم َشآَء لَِمن ّلِۡلَعٰلَِمَن ٧

untuk diantara kamu menghendaki bagi siapa bagi semesta 

alam

ن
َ
أ إَِلٓ تََشآُءوَن َوَما يَۡسَتقِيَم ٨

bahwa kecuali kamu 

menghendaki

dan tidak menempuh 

jalan yang lurus
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ٱۡلَعٰلَِمَن ٩ َرُب ٱَلُ يََشآَء
semesta alam Tuhan/

Pemelihara

Allah menghendaki

B. Ta’rif

1. Nama Surat

Penamaan surat ini diambil dari irman Allah yang terdapat 
dalam ayat pertama yaitu “ُكِورَْت الَشْمُس   dengan maksud ”إَِذا 

mengumpulkan sesuatu satu sama lain kemudian dilipat, 

dilempar, dan dipadamkan cahayanya.

2. Jumlah Ayat

Surat ini terdiri dari dua puluh sembilan ayat.

3. Kategori Surat

Surat ini termasuk dalam kategori surat Makkiyyah.

4. Al-Isytimal (Kandungan Surat)

Kandungan yang terdapat dalam surat ini sebagaimana 

kandungan yang terdapat dalam surat-surat Makkiyyah lainnya 

memuat pelajaran dalam aspek akidah. Konten akidah dalam 

surat ini menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Selanjutnya 

surat ini menggambarkan kondisi hari kiamat saat sedang 

terjadi, kondisi tersebut sangat mengerikan. Hal ini ditandai 

dengan beberapa benda luar angkasa dan semesta yang hilang 

kendali. 

Kandungan selanjutnya adalah penjelasan tentang proses 

turunnya al-Quran. Penurunan ayat-ayat mulia kepada nabi 

Muhammad dengan bantuan malaikat Jibril. Lalu pada bagian 

akhir dari surat ini dijelaskan kelompok yang sesat karena tidak 

mau menerima al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan.

5. Asbab ab-Nuzul

Dalam surat ini sebab turunnya hanya terdapat dalam ayat 

ke-29 (Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan 
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itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam) 
yang dikhususkan kepada Abu Jahal. Ketika ia berkata “Itu 

untuk kami, jika kami suka maka kami akan teguh pendirian. 

Sedangkan jika kami tidak suka maka kami tidak akan 

melakukan”. Perkataan tersebut seakan-akan segala sesuatu 

yang hendak mereka kerjakan pasti akan terlaksana. Padahal 

setiap urusan tidak dapat terjadi kecuali atas izin Allah swt. 

C. Tafsir 

1. Ayat 1-14

Sifat-sifat hari kiamat dijelaskan dalam awal surat ini pada 

ayat pertama sampai keenam. Sifat yang pertama adalah 

saat terjadinya kiamat matahari akan digulung, artinya akan 

dipadamkan cahayanya sehingga manusia tidak dapat hidup 

karena matahari merupakan sumber kehidupan utama. Lalu 

bintang-bintang berjatuhan karena hilang kendali dan tidak lagi 

berada pada posisinya. Kemudian gunung-gunung dihancurkan, 

hal ini sama dengan beberapa ayat yang menjelaskan gunung 

akan dihamburkan seperti kapas yang beterbangan. Tiga tanda 

tersebut mengawali peristiwa hari kiamat pada surat ini.

Setelah itu kondisi kekalutan pada hari kiamat juga disifati 

dengan unta-unta bunting yang ditinggal oleh pemiliknya. 

Pada dasarnya unta yang bunting merupakan harta yang cukup 

berharga, namun karena saking dahsyatnya peristiwa hari 

kiamat manusia tidak lagi disibukkan dengan hal seperti itu 

sebab mereka lebih memikirkan nasib selanjutnya. Pada saat 

itu binatang-binatang liar atau melata dikumpulkan sehingga 

dapat saling membalas satu sama lain. Lautan pun dipanaskan 

yang mengakibatkan airnya mendidih sangat panas ditambah 

gunung meletus dan gempa bumi yang terjadi dalam satu 

waktu. 

Peristiwa selanjutnya adalah ketika bayi-bayi perempuan 

dibangkitkan dan mereka mulai menanyakan mengapa dibunuh 

ketika baru lahir padahal tak berdosa. Bayi-bayi perempuan 
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tersebut bertanya kepada pelaku pembunuhannya dengan 

alasan di atas, hal ini untuk menunjukkan ancaman bagi 

pelakunya. Pertanyaan bayi perempuan yang dikubur hidup-

hidup ini dalam rangka menjelekkan pelaku pembunuhannya 

karena pertanyaan tersebut memang diarahkan kepadanya. 

Dalam ayat sepuluh sampai empat belas dijelaskan 

lembaran-lembaran (catatan) perbuatan manusia di dunia. 

Semua manusia akan diberikan catatan sesuai amalan yang 

dilakukan. Manusia dengan amal kebaikan di dunia akan 

mendapatkannya dari sebelah kanan pertanda akan berbahagaia. 

Sebaliknya, manusia dengan amalan buruk di dunia akan 

medapatkannya dari arah kiri sebagai isyarat kerugian dan 

kebinasaan di akhirat. Mereka pasti mengetahui dan tidak dapat 

mengingkari semua kejadian yang disebutkan dalam catatan 

tersebut. 

2. Ayat 15-18

Allah swt bersumpah dengan ciptaan-Nya berupa bintang 

dan matahari. Bintang-bintang yang tersembunyi (tidak 

nampak) ketika siang hari dan matahari yang bercahaya. Baik 

bintang maupun matahari masing-masing memiliki tempat 

dan garis edar tertentu, hal ini sebagai bukti kekuasaan Sang 

Pengaturnya. Begitu pula dengan fenomena siang dan malam 

itu semua atas kehendak Allah. Ketika malam tiba kesusahan 

dan urusan yang melelahkan lainnya pada siang hari menjadi 

hilang, karena salah satu manfaat diciptakannya malam yaitu 

untuk beristirahat. Kemudian waktu subuh mulai menyingsing 

dengan membawa semangat dan harapan baru sebagai bekal 

menjalani aktivitas di siang hari. 

3. Ayat 19-21

Dalam ayat ini hanya khusus menjelaskan penurunan al-Quran 

kepada nabi Muhammad. Al-Quran sungguh disampaikan 

oleh utusan yang mulia. Jibril ditugaskan menyampaikan al-

Quran kepada rasul-Nya, dalam ayat ini terdapat penegasan 
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bahwa al-Quran bukanlah ucapan manusia. Ayat selanjutnya 

menjelaskan sifat-sifat mulai Jibril. Setidaknya terdapat empat 

sifat darinya, pertama Jibril sangat kuat dalam hafalan dan 

penyampaian. Dia memiliki derajat dan keduduka yang mulia 

di sisi Allah serta ditaati oleh para malaikat lainnya. Jibril 

merupakan pemimpin di kalangan malaikat. Terakhir Jibril 

dipercayakan membawa wahyu dan risalah dari Allah kepada 

nabi dan rasul. Oleh karena itu Allah sendiri mensifati Jibril 

dengan al-Amin (yang terpercaya).

4. Ayat 22-24

Setelah dijelaskan sifat-sifat Jibril selaku pembawa wahyu, 

Allah menyebutkan beberapa sifat rasul yang menjadi tujuan 

tersebut. Sifat pertama adalah bahwa nabi Muhammad 

bukanlah orang gila sebagaimana anggapan penduduk Makkah. 

Namun ia merupakan manusia yang paling berakal dan paling 

sempurna. Kedua nabi Muhammad mampu melihat wujud 

Jibril apa adanya secara langsung yang memiliki enam ratus 

sayap di tempat tertinggi terbitnya matahari di bagian timur. 

Sifat nabi yang ketiga adalah tidak kikir dalam menyamaikan 

wahyu. Beliau bahkan mengajarkan kepada makhluk tentang 

al-Quran dan hukum-hukumnya tanpa mengurangi sedikitpun. 

Baeliau begitu amanah sehingga tidak mengajarkan suatu hal 

dari dirinya dan tidak pula merubah huruf ataupun makna. 

5. Ayat 25

Kedudukan al-Quran ditegaskan pada ayat ini. Sesungguhnya 

yang benar adalah al-Quran bukan perkataan setan yang 

terkutuk, karena setiap kali setan mencuri kabar dari langit 

mereka akan dilempar dengan bintang-bintang. Al-Quran juga 

bukan kumpulan syair atau sihir sebagaimana asumsi orang-

orang Quraisy. 

6. Ayat 26-29

Dalam beberapa ayat terakhir dalam surat ini dijelasakan 

kondisi manusia yang diberi kebebasan memilih jalan yang 
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ditempuh. Namun, Allah telah sedari dulu menawarkan jalan 

yang penuh petunjuk dan arahan agar tidak tersesat yang 

termuat dalam al-Quran. Siapa yang ingin mendapat hidayah 

hendaknya berpegang teguh terhadap al-Quran, karena la-

Quran dari Allah dan tidak ada petunjuk selain dari-Nya. 

D. al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Sumpah Allah swt dengan ciptaan-Nya dimaksudkan agar 

manusia dapat mengambil pelajaran darinya, selain itu juga 

sebagai bukti kekuasaan Allah swt.

2. Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu disifati dengan 

beberapa keunggulan, di antaranya mulia di sisi Allah, kuat 

dalam hafalan, taat kepada Allah, pemimpin di antara malaikat 

lainnya, dan ia dipercaya mampu menyampaikan wahyu.

3. Allah membantah orang-orang musyrik yang menghina rasul 

dengan mengatakannya gila. Padahal dia adalah manusia 

paling berakal dan paling sempurna.

4. Nabi Muhammad pernah melihat wujud Jibril secara langsung 

dengan enam ratus sayap di atas ufuk.

5. Manusia hanya diberi dua pilihan, yaitu memilih petunjuk 

dengan keislaman atau kesesatan karena kekairan. Ia diberikan 
kebebasan untuk meimilih, namun yang diridhai Allah adalah 

petunjuk dengan agama Islam. 
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 سورة اإنفطار
(Surat al-Initar)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيِم

َرۡت  ٣  إَِذا ٱلَسَمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١  َِذا ٱۡلَكَواكُِب ٱنتََثَۡت  ٢  َِذا ٱۡلَِحاُر فُّجِ
نَسُٰن ُيَها ٱۡلِ

َ
أ َخَرۡت  ٥ َيٓ

َ
 َِذا ٱۡلُقُبوُر ُبۡعِثَۡت  ٤  َعلَِمۡت َنۡفٞس َما قََدَمۡت َوأ

ّيِ ُصوَرةٖ
َ
 َما َغَرَك بَِرّبَِك ٱۡلَكرِيِم  ٦  ٱَلِي َخلََقَك فََسَوىَٰك َفَعَدلََك  ٧  ِفٓ أ

بُوَن بِٱّدِيِن  ٩  َِن َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظَن  ٠   َما َشآَء َرَكَبَك  ٨  َكَ بَۡل تَُكّذِ
بَۡراَر لَِف نَعِيٖم  ٣  َِن

َ
 كَِراٗما َكٰتِبَِن  ١ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن  ٢  إَِن ٱۡل

ٓ  ٱۡلُفَجاَر لَِف َجِحيٖم  ٤ يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم ٱّدِيِن  ٥  َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبَِن  ٦  َوَما
ۡدَرىَٰك َما يَۡوُم ٱّدِيِن  ٨  يَۡوَم َل َتۡملُِك َنۡفٞس

َ
ۡدَرىَٰك َما يَۡوُم ٱّدِيِن  ٧ ُثَم َمآ أ

َ
 أ

٩  ِ َ ۡمُر يَۡوَمئِٖذ ّلِ
َ
َۡفٖس َشۡياۖ َوٱۡل ّنِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Apabila langit terbelah,

2. dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
3. dan apabila lautan dijadikan meluap,
4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
5. (maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan 

dan yang dilalaikan(nya).
6. Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 

durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pengasih.
7. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
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8. dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
9. Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari 

pembalasan.

10. Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu),

11. yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu),
12. mereka mengetahui apa yang ka-mu kerjakan.  
13. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada 

dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
14. dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada 

dalam neraka.

15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

16. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

17. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
19. (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya 

(menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam 
kekuasaan Allah.

A. Tafhim

ٱنتََثَۡت٢ ٱۡلَكَواكُِب َِذا ٱنَفَطَرۡت١ ٱلَسَمآُء إَِذا
jatuh 

bertaburan

bintang-

bintang

dan apabila terbelah langit apabila

ُبۡعِثَۡت٤ ٱۡلُقُبوُر َِذا َرۡت٣ فُّجِ ٱۡلَِحاُر َِذا
di bongkar kuburan-

kuburan

dan apabila dijadikan 

meluap

lautan dan apabila

ُيَها
َ
أ َيٓ َخَرۡت٥

َ
َوأ قََدَمۡت َما َنۡفٞس َعلَِمۡت

wahai dan 

ditinggal-

kan

diusahakan apa jiwa mengetahui
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ٱَلِي ٱۡلَكرِيِم٦ بَِرّبَِك َغَرَك َما نَسُٰن ٱۡلِ
yang Mulia/

Pemurah

terhadap 

Tuhanmu

yang 

menipu 

kamu

apa manusia

ٖ ُصوَرة ّيِ
َ
أ ِفٓ َفَعَدلََك٧ فََسَوىَٰك َخلََقَك

gambar/

bentuk

apa saja dalam lalu Dia 

menjadi-

kan kamu 

seimbang

lalu Dia 

menyem-

purnakan 

kamu

telah 

mencipta-

kan kamu

بُوَن تَُكّذِ بَۡل َكَ َرَكَبَك٨ َشآَء َما
kamu 

mendusta-

kan

tetap/

bahkan

sekali-kali 

jangan

Dia 

menyusun-

mu

yang Dia 

kehendaki

apa

َكٰتِبَِن١ كَِراٗما لََحٰفِِظَن٠ َعلَۡيُكۡم َِن بِٱّدِيِن٩
yang 

mencatat

yang mulia sungguh ada 

penjaga

atas kalian dan 

sesungguh-

nya

pada hari 

pembalasan

لَِف بَۡراَر
َ
ٱۡل إَِن َتۡفَعلُوَن٢ َما َيۡعلَُموَن

benar-benar 

dalam

orang-

orang yang 

baik

sesungguh-

nya

kamu 

kerjakan

apa mereka 

mengetahui

يَۡصلَۡوَنَها َجِحيٖم٤ لَِف ٱۡلُفَجاَر َِن   نَعِيٖم٣
mereka 

masuk ke 

dalamnya

neraka dalam orang-orang 

durhaka

dan 

sesungguh-

nya

kesenangan/

kenikmatan

بَِغآئِبَِن٦ َعۡنَها ُهۡم َوَما ٱّدِيِن٥ يَۡوَم
dengan 

gaib/

melolos-

kan diri

dari 

padanya

mereka dan tidaklah pembalasan hari

ُثَم ٱّدِيِن٧ يَۡوُم َما ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َوَما

kemudian pembalasan hari apa kamu 

melihat

dan apakah
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يَۡوَم ٱّدِيِن٨ يَۡوُم َما ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َما

hari Pembala-

san

hari apa kamu 

melihat

apakah

ۡمُر
َ
َوٱۡل ۖ َشيۡ ٔٗا َۡفٖس ّنِ َنۡفٞس َتۡملُِك َل

dan urusan sesuatu/

sedikitpun

bagi diri/

seseorang

manusia berdaya/

berkuasa

tidak

٩ِ َ ّلِ يَۡوَمئِٖذ
bagi Allah pada hari itu

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Dinamakan surah al-Inithaar karena surah ini dibuka dengan 
irman Allah:
ُء ٱنَفَطرَت﴾ .Apabila langit terbelah ﴿إَِذا ٱلَسَمٓ

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 19 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

Surah ini merupakan surah ke delapan puluh dua (82) di dalam 

Al-Qur’an

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

Beberapa isi kandungan surah ini diantaranya :

a. Tanda-tanda hari kiamat, pembalasan amal perbuatan dan 

penghinaan atas manusia yang mengkufuri nikmat (ayat 

1-8)

b. Sebab pembangkangan manusia, catatan malaikat, dan 

pembagian manusia menjadi dua golongan (ayat 9-19)
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6. Keutamaan Surah

Imam Ahmad meriwayatkan, seperti sebelumnya, dari 

Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص beliau bersabda, 

siapa yang ingin melihat kepada harkiamat seperti melihat 

dengan mata kepala sendiri, maka hendaklah dia membaca 

 Langit terbelah“  ﴿إَِذا ٱلَسَمُٓء ٱنَشَقت﴾ dan ﴿إَِذا ٱلَشمُس ُكِورَت﴾ ,﴿إَِذا ٱلَسَمُٓء ٱنَفَطرَت﴾

pada waktu itu.” (al-Muzzammil: 18).

C. Tafsir  

1. Ayat 1-5

Surah ini dimulai denagan kejaian-kejadian alam yang terlihat 

pada saat kiamat, yaitu terbelahnya langit, jatuhnya bintang-

bintang, meluapnya lautan, terbongkarnya kuburan, kemudian 

pemberitahuan tentang pengetahuan diri tentang apa yang telah 

dikerjaka dan dilalaikannya. 

2. Ayat 6-7

Wahai sekalian manusia yang mengtahui akhir dari alam ini 

apa yang membuatmu terpedaya dan berani bermaksiat kepada 

tuhanmu yang maha pemurah, yang memberimu nikmat 

didunia, menciptakanmu dari sperma setelah sebelumnya 

tidak ada, menjadikanmu sempurna, seimbang dalam rupa dan 

bentuk, dengan anggota tubuh yang serasi, tidak bertentangan, 

ditambah dengan panca indra berupa pendengaran penglihatan, 

kemampuan, akal dan pemahaman?

Yang paling sahih, ayat ini mencakup emua orang 

bermaksiat. Sebab kekhususan sebab tidak mengurangi 

umumnya tujuan lafadz. Yang dilihat adalah umumnya lafadz 

yang digunakan, bukan khususnya sebab turun.

Allah mensifati diri-Nya di sini dengan sifat pemurah. Sifat 

ini membuat orang menjadi terperdaya, padahal kemurahan-

Nya bersumber dari hikmah, yang mengharuskan untuk tidak 

disia-siakan walaupun ia membiarkannya. Dia akan membalas 

orang zalim karena kedzalimannya pada suatu waktu.
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3. Ayat 8

Iya menciptakanmu dalam bentuk yang paling indah yang 

Dia kehendaki. Engkau tidak memilih bentuk dirimu sendiri, 

sebagaimana irman Allah 
“Sungguh, kami telah menciptakan kamu manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya.” (at-Tin: 4)

4. Ayat 9

Mereka dicegah dan diperingatkan agar jangan terpedaya 

dengan kemurahan Allah lalu menjadikannya alasan menuju 

kekufuran. Pada kenyataannya banyak manusia mendustakan 

hari akhir, hari perhitungan, dan hari pembalasan amal itu, 

sehingga berkuranglah ketaatan kepada Allah dan bermudah-

mudahan dalam bermaksiat kepada-Nya. 

5. Ayat 10-12

Pada ayat ini dikabarkan kepada setiap manusia bahwasanya 

pada setiap mereka ada malaikat pengawas yang mulia. Oleh 

karena itu, janganlah menunjukan kepada mereka hal-hal 

yang buruk sebab mereka menulis seleruh amalan kalian dan 

mengetahui apa yang kalian lakukan. 

6. Ayat 13-15

Kemudian Allah menjelaskan tentang pembagian manusia 

menjadi dua golongan pada hari kiamat. Ini adalah sebagai 

hasil dari catatan malaikat pengawas amal-amal hamba. Kata 

ٱۡلَۡبَراَر)  adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza (إَِن 

Wajalla dan tidak menghadapnya dengan perbuatan maksiat. 

mereka menuju ketempat yang penuh dengan kenikmatan, 

yaitu surga. Adapun (ٱۡلُفَجاَر) adalah orang-orang yang ingkar 

kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka menghadap Allah  dengan 

perbuatan maksiat, mereka menuju neraka jahim, yaitu api 

yang membakar. Mereka masuk kedalamnya, merasakan 

panasnya saat hari pembalasan yang dulu mereka dustakan.  
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7. Ayat 16

Mereka tidak bisa keluar dari neraka Jahim, tidak terpisahkan 

dari adzab sasaat pun, dan tidak diringankan dari siksanya. 

Mereka kekal didalamnya, senantiasa merasakan siksanya. 

Sebagaimana irman Allah,

ِرِجيَن ِمَن ٱلَناِر ﴾
ٰ
﴿ َوَما ُهم ِبَخ

“dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” 
(QS. Al-Baqarah: 167) 

8. Ayat 17-18

Kemudian, Allah menyifati hari kiamat dengan sifat sifat global 

yang sangat menakutkan dan mengulanginya sebanyak dua 

kali. Allah mengulangi kalimat ini untuk membesar-besarkan 

kondisi hari kiamat dan agar orang takut akan keadaannya, 

sehingga sepantasnya manusia merenungi dan memikirkannya. 

Seandainya seseorang mengetahui keadaan itu, dia tidak akan 

berpisah dari ketaatan kepada Allah sesaat pun dan akan 

menjauh dari maksiat sejauh antara langit dan bumi. Namun, 

manusia senantiasa dalam kelalaian dan kebodohan. Ia hidup 

dalam angan-angan, kadang-kadang berpegang kepada angan-

angan dan lari dari kenyataan. 

9. Ayat 19

Hari itu adalah hari yang seorang pun tidak mampu untuk 

memberi manfaat kepada orang lain dan membebaskan diri 

dari keadaan yang menimpanya,  kecuali dengan izin Allah 

kepada siapa yang dia kehendaki dan ridhai. Tidak ada yang 

bisa membuat keputusan sedikit pun atau berbuat apapun 

kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Dialah satu-satunya yang 

memegang hokum dan kekuasaan. Di tangan-Nya, seluruh 

urusan dan kepada-Nya, segalanya akan kembali. Qtadah 

berkata “Keputusan, demi Allah, pada hari itu milik Allah. 

Tidak seorang pun yang menandinginya di hari itu.”  
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D. al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Allah Subhanahu Wata’ala memerintahkan agar tidak terlena 

dengan ayat-ayat rahmah karena Allah pun mempunyai adzab 

yang pedih

2. Sesungguhnya sumber dari ketidak adanya perasaan takut 

kepada Allah dan terus berada dalam kekairan dan kemaksiatan 
sesungguhnya adalah karena pendustaan terhadap kebangkitan 

dan hari kiamat

3. Sesungguhnya pada setiap manusia ada malaikat pengawas 

baik mereka beriman maupun kair. Malaikat itu mencatat 
amalan baik dan amalan buruk manusia. Akan tetapi sungguh 

mengherankan manusia masih saja berbuat ingkar dan 

mendustakan hari pembalasan. Sufyan ats’tsauri pernah 

ditanya bagaimana malaikat bisa mengetahui seorang hamba 

ingin melakukan kebaikan atau keburukan? Ia menjawab, 

“Apabila seorang hamba ingin melakukan kebaikan, iya 

mendapati darinya bau kasturi. Dan apabila ingin melakukan 

keburukan, ia mendapatkan darinya berbau busuk

4. Allah mensifati malaikat penjaga dengan empat sifat: mereka 

sebagai pengawas, mereka mulia, mereka mencatat amal 

kebaikan, dan mereka mengetahui apa yang manusia lakukan. 

Pensifatan tersebut sebagai tanda bahwa Allah ‘Azza Wajalla 

memuji dan mengagungkan tugas mereka. Sebagian ulama 

berkata “barang siapa yang tidak terhalangi melakukan 

perbuatan maksiat oleh perasaan diawasi Allah, bagai mana dia 

bisa menghalangi penulisan malaikat pengawas terhadapnya?”

5. Keadaan orang-orang beramal dan tempat kembali setiap 

mereka dihari kiamat. Yakni orang-orang yang beriman dan 

beramal soleh, mereka bertaqwa kepada Allah ‘Azzawajalla, 

mereka memperoleh kenikmatan berupa surge. Adapun orang 

yang ingkar serta mendustakan hari pembalasan mereka 

akan dimasukkan kedalam api yang menyala-nyala, mereka 

merasakan siksa-Nya selama-lamanya.
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6. Pada hari kiamat, saat hari pembalasan dan perhitungan yang 

menakutkan, seorang tidak bisa memberi syafaat apapun pada 

orang lain. Urusan pada saat itu ada pada Allah yang Maha Esa 

dan Maha Perkasa, tidak ada yang mampu menandinginya. 
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 سورة امطففين
 (Surah al-Mutafiin)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

و
َ
َذا َكلُوُهۡم أ  َوۡيٞل ّلِۡلُمَطّفِفَِن  ١ ٱَلِيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ َعَ ٱنَاِس يَۡسَتۡوفُوَن  ٢ِ 

َنُهم َمۡبُعوثُوَن  ٤ ِلَۡوٍم َعِظيٖم  ٥ يَۡوَم
َ
ْوَلٓئَِك أ

ُ
َل َيُظُن أ

َ
وَن  ٣ أ  َوَزنُوُهۡم ُيِۡسُ

ۡدَرىَٰك
َ
ٖن  ٧ َوَمآ أ ٓ إَِن كَِتَٰب ٱۡلُفَجارِ لَِف ِسّجِ  َيُقوُم ٱنَاُس لَِرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَن  ٦ َكَ

بُوَن بَِن  ٠ ٱَلِيَن يَُكّذِ ٞن  ٨ كَِتٰٞب َمۡرقُومٞ  ٩ َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ  َما ِسّجِ
ثِيٍم  ٢ إَِذا ُتۡتَلٰ َعلَۡيهِ َءاَيُٰتَنا

َ
ُب بِهِۦٓ إَِل ُكُ ُمۡعَتٍد أ  بَِيۡوِم ٱّدِيِن  ١ َوَما يَُكّذِ

ٓ ٰ قُلُوبِِهم َما َكنُواْ يَۡكِسُبوَن  ٤ َكَ ۖ بَلۡۜ َراَن َعَ َولَِن  ٣ َكَ
َ
َسِٰطُي ٱۡل

َ
 قَاَل أ

 إَِنُهۡم َعن َرّبِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لََمۡحُجوُبوَن  ٥ ُثَم إَِنُهۡم لََصالُواْ ٱۡلَِحيِم  ٦ ُثَم ُيَقاُل
ٓ بَۡرارِ لَِف ِعّلِّيَِن  ٨ َوَما

َ
ٓ إَِن كَِتَٰب ٱۡل بُوَن  ٧ َكَ  َهَٰذا ٱَلِي ُكنُتم بِهِۦ تَُكّذِ

بَۡراَر لَِف
َ
ۡدَرىَٰك َما ِعّلُِيوَن  ٩ كَِتٰٞب َمۡرقُومٞ  ٠ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقَرُبوَن  ١ إَِن ٱۡل

َ
 أ

ةَ ٱنَعِيِم  ٤ يُۡسَقۡوَن َرآئِِك يَنُظُروَن  ٣ َتۡعرُِف ِف وُُجوهِِهۡم نَۡضَ
َ
 نَعِيٍم  ٢ َعَ ٱۡل

ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن  ٦ فَۡلَيتََنافَِس  َذٰلَِك  َوِف   ِمن رَِحيٖق َمُۡتوٍم  ٥ ِخَتُٰمُهۥ ِمۡسٞكۚ 
ْ ۡجَرُمواْ َكنُوا

َ
 َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيٍم  ٧ َعۡيٗنا يَۡشَُب بَِها ٱلُۡمَقَرُبوَن  ٨ إَِن ٱَلِيَن أ

 ِمَن ٱَلِيَن َءاَمُنواْ يَۡضَحُكوَن  ٩ َِذا َمُرواْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزوَن  ٠ َِذا ٱنَقلَُبٓواْ إَِلٓ
ْ رِۡسلُوا

ُ
ُؤَلٓءِ لََضٓلُوَن  ٢ َوَمآ أ ۡوُهۡم قَالُٓواْ إَِن َهٓ

َ
ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهَن  ١ َِذا َرأ

َ
 أ

َرآئِِك
َ
 َعلَۡيِهۡم َحٰفِِظَن  ٣ فَٱۡلَوَۡم ٱَلِيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱۡلُكَفارِ يَۡضَحُكوَن  ٤ َعَ ٱۡل

يَنُظُروَن  ٥ َهۡل ثُوَِّب ٱۡلُكَفاُر َما َكنُواْ َيۡفَعلُوَن  ٦
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pe-nyayang.

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 
menimbang)!

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dicukupkan,

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), 
mereka mengurangi.

4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan,

5. pada suatu hari yang besar,

6. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan 
seluruh alam.

7. Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang 
durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin.

8. Dan tahukah engkau apakah Sijjin itu?
9. (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).
10. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!
11. (yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
12. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan) kecuali 

setiap orang yang melampaui batas dan berdosa,
13. yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, 

“Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.”
14. Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah 

menutupi hati mereka.

15. Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar 
terhalang dari (melihat) Tuhannya.

16. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

17. Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah (adzab) yang 
dahulu kamu dustakan.”

18. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang 
berbakti benar-benar tersimpan dalam ‘iliyyin.



55Metode Memahami Al-Quran Al-Karim

19. Dan tahukah engkau apakah ‘iliyyin itu?
20. (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal),
21. yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada 

Allah).

22. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada 
dalam (surga yang penuh) kenikmatan,

23. mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
24. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup 

yang penuh kenikmatan.

25. Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) 
yang (tempatnya) masih dilak (disegel),

26. laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang 
berlomba-lomba.

27. Dan campurannya dari tasnim,

28. (yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada 
Allah).

29. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang 
dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.

30. Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di 
hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,

31. dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan 

gembira ria.

32. Dan apabila mereka melihat (orang-orang Mukmin), mereka 
mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang 
sesat,”

33. padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus 
sebagai penjaga (orang-orang Mukmin).

34. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan 
orang-orang kair,

35. mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
36. Apakah orang-orang kair itu diberi balasan (hukuman) terhadap 

apa yang telah mereka perbuat?
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A. Tafhim

ْ ٱۡكَتالُوا إَِذا ٱَلِيَن ّلِۡلُمَطّفِفَِن١ َوۡيٞل
mereka 

menerima 

takaran

apabila orang-orang 

yang

bagi orang-

orang yang 

curang

Kecelaka-an

َكلُوُهۡم َِذا يَۡسَتۡوفُوَن٢ ٱنَاِس َعَ
mereka 

menakar

dan apabila mereka minta 

dipenuhi

manusia (orang 

lain)

atas

َيُظُن َل
َ
أ وَن٣ ُيِۡسُ َوَزنُوُهۡم و

َ
أ

mereka 

menyang-ka

tidakkah Mengura-ngi mereka 

menimbang

atau

َعِظيٖم٥ ِلَۡوٍم َمۡبُعوثُوَن٤ َنُهم
َ
أ ْوَلٓئَِك

ُ
أ

yang besar pada hari orang-

orang yang 

dibangkitkan

bahwa 

sesungguh-nya 

mereka

mereka itu

ٱۡلَعٰلَِمَن٦ لَِرّبِ ٱنَاُس َيُقوُم يَۡوَم
Semesta- alam kapada Tuhan/

Pemelihara

manusia wahai kaumku hari

لَِف ٱۡلُفَجارِ كَِتَٰب إَِن ٓ َكَ
dalam orang-orang 

durhaka

catatan sesungguhnya sekali-kali 

jangan begitu

ِسّجِٞن٨ َما ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َوَما ٖن  ٧ ِسّجِ

sijjin apa kamu tahu dan apakah sijjin

ّلِۡلُمَكّذِبَِن٠ يَۡوَمئِٖذ َوۡيٞل َمۡرقُوم٩ٞ كَِتٰٞب
bagi orang-

orang yang 

mendustakan

pada hari itu dan 

kecelakaan

tertulis kitab/catatan

َوَما ٱّدِيِن ١ بَِيۡوِم بُوَن يَُكّذِ ٱَلِيَن
dan tidak pembalasan dengan hari (mereka) 

mendustakan

orang-orang 

yang
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ُمۡعَتٍد ُكُ إَِل بِهِۦٓ ُب يَُكّذِ
orang yang 

melampui 

batas

setiap kecuali dengannya mendustakan

َءاَيُٰتَنا َعلَۡيهِ ُتۡتَلٰ إَِذا ثِيٍم٢
َ
أ

ayat-ayat 

Kami

atasnya/

kepadanya

dibacakan apabila orang yang 

berbuat dosa

بَلۡۜ ۖ َكَ َولَِن٣
َ
ٱۡل َسِٰطُي

َ
أ قَاَل

bahkan sekali-kali 

jangan/tidak

orang-orang 

dahulu

dongen-dongen ia berkata

ْ َكنُوا َما قُلُوبِِهم ٰ َعَ َراَن
adalah mereka apa hati mereka atas menutup

َرّبِِهۡم َعن إَِنُهۡم ٓ َكَ يَۡكِسُبوَن ٤
Tuhan mereka dari sesungguhnya sekali-kali 

jangan/tidak

mereka 

usahakan

ْ لََصالُوا إَِنُهۡم ُثَم لََمۡحُجوُبوَن٥ يَۡوَمئِٖذ
benar-benar 

mereka masuk

sesungguhnya 

mereka

kemudian benar-benar 

tertutup

pada hari itu

ٱَلِي َهَٰذا ُيَقاُل ُثَم ٱۡلَِحيِم٦
yang (azab) ini dikatakan kemudian neraka

إَِن ٓ َكَ بُوَن٧ تَُكّذِ بِهِۦ ُكنُتم
sesungguhnya sekali-kali 

jangan/tidak

kamu 

mendustakan

dengannya/

padanya

kalian adalah

ٓ َوَما ِعّلِّيَِن٨ لَِف بَۡرارِ
َ
ٱۡل كَِتَٰب

dan apakah illiyyin benar-benar 

dalam

orang-orang 

yang baik

kitab/catatan

َمۡرقُوم٠ٞ كَِتٰٞب ِعّلُِيوَن٩ َما ۡدَرىَٰك
َ
أ

tertulis catatan/kitab illiyyin apa kamu tahu
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لَِف بَۡراَر
َ
ٱۡل إَِن ٱلُۡمَقَرُبوَن١ يَۡشَهُدهُ

benar-benar 

dalam

orang-orang 

yang baik

sesungguhnya (mailaikat) 

yang 

didekatkan

menyaksikan-

nya

َتۡعرُِف يَنُظُروَن٣ َرآئِِك
َ
ٱۡل َعَ نَعِيٍم٢

kamu 

mengenal/

melihat

mereka melihat/

memandang

dipan atas kenikmatan/

kesenangan

يُۡسَقۡوَن ٱنَعِيِم٤ ةَ نَۡضَ وُُجوهِِهۡم ِف
mereka diberi 

minuman

kesenangan/

kenikmatan

bersinar/

bercahaya

wajah mereka dalam

ِمۡسٞكۚ ِخَتُٰمُهۥ َمُۡتوٍم٥ رَِحيٖق ِمن
kasturi capnya/laknya dicap/dilak minuman yang 

terpilih

dari

َوِمَزاُجُهۥ ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن٦ فَۡلَيتََنافَِس َذٰلَِك َوِف
dan 

campurannya

orang-orang 

yang berlomba

maka 

hendaklah 

berlomba-

lomba

itu adalah dan untuk

بَِها يَۡشَُب َعۡيٗنا تَۡسنِيٍم٧ ِمن
dengannya/

padanya

meminum mata air tasnim dari

ْ َكنُوا ْ ۡجَرُموا
َ
أ ٱَلِيَن إَِن ٱلُۡمَقَرُبوَن٨

adalah mereka (mereka) 

berdosa

orang-orang 

yang

sesungguhnya orang-

orang yang 

didekatkan

َِذا يَۡضَحُكوَن٩ ْ َءاَمُنوا ٱَلِيَن ِمَن
dan apabila menertawakan beriman orang-orang 

yang

dari

ْ ٱنَقلَُبٓوا َِذا بِِهۡم  َيَتَغاَمُزوَن٠ ْ َمُروا
(orang-orang 

berdosa) 

kembali

dan apabila mereka saling 

mengedipkan 

mata

pada mereka (orang-orang 

beriman) lewat
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َِذا فَِكِهَن١ ْ ٱنَقلَُبوا ۡهلِِهُم
َ
أ إَِلٓ

dan apabila riang gembira mereka 

kembali

keluarganya/

kaumnya

kepada

ُؤَلٓءِ  لََضٓلُوَن٢ َهٓ إَِن ْ قَالُٓوا ۡوُهۡم
َ
َرأ

orang-orang 

sesat

mereka itu 

(orang-orang 

beriman)

sesungguhnya mereka berkata mereka melihat

فَٱۡلَۡوَم َحٰفِِظَن٣ َعلَۡيِهۡم ْ رِۡسلُوا
ُ
أ ٓ َوَما

maka pada 

hari

penjaga-penjaga atasnya dikirim dan tidak

ٱۡلُكَفارِ يَۡضَحُكوَن٤ ِمَن ْ َءاَمُنوا ٱَلِيَن
menertawakan 

mereka

orang-orang 

kair
dari beriman orang-orang 

yang

ثُوَِّب َهۡل يَنُظُروَن٥ َرآئِِك
َ
ٱۡل َعَ

diberi 

ganjaran/

balasan

apakah mereka 

memandang/

melihat

dipan atas

َيۡفَعلُوَن٦ ْ َكنُوا َما ٱۡلُكَفاُر
mereka 

kerjakan

adalah 

mereka

apa orang-orang 

kair

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah Al Mutafiin karena dimulai 
dengan irman Allah Subhanahu Wata’ala{طُمۡلِّل ٞلۡيَو

َ
  {َنيِفِّف

mereka adalah orang-orang yang curang dalam takaran dan 

timbangan, baik itu dengan menambah jika minta ditakar atau 

ditimbang oleh orang lain. 

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 36 ayat.
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3. Tartib (Urutan Surah)

Surah ini merupakan surah ke delapan puluh tiga (83) di dalam 

Al-Qur’an

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah menurut pendapat 

ibnu masud.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Ancaman bagi orang-orang yang curang (1-6).

b. Catatan kejelekan dan dan kisah orang-orang durjana. 

(7-17)

c. Catatan kebaikan dan kisah orang-orang baik (18-28)

d. Buruknya interaksi orang-orang kair  kepada kaum 
mukminin didunia dan balasan setimpal atas meeka di 

akhirat (29-36)

6. Asbab an-Nuzul

Asbab an-Nuzul Ayat pertama: Nasa’i dan Ibnu Majah 

meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas dia 

berkata, “Ketika Nabi ملسو هيلع هللا ىلص datang ke Madinah, penduduk 

Madinah termasuk orang yang sangat curang dalam menakar 

kemudian Allah menurunkan ayat “Kecelakaan besarlah bagi 

orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!” 

(al-mutafiin: 1). Setelah turun ayat ini mereka jujur dalam 

menakar.” As-Sudi berkata “Di Madinah ada seseorang yang 

dipanggil dengan sebutan Abu Juhainah  yang mempunyai dua 

takaran  dia menakar secara sempurna ketika mengambil dan 

mengurangi ketika memberi. Lantas turunlah ayat ini.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Allah Subhanahu Wata’ala mengancam dengan ancaman 

yang keras berupa azab yang pedih kepada orang orang 

yang berbuat curang dalam menakar atau menimbang. Kata 
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tathif berarti mengambil sedikit dari takaran atau tibangan 

sedangkan muthaffhif  berarti orang yang mengurangi hak 

seseorang dalam takaran atau timbangan. Nasa’i dan Ibnu 

Majah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas 

dia berkata, “Ketika Nabi ملسو هيلع هللا ىلص data ng kemadinah, penduduk 

madinah termasuk orang yang sangat curang dalam menakar 

kemudian Allah menurunkan ayat “Kecelakaan besarlah bagi 

orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!” 

(al-mutafiin: 1). Setelah turun ayat ini mereka jujur dalam 

menakar.” As-Sudi berkata “Di Madinah ada seseorang yang 

dipanggil dengan sebutan Abu Juhainah  yang mempunyai dua 

takaran  dia menakar secara sempurna ketika mengambil dan 

mengurangi ketika memberi. Lantas turunlah ayat ini.

2. Ayat 4-6

Tidakkah terlintas dihati orang-orang yang curang tersbut 

bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali kelak dan 

dimintai pertanggungjawabannya mengenai apa yang telah 

perbuat? Hari yang sangat mencekam dan menakutkan dimana 

seluruh manusia berdiri tanpa pakaian dan tanpa alas kaki 

dalam kondisi yang sangat sulit untuk menunggu perkara 

Tuhan semesta alam, balasan dan perhitungannya. Barang 

siapa yang merugi dihari itu akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Ini merupakan dalil akan besarnya dosa orang-orang yang 

curang dan pedihnya siksa mereka, karena kecurangan itu 

adalah pengkhianatan terhadap amanah dan memakan hak 

orang lain.

Syaikh Abu Qasim al-Qusyairi –Rahimahullah- berkata, 

“Kata muthafif (curang) mencakup kecurangan timbangan 

dan takaran, menempatkan cacat dan menyembunyikannya 

serta meminta keadilan dan tidak berbuat adil. Orang yang 

tidak ridha kepada saudaranya seiman terhadap sesuatu yang 

dia ridhai untuk diriya sendiri, dia tidak adil. Dan orang yang 

melihat aib orang lain dan tidak melihat aibnya sendiri, maka 

iya termasuk golongan ini. Barang siapa yang meminta hak 
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dirinya kepada orang lain dan tidak memberikan hak mereka, 

sebagai mana ia minta untuk diriya sendiri, dia juga termasuk 

golongan ini. 

3. Ayat 7

Berhentilah kalian dari kelalaian kalian akan hari kebangkitan 

dan hari perhitungan. Sehungguhnya orang-orang durjana 

diantaranya adalah orang-orang yang curang, perbutan-

perbuatan mereka tertulis dibuku catatan keburukan dan daftar 

para penghuni neraka, yaitu sijjin, atau berada dalam tahanan 

dan tempat yang sempit sekali. Kata  sijjin berarti tahanan 

dan sempit.

4. Ayat 8-9

Apa yang kamu dan kaummu ketahui tentang sijjin? Makna 

zahir dari kata ini adalah buku yang bertuliskan dengan tulisan 

yang sangat jelas teentang perbuatan-perbuatan dari setan 

orang orang kair dan fasiq, Ialah catatan yang super mega 
yang didalamnya terdapat satu lembar bagi setiap orang-orang 

yang durjana.

5. Ayat 10-11

Pada hari kiamat siksaan pedih akan diberikan pada orang-orang 

yang mendustakan hari kebangkitan dan mendustakan hari 

pembalasan serta risalah yang dibawa oleh para rasul. Mereka 

tidak meyakini adanya balasan atas perbuatan. Ancaman ini 

bertujuan untuk mencela bukan untuk menjelaskan. Karena 

setiap pendusta akan mendapatkan ancaman, baik dia 

mendustakan hari kebangkitan atau ayat-ayat Allah yang lain. 

6. Ayat 12-13

Tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan kecuali 

orang yang mempunyai tiga sifat ini. Pertama, dia adalah orang 

durjana (jahat) dan melanggar manhaj kebenaran. Kedua, dia 

adalah pendosa, yaitu orang yang suka menerjang hal-hal yang 

haram dan berlebihan dalam perkara yang mubah. Ketiga, dia 
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adalah orang yang apa bila dibacacan Al-Qur’an kepadanya  

dia mengatakan “itu adalah dongeng orang-orang terdahulu 

atau dongeng-dongeng, atau kebohongan-kebohongan yang 

dibawa oleh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari 

orang-orang dulu, mereka mengira bahwa Al-Qur’an bukanlah 

wahyu dari Allah Subhanahu Wata’ala.

7. Ayat 14

Dalam ayat ini, Allah membantah tuduhan orang-orang kair 
Mekah yang mengatakan bahwa Al-Qur’an itu dongengan orang 

dahulu. Sama sekali bukan demikian. Sebenarnya apa yang 

selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kebiasaan 

mereka berbuat dosa telah menyebabkan hati mereka jadi 

keras, gelap, dan tertutup laksana logam yang berkarat. Oleh 

karena itu, mereka tidak dapat membedakan antara dusta yang 

kelam dengan kebenaran yang terang benderang. Hati yang 

demikian hanya bisa dibersihkan dengan tobat yang sempurna.

8. Ayat 15-16

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kair yang tidak 
mau mengakui Al-Qur’an sebagai wahyu Allah terhalang 

dari rahmat-Nya di dunia dan akhirat. Mereka terhalang dari 

nikmat terbesar bagi seorang hamba, yaitu memandang dan 

melihat Allah di akhirat. Imam Syai’i mengatakan ayat ini 
bisa dijadikan dalil bahwa orang-orang Mukmin tidak akan 

terhalangi dari memandang Allah di akhirat, sebagaimana 

irman-Nya:
Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri, 

memandang Tuhannya. (al-Qiyamah/75: 22-23)

Setelah dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak dapat 

mencapai cita-cita yang diangan-angankannya pada hari 

pembalasan, orang-orang kair itu benar-benar masuk neraka 
Jahim yang sangat panas.
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9. Ayat 17

Kemudian dikatakan kepada mereka ucapan yang mengandung 

cercaan sehingga penderitaan mereka itu berlipat ganda. Di 

samping penderitaan isik, mereka juga menderita secara psikis 
(kejiwaan). Inilah azab yang selalu mereka dustakan ketika 

di dunia. Inilah balasan terhadap sikap mereka mendustakan 

berita-berita rasul yang benar, seperti anggapan mereka bahwa 

manusia tidak akan dibangkitkan kembali, Al-Qur’an itu 

dongengan orang-orang dahulu, Muhammad saw itu hanya 

seorang tukang sihir atau pendusta, dan berbagai macam 

tuduhan lainnya.

Di akhirat nanti, akan menjadi jelas bagaimana fakta 

kebenaran yang sesungguhnya yang dapat disaksikan oleh 

pancaindra mereka. Alangkah sedihnya dirasakan oleh 

seorang yang sedang menderita azab bila diberi kecaman yang 

sangat menusuk hatinya, padahal ia sempat menempuh jalan 

keselamatannya jika ia benar-benar beriman dan bertakwa.

10. Ayat 18

Dalam ayat ini, Allah membantah tuduhan orang-orang durhaka 

yang mengingkari hari kebangkitan dan kebenaran Al-Qur’an. 

Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya kitab orang-orang 

yang berbakti disimpan dalam suatu tempat yang tinggi yang 

diberi nama ‘Illiyyun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat 

muqarrabin (yang dekat dengan Allah).

11. Ayat 19-21

Untuk memperlihatkan keagungan ‘Illiyyun itu, Allah 

mengemukakan pertanyaan, “Tahukah kamu apakah ‘Illiyyun 

itu?” Allah lalu menjelaskannya langsung, “Yaitu kitab yang 

tertulis dan disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan 

kepada Allah.” Didalam kitab tersebut tertulis nama-nama 

kaum mu’minin dan perbuatan mereka. Catatan itu merupakan 

catatan agung yang dijaga oleh para malaikat sebagai mana 

Lauh Mahfudz dijaga. Atau para malaikat itu akan bersaksi 
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dengan apa yang tertulis didalamnya kelak pada hari kiamat. 

12. Ayat 22-23  

Sesungguhnya orang-orang yang taat pasti akan bersenang-

senang dengan kenikmatan yang agung kelak pada hari 

kiamat disurga yag kekal, mereka bertelekan di atas kasur 

yang bertutupkan kelembu, mereka akan melihat segala 

kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk mereka di surga. 

Mereka juga akan melihat karunia Allah kepada mereka yang 

berupa materi dan non materi. Karunia berupa materi adalah 

berbagai macam makanan dan minuman yang lezat, bidadari, 

kendaraan yang mewah dan tempat tinggal yang megah. 

Sementara itu, karunia yang non materi adalah melihat Allah 

dan mendapati keridhaan-Nya serta mereka akan merasakan 

rasa aman, tentram dan bahagia selamanya. 

13.  Ayat 24

Jika kamu melihat mereka, kamu akan melihat tanda 

kenikmatan, kemewahan, kemewahan, kebahagiaan, dan 

keceriaan diwajah mereka yang berseri-seri dengan penuh 

cahaya yang bagus dan mengilat. Karena Allah Subhanahu 

Wata’ala menambah keelokan mereka yang tidak mampu 

disifati oleh siapapun. 

14. Ayat 25-26

Mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak dirusak 

oleh apapun. Wadah khamar tersebut telah ditutup dengan 

tutup yang baunya seharum misk dan tidak dibuka melainkan 

oleh rang-orang baik. Itu merupakan motivasi agar manusia 

berlomba-lomba untuk taat dimata Allah  

15. Ayat 27-28

Campuran khamar tersebut berasal dari sumber air yang 

mengalir dari atas dan merupakan minuman surga yang paling 

mulia. Itu adalah minuman yang diminum oleh orang orang 

yang baik dan dekat dengan Allah. 
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16. Ayat 29-36

Ayat 29. (Sesungguhnya orang-orang yang berdosa) seperti 

Abu Jahal dan lain-lainnya (adalah mereka terhadap orang-

orang yang beriman) seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin 

Rabbah dan lain-lainnya (mereka selalu menertawakannya) 

dan memperolok-olokkannya.

Ayat 30. (Dan apabila mereka berlalu) yakni orang-orang 

yang beriman itu (di hadapan orang-orang yang berdosa, maka 

orang-orang yang berdosa itu saling mengedipkan matanya) 

di antara sesama mereka mengisyaratkan dengan kedipan dan 

picingan alis mereka kepada orang-orang mukmin yang lewat 

di hadapan mereka. Isyarat ini untuk memperolok-olokkan 

mereka yang lewat itu.

Ayat 31. (Dan apabila orang-orang yang berdosa 

itu kembali) pulang (kepada kaumnya, mereka kembali 

dengan gembira) menurut suatu qiraat dibaca Faakihiina 

bukan Fakihiina; artinya mereka merasa puas karena telah 

memperolok-olokkan kaum mukmin.

Ayat 32. (Dan apabila mereka melihatnya) yakni 

melihat orang-orang yang beriman (mereka mengatakan, 

“Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang 

sesat”) karena mereka telah beriman kepada Muhammad.

Ayat 33.  Allah swt. berirman (padahal orang-orang yang 
berdosa itu tidak dikirim) maksudnya orang-orang kair itu 
tidak disuruh (kepada orang-orang yang beriman) atau kaum 

mukmin (sebagai penjaga) bagi mereka, atau sebagai pengawas 

amalan amalan mereka sehingga bersaksi akan sesat atau 

tidaknya mereka.

Ayat 34.  (Maka pada hari ini) yakni hari kiamat (orang-

orang yang beriman menertawakan orang-orang kair.)
Ayat 35.  (Mereka duduk di atas dipan-dipan) di surga 

(sambil memandang) dari tempat tinggal mereka kepada 

orang-orang kair yang sedang diazab; maka orang-orang 
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yang beriman itu menertawakan mereka sebagaimana mereka 

menertawakannya ketika mereka berada di dunia.

Ayat 36.  (Apakah telah diberi ganjaran) atau telah diberi 

pembalasan (orang-orang kair itu sesuai dengan apa yang 
dahulu mereka kerjakan?) jawabnya, “Ya”, atau, “Tentu saja.”

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Sesungguhnya lembaran-lembaran perbuatan orang-orang 

baik tercatat dalam catatan besar yaitu kitab yang tertulis 

dengan tulisan yang sangat jelas. Ciri khas dari kitab itu yakni 

perbuatan orang-orang baik disaksikan oleh para malaikat 

dari semua langit. Adapun kitab dari orang orang durjana 

diletakkan dineraka paling bawah dan tempat paling sempit 

demi menghinakan dan merendahkan orang-orang durjana. 

2. Sifat dari surga yang penuh kenikmatan, tempat bagi orang 

orang yang beriman iyalah: Pertama,  mereka akan melihat 

dari atas kasur yang tertutupi kelambu (tirai) segala nikmat 

yang dikaruniakan kepada mereka. Kedua, Diwajah mereka 

tergambar kenikmatan. Ketiga, mereka akan diberi minum dari 

khamar murni yang tidak memabukkan.

3. Orang-orang kair akan senantiasa memusuhi, dengki. Mereka 
berbeda dengan kaum mu’minin, sebagaimana tidak akan 

pernah bertemu antara keimanan dan kekufuran, agama yang 

benar dengan kesesatan, erta akhlaq yang mulia dengan akhlaq 

yang hina. 

4. Orang kair akan memperoleh balasan setimpal diakhirat, 

sebagaimana apa yang telah mereka perbuat dan mereka 

katakana. Mereka akan ditertawakan oleh orang-orang 

mukmin dengan siksaan dan kesusahan yang mereka dapatkan, 

sebagaimana dulu mereka menertawakan orang-orang mukmin 

sewaktu didunia.
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سورةاإنشقاق
(Surah al-Inshiqaq)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيِم

ۡلَقۡت
َ
ُۡض ُمَدۡت  ٣  َوأ

َ
َذا ٱۡل ذِنَۡت لَِرّبَِها وَُحَقۡت  ٢ ِ 

َ
 إَِذا ٱلَسَمآُء ٱنَشَقۡت  ١  َوأ

نَسُٰن إِنََك َكدٌِح إَِلٰ ُيَها ٱۡلِ
َ
أ ذِنَۡت لَِرّبَِها وَُحَقۡت  ٥  َيٓ

َ
 َما فِيَها َوَتََلۡت  ٤  َوأ

وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ  ٧  فََسۡوَف ُيَاَسُب
ُ
َما َمۡن أ

َ
 َرّبَِك َكۡدٗحا َفُمَلٰقِيهِ  ٦  فَأ

وِتَ كَِتَٰبُهۥ َوَرآَء
ُ
َما َمۡن أ

َ
وٗرا  ٩  َوأ ۡهلِهِۦ َمۡسُ

َ
 ِحَساٗبا يَِسٗيا  ٨  َوَينَقلُِب إَِلٓ أ

ۡهلِهِۦ
َ
 َظۡهرِهِۦ  ٠  فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا  ١  َوَيۡصَلٰ َسعًِيا  ٢  إِنَُهۥ َكَن ِفٓ أ

ۚ إَِن َرَبُهۥ َكَن بِهِۦ بَِصٗيا  ٥  فََلٓ ن َلن َيُوَر  ٤  بََلٓ
َ
وًرا  ٣  إِنَُهۥ َظَن أ  َمۡسُ

َكُبَ َطَبًقا ۡقِسُم بِٱلَشَفِق  ٦  َوٱَلِۡل َوَما وََسَق  ٧  َوٱۡلَقَمرِ إَِذا ٱتََسَق  ٨  لََتۡ
ُ
 أ

۩ َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱۡلُقۡرَءاُن َلۤ    َعن َطَبٖق  ٩  َفَما لَُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن  ٠ ِ 
ُۡهم ۡعلَُم بَِما يُوُعوَن  ٣  فَبَّشِ

َ
بُوَن  ٢  َوٱَلُ أ  ١  بَِل ٱَلِيَن َكَفُرواْ يَُكّذِ

ۡجٌر َغۡيُ َمۡمُنوۢن  ٥
َ
ِلٍم  ٤  إَِل ٱَلِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلَصٰلَِحِٰت لَُهۡم أ

َ
بَِعَذاٍب أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Apabila langit terbelah,

2. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,
3. dan apabila bumi diratakan,

4. dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
5. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
6. Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 

Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.
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7. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah 
kanannya,

8. maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

9. dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama 
beriman) dengan gembira.

10. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah 
belakang,

11. maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”
12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
13. Sungguh, dia dahulu (di dunia) ber-gembira di kalangan 

keluarganya (yang sama-sama kair).
14. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada 

Tuhannya).
15. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya
16. Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,
17. demi malam dan apa yang diselubunginya,

18. demi bulan apabila jadi purnama,
19. sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
20. Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
21. Dan apabila Al-Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka tidak 

(mau) bersujud,
22. bahkan orang-orang kair itu mendustakan(nya).
23. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam 

hati mereka).

24. Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) adzab yang pedih,
25. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
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A. Tafhim

لَِرّبَِها ذِنَۡت
َ
َوأ ٱنَشَقۡت١ ٱلَسَمآُء إَِذا

kepada 

Tuhannya

dan ia patuh terbelah langit apabila

ۡلَقۡت
َ
َوأ ُمَدۡت٣ ُۡض

َ
ٱۡل َِذا وَُحَقۡت٢

dan ia 

melempar-

kan

Dipanjang-

kan/diratakan

bumi dan apabila dan ia 

semestinya

لَِرّبَِها ذِنَۡت
َ
َوأ َوَتََلۡت٤ فِيَها َما

kepada 

Tuhannya

dan ia patuh dan ia menjadi 

sunyi/kosong

di dalamnya apa

َكدٌِح إِنََك نَسُٰن ٱۡلِ ُيَها
َ
أ َيٓ وَُحَقۡت٥

bekerja 

keras

Sesungguh-

nya kamu

manusia wahai dan ia 

semestinya

َما
َ
فَأ َفُمَلٰقِيه٦ِ َكۡدٗحا َرّبَِك إَِلٰ

maka 

adapun

maka 

menemui-nya

sungguh-

sungguh kerja 

keras

Tuhanmu kepada

فََسۡوَف بَِيِمينِهِۦ٧ كَِتَٰبُهۥ وِتَ
ُ
أ َمۡن

maka nanti sebelah 

kanannya

kitabnya/

catatannya

diberikan siapa

إَِلٓ َوَينَقلُِب يَِسٗيا٨ ِحَساٗبا ُيَاَسُب
kepada dan dia akan 

dikembali-kan

mudah perhitungan/

pemeriksaan

dia dihisap/

diperiksa

وِتَ
ُ
أ َمۡن َما

َ
َوأ وٗرا٩ َمۡسُ ۡهلِهِۦ

َ
أ

diberikan siapa/orang dan adapun dengan gembira keluarganya

ْ يَۡدُعوا فََسۡوَف َظۡهرِهِۦ٠ َوَرآَء كَِتَٰبُهۥ
mereka 

berseru/ber-

teriak

maka nanti Punggungnya belakang kitabnya
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َكَن إِنَُهۥ َسعًِيا٢ َوَيۡصَلٰ ُثُبوٗرا١
adalah Sesungguh-

nya Dia

api yang 

menyala-nyala

dan dia akan 

masuk

kebinasaan/

kecelakaan

َظَن إِنَُهۥ وًرا٣ َمۡسُ ۡهلِهِۦ
َ
أ ِفٓ

dia 

menyangka

Sesungguh-

nya

bergembira keluarganya dalam

إَِن ۚ بََلٓ َيُوَر٤ َلن ن
َ
أ

Sesungguh-

nya

yang benar dia akan 

kembali

tidak bahwa

فََلٓ بَِصٗيا٥ بِهِۦ َكَن َرَبُهۥ
maka melihat kepadanya adalah Tuhannya

وََسَق٧ َوَما َوٱَلِۡل بِٱلَشَفِق٦ ۡقِسُم
ُ
أ

Menyelu-

bungi

dan apa dan malam dengan cahaya 

merah di waktu 

senja

aku bersumpah

َطَبًقا َكُبَ لََتۡ ٱتََسَق٨ إَِذا َوٱۡلَقَمرِ
setingkat sesungguhnya 

kamu akan 

naik/melalui

sempurna terang apabila dan bulan

َل لَُهۡم َفَما َطَبٖق٩ َعن
tidak bagi mereka maka mengapa setingkat dari/demi

ٱۡلُقۡرَءاُن َعلَۡيِهُم قُرَِئ َِذا يُۡؤِمُنوَن٠
Al Qur’an atas mereka dibacakan dan apabila mereka 

beriman

ْ َكَفُروا ٱَلِيَن بَِل ١ ۩ۤ َل
kair/ingkar orang-orang 

yang

tetapi/bah-kan sujud tidak

يُوُعوَن٣ بَِما ۡعلَُم
َ
أ َوٱَلُ بُوَن٢ يَُكّذِ

mereka 

kumpulkan/

simpan

terhadap apa lebih 

mengetahui

dan Allah mereka 

mendusta-kan
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ِلٍم٤
َ
أ بَِعَذاٍب ُۡهم فَبَّشِ

pedih dengan azab maka beri 

kabar gembira 

mereka

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Insyiqaaq, berdasarkan irman 
Allah Subhanahu Wata’ala ٱنَشَقت ُء  ٱلَسَمٓ  Apabila langi“ إَِذا 

terbelah.” Berarti terbelah dan pecah berkeping-keping sebagai 

pertanda dihancurkannya alam semesta dan peringatan akan 

prahara besar hari kiamat.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 25 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

Surah ini merupakan surah ke delapan puluh empat (84) 

didalam Al-Qur’an

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Prahara hari kiamat dan terbaginya manusia menjadi tiga 

golongan

b. Pengukuhan kepastian akan terjadinya hari kiamat dan 

prahara yang terjadi setelahnya 

6. Keutamaan Surah

Muslim dan An-Nasa’i meriwayatkan bahwa suatu ketika 

Abu Hurairah membaca ﴾ٱنَشَقت ُء  ٱلَسَمٓ  Apabila langit“ ﴿إَِذا 

terbelah,” kepada mereka, lalu beliau bersujud, setelah selesai 

beliau memberitahukan bahwa Rasulullah  Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam melakukan sujud (tilawah) pada pada surah ini.
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Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah 

meriwayatkan dari Abu Rafi’, Iya berkata, “Aku pernah 

melaksanakan shalat isya bersama Abu Hurairah. Iya membaca

ٱنَشَقت﴾ ُء  ٱلَسَمٓ  Kemudian bersujud. Lalu aku menanyakan ﴿إَِذا 
hal itu, dan iya menjawab, “Aku pernah melakukannya di 
belakang Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam , dan aku 
tetap melakukannya sampai bertemu Allah.”

C. Tafsir 

1. Ayat 1-2

Apabila langit terbelah dan berkeping-keping menjadi tanda 

hancurnya alam semesta. Terbelahya langit ini merupakan 

tanda-tanda telah datangnya hari kiamat. Langit mematuhi 

dan tunduk kepada perintah Tuhannya dan tidak ada yang bisa 

dilakukan langit itu selain menanti, tunduk dan mendengar 

perintah-Nya. Karena Dialah Rabb yang Maha Agung, 

sang Maha Perkasa yang tidak mungkin dapat dicegah dan 

dikalahkan. Dia maha menundukkan segala sesuatu. Segala 

sesuatu tunduk dan patuh kepada-Nya.

2. Ayat 3-4

Apabila bumi telah dibentangkan, diratakan dan diluaskan 

dengan hilangnya gunung-gunung dan lembah-lembahnya. 

Allah Subhanahu Wata’ala meleburkannya hingga menjadi 

lembah yang datar. Kemudian bumi mengeluarkan isi-isinya 

berupa orang-orang yang yang telah meninggal dunia serta 

barang-barang tambang yang ada di dalam perutnya. Bumi 

melempar semua itu kepermukaanya sehingga ia benar-benar 

kosong dari semua itu, lalu ia berlepas diri kepada Allah dari 

semua manusia yang ada padanya begitu pula dari seluruh 

perbuatan mereka. 

3. Ayat 5

Ia mendengar dan mentaati titah Tuhan-Nya. Karena ia 

sendiri berada digenggaman kekuasaan-Nya. Jawab ﴿اَذِإ﴾ 
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dihilangkan (mahdzuf) untuk menunjukan kepada manusia 

makna ketegangan yang tiada tara. Taqdiir kalimatnya adalah 

apabila terjadi, kalian aka melihat segala amalan baik dan 

buruk yang kalian lakukan.

4. Ayat 6

Wahai sekalian manusia, yang dimaksud di sini adalah jenis 

manusia secara umum baik yang beriman maupun kafir 

sesungguhnya engkau telah berusaha dengan segala daya 

dan upayamu dan bersungguh-sungguh beramal di dalam 

kehidupan ini. Dan di akhir dari segala upayamu itu adalah 

kembali kepada Tuhanmu melalui kematian. Dan kamu pasti 

akan menemukan ganjaran amal perbuatanmu baik maupun 

buruk atau engkau pasti akan bertemu tuhanmu dengan amalmu. 

Al-Kadhu artinya adalah usaha keras dalam beramal sampai 

berbekas, sebagai mana hadist yang diriwayatkan dari Abu 

Dawud ath-Thayaalisi dari Jabir bin Abdillah bahwa ia berkata, 

Rasulullah bersabda, “Jibril berkata, “wahai Muhammad, 
hiduplah sekehendakmu, tetapi kau pasti akan mati, cintailah 

apapun yang engkau inginkan, tetapi kau pasti akan berpisah 

dengannya, beramallah sekehendakmu tetapi kau pasti akan 

menemukan balasannya.”

5. Ayat 7-9

Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya 

dengan tangan kanannya, dan mereka itu adalah orang-orang 

yang beriman. Mereka akan dihisab dengan hisab yang 

ringan, yaitu dengan memampangkan segala keburukannya, 

kemudian Allah Subhanahu Wata’ala mengampuninya tanpa 

mempertanyakannya. Itulah yang disebut dengan al-hisab al-

yasir (perhitungan yang ringan), setelah itu ia akan kembali 

kepada keluarganya dengan perasaan riang gembira berkat 

kebaikan dan kemuliyaan yang Allah anugerahkan kepadanya.

6. Ayat 10-12

Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan 
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tangan kirinya dari belakang punggung, karena tangan kirinya 

diringkus dibelakang punggungnya, sementara tangan kanannya 

dirantai dengan lehernya, ketika ia membaca kitabnya ia, ia 

berteriak, “betapa merugi dan celakanya diriku!” kemudian 

dia dilemparkan ke dalam neraka dan merasakan dahsyatnya 

panasnya. 

7. Ayat 13

Sebab pertama adzab Allah ialah karena ia di dunia hanya hidup 

bersenang-senang, tidak pernah ia memikirkan akibat dari 

perbuatannya. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya memuaskan 

syahwatnya dengan bangga dan sombong, bangga kerena tidak 

ada peringatan bahaya akhirat di dalam dirinya. Akhirnya, 

kesenangan yang sebentar itu mengakibatkan kesedihan yang 

tiada berakhir. 

8. Ayat 14-15

Sebab keterpedayaan dan ketakaburannya itu adalah karena 

ia mengira bahwa ia tidak akan dikembalikan kepada Allah 

dan tidak akan dibangikitkan untuk dihisab dan dihukum serta 

tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. 

“Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.” 
(al-Insyiqaaq: 15)

Bahkan ia akan kembali dan dikembalikan wujudnya 

sebagaimana Dia memulainya. Kemudian Dia akan membalas 

segala perbuatannya yang baik maupun yang buruk karena 

Dia maha mengetahui tentang dirinya dan perbuatannya. 

Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah 

Subhanahu Wata’ala. Dalam hal ini terdapat isyarat bahwa 

pasti ada alam kehidupan sebagai tempat pembalasan segala 

amal selain alam kehidupan tempat manusia dibebankan 

oleh perintah agama. Karena hal ini adalah konsekuensi dari 

sifat ilmu Allah yang Mahasempurna, kemahakuasaan dan 

kebijaksanaan-Nya. 
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9. Ayat 16-18

Allah Subhanahu Wata’ala bersumpah dengan syafaq, yaitu 

warna merah yang tampak setelah mata hari terbenam sampai 

datang waktu isya’, dan bersumpah dengan malam yang gelap 

gulita dan segala yang ia liputi, menutupi segala yang tersebar 

dan tampak di siang hari, serta bersumpah dengan bulan ketika 

ia telah menjadi purnama di pertengahan Bulan Qamariyah. 

Bersumpah dengan semua ini merupakan tanda pengagungan 

terhadapnya dan pengagungan terhadap kemahakuasaan 

penciptanya. 

10. Ayat 19

Adalah jawab al-qasam, yakni kalian benar-benar akan 

menemui keadaan-keadaan tertentu setelah menemui berbagai 

keadaan yang berbeda-beda tingkat kesulitannya. Sebagian 

lebih berat dan sulit dari yang lain.keadaan tersebut adalah 

kematian dan segala peristiwa dan prahara hari kiamat yang 

terjadi setelahnya. Kemudian, tempat kembali terakhir adalah 

surga atau neraka.

11. Ayat 20 

Kemudian Allah Subhanahu Wata’ala mengingkari ketidak 

percayaan orang-orang kair terhadap hari kebangkitan. Apakah 
yang mencegah kalian beriman kepada hari kebangkitan, hari 

kiamat, Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Al-

Qur’an yang ia bawa, padahal banyak hal yang tidak bisa 

mengelak dari beriman kepada semua itu, seperti dalil-dalil 

kuniyah tak terbantahkan yang menunjukkan kemahakuasaan 

Allah atas segala sesuatu, mukjizat  nyata yang membuktikan 

kebenaran Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan kebenaran 

wahyu Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya? Ini adalah 

bentuk  istifham inkaari. Pendapat lain mengatakan ta’ajjub, 

yakni heranlah kalian oleh mereka yang tidak mau beriman 

walaupun dengan ayat-ayat seperti ini. 
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12. Ayat 21

Abu Hanifah radhiallahu ‘anhu berdalil dengan ayat ini atas 

kewajiban sujud kepada Al-Qur’an mencela orang yang 

mendengarnya tetapi mereka tidak mau sujud, yakni apakah 

yang menghalangi mereka tidak mau bersujud sebagai 

pengagungan, pemuliaan dan penghormatan terhadap ayat-

ayat Al-Qur’an, padahal telah nyata mukjiat Al-Qur’an itu 

sebagai tanda bahwa ia benar-benar diturunkan dari sisi 

Allah Subhanahu Wata’ala, sementara mereka sendiri adalah 

fashaahah dan balaghah.

13. Ayat 22-23

Nyatanya sesungguhnya orang-oang kair mendustakan kitab 
yang berisi akan penetapan tauhid, hari kebangkitan, pahala 

dan siksa. Baik itu karena hasad kepada Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam, maupun takut kehilangan berbagai hal 

yang bermanfaat, jabatan, dan kepentingan atau karena 

membangkang demi bersikukuh memegang teguh ajaran 

nenek moyang mereka. Allah Maha Mengetahui kedustaan 

yang disembunyikan oleh mahluk dalam hati mereka. Juga 

mengetahui sebab-sebab pembangkangan mereka untuk tetap 

syirik dan kair dan mencampurkan amalan shaleh dengan 
yang buruk. 

14. Ayat 24

Wahai nabi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah 

Subhanahu wata’ala telah menyimpankan siksa pedih bagi 

mereka. Penggunaan kata al-bisyarah untuk memberitahu 

siksa, padahal aslinya untuk memberitahu sesuatu yang 

menggembirakan. Hal ini bertujuan untuk menghina mereka.

15. Ayat 25

Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

rasulnya serta hari kiamat dan tunduk kepada ajaran Al-Qur’an, 

beramal saleh, senantiasa menetapi amal saleh dengan seluruh 

anggota badannya, mereka akan mendapat pahala yang tidak 
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terputus-putus kelak diakhiat. Sebagaimana irman Allah 
Subhanahu wata’ala yang artinya “Sebagai karunia yang tidak 
ada putus-putusnya.” (Huud : 108)

D. al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Diantara tanda-tanda kiamat adalah: pertama, pecahnya dan 

berantakannya langit dengan kabut. Kedua, dibentangkannya 

bumi dan diluluh-lantahkannya gunung-gunung yang ada 

diatasnya, dikeluarkannya orang-orang yang telah meninggal 

dunia dan berlepasnya bumi dari mereka semua.

2. Langit dan bumi patuh dan taat pada titah Tuhannya, tidan 

ada pilihan lain bagi keduanya setelah menaati perintah-Nya.

3. Setiap manusia berusaha dan bersusah payah dalam hidupnya, 

kemudian iya pasti kembali pada hari kiamat pada tuhannya 

dan mendapat balasan amal perbuatannya. Qatadah berkata, 

“wahai anak Adam, sungguh usahamu sangatlah lemah. Maka 

barang siapa yang bisa bersusah payah dalam mantaati Allah, 

hendaklah ia melakukannya dan tidak ada kekuatan melainkan 

karena Allah.  

4. Manusia terbagi menjadi dua golongan pada hari kiamat: 

golongan pertama yaitu orang bahagia dan beriman yang 

diberi kitab catatan amal mereka dengan tangan kanannya dan 

golongan kedua yaitu orang sengsara dan kair yang menerima 
catatan amal mereka dengan tangan kiri atau dari belakang 

punggung mereka.   

5. Allah Subhanahu Wata’ala bersumpah dengan syafaq, yaitu 

mega merah di langit yang muncul pada waktu tenggelamnya 

matahari, dan sumpah Allah dengan makhluknya yang lain 

bahwa hari kebangkitan dan hari kiamat akan benar-benar 

terjadi.

6. Orang-orang kair tidak mau beriman kepada Allah, rasul-Nya, 
hari kiamat dan Al-Qur’an padahal tanda-tanda kebenaran 

sangat jelas bagi mereka. Apa yang menghalangi mereka untuk 
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tunduk dan sujud ketika Al-Qur’an dibacakan kepada mereka 

dengan berbagai mukjizatnya, padahal mereka adalah para 

punggawa sastrawan arab.

7. Allah Subhanahu Wata’ala secara terang-terangan mengancam 

orang-orang kair dengan berirman kepada Nabi-Nya  (َفَبِشُهم 
 kabarkan kepada mereka akan siksa yang amat pedih (ِبَعَذاٍب أَلِيٍم

8. Allah Subhanahu Wata’ala mengecualikan dari ancaman 

tersebut orang-orang yang membenarkan bahwa tidak ada 

tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 

serta beramal shaleh, serta menunaikan kewajiban-kewajiban 

mereka akan mendapatkan pahala yang tiada terputus. 
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 سورةالُبُرْوج 
(Surah al-Buruj)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡصَحُٰب
َ
وِج  ١ َوٱۡلَوِۡم ٱلَۡموُۡعودِ  ٢ وََشاهِٖد َوَمۡشُهوٖد  ٣ قُتَِل أ  َوٱلَسَمآءِ َذاِت ٱلُۡبُ

ٰ َما َيۡفَعلُوَن ۡخُدودِ  ٤ ٱنَارِ َذاِت ٱلَۡوقُودِ  ٥ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعودٞ  ٦ َوُهۡم َعَ
ُ
 ٱۡل

ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَلِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَِميِد  ٨
َ
 بِٱلُۡمۡؤِمنَِن ُشُهودٞ  ٧ َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إَِلٓ أ

ْ ءٖ َشِهيٌد  ٩ إَِن ٱَلِيَن َفَتُنوا ِ َشۡ
ٰ ُكّ ِۡضۚ َوٱَلُ َعَ

َ
 ٱَلِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلَسَمَٰوِٰت َوٱۡل

 ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثَم لَۡم َيُتوُبواْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهَنَم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡلَرِيِق  ٠
نَۡهُٰرۚ َذٰلَِك

َ
 إَِن ٱَلِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلَصٰلَِحِٰت لَُهۡم َجَنٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل

 ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَكبُِي  ١ إَِن َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد  ٢ إِنَُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َوُيعِيُد  ٣ وَُهَو
تَىَٰك َحِديُث

َ
 ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد  ٤ ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  ٥ َفَعاٞل لَِّما يُرِيُد  ٦ َهۡل أ

 ٱۡلُُنودِ  ٧ فِرَۡعۡوَن َوَثُموَد  ٨ بَِل ٱَلِيَن َكَفُرواْ ِف تَۡكِذيٖب  ٩ َوٱَلُ ِمن
َوَرآئِِهم ُمِيۢ  ٠ بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن َمِيٞد  ١ ِف لَۡوٖح َمُۡفوۢظ  ٢

Dengan nama Allah Yang Maha Pe-ngasih, Maha Penyayang.

1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

2. dan demi hari yang dijanjikan.
3. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.

4. Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar 
Najran di Yaman),

5. yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar,
6. ketika mereka duduk di sekitarnya,
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7. sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap 

orang-orang Mukmin.
8. Dan mereka menyiksa orang-orang Mukmin itu hanya karena 

(orang-orang Mukmin itu) beriman kepada Allah Yang 
Mahaperkasa, Maha Terpuji,

9. yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu.

10. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, 
membunuh, menyiksa) kepada orang-orang Mukmin laki-laki 
dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan 
mendapat adzab Jahannam dan mereka akan mendapat adzab 
(neraka) yang membakar.

11. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung.

12. Sungguh, adzab Tuhanmu sangat keras.
13. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan (makhluk) dan yang 

menghi-dupkannya (kembali).
14. Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih,

15. Yang memiliki ‘Arasy, lagi Mahamulia,

16. Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.

17. Sudahkah sampai kepadamu betita tentang bala tentara 
(penentang),

18. (yaitu) Fir`aun dan Samud?
19. Memang orang-orang kair (selalu) mendustakan,
20. padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak 

dapat lolos).
21. Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur’an yang mulia,
22. yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuz). 
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A. Tafhim

الَْموُْعودِ َواْلَوِْم وِج الُْبُ َذاِت َوالَسَماء
Yang 

dijanjikan

Demi hari Gugusan 

bintang

yang 

mempunyai

Demi langit

ْخُدودِ
ُ
اْل ْصَحاُب

َ
أ قُتَِل َوَمْشُهوٍد وََشاهٍِد

Para pembuat 

parit

Kaum dilaknat Dan yang 

disaksikan

Dan yang 

menyaksikan

ُهْم إِذْ الَْوقُودِ َذاِت انَارِ
mereka Ketika Kayu bakar Yang 

mempunyai

api

َما َعَ َوُهْم ُقُعوٌد َعلَيَْها
Apa yang Atas Dan mereka Mereka duduk Di atasnya

َنَقُموا َوَما ُشُهوٌد بِالُْمْؤِمنَِن َيْفَعلُوَن
Mereka 

menyiksa

Dan tidak Mereka 

menyaksikan

Terhadap 

orang-orang 

mukmin

Mereka 

lakukan

بِاَلِ يُْؤِمُنوا ن
َ
أ إَِل ِمنُْهْم

Kepada Allah Mereka 

beriman

bahwa kecuali Terhadap 

mereka

ُملُْك َلُ اَلِي اْلَِميِد الَْعزِيزِ
Kerajaan/

kekuasaan

Bagi-Nya yang Yang Maha 

Terpuji

Yang Maha 

Perkasa

ِ
ُكّ َعَ َواَلُ رِْض

َ
َواْل الَسَماَواِت

Setiap Atas Dan Allah Dan Bumi Semesta langit

َفَتُنوا اَلِيَن إَِن َشِهيٌد ٍء َشْ
Mereka 

menyakiti

Orang-orang 

yang

sungguh Maha 

Menyaksikan

Sesuatu



83Metode Memahami Al-Quran Al-Karim

َيُتوُبوا لَْم ُثَم َوالُْمْؤِمَناِت الُْمْؤِمنَِن
Mereka 

bertaubat

Tidak kemudian Dan 

perempuan-

perempuan 

yang beriman

Laki-laki yang 

beriman

َعَذاُب َولَُهْم َجَهَنَم َعَذاُب فَلَُهْم
siksa Dan bagi 

mereka

Neraka 

jahannam

siksa Maka bagi 

mereka

وََعِملُوا آَمُنوا اَلِيَن إَِن اْلَرِيِق
Dan mereka 

mengerjakan

Mereka 

beriman

Orang-oarng 

yang

sungguh Yang 

membakar

ِمن َتْرِي َجَناٌت لَُهْم الَصاِلَاِت
dari Mengalir surga Bagi mereka Kebajikan-

kebajikan

الَْكبُِي الَْفْوُز َذلَِك نَْهاُر
َ
اْل َتْتَِها

Yang besar Kemenangan demikianlah Sungai-sungai bawahnya

إِنَُه لََشِديٌد َرّبَِك َبْطَش إَِن
Sungguh Dia Benar-benar 

sangat keras

Tuhan kamu Hukuman / 

siksa

Sungguh

الَْغُفوُر َوُهَو َوُيعِيُد ُيبِْدُئ ُهَو
Maha 

pengampun

Dan Dia Dan 

mengembalikan

Yang mulai 

menciptakan

Dia

َفَعاٌل  الَْمِجيُد الَْعرِْش ُذو الَْوُدوُد
berbuat Maha Mulia ‘Arsy / 

singgasana

(yang) 

memiliki

Maha 

Pengasih

َحِديُث تَاَك
َ
أ َهْل يُرِيُد لَِّما

berita Telah datang 

kepadamu 

(Muhammad)

apakah Dia kehendaki Terhadap apa 

yang
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بَِل اَلِيَن َوَثُموَد فِرَْعْوَن اْلُُنودِ
Orang-orang 

yang

Bahkan Dan Tsamud Fir’aun Bala tentara

ِمن َواَلُ تَْكِذيٍب ِف َكَفُروا
dari Dan Allah pendustaan dalam Mereka kair

قُْرآٌن ُهَو بَْل ُمِيٌط َوَرائِِهم
Al-Qur’an Ia bahkan mengepung Belakang 

mereka

لَْوٍح َمُْفوٍظ ِف َمِيٌد
Lauh Mahfudz 
(tempat yang 

terjaga)

Di Yang mulia

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Buruuj karena pada permulaan 

surah Allah swt bersumpah dengan langit yang memiliki 

gugusan bintang-bintang (al-Buruuj) untuk memberitahu 

bahwa ia telah muncul atau tidak.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 20 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (85)

b. Nuzuli (27)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Kisah ashab al-Ukhdud (1-9).

b. Ancaman neraka Jahannam bagi orang-orang yang kair 
dan jaminan surga bagi orang-orang yang beriman (10-11).
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c. Keagungan Allah dan ‘ibrah dari kisah-kisah umat-umat 

terdahulu (12-22).

6. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya surah ini adalah untuk menghibur nabi 

Muhammad saw dan para sahabatnya ketika mendapatkan 

gangguan dan ancaman dari orang-orang kafir dengan 

menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu juga mengalami 

hal yang sama. Seperti ashab al-Ukhdud di Najran Yaman, 

Fir’aun dan Tsamud.

7. Keutamaan Surah

Ada beberapa (8) riwayat yang berisi tentang contoh bacaan 

shalat nabi Muhammad saw dan perintah beliau untuk 

membaca surah al-Buruuj dan lainnya dalam shalat fardhu. 

Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam surah-surah tersebut 

terdapat keutamaan tersendiri.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Allah swt bersumpah dengan langit beserta isinya. Pendapat 

yang masyhur adalah gugusan bintang yang berjumlah dua 

belas (12) bintang. Bintang-bintang tersebut adalah yang 

dilewati oleh matahari dalam satu tahun dan rembulan dalam 

dua puluh delapan (28) hari. Tujuan Allah swt bersumpah 

dengan itu semua adalah untuk mengagungkannya karena 

perubahan-perubahan di bumi tergantung pada bintang-bintang 

tersebut. Dengan adanya bintang-bintang tersebut timbullah 

empat musim, panas, dan dingin, serta jumlah tahun dan 

hitungan. 

2. Ayat 2-3

Allah swt bersumpah dengan hari kiamat yang dijanjikan 

dan dengan orang yang bersaksi dan yang disaksikan. Yang 

dimaksud asy-syaahid dalam ayat tersebut adalah seluruh 

makhluk yang ada pada saat hari perhitungan (yaum al-hisab). 
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Sedangkan yang dimaksud al-masyhuud adalah hari itu sendiri.

3. Ayat 4-5

Kalimat dalam ayat 4-5 merupakan pemberitahuan atau 

do’a atas orang-orang kair agar jauh dari rahmat Allah swt. 
Maksdunya, semoga ashab al-ukhduud (para pembuat parit) 

mendapat laknat yang berisi api besar yang berkobar-kobar. 

Mereka adalah orang-orang kafir Najran (Yaman) yang 

meminta orang-orang mu’min untuk meninggalkan agama 

mereka.

4. Ayat 6-7

Mereka dilaknat ketika menyalakan api seraya duduk di 

atas kursi di tepi parit. Orang-orang yang menggali parit 

tersebut (Raja Najran dan para pengikutnya) menyaksikan 

apa yang dialami oleh orang-orang mu’min berupa ancaman 

dimasukkan dalam kobaran api jika mereka tidak mau kembali 

ke agama mereka semula. Oleh karena itu mereka (Raja Najran 

dan para pengikutnya) akan diadili oleh Allah swt kelak pada 

hari kiamat, ketika lisan, tangan, dan kaki mereka bersaksi. 

Kemudian Allah swt menyebutkan alasan mereka disiksa di 

ayat 8-9.

5. Ayat 8-9

Kehadiran mereka (orang-orang kair) dalam pembakaran 
tersebut merupakan dalil bahwa mereka adalah kaum yang 

bengis dan keras hati yang penuh dengan kekufuran dan 

kebatilan. Mereka pun tidak mempunyai rasa kemanusiaan 

dan belas kasihan. Meskipun Allah swt terkesan membiarkan 

mereka, akan tetapi hakikatnya tidak, karena pada dasarnya 

Allah akan memberi pahala kepada kaum Mukminin dan 

menyiksa kaum kair, disebabkan kemahabijaksanaan-Nya. 

6. 10-11

Sesungguhnya orang-orang kafir yang membakar kaum 

mukminin dan mukminah karena beriman kepada Allah swt 
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dan para Rasul-Nya dan tidak membiarkan mereka bebas dalam 

beragama bahkan memaksa untuk meninggalkan agamanya 

lantas mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan 

siksa neraka jahannam kelak di akhirat disebabkan karena 

kekufuran dan kekejaman mereka. Kemudian Allah swt 

memotivasi dan memberikan pahala yang besar kepada kaum 

mukminin karena keteguhan mereka dalam menjaga agamanya. 

7. 12-16

Allah swt membalas mereka dengan siksaan yang keras dan 

berlipat ganda, karena Dia dangat berkuas atas hal itu. Akan 

tetapi karena Allah swt pengampun lagi maha pengasih, 

Dia akan mengampuni dan memaafkan mereka jika merka 

bertaubat dengan taubatan nashuha (taubat yang sebenarnya).

8. 17-22

Allah menceritakan kembali kisah tentang Fir’aun dan Tsamud 

untuk mengingatkan akan kedurhakaan mereka terhadap Allah 

dan Rasulnya sehingga mereka mendapat siksa yang pedih. 

Kemudian Allah swt memberikan isyarat bahwa ini adalah 

perbuatan orang-orang kair di setiap dan sepanjang masa, 
yaitu mendustakan Allah swt, Rasulullah dan kitab-Nya (al-

Qur’an).

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Kisah tentang ashab al-Ukhdud merupakan pelajaran, nasihat, 

dan peringatan bagi kaum Mukminin untuk bersabar atas 

segala gangguan dan ancaman serta berusaha untuk mengikuti 

kesabaran dan keteguhan kaum Mukminin terdahulu dalam 

mempertahankan kebenaran dan menjaga agamanya. Serta 

peringatan bagi orang-orang yang berani mendustakan Allah 

swt, Rasulullah dan kitab-Nya (al-Qur’an).

2. Allah swt akan membalas setiap perbuatan kita, baik itu 

kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana yang tertuang 

dalam surat az-Zalzalah ayat 7-8.
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3. Allah swt memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, di antaranya 

adalah Maha Pengampun dan menutupi dosa-dosa hamba-Nya 

selama ia mau bertaubat.

4. Al-Qu’an merupakan kitab yang sangat mulia, agung, dan 

penuh keberkahan. Bukan seperti yang orang-orang kair 
kira, bahwa al-Qur’an adalah sihir, syair, dan bualan Nabi 

Muhammad saw.
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سورة الَطاِرق
(Surah at-Tariq)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم
ۡدَرىَٰك َما ٱلَطارُِق  ٢ ٱنَۡجُم ٱثَاقُِب  ٣ إِن ُكُ

َ
أ  َوٱلَسَمآءِ َوٱلَطارِِق  ١ َوَمآ 

نَسُٰن ِمَم ُخلَِق  ٥ ُخلَِق ِمن َمآءٖ َدافِٖق  َنۡفٖس لََما َعلَۡيَها َحافِٞظ  ٤ فَۡلَينُظرِ ٱۡلِ
ُتۡبَل يَۡوَم  لََقادِرٞ  ٨  إِنَُهۥ رَۡجعِهِۦ  آئِِب ٧  َوٱلَتَ ٱلُصۡلِب    َبۡنِ  ِمۢن  َيُۡرُج   ٦ 
ِۡض

َ
آئُِر  ٩ َفَما َلُۥ ِمن قَُوةٖ َوَل نَاِصٖ  ٠ َوٱلَسَمآءِ َذاِت ٱلرَۡجِع  ١ َوٱۡل  ٱلَسَ

  َذاِت ٱلَصۡدِع  ٢ إِنَُهۥ لََقۡوٞل فَۡصٞل  ٣ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزِل  ٤ إَِنُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا
ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡيَدۢا  ٧

َ
ِكيُد َكۡيٗدا  ٦ َفَمّهِِل ٱۡلَكٰفِرِيَن أ

َ
٥ َوأ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi langit dan yang datang pada malam hari.

2. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
3. (Yaitu) bintang yang bersinar tajam,
4. setiap orang pasti ada penjaganya.
5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.

6. Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar,
7. yang keluar dan antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.
8. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya 

(hidup setelah mati).
9. Pada hari ditampakkan segala rahasia,

10. maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak 

(pula) ada penolong.
11. Demi langit yang mengandung hujan,
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12. dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,

13. sungguh, (Al-Qur’an) itu benar-benar irman pemisah (antara 
yang hak dan yang batil),

14. dan (Al-Qur’an) itu bukanlah sendagurauan.
15. Sungguh, mereka (orang kair) merencanakan tipu daya yang jahat,
16. dan Aku pun membuat rencana (tipu-daya) yang jitu.
17. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kair. Berilah 

mereka kesempatan untuk sementara waktu.

A. Tafhim

َما ْدَراَك
َ
أ َوَما َوالَطارِِق َوالَسَماء

Apa yang Kamu 

mengetahui

Dan apakah Dan yang 

datang malam 

hari

Demi langit

ُكُ إِن اثَاقُِب انَْجُم الَطارُِق
setiap tidaklah Yang bersinar 

tajam

(ia adalah) 

bintang

Datang pada 

malam hari

فَلَْينُظرِ َحافٌِظ َعلَيَْها لََما َنْفٍس
Maka 

hendaknya 

memperhatikan

penjaga atasnya kecuali Jiwa

ِمن ُخلَِق ُخلَِق ِمَم نَساُن اْلِ
Dari Dia diciptakan Dia diciptakan Dari apa Manusia

َبْنِ ِمن َيُْرُج َدافٍِق َماء
antara Dari keluar terpancar Air/sperma

رَْجعِهِ َعَ إِنَُه ائِِب َوالَتَ الُصلِْب
membangkit-

kannya

atas Sungguh Dia Dan tulang 

dada

Tulang sulbi
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َفَما ائُِر الَسَ ُتبَْل يَوَْم لََقادٌِر
Maka tidak Rahasia-

rahasia

Dibuka/ 

ditampakkan

Pada hari Benar-benar 

kuasa

نَاِصٍ َوَل قَُوٍة ِمن َلُ
penolong Dan tidak kekuatan dari Bagi-Nya 

َذاِت رِْض
َ
َواْل الرَْجِع َذاِت َوالَسَماء

Yang 

mempunyai

Dan bumi Raj’i (air 

hujan)

Yang 

mempunyai

Demi langit 

َوَما فَْصٌل لََقْوٌل إِنَُه الَصْدِع
Dan bukan pemutus Benar-benar 

irman
Sungguh is Tumbuh-

tumbuhan

ً َكيْدا يَِكيُدوَن إَِنُهْم بِالَْهْزِل ُهَو
Tipudaya Mereka 

merencanakan

Sungguh 

mereka

Permainan/ 

sia-sia

Ia

ْمِهلُْهْم
َ
أ الَْكفِرِيَن َفَمّهِِل َكيْداً ِكيُد

َ
َوأ

Berilah mereka 

penangguhan 

waktu

Orang-orang 

kair
Maka berilah 

penangguhan

tipudaya Dan Aku 

membuat

ً ُرَويْدا
Sebentar

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah ath-Thaariq karena pada permulaan 

surah,  Allah swt bersumpah dengan lafadz ath-Thaariq yang 

berarti bintang tinggi yang muncul ketika malam hari. Selain 

itu lafadz ath-Thaariq juga bisa berarti sesuatu yang datang 

di waktu malam.
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2. Jumlah Ayat

Jumlah ayat dalam surah ini ada 17 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (86)

b. Nuzuli (36)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Berbicara mengenai masalah iman kepada hari kebangkitan, 

akhirat, hisab (perhitungan amal), dan pembalasan, serta 

penciptaan manusia. (1-10)

b. Kebenaran al-Qur’an dan risalah kenabian, serta ancaman 

bagi orang yang mendustakan keduanya. (11-17)

6. Asbab an-Nuzul

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah mengenai Firman 

Allah swt surah at-Thariq ayat 5, dia berkata, “Ayat ini turun 

mengenai Abu Asyad bin Kaladah al-Jumahi. Dulu dia pernah 

berdiri di atas kulit dan berkata, “Wahai orang-orang Quraisy, 

barang siapa dapat mencegahku dari siksa, dia akan mendapat 

begini.” Dia juga berkata, “Sesungguhnya Muhammad mengira 

bahwa penjaga neraka Jahannam itu ada sembilan belas, maka 

saya akan mencukupkan sendiri bagi kalian sepuluh dan 

cukuplah bagiku sembilan,”

C. Tafsir

1. Ayat 1-3

Allah swt bersumpah dengan langit yang indah dan bintang 

yang bersinar di waktu malam. Apa yang kamu ketahui tentang 

hakikat bintang tersebut? Sesungguhnya ia adalah bintang yang 

bersinar sangat terang, seakan-akan dengan kekuatan sinarnya 

ia dapat menembus gelap gulitanya malam.
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2. Ayat 4

Allah swt juga bersumpah dengan langit dan bintang yang 

bersinar bahwa tidak ada manusia melainkan ada penjaga yang 

menjaganya dari kehancuran. Mereka adalah para malaikat 

hafadzah yang menjaga amal, perkataan, dan perbuatan 

manusia, serta menjaga kebaikan dan kejelekan mereka.

3. Ayat 5-7

Seseorang harus berpikir tentang proses penciptaan dirinya 

agar dia mengetahui kemampuan Allah untuk melakukan hal 

yang berada di level lebih rendah dari menciptakan, yaitu 

membangkitkan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air 

yang dipancarkan ke dalam rahim, yaitu air mani laki-laki 

dan perempuan. Kedua air tersebut dijadikan satu karena telah 

bercampur. Air tersebut keluar dari tulang sulbi yang berada 

di saraf tulang belakang yang berpusat pada otak laki-laki 

dan dari tulang dada perempuan atau tempat kalung di dada. 

Seorang anak tercipta dari campuran dua air mani tersebut. 

Kemudian, campuran mani tersebut berada di dalam rahim 

hingga akhirnya berbentuk janin dengan seizin Allah swt.

4. Ayat 8-9

Allah pastilah mampu mengembalikan manusia dengan 

mambangkitnya kembali setelah mati, karena Dialah Dzat 

yang mampu menciptakan pastilah mampu membangkitkan 

kembali. Allah akan mengembalikan manusia pada hari kiamat 

ketika semua rahasia ditampakkan, yaitu rahasia segala apa 

yang ada di dalam hati berupa keyakinan, niat, dan lainnya.

5. Ayat 10

Ketika dibangkitkan lagi dari kubur, manusia tidak mempunyai 

kekuatan untuk mencegah adzab Allah. Juga tidak mempunyai 

penolong yang dapat menolongnya dari siksa yang telah 

menimpanya. Ayat ini menaikan adanya kekuatan diri sendiri 
dan kekuatan orang lain.
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6. Ayat 11-14

Allah swt bersumpah dengan langit yang mempunyai hujan 

yang datang silih-berganti dari langit, sehingga hujan tersebut 

menyuburkan bumi setelah kegersangan dan menumbuhkan 

tumbuh-tumbuhan. Allah swt bersumpah dengan langit dan 

bumi, sesungguhnya Al-Qur’an al-Karim sungguh merupakan 

irman yang benar dan tidak diragukan. Al-Qur’anlah yang 
akan membedakan antara yang benar dan salah. Al-Qur’an 

tidak diturunkan dengan gurauan dan main-main.

7. Ayat 15-16

Sesungguhnya para pemimpin kair Mekah dan orang-orang 
seperti mereka merencanakan tipu daya kepada Nabi saw. 

untuk mendustakan agama yang beliau bawa dan mencegah 

(orang-orang) untuk mengikuti agama Allah dan mengimani 

Al-Qur’an. Akan tetapi, Allah telah merencanakan rencana 

yang lain bagi mereka, yaitu Allah akan membalas mereka 

dengan memberi kenikmatan dengan tujuan untuk menyiksa 

(Istidraj).

8. Ayat 17

Tunggulah mereka dan janganlah mendoakan mereka hancur 

serta jangan kamu terburu-buru untuk mendoakan mereka. 

Ridhalah dengan apa yang sedang diatur oleh Allah swt 

untukmu dalam urusan-urusan mereka.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Allah swt bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang 

bersinar, bahwa setiap manusia mempunyai para penjaga yang 

menjaganya dari rezeki, amal, perkataan, dan ajalnya.

2. Dalil kemungkinan hari kebangkitan dan akhirat adalah awal 

penciptaan manusia. Oleh karena itu, hendaknya dia beramal 

untuk persiapan hari kebangkitan dan pembalasan.

3. Allah swt menciptakan anak Adam (manusia) dari mani 

yang terpancarkan; mani lelaki dan mani perempuan yang 
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berkumpul di dalam rahim perempuan. Tidak diragukan lagi 

bahwa yang mengeluarkan (air mani) adalah manusia, dan fa’il 

(subyek) aslinya adalah Allah.

4. Jika yang menciptakan manusia adalah Allah swt, tentu Dia 

pasti mampu membangkitkan kembali setelah mati pada hari 

kiamat; pada hari tampaknya berbagai macam rahasia yang 

tersimpan di dalam hati, berupa keyakinan dan niat serta 

perbuatan baik dan buruk.

5. Allah swt menaikan eksistensi kekuatan internal dan eksternal 
yang dimiliki manusia pada hari tersebut. Tidak diragukan 

lagi bahwa penaian kekuatan ini merupakan ancaman dan 
peringatan (dari Allah).

6. Allah swt bersumpah dengan langit dan bumi, bahwa 

Al-Qur’an akan membedakan antara kebenaran dan kebathilan. 

Al-Qur’an juga merupakan hal yang benar, bukan main-main, 

dan diturunkan dari sisi Allah swt, serta Nabi Muhammad saw. 

adalah utusan Allah.

7. Allah swt memberitahu bahwa musuh-musuh Allah sedang 

melakukan tipu daya terhadap Nabi Muhammad saw. dan para 

sahabat beliau. Akan tetapi Allah akan membalas tipu daya 

musuh-musuhnya itu, baik di dunia maupun di akhirat dengan 

memberi kenikmatan dengan tujuan untuk menyiksa (Istidraj).
8. Hikmah ilahiah menganjurkan untuk berbuat lembut dan sabar 

kepada musuh-musuh agama Islam. Allah swt memerintahkan 

Nabi-Nya agar tidak berdoa jelek untuk mereka dan tidak 

tergesa-gesa untuk menghancurkan mereka serta ridha 

dengan perkara mereka yang telah diatur oleh Allah swt, juga 

memerintahkan beliau agar menunggu hingga  datang siksaan 

bagi mereka.
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سورة العلى
(Surah al-A`laa)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

َفَهَدٰى  ٣ قََدَر  َوٱَلِي  فََسَوٰى  ٢  ٱَلِي َخلََق  ۡعَ  ١ 
َ
ٱۡل َرّبَِك  ٱۡسَم   َسّبِِح 

ۡحَوٰى  ٥ َسُنۡقرِئَُك فََل تَنَسٓ  ٦
َ
ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعٰ  ٤ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

َ
 َوٱَلِٓي أ

ٰى  ٨ فََذّكِۡر إِن َك لِۡلُيۡسَ ُ ۚ إِنَُهۥ َيۡعلَُم ٱۡلَۡهَر َوَما َيَۡفٰ  ٧ َونَُيّسِ  إَِل َما َشآَء ٱَلُ
ۡشَق  ١ ٱَلِي يَۡصَل

َ
 َنَفَعِت ٱّلِۡكَرٰى  ٩ َسَيَذَكُر َمن َيَۡشٰ  ٠ َوَيَتَجَنُبَها ٱۡل

ۡفلََح َمن تََزَكٰ  ٤ َوَذَكَر
َ
ٰى  ٢ ُثَم َل َيُموُت فِيَها َوَل َيَۡيٰ  ٣ قَۡد أ  ٱنَاَر ٱۡلُكۡبَ

ۡبَقٓ  ٧ إَِن
َ
ِٓخَرةُ َخۡيٞ َوأ  ٱۡسَم َرّبِهِۦ فََصَلٰ  ٥ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡلََيٰوةَ ٱُدۡنَيا  ٦ َوٱ

وَلٰ  ٨ ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ  ٩
ُ
َهَٰذا لَِف ٱلُصُحِف ٱۡل

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Sucikanlah nama Tuhanmu Yang  Mahatinggi,
2. yang menciptakan, lalu menyempurnakan (penciptaan-Nya),
3. yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
4. dan Yang menumbuhkan rerumputan,

5. lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman.
6. Kami akan membacakan (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) 

sehingga engkau tidak akan lupa,

7. kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang 
terang dan yang tersembunyi.

8. Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan 
(mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat),

9. oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu 
bermanfaat,
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10. orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
11. dan orang yang celaka (kair) akan menjauhinya,
12. (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka),
13. selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup.
14. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),
15. dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.
16. Sedangkan kamu (orang-orang kair) memilih kehidupan dunia,
17. padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

18. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
19. (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

A. Tafhim

اَلِي ْعَ
َ
اْل َرّبَِك اْسَم َسّبِِح

yang Yang 

Mahatinggi

Tuhan kamu Nama Sucikanlah 

َفَهَدى قََدَر َواَلِي فََسَوى َخلََق
Lalu memberi 

petunjuk

Menentukan 

takdir

Dan yang Lalu 

menyempurna-

kan

menciptakan

ُغَثاء فََجَعلَُه الَْمْرَع ْخَرَج
َ
أ َواَلِي

kering Lalu 

menjadikannya

Rerumputan/ 

tumbuh-

tumbuhan

menumbuhkan Dan  yang

إَِل تَنَس فََل َسُنْقرُِؤَك ْحَوى
َ
أ

kecuali Kamu lupa Maka tidak 

akan

Kami akan 

membacakan 

kepadamu

Kehitam-

hitaman

َيْعلَُم إِنَُه اَلُ َشاء َما
mengetahui Sungguh Dia Allah menghendaki Apa yang

لِلُْيْسَى َك ُ َونَُيّسِ َيَْف َوَما اْلَْهَر
Kepada yang 

mudah

Dan kami akan 

memudahkan 

kamu

Yang 

tersembunyi

Dan apa yang Yang tampak
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َسَيَذَكُر اّلِْكَرى َنَفَعِت إِن فََذّكِْر
Akan 

mendapat 

pelajaran

Peringatan bermanfaat sungguh Maka berilah 

peringatan

اَلِي ْشَق
َ
اْل َوَيَتَجَنُبَها َيَْش َمن

Yang Yang celaka/ 

kair
Dan akan 

menjauhinya

Takut (pada 

Allah)

Orang yang

َل ُثَم الُْكْبَى انَاَر يَْصَل
tidak Kemudian Yang besar api Akan masuk

قَْد َيَْي َوَل فِيَها َيُموُت
sungguh Dia hidup Dan tidak pula Di dalamnya Dia mati

اْسَم َوَذَكَر تََزَك َمن فْلََح
َ
أ

nama Dan mengingat Menyucikan 

diri

Orang yang beruntung

اْلََياةَ تُْؤثُِروَن بَْل فََصَل َرّبِهِ
kehidupan Kalian lebih 

mengutamakan

tetapi lalu shalat Tuhannya

إَِن بَْق
َ
َوأ َخْيٌ َواْلِخَرةُ اُدنَْيا

sesungguhnya dan lebih kekal Lebih baik dan akhirat Dunia

ُصُحِف وَل
ُ
اْل الُصُحِف لَِف َهَذا

Mushaf-

mushaf

Yang terdahulu Mushaf-

mushaf

Berar-benar di 

dalam

Ini

َوُموَس إِبَْراهِيَم
dan Musa Ibrahim

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-A’laa karena pada permulaan 



99Metode Memahami Al-Quran Al-Karim

surah Allah swt menggunakan lafadz al-A’laa. Maksdunya 

adalah menyucikan Allah swt dari segala kekurangan dan 

menyifati-Nya dengan sekuruh sifat-sifat yang mulai dan 

agung. Allah adalah Maha Tinggi dari segala sesuatu. Selain 

itu, surah ini juga dikenal dengan surah sabbih.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 19 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (87)

b. Nuzuli (8)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Menyucikan Allah swt, kekuasaan-Nya dan menghafalkan 

al-Qur’an kepada nabi-Nya. (1-8).

b. Mengingatkan pentingnya membersihkan hati dan berbuat 

untuk akhirat. (9-19).

6. Asbab an-Nuzul

Mujahid dan al-Kalbi berkata, “Dulu jika nabi Muhammad saw 

ketika didatangi oleh Malaikat Jibril dengan membawa wahyu, 

dia (Jibril) tidak menyelesaikan hingga akhir ayat, sampai nabi 

Muhammad saw membacanya dari awal ayat karena khawatir 

beliau lupa. Lalu turunlah ayat “sanuqri’uka fa laa tansaa” 

(kami akan membacakannya (al-Qur’an) kepadamu sehingga 

kamu tidak akan lupa).

7. Keutamaan Surah

Ada beberapa riwayat yang berisi tentang contoh bacaan shalat 

nabi Muhammad saw dan perintah beliau untuk membaca surah 

al-A’laa dan lainnya dalam shalat fardhu dan shalat sunnah 

(‘Ied dan Jum’at). Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam 

surah-surah tersebut terdapat keutamaan tersendiri. Bahkan 

dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad ayng dinukil dari 
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sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata : “Rasulullah 

saw menyukai surah al-A’laa ini”.

C. Tafsir

1. Ayat 1-3

Sucikanlah Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi-Nya 

dengan perkataanmu (سبحان ربي العلى) Maha suci Tuhanku yang 
Maha tinggi. Dzat yang menciptakan seluruh alam, termasuk 

manusia. Dan menyempurnakan ciptaan manusia dalam 

bentuk yang paling baik; imbang dan pas antara seluruh 

organ tubuhnya. Juga Dzat yang menentukan ukuran yang 

sesuai bagi setiap makhluk, lantas memberinya petunjuk serta 

memberitahu kegunaannya.

2. Ayat 4-5

Dzat yang menumbuhkan rerumputan yang digunakan untuk 

memberi makan hewan-hewan dan menumbuhkan seluruh 

macam tumbuhan dan tanaman yang dimakan oleh manusia, 

kemudian menjadikan rerumputan yang semula hijau itu 

menjadi kering kehitam-hitaman.

3. Ayat 6-8

Allah swt berjanji dan memberi berita gembira kepada Nabi 

Muhammad saw. bahwa Dia akan membacakan Al-Qur’an 

yang berisi tentang penyucian terhadap-Nya sehingga beliau 

tidak akan pernah melupakannya, kecuali sesuatu yang Dia 

kehendaki untuk melupakannya demi kemaslahatan. Sungguh, 

Allah swt mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang 

ditampakkan dan disembunyikan oleh manusia. Kemudian 

Allah swt memberi Nabi saw. kabar gembira yang lain, yaitu 

memberinya hukum agama yang mudah untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

4. Ayat 9-10

Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk 
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memberikan nasihat dan petunjuk kepada manusia, serta 

peringatan sekiranya peringatan itu bermanfaat bagi mereka. 

Tipe manusia itu ada dua: ada manusia yang dapat menerima 

nasihat dan ada manusia yang tidak menerima nasihat. Adapun 

orang-orang yang mau menerima nasihat adalah orang-

orang yang takut kepada Allah dengan penuh kesadaran dan 

mengetahui bahwa mereka akan bertemu dengan-Nya.

5. Ayat 11-13

Dan orang yang celaka dari kalangan orang-orang kair akan 
menjauhi dan menghindari peringatan tersebut karena dia 

mengingkari dan kufur kepada Allah swt dan terjerumus ke 

dalam lembah kemaksiatan. Oleh karena itu, orang tersebut 

akan masuk ke neraka Jahannam dan merasakan panasnya, 

mereka kekal dalam siksanya. Mereka tidak mati hingga dapat 

istirahat dari siksa, dan juga tidak hidup secara layak.

6. Ayat 14-15

Sungguh telah berhasil dan selamat dari adzab orang yang 

menyucikan dirinya dari kesyirikan sehingga dia beriman 

kepada Allah dan mengesakan-Nya serta mengamalkan 

syari’at-Nya.

7. Ayat 16-17

Orang-orang kair lebih mengutamakan kenikmatan dunia 
yang fana, padahal akhirat dan kenikmatannya lebih baik dan 

kekal daripada dunia. Sesungguhnya dunia adalah tempat yang 

akan sirna dan akhirat adalah tempat yang mulia dan kekal.

8. Ayat 18-19

Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, 

berupa keberuntungan, membersihkan diri, dan lain sebagainya 

terdapat di dalam shuhuf Ibrahim yang berjumlah sepuluh 

lembar dan Shuhuf Musa yang berjumlah sepuluh lembar, 

selain Taurat.
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D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Manusia harus mengagungkan, memuliakan, dan menyucikan 

Allah swt dari segala sifat yang tidak layak untuk-Nya; dalam 

Dzat, nama, sifat, perbuatan dan hukum-hukum-Nya. Dan 

Allah swt telah menyifati diri-Nya dengan tiga sifat yang 

menunjukkan kesempurnaan kekuasaan, hikmah, dan ilmu 

Allah swt.

2. Allah swt memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad 

saw. dengan dua kabar: Pertama, Jibril akan membacakan 

Al-Qur’an kepada beliau. Kedua, Allah swt memberi beliau 

petunjuk untuk melakukan perbuatan baik, dan memberinya 

syari’at yang mudah. Dan sesungguhnya Allah swt sangat 

mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang ditampakkan 

dan disembunyikan oleh manusia.

3. Nabi Muhammad saw. diminta untuk mengingatkan manusia 

dan memberi mereka nasihat, baik hal itu bermanfaat bagi 

mereka maupun tidak. Akan tetapi, pada akhirnya hal itu hanya 

bermanfaat bagi orang-orang Mukmin yang takut kepada Allah 

swt. Sedangkan orang yang kair akan menjauhi peringatan 
tersebut, mereka adalah orang yang akan masuk ke neraka 

Jahannam dan kekal di dalamnya.

Syari’at-syari’at Allah sama persis dalam hal pokok-

pokok aqidah dan akhlak serta menganjurkan untuk beribadah 

secara ikhlas kepada-Nya. Syari’at tersebut mewajibkan untuk 

membersihkan dan menyucikan diri dari kesyirikan, kekufuran, 

dan sifat-sifat tercela. Dan mewajibkan untuk senantiasa 

mengingat Allah swt, menunaikan shalat wajib tepat pada 

waktunya dan mempersiapkan akhirat serta mendahulukan 

pahala akhirat daripada dunia.
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سورة الغاشية
(Surah al-Ghaasyiyah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَاِصَبةٞ  ٣ يَۡوَمئٍِذ َخِٰشَعٌة  ٢ َعِملَةٞ  ٱۡلَغِٰشَيةِ  ١ وُُجوهٞ  تَىَٰك َحِديُث 
َ
أ  َهۡل 

  تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة  ٤ تُۡسَقٰ ِمۡن َعۡنٍ َءانَِيةٖ  ٥ َلۡيَس لَُهۡم َطَعاٌم إَِل ِمن َضِيٖع
  ٦ َل يُۡسِمُن َوَل ُيۡغِن ِمن ُجوٖع  ٧ وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَاِعَمةٞ  ٨ ّلَِسۡعيَِها َراِضَيةٞ
رٞ  ٩ ِف َجَنٍة َعِلَةٖ  ٠ َل تَۡسَمُع فِيَها َلٰغَِيٗة  ١ فِيَها َعۡنٞ َجارَِيةٞ  ٢ فِيَها ُسُ
ۡكَواٞب َموُۡضوَعةٞ  ٤ َوَنَمارُِق َمۡصُفوفَةٞ  ٥ َوَزَراِبُ َمۡبُثوثٌَة  ٦

َ
 َمۡرفُوَعةٞ  ٣ َوأ

بِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت  ٧ َِل ٱلَسَمآءِ َكۡيَف ُرفَِعۡت  ٨ َِل فََل يَنُظُروَن إَِل ٱۡلِ
َ
 أ

نَت
َ
أ ِۡض َكۡيَف ُسِطَحۡت  ٠ فََذّكِۡر إَِنَمآ 

َ
َباِل َكۡيَف نُِصَبۡت  ٩ َِل ٱۡل  ٱۡلِ

بُُه ٱَلُ َفُيَعّذِ َوَكَفَر  ٣  تََوَلٰ  إَِل َمن  بُِمَصۡيِطٍر  ٢  َعلَۡيِهم  لَۡسَت   ُمَذّكِٞر  ١ 
ۡكَبَ  ٤ إَِن إَِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم  ٥ ُثَم إَِن َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم  ٦

َ
ٱۡلَعَذاَب ٱۡل

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari kiamat)?
2. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina,
3. (karena) bekerja keras lagi kepayahan,
4. mereka memasuki api yang sangat panas (neraka),
5. diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.

6. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri,
7. yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

8. Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri,
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9. merasa senang karena usahanya (sendiri),
10. (mereka) dalam surga yang tinggi,
11. di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
12. Di sana ada mata air yang mengalir.

13. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan,

14. dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya),
15. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,

16. dan permadani-permadani yang terhampar.

17. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana 

diciptakan?
18. Dan langit, bagaimana ditinggikan?
19. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
20. Dan bumi bagaimana dihamparkan?
21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau 

(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.
22. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,
23. kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan kair,
24. maka Allah akan mengadzabnya dengan adzab yang besar.
25. Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali,
26. kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kamilah membuat 

perhitungan atas mereka.

A. Tafhim

وُُجوهٌ الَْغاِشَيةِ َحِديُث تَاَك
َ
أ َهْل

Wajah-wajah Bencana 

dahsyat (hari 

kiamat)

Berita/

cerita

Sudah datang 

kepadamu

Apakah

تَْصَل نَاِصَبٌة َعِملٌَة َخاِشَعٌة يَوَْمئٍِذ
Dia memasuki kepayahan (karena) kerja 

keras

Tertunduk/ 

hina

Pada hari itu
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َعْنٍ ِمْن تُْسَق َحاِمَيًة نَاراً
Mata air dari Dia diberi 

minum

(yang) sangat 

panas

Api neraka

إَِل َطَعاٌم لَُهْم َليَْس آنَِيٍة
Kecuali makanan Bagi mereka Tidak ada (yang) sangat 

panas

َوَل يُْسِمُن َل َضِيٍع ِمن
Dan tidak menggemukkan (yang) tidak Pohon berduri Dari

يَوَْمئٍِذ وُُجوهٌ ُجوٍع ِمن ُيْغِن
Pada hari itu (ada) wajah-

wajah

Rasa lapar dari Menghilangkan

َجَنٍة ِف َراِضَيٌة لَِسْعيَِها نَاِعَمٌة
Surga Di dalam Merasa senang Karena usaha/ 

ketaatannya

(yang) penuh 

kenikmatan/ 

ceria

َلِغَيًة فِيَها تَْسَمُع َل َعِلٍَة
(perkataan 

yang sia-sia)

Di dalamnya 

(surga)

Kamu 

mendengar

tidak Yang tinggi

ٌر ُسُ فِيَها َجارَِيٌة َعْنٌ فِيَها
Dipan-dipan Di dalamnya (yang) 

mengalir

Mata air Di dalamnya

َمْصُفوفٌَة َوَنَمارُِق َموُْضوَعٌة ْكَواٌب
َ
َوأ َمْرفُوَعٌة

(yang) 

tersusun (satu 

sama lain)

Dan bantal-

bantal

(yang) tersedia 

(di dekatnya)

Dan gelas-

gelas  

(emas/perak)

(yang) 

ditinggikan

إَِل يَنُظُروَن فََل
َ
أ َمبُْثوثٌَة َوَزَراِبُ

Kepada Mereka 

memperhatikan

Maka apakah 

tidak

(yang) 

terhampar

Dan 

permadani-

permadani

الَسَماء َِل ُخلَِقْت َكيَْف بِِل اْلِ
Langit Dan kepada Ia diciptakan bagaimana Unta 
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َكيَْف َباِل اْلِ َِل ُرفَِعْت َكيَْف
Bagaimana Gunung-

gunung

Dan kepada Ia ditinggikan Bagaimana

ُسِطَحْت َكيَْف رِْض
َ
اْل َِل نُِصَبْت

Ia 

dihamparkan

bagaimana bumi Dan kepada Ia ditegakkan

لَْسَت ُمَذّكٌِر نَت
َ
أ إَِنَما فََذّكِْر

Kamu tidaklah (hanya) 

pemberi 

peringatan

Kamu 

(Muhammad)

sesungguhnya Maka berilah 

peringatan

تََوَل َمن إَِل بُِمَصيِْطٍر َعلَيِْهم
Yang 

berpaling

orang kecuali Orang yang 

berkuasa

Atas mereka

ْكَبَ
َ
اْل الَْعَذاَب اَلُ بُُه َفُيَعّذِ َوَكَفَر

Yang paling 

besar

(dengan) 

siksaan

Allah Maka akan 

menyiksanya

Dan ingkar

إَِن ُثَم إِيَاَبُهْم إَِلَْنا إَِن
Sesungguhnya kemudian Mereka 

kembali

Kepada Kami Sungguh

ِحَساَبُهْم َعلَيَْنا
Perhitungan 

mereka

Atas Kami

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Ghaasyiyah karena pada 

permulaan surah Allah swt menggunakan lafadz al-Ghaasyiyah, 

yang dimaksud al-Ghaasyiyah adalah salah satu nama dari 

nama hari kiamat, yaitu kejadian dahsyat yang membuat takut 

manusia. Istifham (pertanyaan) dalam ayat pertama berfungsi 

untuk menakut-nakuti dan membesarkan perkara pada hari itu.
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2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 26 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (88)

b. Nuzuli (68)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Kondisi menakutkan pada hari kiamat dan keadaan para 

penghuni neraka. (1-7)

b. Keadaan kaum mukminin yang ikhlas dan jaminan 

surga bagi mereka. (8-16)kekuasaan Allah swt untuk 

membangkitkan dan mengingatkan bukti atas hal itu. 

(17-26)

6. Asbab an-Nuzul

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abad bin Hamid meriwayatkan 

dari Qatadah, dia berkata, “ketika Allah swt menyifati 

kenikmatan surga, orang-orang yang tersesat heran atas hal 

itu.” Lalu turunlah ayat ke-17 dari surah al-Ghaasyiyah.

7. Keutamaan Surah

Ada beberapa riwayat yang berisi tentang contoh bacaan shalat 

nabi Muhammad saw dan perintah beliau untuk membaca 

surah al-Ghaasyiyah dan lainnya dalam shalat fardhu dan shalat 

sunnah (‘Ied dan Jum’at). Hal ini mengindikasikan bahwa di 

dalam surah-surah tersebut terdapat keutamaan tersendiri. 

C. Tafsir

1. Ayat 1

Wahai Muhammad, apakah telah sampai kepadamu berita 

tentang hari kiamat? Hari kiamat dinamakan Ghaasyiyah 

karena ia menyelimuti manusia dengan rasa takut.
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2. Ayat 2-3

Pada hari itu wajah-wajah orang kafir menjadi hina dan 

tertunduk karena mendapatkan siksa. Selama di dunia, mereka 

beramal sangat banyak dan lelah dalam beribadah. Akan tetapi, 

mereka tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya karena 

mereka dalam kekufuran dan kesesatan.

3. Ayat 4-7

Wajah-wajah orang kair masuk neraka yang sangat panas dan 
diberi minuman dari sumber air yang sangat panas dan tidak 

akan menghilangkan dahaganya. Mereka tidak mempunyai 

makanan yang bisa disantap, melainkan pohon yang berduri, 

yaitu pohon berduri yang sangat pahit dan berbahaya. Makanan 

tersebut tidak berguna sama sekali, tidak membuat gemuk 

orang yang memakannya, dan tidak pula menghilangkan rasa 

lapar.

4. Ayat 8-9

Pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang berseri-seri penuh 

kenikmatan. Itu adalah wajah-wajah yang sedang berbahagia 

ketika pahala amalan mereka yang diterima oleh Allah swt.

5. Ayat 10-11

Sesungguhnya orang-orang yang berseri-seri wajahnya, yaitu 

kaum Mukminin yang bahagia berada di surga, yang tinggi dan 

indah tempatnya dan di dalam perkataan penghuni surga, tidak 

didapati perkataan yang sia-sia dan ocehan karena mereka 

tidak berbicara melainkan hikmah dan pujian kepada Allah swt 

atas kenikmatan permanen yang dikaruniakan kepada mereka.

6. Ayat 12-13

Di dalam surga ada mata air yang airnya mengalir dan memancar 

dengan berbagai macam minuman yang lezat dan jernih. Dan di 

dalam surga juga terdapat keluarga yang disediakan kasur yang 

banyak, lembut, dan posisinya tinggi. Jika seorang Mukmin 
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duduk di atasnya, dia akan merasa nyaman dan dapat melihat 

taman surga serta kenikmatannya.

7. Ayat 14-16

Di dalam surga ada wadah-wadah minum dan gelas-gelas 

khamr yang tidak memabukkan dan disiapkan dihadapan 

mereka. Di dalamnya juga terdapat bantal-bantal berjajar 

yang digunakan untuk duduk atau bersandar. Selain itu, ada 

permadani yang dihamparkan di tempat duduk dan sajadah 

yang terbuat dari benang yang lembut yang berjumlah banyak 

dan tersebar di semua tempat duduk.

8. Ayat 17-20

Bagaimana bisa orang-orang musyrikin mengingkari hari 

kebangkitan dan akhirat serta menganggapnya tidak mungkin 

terjadi? Sementara, mereka melihat unta yang merupakan 

mayoritas hewan ternak mereka dan makhluk paling besar di 

dalam lingkungan mereka. Tidakkah mereka melihat bagaimana 

langit ditinggikan di atas bumi tanpa tiang? Gunung-gunung, 

bagaimana ditegakkan di atas bumi. Dan bumi bagaimana 

dibentangkan agar dapat dihuni oleh para penghuninya?

9. Ayat 21-24

Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia dengan 

risalah yang diberikan kepadamu untuk disampaikan kepada 

mereka. Sesungguhnya, kamu hanya diutus untuk mengemban 

misi ini. Kamu tidak mempunyai kekuasaan atas mereka 

untuk membawa mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi, 

orang yang berpaling dari nasihat dan peringatan serta kufur 

kepada kebenaran dengan hati dan lisannya, Allah swt akan 

menyiksanya kelak di akhirat dengan siksaan neraka Jahannam 

secara permanen.

10. Ayat 25-26

Sesungguhnya kepada Kami-lah tempat kembali mereka. Dan 

Kami akan menghitung amal-amal mereka setelah mereka 
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dibangkitkan (dari kubur) dan kembali kepada Allah. Jika 

amalan mereka baik, akan dihitung baik. Namun, jika amalan 

mereka jelek, akan dihitung jelek.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Hari tersebut 

menyelimuti manusia dengan ketakutan dan kekhawatiran 

yang dahsyat.

2. Wajah orang-orang kair, seperti penyembah berhala, para 
rahib, dan lainnya, pada hari itu menjadi terhina karena 

mendapatkan siksaan dan tertunduk karena mendapatkan 

hukuman, padahal ketika di dunia mereka beramal dan 

berpayah-payah.

3. Wajah kaum Mukminin berseri-seri karena amalan yang telah 

mereka amalkan selama di dunia diridhai di akhirat sehingga 

mereka dimasukkan ke surga. Sementara itu surga sendiri 

memiliki tujuh sifat, yaitu: tinggi dan mulia, tidak terdengar 

perkataan yang buruk, terdapat mata air yang mengalir, 

dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas yang tersedia 

didekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, serta 

permadani-permadani yang terhampar.

4. Allah swt memberikan peringatan kepada manusia atas ciptaan 

dan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia mampu menciptakan 

segala sesuatu. Hal itu disebutkan setelah Allah menyebutkan 

perkara penghuni surga dan neraka. Kemudian, orang-orang 

kair heran tentang hal itu, lantas mereka pun mendustakan 
dan mengingkarinya.

5. Allah swt memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan 

kepada kaumnya serta menasihati dan memberikan mereka rasa 

takut. Demikian juga Allah swt memberi ketenangan kepada 

beliau, bahwa beliau hanyalah bertugas untuk memberi nasihat, 

bukan untuk menguasai mereka sehingga dapat membunuh 
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mereka atau memaksa mereka untuk beriman kepada risalah 

yang beliau bawa.

6. Allah swt mewanti-wanti agar tidak menyelisihi dakwah Nabi 

saw. dan risalah beliau. Allah juga memberikan ancaman 

kepada setiap orang yang berpaling dari nasihat dan peringatan 

dengan imbalan siksa yang sangat besar di akhirat, yaitu siksa 

neraka Jahannam yang permanen.

7. Bagian akhir dari surah ini mengandung sesuatu yang cocok 

untuk janji dan ancaman. Sesungguhnya tempat kembali 

seluruh manusia setelah kematian adalah Allah swt. Amalan 

mereka semua akan dihitung oleh Allah swt sendiri.
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 سورة الفجر
(Surah al-Fajr)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

إَِذا يَۡسِ  ٤ َهۡل ِف َوٱلَۡوتۡرِ  ٣ َوٱَلِۡل  َوَلَاٍل َعۡشٖ  ٢ َوٱلَشۡفِع   َوٱۡلَفۡجرِ  ١ 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َرُبَك بَِعاٍد  ٦ إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ

َ
ِي ِحۡجٍر  ٥ أ   َذٰلَِك قََسٞم ّلِ

 ٧ ٱَلِت لَۡم ُيۡلَۡق ِمۡثلَُها ِف ٱۡلَِلِٰد  ٨ َوَثُموَد ٱَلِيَن َجابُواْ ٱلَصۡخَر بِٱلَۡوادِ  ٩
واْ فِيَها ٱۡلَفَساَد  ٢ ۡكَثُ

َ
ۡوتَادِ  ٠ ٱَلِيَن َطَغۡواْ ِف ٱۡلَِلِٰد  ١ فَأ

َ
 َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱۡل

نَسُٰن إَِذا َما ٱۡلِ
َ
 فََصَب َعلَۡيِهۡم َرُبَك َسۡوَط َعَذاٍب  ٣ إَِن َرَبَك َلِٱلِۡمۡرَصادِ  ٤ فَأ

َمآ إَِذا َما ٱۡبَتلَىُٰه
َ
ۡكَرَمِن  ٥ َوأ

َ
ٓ أ ۡكَرَمُهۥ َوَنَعَمُهۥ َفَيُقوُل َرّبِ

َ
 َما ٱۡبَتلَىُٰه َرُبُهۥ فَأ

ۖ بَل َل تُۡكرُِموَن ٱۡلَتِيَم  ٧ َوَل َهَٰنِ  ٦ َكَ
َ
ٓ أ  َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِزۡقَُهۥ َفَيُقوُل َرّبِ

ا  ٩ َوُتُِبوَن ۡكٗل لَّمٗ
َ
ُكلُوَن ٱلُتَاَث أ

ۡ
ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِن  ٨ َوتَأ ُضوَن َعَ  تََحٓ

ا  ١ وََجآَء َرُبَك َوٱلَۡملَُك ا َدّكٗ ُۡض َدّكٗ
َ
ۖٓ إَِذا ُدَكِت ٱۡل ا  ٠ َكَ ا َجّٗ  ٱلَۡماَل ُحّبٗ

َنٰ َلُ ٱّلِۡكَرٰى
َ
نَسُٰن َوأ ا  ٢ وَِجآْيَء يَۡوَمئِذۢ ِبََهَنَمۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذَكُر ٱۡلِ ا َصّفٗ   َصّفٗ

َحٞد  ٥ َوَل
َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه  ٣ َيُقوُل َيٰلَۡيتَِن قََدۡمُت ِلََياِت  ٤ َفَيۡوَمئِٖذ َل ُيَعّذِ

َيُتَها ٱنَۡفُس ٱلُۡمۡطَمئَِنُة  ٧ ٱرِۡجِعٓ إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيٗة
َ
أ َحٞد  ٦ َيٓ

َ
ۥٓ أ  يُوثُِق َوثَاقَُه

َمۡرِضَيٗة  ٨ فَٱۡدُخِل ِف ِعَبِٰدي  ٩ َوٱۡدُخِل َجَنِت  ٠

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi fajar,
2. demi malam yang sepuluh,

3. demi yang genap dan yang ganjil,
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4. demi malam apabila berlalu.

5. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat 
diterima) bagi orang-orang yang berakal?

6. Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana 
Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?,

7. (yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai 
bangunan-bangunan yang tinggi,

8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di 
negeri-negeri lain,

9. dan (terhadap) kaum Samud yang memotong batu-batu besar di 
lembah,

10. dan (terhadap) Fir`aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan 
yang besar),

11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

12. lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,

13. karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti adzab kepada mereka,
14. sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. 
15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu 

memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 

“Tuhanku telah memuliakanku.”
16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka 

dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”
17. Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
19. sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara 

mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),
20. dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

21. Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 
(berbenturan),

22. dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
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23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; pada hari itu 
sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.

24. Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan 
(kebajikan) untuk hidupku ini.”

25. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadzab seperti 
adzab-Nya (yang adil),

26. dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
27. Wahai jiwa yang tenang!
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan 

diridhai-Nya.

29. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
30. dan masuklah ke dalam surga-Ku.

A. Tafhim

َوالَْوتْرِ َوالَشْفِع َعْشٍ َوَلَاٍل َوالَْفْجرِ
Dan yang 

ganjil

Demi yang 

genap

sepuluh Demi malam-

malam

Demi fajar

ِف َهْل يَْسِ إَِذا َوالَليِْل
Pada Apakah berlalu apabila Demi malam

لَْم
َ
أ ِحْجٍر ِي ّلِ قََسٌم َذلَِك

tidakkah Akal Bagi yang 

memiliki

sumpah Demikian itu

بَِعاٍد َرُبَك َفَعَل َكيَْف تََر
Terhadap 

kaum ‘Ad

Tuhan kamu Telah berbuat bagaimana Kamu lihat

لَْم اَلِت الْعَِمادِ َذاِت إَِرَم
belum Yang Bangunan-

bangunan 

tinggi

Yang 

mempunyai

(penduduk) 

Iram
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َوَثُموَد اْلَِلدِ ِف ِمثْلَُها ُيْلَْق
Dan kaum 

Tsamud

Negeri-negeri pada sepertinya Diciptakan

َوفِرَْعْوَن بِالَْوادِ الَصْخَر َجابُوا اَلِيَن
Dan Fir’aun Di lembah Batu-batu 

besar

Mereka 

memotong

Yang

ِف َطَغْوا اَلِيَن ْوتَادِ
َ
اْل ذِي

Di dalam Mereka 

sewenang-

wenang

Yang Bangunan-

bangunan 

besar yang 

berpasak

Yang 

mempunyai

فََصَب الَْفَساَد فِيَها وا ْكَثُ
َ
فَأ اْلَِلدِ

Maka 

menimpakan

Kerusakan dalamnya Lalu mereka 

banyak 

berbuat

Negeri

إَِن َعَذاٍب َسوَْط َرُبَك َعلَيِْهْم
sungguh Siksa cambuk Tuhan mereka Kepada 

mereka

إَِذا نَساُن اْلِ َما
َ
فَأ َلِالِْمرَْصادِ َرَبَك

apabila Manusia Maka adapun Benar-benar 

mengawasi

Tuham kamu

َوَنَعَمُه ْكَرَمُه
َ
فَأ َرُبُه ابَْتَلهُ َما

Dan 

memberinya 

nikmat

Lalu Dia 

memuliakannya

Tuhannya mengujinya -

إَِذا َما
َ
َوأ ْكَرَمِن

َ
أ َرّبِ َفَيُقوُل

Apabila Dan adapun Dia telah 

memuliakan 

aku

Tuhanku Maka dia 

berkata

رِزْقَُه َعلَيْهِ َفَقَدَر ابَْتَلهُ َما
rezekinya Atasnya Lalu Dia 

menyempitkan

mengujinya -
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بَل َكَ َهانَِن
َ
أ َرّبِ َفَيُقوُل

bahkan Sekali-kali 

tidak

Dia telah 

menghinakan 

aku

Tuhanku Maka dia 

berkata

َتَاُضوَن َوَل اْلَتِيَم تُْكرُِموَن َل
Kalian saling 

menganjurkan

Dan tidak Anak yatim Kalian 

memuliakan

Tidak

الُتَاَث ُكلُوَن
ْ
َوتَأ الِْمْسِكِن َطَعاِم َعَ

warisan Dan kalian 

memakan

Orang miskin Memberi 

makan

Atas/ 

untuk

ً ُحّبا الَْماَل َوُتُِبوَن لَّماً ْكًل
َ
أ

kecintaan Harta Dan kalian 

mencintai

Dengan 

mencampur-

adukkan

memakan

رُْض
َ
اْل ُدَكِت إَِذا َكَ َجّاً

Bumi Diguncangkan apabila Sekali-kali 

tidak

Banyak/ 

berlebihan

َوالَْملَُك َرُبَك وََجاء َدّكً ً َدّك
Dan Malaikat Tuhanmu Dan datang guncangan guncangan

ِبََهَنَم يَوَْمئٍِذ وَِجَء َصّفاً َصّفاً
Di neraka 

Jahannam

Pada hari itu Dan 

didatangkan

barisan berbaris

َلُ َن
َ
َوأ نَساُن اْلِ َيَتَذَكُر يَوَْمئٍِذ

baginya Tapi 

bagaimana

manusia Menjadi ingat/ 

sadar

Pada hari itu

قََدْمُت َلْتَِن يَا َيُقوُل اّلِْكَرى
Aku 

mengerjakan

Alangkah 

baiknya 

(sekiranya)

- Ia berkata kesadaran

َعَذابَُه ُب ُيَعّذِ َل َفَيوَْمئٍِذ ِلََياِت
Azab-Nya Mengazab Tidak ada Maka pada 

hari itu

Untuk 

kehidupanku
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َحٌد
َ
أ َوثَاقَُه يُوثُِق َوَل َحٌد

َ
أ

seorangpun Ikatan-Nya mengikat Dan tidak ada 

yang

Seorangpun

ارِْجِع الُْمْطَمئَِنُة انَْفُس َيُتَها
َ
أ يَا

Kembalilah 

kamu

Yang tenang jiwa Wahai -

فَاْدُخِل َمرِْضَيًة َراِضَيًة َرّبِِك إَِل
lalu masuklah Diridhai Dengan ridha Tuhanmu Kepada

َجَنِت َواْدُخِل ِعَبادِي ِف
Surga-Ku Dan masuklah Hamba-Ku Ke dalam

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Ghaasyiyah karena dimulai 

dengan lafadz al-Fajr. Ayat pertama dari surah al-Fajr 
merupakan sumpah yang agung, yakni dengan fajar subuh 

yang cahayanya bersinar setiap hari.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 30 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (89)

b. Nuzuli (10)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Kepastian adzab bagi orang-orang kair dan balasan 
sebagian mereka di Dunia. (1-14)

b. Penghinaan kepada manusia akibat kurang perhatian 

mereka terhadap urusan akhirat dan tenggelam dalam 

kesenangan dunia. (15-20)
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c. Keadaan manusia yang sangat mencintai dunia dan orang 

yang tidak mencintainya pada hari kiamat. (21-30)

6. Asbab an-Nuzul

Ibnu abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 

nabi Muhammad saw bersabda, “barang siapa membeli sumur 

ruumah (nama sumur) yang berair tawar, maka Allah akan 

mengampuni (dosa)  nya.” Lalu Utsman pun membelinya, 

kemudian Nabi bersabda, “apakah kamu membeli sumur itu 

untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin?”, dia (Utsman) 

menjawab, “Iya.” Kemudian turunlah ayat mengenai Utsman, 

ayat ke-27 dari surah al-Fajr.

7. Keutamaan Surah

Ada beberapa riwayat yang berisi tentang contoh bacaan shalat 

nabi Muhammad saw dan perintah beliau untuk membaca 

surah al-Fajr dan lainnya dalam shalat fardhu dan shalat sunnah 

(‘Ied dan Jum’at). Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam 

surah-surah tersebut terdapat keutamaan tersendiri.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Allah swt bersumpah dengan waktu subuh yang penuh dengan 

pancaran cahaya. Waktu subuh adalah peralihan antara waktu 

malam dan pagi dan waktu bagi manusia dan hewan untuk 

memulai aktivitas kehidupannya. Di samping itu, ada yang 

mengatakan bahwa ayat ini merupakan sumpah dengan shalat 

fajar dan Allah juga bersumpah dengan 10 hari. 10 hari yang 

dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang mulia.

2. Ayat 3

Menurut satu pendapat, kata asy-Syaf’u yang dimaksud di sini 

adalah hari raya Idul Adha, karena hari tersebut adalah hari 

kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, sementara yang dimaksud 

al-Witru adalah hari Arafah, karena hari tersebut jatuh pada 

tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu ada pendapat yang berbeda, 
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yakni yang dimaksud asy-syaf’u adalah dua hari tasyrik (hari 

pertama dan kedua), sementara al-witru adalah hari tasyrik 

yang ketiga.

3. Ayat 4-5

“Demi malam apabila berlalu”, ayat ini menunjukkan bahwa 

sebagaimana waktu subuh memiliki manfaat yang sangat 

banyak, waktu malam juga memiliki manfaat yang banyak, 

di antara yang paling terasa adalah rasa ketenangan jiwa dan 

dapat beristirahat dari kepenatan aktivitas selama satu hari. 

Kemudian Allah mengakhiri sumpah-sumpah-Nya dengan 

berkata “adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah 

(yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?”. Kata 

al-Hijr di sini berarti akal, maka maksud ayat ini adalah siapa 

saja yang memiliki akal dan hati pasti mengetahui bahwa segala 

hal yang dibuat sumpah oleh Allah swt memiliki keistimewaan 

tersendiri.

4. Ayat 6-14

Kemudian Allah swt menyebutkan sebagian kisah umat-umat 

terdahulu sebagai bahan permisalan dan pelajaran bgi orang-

orang yang berakal. Diantara kisah yang diceritakan adalah 

tentang kisah kaum ‘Ad (keturunan ‘Ad bin Haush bin Iram 

bin Sam bin Nuh a.s), kaum Tsamud (kaum nabi Shalih a.s), 

dan Fir’aun (Pemimpin Mesir di masa nabi Musa a.s). Mereka 

semua diberikan keutamaan dan keistimewaan tersendiri oleh 

Allah sehingga mereka lebih unggul dibandingkan dengan 

umat-umat yang lain. Akan tetapi dengan keunggulan itu 

mereka bukan tambah bersyukur tapi justru durhaka dan 

menentang dakwah nabi yang diutus kepadanya. Oleh karena 

itu dalam ayat ke 13 Allah swt menurunkan adzab yang pedih 

kepda mereka semua. Adzab mereka telah disebutkan secara 

rinci dalam surah al-Haaqqah dari ayat 5-10. Kemudian Allah 

tutup (ayat 14) dengan sebuah penekanan bahwa “Sungguh 
Tuhanmu benar-benar Maha Mengawasi.”.
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5. Ayat 15-20 

Kebanyakan manusia salah dalam menilai kenikmatan dan 

musibah yang diberikan Allah swt. Jika Allah memberikan 

nikmat, mereka menganggap Allah telah memuliakannya. 

Sedangkan jika mereka mendapat musibah, mereka 

menganggap Allah murka dan menghinakannya. Padahal 

keduanya merupakan ujian dari Allah untuk menilai kualitas 

diri kita. Kekayaan hanyalah sebuah ujian bagi si kaya, apakah 

dia akan bersyukur? Dan kefakiran adalah sebuah ujian bagi si 

fakir, apakah dia bersabar?. Kemudian Allah mencela orang-

orang yang lebih parah dari pada anggapan di atas, yaitu orang 

yang kaya akan tetapi dia tidak memuliakan anak yatim, tidak 

memberi makan dan membantu kebutuhan orang miskin. Selain 

itu Allah juga menyindir orang-orang yang memakan harta 

yang bukan haknya, mencampur adukkan antara yang halal 

dan haram, dan mereka mencitai hartanya secara berlebihan.

6. Ayat 21-30

Ayat 21-26 berisi tentang ancaman dan janji Allah kepada 

orang-orang yang terlalu mencintai kehidupan dunia dan 

mengabaikan akhirat, sehingga ketika mereka diperlihatkan 

neraka Jahannam, mereka baru sadar seraya berkata, “Alangkah 

baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebaikan) untuk 
hidupku (akhirat) ini.” 

Sedangkan bagi orang-orang yang lebih mementingkan 

kehidupan akhirat, Allah swt memuliakan mereka dengan 

mengakuinya sebagai hamba-Nya dan memasukkan mereka 

ke dalam surga, sebagai balasan atas berbuatan yang mereka 

lakukan selama hidup di dunia dan itu merupakan janji Allah 

swt. Dan Allah swt tidak akan mungkin menyelisihi janji-Nya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 27-30.
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D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Ketika Allah swt menggunakan lafadz sumpah, hal itu 

menunjukkan kekuasaan Allah dan keistimewaan atas benda 

atau sesuatu yang dijadikan sumpah.

2. Orang-orang kair pasti akan mendapatkan balasan atas apa 
yang mereka dustakan dan lakukan.

3. Allah swt menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu agar 

menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat nabi Muhammad 

saw. Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah swt dan 

membuat kerusakan di muka bumi, maka adzab Allah akan 

menimpa mereka.

4. Kemuliaan dan kehinaan itu tidak diukur dari kenikmatan 

atau cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi 

kenikmatan dan cobaan itu merupakan ujian bagi manusia.

5. Balasan bagi orang kair dan orang-orang yang lebih mencintai 
kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat, maka 

Allah swt akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. 

Dan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

lebih mementingkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan 

dunia, maka Allah swt menjanjikan mereka surga.
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 سورة الَبَلد
(Surah al-Balad)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَت ِحۢ بَِهَٰذا ٱۡلََلِ  ٢ َوَواِدٖ َوَما َوَدَ  ٣ لََقۡد َخلَۡقَنا
َ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱۡلََلِ  ١ َوأ

ُ
 َلٓ أ

ۡهلَۡكُت َماٗل
َ
َحٞد  ٥ َيُقوُل أ

َ
ن َلن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َيَۡسُب أ

َ
نَسَٰن ِف َكَبٍد  ٤ أ  ٱۡلِ

لَۡم َنَۡعل َلُۥ َعۡينَۡنِ  ٨ َولَِساٗنا وََشَفَتۡنِ
َ
َحٌد  ٧ أ

َ
ۥٓ أ ن لَۡم يََرهُ

َ
َيَۡسُب أ

َ
  ُلًَدا  ٦ أ

ۡدَرىَٰك َما ٱۡلَعَقَبُة  ٢
َ
 ٩ وََهَديَۡنُٰه ٱنَۡجَديِۡن  ٠ فََل ٱۡقَتَحَم ٱۡلَعَقَبَة  ١ َوَمآ أ

ۡو ِمۡسِكيٗنا
َ
ۡو إِۡطَعٰٞم ِف يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبةٖ  ٤ يَتِيٗما َذا َمۡقَرَبٍة  ٥ أ

َ
 فَُك َرَقَبٍة  ٣ أ

َبةٖ  ٦ ُثَم َكَن ِمَن ٱَلِيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصۡواْ بِٱلَصۡبِ َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمرَۡحَةِ  ٧  َذا َمۡتَ
ۡصَحُٰب ٱلَۡمشۡ ََٔمةِ  ٩

َ
ِ َٔاَيٰتَِنا ُهۡم أ ۡصَحُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ  ٨ َوٱَلِيَن َكَفُرواْ ب

َ
ْوَلٓئَِك أ

ُ
 أ

َعلَۡيِهۡم نَارٞ ُمۡؤَصَدةُۢ  ٠
Dengan narna Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah),
2. dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini,
3. dan demi (pertalian) bapak dan anaknya.
4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah 

payah.

5. Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun 
yang berkuasa atasnya?

6. Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.”
7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
8. Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata,
9. dan lidah dan sepasang bibir?
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10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan 
dan kejahatan).

11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?
12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
13. (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),
14. atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,
15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
16. atau orang miskin yang sangat fakir.
17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih 

sayang.

18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) 
adalah golongan kanan.

19. Dan orang-orang yang kair kepada ayat-ayat Kami, mereka itu 
adalah golongan kiri.

20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

A. Tafhim

نَت
َ
َوأ اْلََلِ بَِهَذا قِْسُم

ُ
أ َل

Dan kamu Negeri Dengan ini
Aku 

bersumpah
-

َوَما َوَواِدٍ اْلََلِ بَِهَذا ِحٌل
Dan dari

Dan demi 

bapak
negeri Dalam ini Bertempat

ِف نَساَن اْلِ َخلَْقَنا لََقْد َوَدَ
dalam Manusia

Kami telah 

menciptakan
sungguh Anak

َيْقِدَر َلن ن
َ
أ َيَْسُب

َ
أ َكَبٍد

menguasai Tidak ada bahwa
Apakah ia 

mengira

Kesusahan/ 

kepayahan
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َماًل ْهلَْكُت
َ
أ َيُقوُل َحٌد

َ
أ َعلَيْهِ

harta
Aku telah 

menghabiskan
Di a berkata sesuatupun Atasnya

يََرهُ لَْم ن
َ
أ َيَْسُب

َ
أ ُلَداً

melihatnya Tidak bahwa
Apakah ia 

mengira
Banyak

َعيْنَْنِ َلُ َنَْعل لَْم
َ
أ َحٌد

َ
أ

Dua buah 

mata
Baginya

Kami telah 

menjadikan
bukankah Sesuatupun

فََل انَْجَديِْن َوَهَدْيَناهُ وََشَفَتْنِ َولَِساناً
Maka 

mengapa tidak
Dua jalan

Dan kami 

tunjukkan dia

Dan dua buah 

bibir
Dan lidah

َما ْدَراَك
َ
أ َوَما الَْعَقَبَة اْقَتَحَم

apa
Kamu 

mengetahui
Dan apakah

Jalan mendaki 

dan susah

Dia 

menempuh

إِْطَعاٌم ْو
َ
أ َرَقَبٍة فَُك الَْعَقَبُة

Memberi 

makan
Atau budak memerdekakan Kerabat

ً يَتِيما َمْسَغَبٍة ذِي يَْوٍم ِف
Anak yatim Kelaparan terjadi hari Pada

َذا ِمْسِكيناً ْو
َ
أ َمْقَرَبٍة َذا

Yang Orang miskin atau kerabat
Yang 

mempunyai

اَلِيَن ِمَن َكَن ُثَم َبٍة َمْتَ
Orang-orang 

yang
Termasuk dari Dia adalah kemudian

Sangat 

melarat/ 

membutuhkan

بِالَْمرَْحَةِ َوتََواَصْوا بِالَصْبِ َوتََواَصْوا آَمُنوا
Dengan kasih 

sayang

Dan mereka 

saling 

berpesan

Terhadap 

kesabaran

Dan mereka 

saling 

berpesan

Mereka 

beriman
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َكَفُروا َواَلِيَن الَْميَْمَنةِ ْصَحاُب
َ
أ ْولَئَِك

ُ
أ

Mereka ingkar
Dan orang-

orang yang
Yang kanan golongan Mereka itu

َعلَيِْهْم َمةِ
َ
الَْمْشأ ْصَحاُب

َ
أ ُهْم بِٓيَاتَِنا

Untuk mereka Yang kiri golongan Mereka adalah
Terhadap ayat-

ayat Kami

ُمْؤَصَدةٌ نَاٌر
Tertutup rapat Api neraka

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Ghaasyiyah karena pada 

permulaan surah Allah swt bersumpah dengan kota haram 

(Makkah) yang telah dimuliakan Allah dengan Ka’bah dan 

dijadikan sebagai kiblat kaum Muslimin sebagai pengagungan 

keberadaannya.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 20 ayat.

3. Tartib (Urutan Surah)

a. Mushai (90)

b. Nuzuli (35)

4. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

5. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Ujian manusia dengan rasa lelah dan tertipu dengan 

kekuatan dan hartanya. (1-7)

b. Permulaan ikhtiar dan kesuksesan menggapai akhirat. 

(8-20)

6. Asbab an-Nuzul

Muqatil berkata tentang ayat ke-6 dari surah al-Balad, “ayat ini 
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turun mengenai Harits bin Amir bin Naufal. Dia telah berbuat 

dosa, kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah saw untuk 

membayar kafarat. lalu dia berkata, “uangku telah habis untuk 

membayar kafarat, dan memenuhi nafkah semenjak aku masuk 

agama Muhammad,”. Perkataan ini dinilai berlebih-lebihan 

sehingga ini merupakan bentuk penyesalannya masuk ke 

agama Islam.

C. Tafsir

1. Ayat 1-5

Allah swt bersumpah dengan kota Haram, yaitu Makkah. Hal 

ini menunjukkan akan kemuliaan Ummu al-Qura (Makkah) di 

sisi Allah karena adanya Ka’bah dan Masjid al-Haram. Bahkan 

sampai orang-orang kair pun mengakui kemuliaannya. Di 
samping itu, Allah juga bersumpah dengan setiap yang 

melahirkan dan yang dilahirkan. Hal ini menunjukkan akan 

urgensi menjaga keturunan dan menjaganya jangan sampai 

menjadi manusia yang lemah, baik secara akidah, akhlak, ilmu 

agama, dan inansial. Sebagaimana yang Allah sindir dalam 
al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 9. Kemudian Allah menegaskan 

keadaan manusia ketika dilahirkan, yakni dalam keadaan 

lemah. Sehingga Allah berkata dan bertanya kepada manusia 

dalam ayat ke-5, “Apakah dia (manusia) mengira bahwa tidak 
ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?”. Ayat menegaskan 

bahwa Allah swt adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2. Ayat 6-7

Allah swt mencela manusia yang boros dalam membelanjakan 

hartanya serta tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan 

harta tersebut, dengan berkata “Apakah dia mengira bahwa 

tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?”. Ayat ini menunjukkan 

celaan Allah kepada manusia dan kabar bahwa harta yang 

mereka dapatkan akan dimintai pertanggung jawabannya.
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3. Ayat 8-10

Setelah Allah menjelaskan tentang kekurangan dan kelemahan 

yang diberikan kepada manusia ketika diciptakan, kemudian 

Allah memberikan dalil kesempurnaan-Nya dengan 

menciptakan mata, lisan, dua bibir, dan akal untuk dapat 

membedakan mana hal yang baik dan buruk, serta Allah 

memberikan ilham (potensi) dan pilihan kepada manusia untuk 

melakukan keduanya, akan tetapi Allah tegaskan bagi yang 

mengikuti jalan kebaikan dia akan beruntung baik di dunia 

maupun di akhirat, akan tetapi jika sebaliknya maka dia akan 

merugi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang 

terdapat dalam surah asy-Syams ayat 7-10. 

4. Ayat 11-16

Setelah Allah swt menjelaskan tentang keutamaan bagi manusia 

yang memilih dan mengikuti jalan kebaikan, kemudian Allah 

memberikan tantangan berupa jalan terjal dan sukar untuk 

melakukan kebaikan itu, karena memang Rasulullah saw 

pernah mengingatkan bahwa “Neraka (jalan keburukan) itu 
dikelilingi dengan kesenangan, dan Surga (jalan kebenaran) 
itu dikelilingi dengan hal yang dibenci (sulit).” (HR. Bukhari: 

6487). 

Rintangan (kesulitan) yang dimaksud adalah memerdekakan 

budak, memberi makan orang yang membutuhkan, menyantuni 

anak yatim, dan memberikan bantuan kepada orang yang 

fakir lagi miskin. Para ulama berbeda dalam hal mana yan 

harus didahulukan dan yang lebih utama, akan tetapi mereka 

sepakat semua itu merupakan bentuk kebaikan yang dapat 

mempermudah manusia masuk ke surga-Nya.

5. Ayat 17-20

Dalam beberapa ayat ini Allah membuat perbandingan 

antara orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan saling 

menasihati dalam kebaikan dengan orang yang mendustakan 

ayat-ayat Allah dengan menyebutkan golongan kanan dan kiri. 
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Bagi golongan kanan, Allah pastikan dia berada di jalan yang 

benar dan Allah janjikan surga, sedangkan bagi golongan kiri, 

Allah pastikan dia berada di jalan yang salah dan dijanjikan 

mereka akan masuk neraka-Nya.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan 

kepada kita, sehingga kita mendapatkan tambahan berkah 

dan terbebas dari adzab yang pedih, sebagaimana yang Allah 

jelaskan dalam QS. Ibrahim : 7.

2. Larangan berbuat boros dalam segala hal, terutama dalam 

menggunakan harta dan pentingnya memperhatikan berasal 

dari mana harta yang kita miliki, karena itu akan dimintai 

pertanggungjawaban di sisi Allah.

3. Keutamaan memilih jalan kebaikan dari pada memilih jalan 

keburukan.

4. Balasan surga bagi orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan 

dan kebenaran (beriman dan beramal shalih).
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 سورة الَشْمس
(Surah asy-Syams)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

 َوٱلَشۡمِس َوُضَحىَٰها  ١ َوٱۡلَقَمرِ إَِذا تَلَىَٰها  ٢ َوٱنََهارِ إَِذا َجَلىَٰها  ٣ َوٱَلِۡل إَِذا
ِۡض َوَما َطَحىَٰها  ٦ َوَنۡفٖس َوَما َسَوىَٰها

َ
  َيۡغَشىَٰها  ٤ َوٱلَسَمآءِ َوَما بَنَىَٰها  ٥ َوٱۡل

ۡفلََح َمن َزَكىَٰها  ٩ َوقَۡد َخاَب َمن َدَسىَٰها
َ
لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوىَٰها  ٨ قَۡد أ

َ
  ٧ فَأ

ۡشَقىَٰها  ٢ َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَلِ نَاقََة
َ
 ٠ َكَذبَۡت َثُموُد بَِطۡغَوىَٰهآ  ١ إِذِ ٱَۢبَعَث أ

 ٱَلِ وَُسۡقَيَٰها  ٣ فََكَذبُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َرُبُهم بَِذۢبِِهۡم فََسَوىَٰها  ٤
َوَل َيَاُف ُعۡقَبَٰها  ٥

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,

2. demi bulan apabila mengiringinya,

3. demi siang apabila menampakkannya,

4. demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
5. demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),
6. demi bumi serta penghamparannya,

7. demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
8. maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 

ketakwaannya,

9. sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
10. dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
11. (Kaum) Samud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka 

melampaui batas (zalim),
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12. ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
13. lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) 

unta betina dari Allah ini dengan minumannya.”
14. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu 

Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya 
(dengan tanah).

15. Dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.

A. Tafhim

إَِذا َوالَْقَمرِ ١ َوُضَحاَها َوالَشْمِس
apabila Demi bulan 1

Dan sinarnya 

pada pagi hari
Demi matahari

َجَلَها إَِذا َوانََهارِ ٢ تََلَها
menampak-

kannya
apabila Demi siang 2 mengiringinya

َيْغَشاَها ٤ إَِذا َوالَليِْل ٣
4

Menutupi 

matahari
Apabila Demi malam 3

َوَما َطَحاَها رِْض
َ
َواْل  ٥ َوَما َبَناَها َوالَسَماءِ

Dan pengham-

parannya
Demi bumi 5

Dan pem-

binaannya
Demi langit

لَْهَمَها
َ
فَأ ٧ َوَما َسَواَها َوَنْفٍس ٦

Lalu Dia 

mengilhamkan 

kepada jiwa

7
Dan penyem-

purnaannya
Demi jiwa 6

فْلََح
َ
أ قَْد ٨ َوَتْقَواَها فُُجورََها

Telah 

beruntung
sungguh 8

Dan ketakwa-

annya/ 

kebaikannya

Kejahatannya/

keburukannya

َخاَب َوقَْد ٩ َزَكَها َمن
Telah rugi Dan sungguh 9

menyuci-

kannya
orang
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َثُموُد َكَذبَْت ٠ َدَساَها َمن
Kaum Tsamud

Telah 

mendustakan
10 mengotorinya orang

ْشَقاَها
َ
أ انَبَعَث إِذِ ١ بَِطْغَواَها

Orang yang 

paling celaka 

diantara 

mereka

Bangkit/ pergi ketika 11

Dengan 

kesewenang-

wenangannya

نَاقََة رَُسوُل اَلِ لَُهْم َفَقاَل ٢
Unta betina Rasulullah

Kepada 

mereka
Lalu berkata 12

َفَعَقُروَها فََكَذبُوهُ ٣ وَُسْقَياَها اَلِ
Lalu mereka 

menyebelihnya

Lalu mereka 

mendustakan
13

Dan 

minumnya
Allah

فََسَواَها بَِذنبِِهْم َرُبُهم َعلَيِْهْم فََدْمَدَم
Lalu dia 

meratakan-nya

Karena dosa 

mereka
Tuhan mereka

Kepada 

mereka

Maka 

membinasakan

٥ ُعْقَباَها َيَاُف َوَل ٤
15 akibatnya Ia takut Dan tidak 14

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah asy-syam karena dimulai dengan 

sumpah Allah dengan matahari yang ebersinar terang menyinari 

siang hari.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 15 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.
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4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan mengenai bersumpahnya Allah dengan 

makhluk-makhluknya dan kedzaliman yang dicontohkan oleh 

kaum Tsamud.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-4

Allah bersumpah dengan matahari yang senantiasa bersinar 

terang. Dengan cahaya dan waktu dhuhanya. Allah bersumpah 

dengan bulan yang muncul setelah terbenam matahari dengan 

sinarnya yang terang pada pertengahan bulan. Allah juga 

bersumpah dengan waktu siang ketika disinari matahari, dan 

malam ketika matahari terbit di bagian bumi yang lain secara 

bergantian. Kesemuanya itu adalah ciptaan Allah yang agung.

2. Ayat 5-6

Allah bersumpah dengan langit beserta bintang-bintangnya 

seakan-akan hiasan di atap-atap. Allah bersumpah dengan bumi 

beserta penghamparannya, semua yang ada untuk manusia dan 

seluruh makhluk dari segala bagian bumi manapun.

3. Ayat 7-10

Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang sempurna 

dan seimbang, dengan adanya indra zahir dan batin (hati). 

Kemudian Allah swt memberikan pemahaman mengenai 

keburukan dan kebaikan serta ketakwaan agar dapat 

membedakannya. Allah memberikan petunjuk terhadap 

keduanya, sehingga beruntunglah orang yang dalam hidupnya 

menyucikan, mendidik, dan meningkatkan ketakwaan dirinya. 

Dan sungguh sesat dan rugi orang yang membiarkan dirinya 

tidak mendidiknya dan tidak menggunakan dalam beribadah.

4. Ayat 11-12

Kaum tsamud telah mendustakan nabi mereka yaitu nabi 

Shaleh a.s. hal itu terjadi ketika Qidar bin Salif menyembelih 
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unta (tanda dari Allah yang dikeluarkan dari batu besar atas 

kuasa Allah) dengan dukungan dan keridhaan dari seluruh 

kaum Tsamud, hal ini menjadi bukti bahwa mereka benar-

benar mengingkari nabi mereka. Padahal Nabi Saleh sudah 

memperingati apa yang harus dilakukan terhadap unta betina 

itu. “jangan kalian ganggu unta Allah, biarkan dia dengan 

minumnya yang dikhususkan pada hari itu, pasti nanti kalian 

akan mendapat gilirannya” begitu peringatan nabi Shaleh. Tapi 

mereka tetap mendustakan dan menyembelihnya, akibatnya 

Allah musnahkan seluruh penduduk Tsamud rata dengan tanah. 

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Surat ini mengajarkan kepada kita betapa agungnya ciptaan 

Allah. Terbukti dengan sumpah Allah kepada tujuh hal yang 

ada pada surat ini. Begitu Allah memuliakan dan memberikan 

tanda-tanda kekuasaanya.

2. Kita dianjurkan untuk mentadabburi ciptaan Allah bukan 

dengan dzat-Nya.

3. Balasan dan adzab Allah pasti ada untuk hamba-Nya yang 

melanggar aturan-Nya.

4. Perjuangkan kebenaran-kebenaran lewat dakwah itu sebuah 

kewajiban, akan tetapi hidayah dan petunjuk hanya Allah yang 

menentukan kepada hamba-Nya siapa-siapa saja yang berhak.

5. Kita wajib memberikan peringatan kepada suatu hal yang 

melanggar perintah Allah, kalau tidak bisa dengan tindakan 

maka dengan ucapan, kalau tidak bisa maka pengingkaran 

dalam hati.
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 سورة الَلْيل
(Surah al-Lail)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَثٓ  ٣ إَِن
ُ
َوٱۡل ٱَلَكَر  َوَما َخلََق  َتََلٰ  ٢  إَِذا  َوٱنََهارِ  َيۡغَشٰ  ١  إَِذا   َوٱَلِۡل 

هُۥ ُ ۡعَطٰى َوٱَتَقٰ  ٥ َوَصَدَق بِٱۡلُۡسَنٰ  ٦ فََسُنَيّسِ
َ
َما َمۡن أ

َ
 َسۡعَيُكۡم لََشَتٰ  ٤ فَأ

هُۥ ُ فََسُنَيّسِ بِٱۡلُۡسَنٰ  ٩  َوَكَذَب  َوٱۡسَتۡغَنٰ  ٨  َبَِل  َمۢن  َما 
َ
َوأ ٰى  ٧   لِۡلُيۡسَ

ۥٓ إَِذا تََرَدٓى  ١ إَِن َعلَۡيَنا لَۡلُهَدٰى  ٢ َِن َنَا ٰى  ٠ َوَما ُيۡغِن َعۡنُه َماُلُ  لِۡلُعۡسَ
ۡشَق  ٥ ٱَلِي

َ
نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلََظٰى  ٤ َل يَۡصلَىَٰهآ إَِل ٱۡل

َ
وَلٰ  ٣ فَأ

ُ
ِٓخَرةَ َوٱۡل  لَ

َحٍد
َ
َكٰ  ٨ َوَما ِل ۡتَق  ٧ ٱَلِي يُۡؤِت َماَلُۥ َيَتَ

َ
 َكَذَب َوتََوَلٰ  ٦ وََسُيَجَنُبَها ٱۡل

ٰ  ٠ َولََسۡوَف يَۡرَضٰ  ١ ۡعَ
َ
ِعنَدهُۥ ِمن ّنِۡعَمةٖ ُتَۡزٓى  ٩ إَِل ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرّبِهِ ٱۡل

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
2. demi siang apabila terang-benderang,

3. demi penciptaan laki-laki dan perempuan,

4. sungguh, usahamu memang beraneka macam.

5. Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa,

6. dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga),
7. maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan 

(kebahagiaan).
8. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak 

perlu pertolongan Allah),
9. serta mendustakan (pahala) yang terbaik,
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10. maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran 
(kesengsaraan).

11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.

12. Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk,
13. dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia itu.

14. Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang 

menyala-nyala,

15. yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka,
16. yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
17. Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa,
18. yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan 

(dirinya),
19. dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya 

yang harus dibalasnya,

20. tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan 
Tuhannya Yang Mahatinggi.

21. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang 
sempurna).

A. Tafhim

َوانََهارِ ١ َيْغَشٰ إَِذا َوالَليِْل
Demi siang 1 menutupinya Pabila Demi malam

اَلَكَر َوَما َخلََق ٢ َتََلٰ إَِذا
Laki-laki

Dan apa yang 

Dia ciptakan 

penciptaannya

2

Telah tampak/

terang 

benderang

apabila

لََشَتٰ َسْعَيُكْم إَِن ٣ نَثٰ
ُ
َواْل

Benar-benar 

bermacam-

macam

Usaha kalian sungguh 3
Dan 

perempuan
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َواَتَقٰ ْعَطٰى
َ
أ َمْن َما

َ
فَأ ٤

Dan bertakwa memberikan Orang yang Maka adapun 4

هُ ُ فََسُنَيِسّ ٦ بِاْلُْسَنٰ َوَصَدَق ٥
Maka 

Kami akan 

memuahkan-

nya

6
Pada yang 

terbaik

Dan 

membernarkan
5

َبَِل َمن َما
َ
َوأ ٧ ٰى لِلُْيْسَ

kikir Orang yang Dan adapun 7
Kepada 

kemudahan

٩ بِاْلُْسَنٰ َوَكَذَب ٨ َواْسَتْغَنٰ
9

Pada yang 

terbaik

Dan dia 

mendustakan
8

Dan Dia 

merasa tidak 

butuh

ُيْغِن َوَما ٠ ٰى لِلُْعْسَ هُ ُ فََسُنَيِسّ
berguna Dan tidak 10

Kepada 

kesulitan

Maka 

kami akan 

memudah-

kannya

١ تََرَدٰى إَِذا َماُلُ َعنُْه
11 Dia telah binasa apabila hartanya baginya

َِن ٢ لَلُْهَدٰى َعلَيَْنا إَِن
Dan 

sesungguhnya
12

Benar-benar 

memberi 

petunjuk

Kewajiban 

kami
sungguh

نَذْرتُُكْم
َ
فَأ ٣ وَلٰ

ُ
َواْل لَْلِخَرةَ َنَا

Maka aku 

peringatkan 

kalian

13 Dan dunia akhirat Milik kami

يَْصَلَها َل ٤ تَلََظٰى نَاًرا
memasukinya tidak 14

Menyala-

nyala
api
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َكَذَب اَلِي ٥ ْشَق
َ
اْل إَِل

mendustakan yang 15
Orang yang 

celaka
kecuali

٧ تَْق
َ
اْل وََسُيَجَنُبَها ٦ َوتََوَلٰ

17
Orang yang 

bertakwa

Dan akan 

dijauhkan 

darinya

16 Dan berpaling

٨ َكٰ َيَتَ َماَلُ يُْؤِت اَلِي
18 Menyucikannya hartanya memberikan Yang

نِّْعَمٍة ِمن ِعنَدهُ َحٍد
َ
ِل َوَما

Suatu nikmat dari Di sisinya
Bagi seorang 

pun
Dan tidak ada

وَْجهِ ابْتَِغاَء إَِل ٩ ُتَْزٰى
keridhaan Mencari Kecuali hanya 19 dibalasnya

يَرَْضٰ َولََسوَْف ٠ ٰ ْعَ
َ
اْل ِّهِ َرب

Dia kana 

ridha/puas
Dan pasti kelak 20

Yang maha 

tinggi
Tuhannya

١
21

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surat ini dinamakan surat al-Lail karena dimulai dengan 

sumpah Allah swt dengan malam ketika menyelimuti.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 21 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.
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4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini berbicara mengenai perbedaan usaha-usaha di dunia 

manusia serta balasan yang didapatkannya di akhirat kelak. 

5. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya ayat 5 ini menurut riwayat dari ibnu jarir dan 

hakim dari amir bin abdullah bin zubair. Ketika di Mekah setelah 

masuk Islam, Abu Bakar memerdekakan orang-orang lemah 

dan wanita-wanita jika mereka masuk Islam. Lalu ayahnya 

Abu Bakar, Abu Quhafah menganjurkan kepada anaknya untuk 

membebaskan orang-orang yang kuat untuk melindunginya 

kemudian Abu Bakar menjawab ”aku hanya menginginkan 

pahala di sisi Allah”. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Sebab turunnya ayat 17 berhubungan dengan peristiwa 

ketika Abu Bakar ash-Shiddiq memerdekaan tujuh orang 

mereka semua mendapatkan siksaan dari orang kair karena 
mereka beriman. Kemudian turun ayat ini sampai akhir 

suratnya.

Sebab turunnya ayat 19 mengenai Abu Bakar yang 

membebaskan Bilal ketika masuk Islam dengan mengharap 

pahala dan ridha dari Allah. Pada waktu itu Bilal meletakkan 

senjata di atas berhalanya orang-orang kafir. Kemudian 

diketahui oleh kaum musyrikin, bilal kemudian diserahkan 

bersama seratus unta untuk disembelih. Namun kemudian bilal 

disiksa dibawah teriknya panas matahari, dan Nabi mendoakan 

bahwa Allah akan menyelamatkanmu dengan abu bakar yang 

membebaskannya.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Allah bersumpah dengan malam ketika gelapnya menutupi 

semua benda yang bercahaya dan dengan  siang ketika terang 

benderang. Allah juga bersumpah dengan makhluk yang paling 

mulia yaitu manusia dan segala kesempurnaan penciptaan-Nya
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2. Ayat 4

Sesungguhnya perbuatan manusia itu berbeda-beda. Sebagian 

diantar mereka ada yang melakukan perbuatan baikdan benar 

serta menununnya ke surga dan sebagian yang lain ada yang 

melakukan perbuatan jelek, sesat dan menyebabkan dia masuk 

nereka. Sebagaimana wahu Allah surat al-Hasy ayat 20 dan 

surat as-Sajdah ayat 18. 

3. Ayat 5-7

Orang yang mencurahkan hartanya dalam kebaikan dan 

menghindari larangan serta membenarkan janji Allah 

sebagai ganti keimanannya maka Allah akan memberikannya 

kemudahaan dalam segala ha yang dibebankan kepadanya. 

4. Ayat 8-11

Barangsiapa yang kikir terhadap hartanya merasa cukup dengan 

dunia dan tidak memerdulikan akhirat maka Allah akan sulitkan 

jalannya di dunia dan di akhirat hingga dia masuk neraka. 

Berdasarkan dengan hadis dari muslim yang diriwayatkan 

dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa suatu hari kami 

bersama Nabi di tempat pemakaman Baqi’ ghargad menghadiri 

sebuah pemakaman. Kemudian Rasulullah bersabda” tidak 

ada seorang pun diantara kalian melainkan tempatnya sudah 

tercatat di surga dan di neraka .” para sahabat bertanya “ kalau 

begitu mengapa kita tidak pasrah saja?”. Rasulullah menjawab 

“berbuatlah, karena setiap orang yang dimudahkan untuk 

mengerjakan sesuatu yang memang ditakdirkan untuknya”. 

kemudian Nabi membaca surat al-Lail ini ayat 5-10.

5. Ayat 12

Kami yang akan menjelaskan untuk mebedakan jalan petunjuk 

dari jalan kesesatan, halal, haram, benar dan salah serta baik 

dan buruk berupa jalan para Nabi. Allah menurunkan kitab-

kitab yang berisi syari’at-syari’at yang menjelaskan mengenai 

aqidah, akhlak, ibadah dan muammalah.
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6. Ayat 13

Barangsiapa yang meminta dunia dan akhirat maka harus 

meminta kepada kami. Kami akan memberikan sesuatu 

kepada siapa saja yang kami kehendaki. Kesesatan tidak akan 

membahayakan kami dan kebenaran tidak akan menambah 

sedikitpun dari kerajaan kami. Semua akan kembali kepada 

masing-masing yang melakukannya.

7. Ayat  14-16

Allah telah memberi peringatan berupa neraka yang menyala-

nyala yang tidak lain tidak bukan hanya bisa dimasuki oleh 

orang yang mendustakan agamanya dan risalah yang dibawa 

oleh Rasulullah saw.

8. Ayat  17-18

Orang-orang yang bertakwa mendermakan hartanya di jalan 

Allah dan tidak diniatkan untuk riya’,  yang menjauhkan diri 

dari kekufuran dan kemaksiatan maka akan dijauhkan dari 

neraka dan siksaan Allah.  Sebagaimana hadis riwayat Ahmad 

dan Bukhari dari Nu’man bin Basyir bahwa Nabi saw bersabda 

“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya 

adalah seseorang ayang di telapak akina diletakkan dua bara 

api sehingga membuat otaknya mendidih”.

9. Ayat 19-21

Allah akan memberikan balasan berupa kemuliaan dan balasan 

yang agung bagi hambanya yang bersedekah dengan semata-

mata diniatkan untuk mencari ridha Allah dan pahala dari-Nya.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Allah mulanya menciptakan adam dan hawa yang kemudian 

darinyalah berkembang manusia di muka bumi ini. Semua 

adalah sama dimata Allah, yang membedakan hanya ketakwaan 

mereka dan usaha-usaha kebaikan yang mereka lakukan 

berdasarkan tujuan yang benar yaitu ridha Allah swt.
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2. Usaha dan pekerjaan manusia di dunia ini bolehlah 

berbeda-beda namun, hendaklah menyandarkan pada tiga 

pedoman yaitu,  pertama, suka berderma dan menolong 

orang yang susah. Kedua, hendaklah selalu bertakwa kepada 

Allah, peliharalah hubungan dengan-Nya baik siang dan 

malam, ketiga menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung 

dalam semua perbuatan. Maka Allah akan memberikan jalan 

kemudhan dunia dan akhirat.

3. Setiap uang dan harta yang kita terima baik dari orang tua 

maupun dari usaha sendiri, maka sebaiknya disedekahkan 

sebagian karena itu merupakan hak-hak orang lain. Perbuatan 

ini dilakukan tanpa mengharap sedikit balasan maka akan 

dijauhkan dari api neraka. 

4. Jika hambanya yang beriman terus berusaha dan mencari solusi 

pada suatu perbuatan dan suatu masalah maka pasti Allah akan 

memberikan jalan kemudahan baginya.

5. Sebaliknya orang yang enggan mengeluarkan hartanya, 

merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak mau berbagi 

bahkan menerima pertolongan orang lain karena takut terpaksa 

membalas budi, dan tidak mengakui adanya nilai-nilai 

kebaikan. Maka Allah akan menuntunnya ke jalan yang sukar, 

tidak semakin membawa pada kebaikan tetapi membawa 

kepada keburukan, kesusahan, dan kerendahan hidup. Dan 

akan diancam dengan api neraka yang menyala-nyala.

6. Bagaimanapun kita mengusahakan sesuatu, mintalah 

pertolongan kepada Allah pemilik segala sesuatu, jika belum 

dikabulkan percayalah, Allah pasti mendengarnya dan tidak 

akan mengingkari janji terhadap hambanya yang berdoa, hanya 

saja Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Jangan 

langsung sedih dan menyerah terhadap suatu kehendak dan 

takdir Allah. Semangaat!
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 سورة الُضَحى
(Surah adh-Dhuha)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم
ِٓخَرةُ َخۡيٞ  َوٱلُضَحٰ  ١ َوٱَلِۡل إَِذا َسَجٰ  ٢ َما َوَدَعَك َرُبَك َوَما قََلٰ  ٣ َولَ
لَۡم َيِۡدَك يَتِيٗما فَ َٔاَوٰى

َ
وَلٰ  ٤ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َرُبَك َفَتَۡضٓ  ٥ أ

ُ
  لََك ِمَن ٱۡل

َما ٱۡلَتِيَم فََل َتۡقَهۡر
َ
ۡغَنٰ  ٨ فَأ

َ
 َفَهَدٰى  ٧ َووََجَدَك َعٓئِٗل فَأ

ٗ
  ٦ َووََجَدَك َضّٓل

ۡث  ١ َما بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ
َ
َما ٱلَسآئَِل فََل َتۡنَهۡر  ٠ َوأ

َ
٩ َوأ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah),
2. dan demi malam apabila telah sunyi,

3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak 
(pula) membencimu,

4. dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 

permulaan.

5. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya 
kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.

6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungi(mu).

7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 
memberikan petunjuk.

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu 
Dia memberikan kecukupan.

9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku 
sewenang-wenang.
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10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau 
menghardik(nya). 

11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan 
(dengan bersyukur).

A. Tafhim

٢ َسَجٰ إَِذا َوالَليِْل ١ َوالُضَحٰ
2 Telah 

sunyi/gelap

apabila Dan demi 

malam

1 Demi 

waktu 

dhuha

٣ قََلٰ َوَما َرُبَك َوَدَعَك َما
3 Dia benci Dan tidak Tuhan 

kamu

Meninggalkan 

kamu

tidak

[93:4] وَلٰ
ُ
اْل ِمَن لََك َخْيٌ َولَْلِخَرةُ

4

Yang 

permulaan 

(dunia)

dari Bagi kamu Lebih baik

Dan 

sungguh 

yang 

kemudian

لَْم
َ
أ ٥ َفَتَْضٰ َرُبَك ُيْعِطيَك َولََسوَْف

bukankah 5
Maka kamu 

menjadi puas

Tuhan 

kamu

Akan 

memberikan 

kepada kamu

Dan 

sungguh 

kelak

َضاًل َووََجَدَك ٦ فََٓوٰى يَتِيًما َيِْدَك

bingung

Dan Dia 

mendapati 

kamu

6
Lalu 

melindungi
Anak yatim

Dia 

mendapati-

mu

٨ ْغَنٰ
َ
فَأ َعئًِل َووََجَدَك ٧ َفَهَدٰى

8

Lalu Dia 

memberi 

kecukupan

Orang 

miskin/fakir

Dan Dia 

mendapati 

kamu

7

lalu Dia 

memberi 

petunjuk

َما
َ
َوأ ٩ َتْقَهْر فََل اْلَتِيَم َما

َ
فَأ

Dan adapun 9

Kamu berbuat 

sewenang-

wenang

makajangan
Terhadap 

anak yatim

Maka 

dapun
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بِنِْعَمةِ َما
َ
َوأ ٠ َتنَْهْر فََل الَسائَِل

Terhadap 

nikmat
Dan adapun 10

Kamu 

hardik
Maka jangan

Terhadap 

peminta-

minta

١ ْث فََحِدّ َِّك َرب
11

Maka 

kabarkanlah

Tuhan 

kamu

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surat ini dinamakan adh-dhuha karena diawali dengan 

kata tersebut. Waktu dhuha adalah permulaan siang yang 

memberikan urgensi waktunya. 

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 11 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini berbicara mengenai kepribadian  Nabi saw dan 

nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada beliau.

5. Asbab an-Nuzul

Diriwayatkan dari Hakim bersumber dari Zaid bin Arqam. 

“beberapa hari rasulullah saw tidak didatangi oelh malaikat 

Jibril. Kemudian Ummu Jamil istri Abu Lahab berkata” aku 

tidak melihat temanmu melainkan telah meninggalkan dan 

membencimu. Lantas Allah swt menurunkan surat ini. ”

6. Keutamaan surat

Wahyu dalam beberapa waktu tidak lagi turun. Kemudian jibril 

a.s datang dan menyampaikan wahyu kepada beliau dengan 

surat adh-dhuha secara lengkap. Mendapat waktu tersebut 

beliau pun bertakbir karena bahagia dan gembira.



145Metode Memahami Al-Quran Al-Karim

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Allah bersumpah dengan waktu siang hari dan dengan waktu 

malam hari ketika menyelimuti siang. Allah tidak meninggalkan 

dan membencimu untuk selama-lamanya, tidak juga hendak 

memutus wahyu kepadamu. Kemudian Allah memberi kabar 

gembira dengan masa depan beliau yang akan lebih mulia. 

2. Ayat 4-5

Allah senantiasa meninggikan derajat Nabi Muhammad hari 

demi hari. Akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Kemudian 

Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah saw 

dengan pemberian yang banyak nikmat di dunia berupa agama 

dan di akhirat berupa pahala, agama beliau mengungguli 

seluruh agama derajat beliau mengungguli derajat para Nabi.  

3. Ayat 6-8

Allah menghitung nikmat yang diberikan olehnya sebelum 

menjadi seorang Rasul. Allah mendapati Rasulullah dalam 

keadaan yatim tidak mempunyai ayah, lantas menjadikan 

bagimu tempat berlindung yaitu rumah kakemu Abdul Muthallib 

ketika Rasulullah ditinggal wafat ibunya Aminah binti Wahab 

pada usia enam tahun  dan pamanmu Abu Thalib ketika 

beliau berumur delapan tahun dan melindungi dan menolong 

beliau setelah diangkat menjadi Rasulullah. Kemudian Allah 

memberitahukan hukum-hukum syar’i mengenai aqidah. Allah 

juga memberikan keuntungan perniagaan harta Khadijah ketika 

beliau dalam keadaan fakir berupa keberkahan dan qana’ah.

4. Ayat 9-11

Allah memerintahkan Rasulullah saw melakukan sebagian 

etika sosial dan bersyukur terhadap nikmat Allah. Janganlah 

kamu hinakan dan kuasai anak yatim secara dzalim karena 

kelemahannya. Tunaikanlah haknya berbuat baik kepadanya 

dan berwasiat kepada kaum muslimin agar berbuat baik kepada 
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anak yatim. Janganlah menghardik orang yang hendak bertanya 

kepadamu tentang ilmu pengetahuan dan orang yang meminta 

harta, jawab dan berilah dia atau tolak dengan cara yang baik. 

bersyukur terhadap nikmat tuhanmu berupa kenabian dan al-

Qur’an sebagaimana disebutkan dalam ayat 11. abu dawud 

dan Tirmidzi meriwayatkan dari abu hurairah :

ل يشكر ال من ل يشكراناس
Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur 
kepada manusia.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Ibnu juraij berkata “wahyu terhenti dari beliau selama dua 

belas hari”. Ibnu abbas mengatakan wahyu terhenti selama 

lima belas hari . Fakta ini menunjukkan bahwa Allah juga ingin 

menunjukkan bahwa al-Qur’an berasal dari Allah karena kalau 

dari Rasulullah maka akan terhenti. 

2. Allah menjadikan, selalu menolong  serta menghibur  Rasulnya 

dari celaan dan kesedihan, Allah tidak akan meninggalkan 

seorang yang Dia cintai. 

3. Allah memberikan nikmat dan meninggikan derajat Nabi 

Muhammad baik di dunia dengan memberikan petunjuk, 

kecukupan, kemuliaan. Allah juga memberikan nikmatnya 

kepada Nabi Muhammad berupa pahala dan surganya. Begitu 

juga dengan siapa saja muslim yang menyebarkan kebenaran 

Allah, pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemuliaan 

dari Allah.

4. Anak yatim bukan hanya untuk seorang anak yang kehilangan 

ayahnya, akan tetapi bagi orang yang menanggung beban 

keluarga, merawat orang tuanya yang dalam keadaan sudah 

tidak mampu berbuat apa-apa.

5. Jika seseorang ditanya mengenai ilmu, ketika kita 

mengetahuinya maka tidak boleh menyembunyikan, dan jika 
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tidak tahu jangan sekali-kali sok tahu dan berusaha seperti 

sangat tahu. Tanyakanlah pada orang yang lebih tahu dan 

jangan malu mengakui kekurangan diri sendiri tentang suatu 

ilmu.

6. Jika ada orang yang meminta harta, sebisa mungkin kita 

memberikan sebagian dari harta kita. Melihat mereka sangat 

membutuhkan dan tidak mengusahakan dengan bekerja, tapi 

apabila meminta-minta dalam keadaan isik yang sehat dan 
terlihat mampu maka sebaiknya tolaklah dengan baik dan 

bijaksana. 
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 سورة الَشْرح
(Surah ash-Sharh / al-Insyiraah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَقَض َظۡهَرَك  ٣
َ
ۡح لََك َصۡدَرَك  ١ َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك  ٢ ٱَلِٓي أ لَۡم نَۡشَ

َ
 أ

ا  ٦ فَإَِذا ا  ٥ إَِن َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ  َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك  ٤ فَإَِن َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسً
فَرَۡغَت فَٱنَصۡب  ٧ َِلٰ َرّبَِك فَٱرَۡغب  ٨

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?
2. dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,

3. yang memberatkan punggungmu,

4. dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.
5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

6. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

7. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain),

8. dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

A. Tafhim

َعنَك َوَوَضۡعَنا َصۡدَرَك ١ لََك ۡح نَۡشَ لَۡم
َ
أ

dari kamu dan Kami 

letakkan/

turunkan

dadamu bagiMu Kami 

melapangkan

apakah 

tidak/

bukankah

لََك َوَرَفۡعَنا َظۡهَرَك ٣ نَقَض
َ
أ ٱَلِٓي وِۡزَرَك ٢

bagiMu dan Kami 

tinggikan

punggungmu Memberat-

kan

yang bebanmu
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ا ٥ يُۡسً ٱۡلُعۡسِ َمَع فَإَِن ذِۡكَرَك ٤ ا ٥ يُۡسً
Kemudahan kesulitan beserta maka 

sesung-

guhnya

sebutanmu kemudahan

فَرَۡغَت فَإَِذا ا ٦ ٱۡلُعۡسِ  يُۡسٗ َمَع إَِن
kamu telah 

selesai

maka 

apabila

kemudahan kesulitan beserta sesung-

guhnya

فَٱرَۡغب ٨ َرّبَِك َِلٰ  فَٱنَصۡب
٧

maka kamu 

berharap

Tuhanmu dan hanya maka kerja 

keraslah 

kamu

B. Ta’rif

1. Nama Surah

ini dinamakan al-insyirah, asy-syarh atau alamnasyrah karena 

dimulai dengan kabar mengenai lapang dada Nabi saw dan 

bersinarnya karena petunjuk, iman dan hikmah.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 8 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Kenikmatan Allah yang diberikan dan perintahNya kepada 

Nabi Muhammad.

5. Asbab an-Nuzul

Asbabaun nuzul ayat enam dalam surat ini berkaitan dengan 

peristiwa kaum musyrikin menghina kefakiran kaum muslimin. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari hasan bashri dia berkata “ketika 

ayat ini turun Rasulullah bersabda:
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ابشروا, أتاكم اليسر, لن يغلب عسريسرين
“ada kabar gembira. Kalian akan mendapatkan kemudahan. 

Satu kesulitan tidak akan pernaj mengalahkan dua kemudahan.”

C. Tafsir 

1. Ayat 1-3

Allah telah melapangkan dada Rasulullah dengan 

menjadikannya diterangi cahaya, luas dan senang ketika 

menerima kenabian dan tanggungjawabnya menjaga wahyu 

Allah. Allah juga memudahkan semua itu bagi Rasulullah 

agar ringan dalam menjalankannyaTidak ada dendam pada 

diri Rasulullah ini juga merupakan hikmah dari diberikannya 

kelapangan dada kepadanya. Allah menggunakan kalimat 

tanya merupakan bentuk kata istifham takriri yaitu untuk  

meyakinkan kalau taubihi adalah penghinaan. 

2. Ayat 4

Allah meninggikan penyebutan nabi Mumammad di dunia 

dan di akhirat. Sebagaimana nama beliau selalu diucapkan 

dan disebutkan saat syahadat, adzan, tasyahud, khutbah dan 

lainnya, dan Allah memerintahkan kepada ummatnya untuk 

bershalawat kepada nabi muhammad. 

3. Ayat 5-6

Meskipun beliau telah dihina oleh orang-orang musyrik atas 

kefakirannya, sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada 

kemudahan. Allah memperegas kalimatnya dalam ayat ke 6. 

Hal itu menjadi hiburan bagi rasulullah, akan dijadikannya 

beliau dari fakir menjadi kaya dari lemah menjadi kuat dan 

mulia, dari dimusihi kaum beliau menjadi dicintai. Kemudahan-

kemudahan ini juga menjadi janji dari Allah untuk setiap 

ummat-Nya, baik kemudahan dunia atau kemudahan akhirat.
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4. Ayat 7-8

Jika kita telah selesai berdakwah, berjihad, atau melakukan 

berbagai kesibukan duniawi maka iringilah dengan beribadah 

dan berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam 

berbuat amal sholeh harus berkesinambungan dan seimbang, 

demikian kita dituntut untuk memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin. Dan hanya Allah sajalah yang patut dijadikan tempat 

mengadu.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Allah tidak akan pernah menguji hamba-Nya di luar batas 

kemapuannya. Dan janji Allah bahwa di setiap satu kesulitan 

akan ada dua kemudahan. Maka mengeluh berlebihan itu bukan 

gaya seorang muslim. Haruslah bersabar, selalu bersyukur atas 

keadaan apapun, dan ridha bahwasanya semua kesulitan ini 

akan mendapat balasan dan ridha dari Allah.

2. Sebagai seorang muslim, menghargai waktu sekarang adalah 

kewajiban. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, 

waktu hidup sebelum matimu, waktu muda sebelum tuamu. 

Selalulah pergunakan waktu sebaik mungkin, beribadahlah 

kamu seakan kamu akan meninggal esok hari dan bekerjalah 

kamu seakan kamu akan hidup selama-lamanya. Tidak ada 

waktu kosong untuk bersantai karena hidup cuma sekali.

3. Berusahalah untuk setiap apa yang menjadi cita-cita apa yang 

menjadi tujuan hidup dan dalam kegiatan apapun. Setelah itu 

serahkan kepada Allah hasilnya, sesungguhnya Allah melihat 

proses dari perjuangan seorang hamba bukan hanya hasilnya. 

Itulah tawakal yang sesungguhnya.

4. Harus berlapang dada dalam menyikapi perbedaan satu sama 

lain, tidak memaksakan kehendak harus sesuai dengan apa 

yang menurut kita. 
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 سورة التين
(Surah at-Tiin)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

َخلَۡقَنا لََقۡد  ِمِن  ٣ 
َ
ٱۡل ٱۡلََلِ  َوَهَٰذا  ِسينَِن  ٢  َوُطورِ  َوٱلَزۡيُتوِن  ١   َوٱّتِِن 

ْ ۡسَفَل َسٰفِلَِن  ٥ إَِل ٱَلِيَن َءاَمُنوا
َ
ۡحَسِن َتۡقوِيٖم  ٤ ُثَم َرَدۡدَنُٰه أ

َ
نَسَٰن ِفٓ أ  ٱۡلِ

بَُك َبۡعُد بِٱّدِيِن  ٧ ۡجٌر َغۡيُ َمۡمُنوٖن  ٦ َفَما يَُكّذِ
َ
 وََعِملُواْ ٱلَصٰلَِحِٰت فَلَُهۡم أ

ۡحَكِم ٱۡلَحِٰكِمَن  ٨
َ
لَۡيَس ٱَلُ بِأ

َ
أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
2. demi gunung Sinai,
3. dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.
4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya,

5. kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,

6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; 
maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

7. Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) 
hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu?

8. Bukankah Allah hakim yang paling adil?

A. Tafhim

٢ ِسينَِن َوُطورِ ١ َوالَزيُْتوِن َواتِِّن
2 sinai Dan demi 

gunung

1 Dan zaitun Demi tin
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َخلَْقَنا لََقْد ٣ ِمِن
َ
اْل اْلََلِ َوَهَٰذا

Kami telah 

mencipta-

kan

sungguh 3 Yang aman negeri Dan ini

ُثَم ٤ َتْقوِيٍم ْحَسِن
َ
أ ِف نَساَن اْلِ

kemudian 4 bentuk Sebaik-

baik

dalam Manusia

اَلِيَن إَِل ٥ َسافِلَِن ْسَفَل
َ
أ َرَدْدنَاهُ

Orang-orang 

yang

kecuali 5 Tempat 

terendah

Paling 

rendah

Kami 

mengemba-

likannya

َغْيُ ْجٌر
َ
أ فَلَُهْم الَصاِلَاِت وََعِملُوا آَمُنوا

tidak pahala Maka bagi 

mereka

Kebajikan-

kebajikan

Dan mereka 

mengerjakan

Mereka 

beriman

يِن بِاِدّ َبْعُد بَُك يَُكِذّ َفَما ٦ َمْمُنوٍن
Terhadap 

(hari 

pembalasan)

Sesudah-

nya

Dia 

mendustakan 

kamu

Maka apa 

yang

6 terputus

٨ اْلَاكِِمَن ْحَكِم
َ
بِأ اَلُ لَيَْس

َ
أ ٧

8 Para hakim Paling 

bijaksana/

adil

Allah bukankah 7

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan dengan surah at-tiin karena Allah swt 

bersumpah dalam permulaan surah ini dengan at-tiin dan 

zaitun karena keduanya mempunyai kebaikan keberkahan 

serta kemanfaatan.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 8 ayat
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3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan mengenai keadaan manusia secara isik 
dan perbuatan yang dilakukannya.

5. Asbab an-Nuzul

Asbabaun nuzul ayat lima dalam surat ini adalah berkaitan 

dengan para orang-orang yag sudah tua pada zaman Rasulullah 

yang akalnya tidak lagi berfungsi, kemudian Allah menurunkan 

irman-Nya yang berkaitan dengan pemakluman dan akan tetap 
diberi pahala untuk semua perbuatan yang mereka lakukan 

sebelum akal mereka tidak berfungsi. Ayat ini menjelaskan 

keadaan orang yang kembali ke tempat yang serendah-

rendahnya yaitu keadaan dimana akal tidak lagi berfungsi, 

tidak dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. 

Sehingga perbuatannya tidak dapat dinilai dan dianggap lagi. 

Sedih.

6. Keutamaan surah

Dalam sebuah riwayat oleh jama’ah dan malik dari Barrah 

bin Azib dalam kitab Muwatha’ dijelaskan bahwa Nabi dalam 

sebuah perjalanan pernah membaca surah at-tiin dalam salah 

satu rakaat dalam shalatnya. Barrah kemudian mengatakan  

bahwa suara dan bacaannya Rasulullah paling bagus dari 

siapapun juga.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Allah swt bersumpah dengan buah tiin dan zaitun sebagaimana 

yang biasa tumbuh di negeri-negeri baitul maqdis (Suriah dan 

Palestina). Buah tersebut merupakan buah yang kaya akan 

nutrisi dan sekaligus obat. Dapat menyembuhkan beberapa 

penyakit manusia dan menjaga tubuh tetap seimbang, kedua 
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buah tersbeut merupakan buah yang penuh keberkahan dan 

manfaat. Sebagaimana irman Allah Q.S an-Nuur : 35 (...ُدِرٌي...  
َغْرِبَيٍة َوَل  َشِْقَيٍة  َل  َزْيُتوَنٍة  ُمَباَرَكٍة  َشَجرٍَة  ِمن   yang dinyalakan dari...“ (ُيوَقُد 

minyak pohon yang diberkahi (yaitu ) pohon zaitun yang 
tumbuh tidak di timur dan tidak di barat...”.

Gunung Sinai (di Mesir) adalah gunung dimana Allah 

berbicara kepada Nabi Musa as. Mekah merupakan negeri yang 

aman dan merupakan tanah kelahiran Rasulullah, siapapun 

aman berada di dalamnya. Tiga tempat ini dimana tin dan 

zaitun tumbuh, gunung Sinai dan Mekah merupakan tempat 

diturunkannya wahyu kepada para Rasul ‘ulul azmi. (suka-suka 

Allah bersumpah dengan makhluknya sedangkan kita harus 

bersumpah demi Allah dan asmaul husna. Ada 2 pendapat yang 

satu buah aslinya (Abu Hayyan) ini pendapat yang kuat saja, 

atau tempat tumbuhnya, atau 2 gunung yang berada di Syam 

namanya gunug tin dan zaitun dan di atasnya ada pohon tin 

dan zaitun.  Ada tanah lapang yang pas kejadian nabi Musa 

berbicara dengan Allah dan Allah menampakkan cahaya-Nya 

dan tidak kuat lalu hancur. 

2. Ayat 4-6

Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, 

sebaik-baik rupa dengan perawakan yang seimbang, anggota 

tubuh yang sesuai, susunan yang bagus. Dan melengkapi 

dengan ilmu, pikiran, bicara yang membedakannya dengan 

makhluk yang lainnya.  Akan tetapi manusia itu lupa dengan 

potensi-potensi tersebut dan lebih menuruti hawa nafsu 

dan syahwatnya. Hal demikian yang membuat manusia 

dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya, yaitu 

neraka  yang paling bawah (pendapat ini menurut ibnu Abbas, 

Ikrimah, Dhahak dan Nakha’i). Kecuali orang–orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan segala 

kewajiban dan ibadah-ibadah mereka akan mendapat pahala 

dari Allah dan surganya Allah. (belum dijelaskan manusia 

rendah itu yang tua (ini pendapat yang kurang kuat yang ditulis 



156 Tafhimul Quran Juz 30

udah terkuat kok..hehe). Trus Allah mendahulukan sumpahnya 

bahwa amat penting dan mulianya penciptaan manusia dari 

berbagai makhluknya. 

3. Ayat 7-8

Jika manusia telah mengetahui kebenaran dalil-dalil dan 

bukti-bukti kekuasaan Allah, menciptakan manusia menjadi 

yang sempurna dari makhluk lainnya, menjadi khalifah di 

muka bumi, dan dibalas sesuai dengan apa yang mereka 

perbuat. Dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang 

mendustakannya. Apakah hal ini akan membuatnya tetap akan 

mendustakan kebenaran Allah dan hari pembalasan?.  Allah 

tentu tidak akan luput pengamatannya dan tidak akan berbuat 

dzalim, sehingga diciptakanlah hari kiamat agar orang yang 

terdzhalimi dapat melakukan pembalasan terhadap orang yang 

telah mendzaliminya.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan 

dilengkapi dengan pikiran, memahami ilmu, bisa berbicara, 

dengan susunan anatomi tubuh yang sempurna. Hendaklah 

selalu memanfaatan dan mengembangkan potensi-potensi 

yang ada, sehingga dapat menjadi bentuk kesyukkuran kita 

kepada sang pencipta.

2. Manfaatkan masa mudamu dengan sebaik-baiknya sebelum 

Allah mengembalikan keadaan kita menjadi lemah dan tidak 

berdaya.

3. Allah selalu Maha Adil, tidak ada yang luput dari pengamatan-

Nya. Semua akan mendapatkan balasan yang sesuai. Jangan 

sekali-kali memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Niatkan 

semua yang kita lakukan untuk ibadah dan mencari ridha Allah.

4. Cantik, ganteng, kaya itu bonus. Memang manusia itu sudah 

sempurna. 
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 سورة الَعَلق
(Surah al-`Alaq)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡكَرُم
َ
 َوَرُبَك ٱۡل

ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق  ٢ ٱۡقَرأ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱَلِي َخلََق  ١ َخلََق ٱۡلِ

ۡ
  ٱۡقَرأ

نَسَٰن َلَۡطَغٓ ٓ إَِن ٱۡلِ نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم  ٥ َكَ   ٣ ٱَلِي َعَلَم بِٱۡلَقلَِم  ٤ َعَلَم ٱۡلِ
رََءيَۡت ٱَلِي َيۡنَهٰ  ٩ َعۡبًدا

َ
ن َرَءاهُ ٱۡسَتۡغَنٓ  ٧ إَِن إَِلٰ َرّبَِك ٱلرُۡجَعٓ  ٨ أ

َ
 ٦ أ

رََءيَۡت إِن
َ
َمَر بِٱَتۡقَوٓى  ٢ أ

َ
ۡو أ

َ
رََءيَۡت إِن َكَن َعَ ٱلُۡهَدٓى  ١ أ

َ
 إَِذا َصَلٓ  ٠ أ

َن ٱَلَ يََرٰى  ٤ َكَ لَئِن لَۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢا بِٱنَاِصَيةِ
َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
  َكَذَب َوتََوَلٓ  ٣ أ

 ٥ نَاِصَيةٖ َكِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ  ٦ فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ  ٧ َسَنۡدُع ٱلَزَبانَِيَة  ٨ َكَ َل
تُِطۡعُه َوۤ َوٱۡقَتِب۩  ٩

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia.
4. Yang mengajar (manusia) dengan pena.
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
6. Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui 

batas,

7. apabila melihat dirinya serba cukup.

8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu).
9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang
10. seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat,
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11. bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada 
di atas kebenaran (petunjuk),

12. atau ia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
13. Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang) itu mendustakan 

dan berpaling?
14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat 

(segala perbuatannya)?
15. Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat 

demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya (ke dalam neraka),
16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
17. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),
18. Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah (penyiksa 

orang-orang yang berdosa),
19. sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah 

serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).

A. Tafhim

١ َخلََق اَلِي َِّك َرب بِاْسِم
ْ
اقَْرأ

1 menciptakan Yang Tuhan 

kamu

Dengan 

nama

bacalah

ْ
اقَْرأ ٢ َعلٍَق ِمْن نَساَن اْلِ َخلََق

Bacalah 2 Segumpal 

darah

Dari Manusia Dia telah 

mencipta-

kan

بِالَْقلَِم َعَلَم اَلِي ٣ ْكَرُم
َ
اْل َوَرُبَك

Dengan 

pena

mengajar yang 3 Yang maha 

mulia

Dan 

Tuhanmu

َيْعلَْم لَْم َما نَساَن اْلِ َعَلَم ٤
Dia ketahui tidak Apa yang manusia Dia menga-

jar

4
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٦ َلَْطَغٰ نَساَن اْلِ إَِن َكَ ٥
6 Benar-benar 

durhaka

manusia sungguh pasti 5

َِّك َرب إَِلٰ إَِن ٧ اْسَتْغَنٰ ن َرآهُ
َ
أ

tuhanmu Kepada sungguh 7 Telah 

cukup

Apabila dia 

melihat-nya

٩ َينَْهٰ اَلِي يَْت
َ
َرأ

َ
أ ٨ الرُْجَعٰ

9 melarang yang Apa 

pendapat-

mu

8 Tempat 

kembali

إِن يَْت
َ
َرأ

َ
أ ٠ َصَلٰ إَِذا َعبًْدا

jika Apa 

pendapatmu

10 Dia shalat ketika Seorang 

hamba

َمَر
َ
أ ْو

َ
أ ١ الُْهَدٰى َعَ َكَن

Dia 

menyuruh

Atau 11 Petunjuk/

kebenaran

Di atas adalah

َوتََوَلٰ َكَذَب إِن يَْت
َ
َرأ

َ
أ ٢ بِاَتْقَوٰى

Dan 

berpaling

Ia 

mendustakan

jika Apa 

pendapatmu

12 Kepada 

ketakwaan

يََرٰى اَلَ َن
َ
بِأ َيْعلَم لَْم

َ
أ ٣

Dia melihat Allah Bahwa 

sesungguh-

nya

Dia tau tidakkah 13

لَنَْسَفًعا يَنَتهِ لَْم لَئِن َكَ ٤
Pasti kami 

tarik

Dia berhenti tidak Sungguh 

jika

Sekali-kali 

tidak

14

٦ َخاِطَئٍة َكذِبٍَة نَاِصَيٍة ٥ بِانَاِصَيةِ
16 Salah/

durhaka

Pendusta Ubun-ubun 15 Engan 

ubun-

ubunnya
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٨ الَزَبانَِيَة َسَنْدُع ٧ نَادِيَُه فَلَْيْدُع
18 Malaikat 

zabaniyah

Kelak 

kami akan 

memanggil

17 kaumnya Maka dia 

memanggil

٩ َواْقَتِب َواْسُجْد تُِطْعُه َل َكَ
19 Dan 

dekatkan 

(dirimu)

Dan 

bersujudlah

Kamu 

mematuhi

Jangan Sekali-kali 

tidak

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan dengan surah al’alaq, surah iqra’ atau 

surah al-qalam karena Allah swt memulai surah ini dengan 

irman (َخَلَق اَلِذي  َرِبَك  ِباْسِم   Kata al-‘alaq berarti darah beku .(اْقَرأْ 

yang berbentuk ulat kecil.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 19 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan mengenai :

a. Hikmah penciptaan manusia dari lemah menjadi kuat.

b. Pembangkangan manusia terhadap perintah-perintah 

Allah.

c. Penjelasan mengenai abu jahal (ir’aunnya pada masa ini).
5. Asbab an-Nuzul

Lima  ayat dalam surat ini merupakan wahyu yang pertama 

kali turun kepada Rasulullah. Sebab turunnya permulaan surat 

ini adalah pada saat Rasulullah menyendiri dan beribadah 

di gua Hira’ malaikat Jibril datang dan berkata “bacalah!” 

beliau menjawab “aku tidak bisa membaca”. Malaikat Jibril 

mendekap Rasulullah hingga beliau merasa sesak, sebanyak 
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tiga kali dengan perkataan yang sama dan jawaban yang sama 

dari  Rasulullah, hingga yang ke tiga kalinya Jibril membaca 

اقَْرأْ ِباْسِم َربَِك الَِذي َخلََق ]٦٩:1[ َخلََق اْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق ]٦٩:2[ اقَْرأْ 
َوَربَُك اْلَكْرَُم ]٦٩:3[ الَِذي َعلََم ِبالَْقلَِم ]٦٩:4[ َعلََم اْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم 

]٦٩:5[
Asbabun nuzul ayat enam dalam surat ini adalah sesuai dengan 

riwayat oleh Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Mundzir dari 

Abu Hurairah bahwa dia berkata “Abu Jahal berkata “apakah 

Muhammad melindungi wajahnya di depan kalian? ”. Ada 

yang menjawab “iya ”. Lantas dia berkata “demi latta dan 

uzza jika aku melihatnya dia melakukan itu, pasti aku akan 

memukul lehernya dan menelungkupkan mukanya ke tanah”. 

Kemudian Allah swt menurunkan ayat  (لََيْطَغٰى اْلِنَساَن  إَِن   .(َكَل 
Kemudian pada saa Abu Jahal hendak melakukannya tiba-tiba 

dia mundur dan orang –orang bertanya kepadanya, Abu Jahal 

mengatakan “sungguh anatara aku dan dia ada parit dari api 

dan suatu yang menakutkan”.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Allah memerintahkan kepada Nabi agar membaca, dengan 

kekuasaan dan kehendakNya meskipun sebelumnya beliau 

belum pernah belajar membaca. membaca merupakan 

kepentingan utama dalam agama Islam, yaitu Nabi 

diperintahkan untuk membaca wahyu yang akan diturunkan 

kepadanya. Saat Nabi muhammad diperintahkan membaca 

oleh malaikat jibril pada saat berada di gua hira sebagaimana 

yang dijelaskan pada asbabun nuzul lima ayat pertama surat 

ini, sejak saat itu pula nabi muhammad memiliki kemampuan 

untuk membaca dan menjadi insan al-kamil, manusia yang 

sempurna. Penggunaan kata rabb dalam kalimat َربَِّك  بِاْسِم 
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menunjukkan bahwa Allah merupakan dzat yang merawatmu, 

sedangkan kata Allah dalam kalimat basmalah merupakan 

Allah dalam nama dzatnya Sebagaimana Allah menciptakan 

manusia sebagai makhluk yang mulia dan unggul secara 

itrahnya, yaitu dari nuthfah (sperma) kemudian dengan 
kuasa Allah ia berubah menjadi ‘alaqah (segumpal darah) dan 

kemudian terbentuklah tulang-tulang, daging dan akhirnya 

menjadi manusia seutuhnya.

2. Ayat 3-5

Kata اْقَرأ senantiasa diulang-ulang untuk tujuan ta’kid 

(penguatan), karena bacaan tersebut tidak akan bisa tanpa 

mengulang terus menerus. Allah maha mulia dan maha 

dermawan yang menjadikan Nabi bisa membaca. kemudian 

pada ayat ke-empat  Allah menyandingkan kepandaian untuk 

membeca dengan kepandaian untuk menulis (mengajar dengan 

pena), sebagaimana keduanya merupakan perantara untuk 

saling memahami dan berkomunikasi. Menulis merupakan 

bentuk peralihan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi 

sehingga terbentuklah suatu peradaban. Kedua ini merupakan 

mukjizat Allah mutlak kepada nabi Muhammad, sehingga 

beliau telah membebaskan ummatnya dari buta huruf dan 

bodoh menuju terangnya ilmu pengetahuan. Banyak yang 

Allah ajarkan kepada manusia hal yang tidak diketahui, 

sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat dalam 

kehidupan. 

3. Ayat 6-8

Sifat-sifat manusia umumnya merasa bahwa dirinya hina dan 

lemah pada saat kondisi fakir dan merasa dirinya bisa berbuat 

semaunya, termasuk bermaksiat, takabur dan membangkang 

sehingga dia merasa dirinya mampu dan kaya. Ada dua tipe 

manusia yang rakus di dunia ini, pencari ilmu yang akan 

semakin menambah ridha Allah dan pencari dunia yang akan 

tambah membangkang kepada Allah.  Padahal, tempat kembali 
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hanyalah kepada Allah. Tidaklah apa yang dia usahakan untuk 

meraih dunia akan dapat menolongnya.

4. Ayat 9-10

Abu Jahal adalah orang yang melarang Rasulullah ketika 

menunaikan shalat. Orang seperti ini merupakan orang yang 

sangat tercela dan alangkah bodohnya melarang orang yang 

paling taat beribadah untuk tidak menunaikan shalat. Peristiwa 

seperti ini menjadi sikap hati-hati bagi Ali ketika melihat ada 

sekumpulan orang yang shalat sebelum datangnya ‘idul itri. 
Beliau tidak langsung melarangnya meskipun belum pernah 

melihat sebelumnya Rasulullah melakukan ibadah semacam 

itu. Beliau takut digolongkan sebagaimana orang dalam dua 

ayat surat al’alaq ini.

5. Ayat 11-14

Pertanyaan ini menurut para ulama ditujukan pada Nabi saw.  

Ada juga yang berpendapat pertanyaan ini ditujukan kepada 

orang kair. Ketika ada seorang melarang suatu perbuatan, 
padahal perbuatan tersebut merupakan arah kebenaran dan 

seruan untuk bertakwa. Apakah seruan semacam ini masih 

dilarang juga?. Pada kenyataan sebagaimana ayat ke-13 

berhubungan dengan abu jahal, dia membangkang dan 

mendustakan seruan kebenaran rasulullah saw. Allah pasti 

melihat setiap detail perbuatan hambanya, mana yang benar 

dan mana yang salah semua akan mendapat balasannya masing-

masing. Begitu pula nasib orang yang sama seperti apa yang 

dilakukan Abu Jahal.

6. Ayat 15-19

Allah akan membalas orang yang tidak bertaubat dan tidak 

berhenti dalam menghalang-halangi kebaikan dan beribadah 

kepada allah dengan pasti akan ditarik ubun-ubunnya dan 

dimasukkan ke dalam neraka. Jika orang yang melarang, 

pembangkang dan pendusta ini bertambah dengan memanggil 

teman-temannya untuk menolongnya dalam berbuat demikian 
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maka Allah akan menambahkan siksaannya dan akan 

memanggil malaikat Zabaniyyah (malaikat yang keras dan 

bengis yang menyiksa orang-orang berdosa). Terkait dengan 

Abu Jahal, dia merasa dirinya akan menang karena mempunyai 

banyak teman dibandingkan dengan Rasulullah. Allah tetap 

akan melihat, dan tidak akan pernah berpaling dan Allah 

memerintahkan kepada Rasulullah dan siapa saja ummatnya 

yang taat beribadah agar tetap berada pada jalan yang lurus.  

Jika terus mendekat pada Allah niscaya itu merupakan 

kemuliaan, wibawa dari hati musuh-musuh Allah. Dan Allah 

pasti akan menjaga hambanya yang taat dan dalam kebenaran. 

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Membaca adalah hal pertama yang diperintahkan kepada 

manusia, untuk mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu 

pengetahuan. Kemudian menulis menjadikan pengikat dari 

ilmu, hingga dapat menjadi warisan peradaban yang paling 

penting. Karena Al-qur’an yang ada kita mempelajari dengan 

membaca dan menulis.

2. Allah menciptakan manusia dan  memberikannya kemuliaan 

dengan mengetahui segala ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi 

kemuliaan dan keagungan karena  perbedaan manusia dengan 

malaikat. 

3. Tidak usah menuhankan dunia dan harta, itu hanya akan 

membawa manusia pada kesombongan, keangkuhan, 

pembangkangan dan pendusta yang tidak akan pernah selamat 

di akhirat!

4. Rasulullah dulu dicegah shalatnya, sedangkan sekarang  gak 

ada yang mencegah kok udah dibangunkan gak mau shalat. 

Keterlaluan!

5. Ancaman bagi manusia bagi yang mendustakan. 
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 سورة القدر
(Surah al-Qadr)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡدَرىَٰك َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ  ٢ َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َلۡلَُة
َ
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ  ١ َوَمآ أ

َ
 إَِنآ أ

ۡمرٖ  ٤ َسَلٌٰم
َ
ِ أ

ُل ٱلَۡمَلٓئَِكُة بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ۡلِف َشۡهرٖ َتَنَ
َ
 ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن  ٣ أ

ِهَ َحَتٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ  ٥
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada 
malam qadar.

2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

4. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin 
Tuhannya untuk mengatur semua urusan.

5. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.

A. Tafhim

ٓ َوَما ٱۡلَقۡدر١ِ َلۡلَةِ ِف نَزۡلَنُٰه
َ
أ ٓ إَِنا

dan apakah kemuliaan malam pada Kami telah 

menurunkannya

Sesungguh-

nya

ٱۡلَقۡدرِ َلۡلَُة ٱۡلَقۡدر٢ِ َلۡلَُة َما ۡدَرىَٰك
َ
أ

kemuliaan malam kemuliaan malam apa kamu tahu

ٱلَۡمَلٓئَِكُة ُل َتَنَ َشۡهر٣ٖ ۡلِف
َ
أ ّمِۡن َخۡيٞ

para 

Malaikat

turun bulan seribu dari lebih baik
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ِ
ّمِن  ُكّ َرّبِِهم بِإِۡذِن فِيَها َوٱلُروُح

segala dari Tuhannya dengan 

izin

padanya/pada 

malam

dan Roh/Jibril

ٱۡلَفۡجر٥ِ َمۡطلَِع َحَتٰ ِهَ َسَلٌٰم ۡمر٤ٖ
َ
أ

fajar terbit hingga ia/malam 

itu

sejahtera urusan

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Qadr yang berarti keagungan dan 

kemuliaan, dengan sifat lailatul qadar, pada malam itu Allah 

SWT berirman, “sesungguhnya kami telah menurunkannya 

(al-Qur’an) pada malam qadar ” (al-Qadr : 1) maksudnya 

adalah malam yang sangat agung dan mulia.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 5 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan mengenai permulaan turunnya al-Qur’an 

dan keutamaan-keutamaan malam lailatul qadar.

5. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya surah ini adalah sebagaimanan yang 

diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Jarir dari Hasan 

bin Ali bahwasanya malam lailatul qadar lebih baik daripada 

seribu bulan. Turunnya surat tersebut disebabkan perbuatan 

buruk Bani Umayyah kepada Ali yang berlangsung selama 

seribu bulan. Akan tetapi ini merupakan hal yang aneh dan 

sangat tidak bersabar. Ada pula riwayat lain oleh Ibnu Hatim 

dan al-Wahidi dari Mujahid bahwasanya Rasulullah saw pernah 

menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel yang membawa 
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senjata di jalan Allah selama seribu bulan. Kaum muslimin 

pun takjub dengan hal itu. Oleh karena itu turunlah ayat 1 

sampai 3. Ada pula riwayat oleh Ibnu Jarir dari Mujahid yang 

mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang 

shalat malam sampai waktu subuh. Kemudian dia juga berjihad 

memerangi musuh di waktu siang hingga malam menjelang. 

Dia melakukan hal itu selama seribu bulan.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Sesungguhnya kami (Allah) telah mulai menurunkan Al-Qur’an 

pada malam lailatul qadar yaitu malam yang penuh berkah. 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa malam lailatul qadar dimana 

turunnya al-Qur’an ada pada bulan ramadhan sesuai dengan 

irman Allah surah al-Baqarah ayat 185: (ِفيِه ُأنزَِل  اَلِذي  رََمَضاَن   َشْهُر 
 Al-qur’an turun sekaligus dari lauhul mahfudz menuju .(اْلُقرْآُن

langit dunia kemudian turun berangsur-angsur sesuai dengan 

peristiwanya selam 23 tahun. Sedangkan penggunaan kata 

kami dimaksudkan adanya campur tangan dari selain Allah 

yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu.  

Zamakhsyari menjelaskan dalam kitabnya al-Kasyaf termasuk 

pengagungan al-Quran oleh Allah dalam ayat ini adalah 

al-Quran disebutkan dengan dhamir bukan dengan lafalnya 

langsung itu merupakan pengakuan kemasyhuran sehingga 

tidak perlu lagi disebutkan secara lebih  jelas.

2. Ayat 2-3

Dhamir laki-laki yang dituju dari ayat 2 ini adalah nabi 

Muhammad saw. Apa yang kamu ketahui tentang lailatul qadar?. 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengagungkan kadar malam 

tersebut. Pada malam itu Allah menakdirkan kehendak-Nya 

yaitu menentukan perkara-perkara, sebagaimana dijelaskan 

dalam surat sukhan ayat 4: َحِكيٍم أَْمٍر  ُكُل  ُيْفَرُق   pada malam) ِفيَها 

itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah). Ayat tiga 
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dalam surat ini mejelaskan bahwa amal shaleh yang dikerjakan 

pada malam ini lebih baik daripada yang dikerjakan selama 

seribu bulan. Bukhari dan muslim meriwayatkan dari abu 

hurairah bahwaa rasulullah mengatakan:” Barangsiapa yang 

beribadah pada malam lailatul qadr dengan penuh keimanan 

dan mengharap pahala maka dosanya yang telah lampau akan 

diampuni”. 

3. Ayat 4

Maksud dari kata ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. 

Disebutkan secara khusus untuk menambah kemuliannya 

dibandingkan dengan malaikat yang lainnya. Turunnya para 

malaikat dan Jibril, mereka melihat di bumi berbagai macam 

ibadah yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh 

penduduk langit. Mereka para malaikat berkata “marilah kita 

mendengar suara yang lebih dicintai oleh Allah kita daripada 

tasbih kita”. Seakan-akan ibadah di bumi pada malam ini 

mempunyai kekhususan tersendiri. Kemudian para malaikat 

dan jibril dengan membawa semua perkara-perkara yang telah 

ditakdirkan oleh Allah termasuk perkara kematian, rizki dan 

lainnya pada malam lailatul qadar ini dan kemudian ditetapkan 

untuk satu tahun kedepan kepada penduduk bumi. 

4. Ayat 5 

Malam ini penuh dengan penuh dengan kebaikan karena 

turunnya al-Qur’an dan disaksikan oleh para malaikat. 

Seluruh keselamatan, keamanan, kebaikan dan keberkahan 

meliputi malam ini dengan rahmat yang dibawa oleh para 

malaikat dan Jibril terus menerus hingga terbit matahari. Para 

malaikat dan Jibril juga berdoa dan mengamini doa bagi orang-

orang mukmin semuanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 

keselamatan meliputi malam ini hingga syaithan tidak bisa 

berbuat kejelekan, kejahatan atau gangguan kepada hamba 

Allah. Kekhususan berkah dan keselamatan juga meliputi 
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para ahli masjid dan orang-orang yang shalat pada malam ini 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibnu jarir dari ibnu abbas.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Para mukminin harus menambah dan meningkatkan kualitas 

ibadah yang dicintai Allah karena segala amalan akan diamini 

oleh malaikat dan kita mendapatkan doa dari malaikat untuk 

kebaikan. Amalan pada malam ini juga lebih baik daripada 

seribu bulan sekalipun.

2. Mengetahui kemulian bulan ramdahan dengan adanya malam 

lailatul qadar dimana al-Qur’an diturunkan dari lauhul 

mahfudz ke langit dunia.

3. Lailatul qadar senantiasa masih menjadi rahasia agar setiap 

orang beribadah secara istiqomah, semakin giat dan terus 

menghidupkan malam-malam pada bulan ramadhan yang 

disangka lailatul qadar dan itu menjadi kebanggan bagi Allah 

kepada malaikatnya. 

4. Senantiasa menjaga al-Qur’an dengan membaca, menghafal 

dan mengamalkannya.

5. Jadikan bulan ramadhan sebagai titik awal untuk meraih 

kualitas keimanan yang sempurna, bukan sebagai sebuah 

tradisi ibadah atau proses yang berhenti ketika bulan ramadhan 

berakhir.

6. Senantiasa meminta dan  berdoa kepada Allah yang akan 

merubah takdir kita. 

E. Penentuan waktu lailatul qadar

Ibnu Katsir menerangkan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud  ath-Thayalisi dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: “lailaul 

qadar itu ada pada bulan ramadhan pada malam ke dua puluh tujuh 

atau dua puluh sembilan...”. hadis ini juga dikuatkan dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ‘Ubadah ibnu Shamat, Rasulullah 

bersabda:” lailatul qadar ada pada sepuluh malam terakhir, barangsiapa 
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yang bangun dan meminta kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa 

hambanya yang lampau dan yang akan datang, lailatul qadar itu ada 

pada malam yang ganjil-ganjil, sembilan, tujuh, lima, tiga atau malam 

terakhir dari bulan ramadhan”.

Diantara tanda-tanda lailatul qadar adalah matahari di pagi 

harinya terlihat merah dan tidak terlalu memancarkan cahaya. Hal 

ini berdasarkan riwayat Abu Dawud at-Thayalisi dari Ibnu Abbas 

bahwasanya Rasulullah bersabda: “ lailatul qadar adalah malam yang 

sangat nyaman dan terang, tidak panas dan tidak dingin. Dan matahari 

di pagi harinya sinarnya kelihatan lemah dan berarna merah”. 

Terkait dengan peringatan nuzulul qur’an yang biasa dilakukan 

di Indonesia tanggal 17 ramadhan menurut riwayat dari ...dan ...dan... 

merupakan awal turunnya wahyu Allah ke dunia setelah diberlakukannya 

kalender hijriah pada masa Umar. Tanggal 17 ramadhan adalah turunnya 

5 ayat surat al-‘alaq.
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َنة  سورة الَبّيِ
(Surah al-Bayyinah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

تَِيُهُم
ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َوٱلُۡمۡشِكَِن ُمنَفّكَِن َحَتٰ تَأ

َ
 لَۡم يَُكِن ٱَلِيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ

 ٱۡلَّيَِنُة  ١ رَُسوٞل ّمَِن ٱَلِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا ُمَطَهَرٗة  ٢ فِيَها ُكُتٞب َقّيَِمةٞ  ٣ َوَما
ِمُرٓواْ إَِل

ُ
أ وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب إَِل ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلَّيَِنُة  ٤ َوَمآ 

ُ
 َتَفَرَق ٱَلِيَن أ

َوَذٰلَِك ٱلَزَكٰوةَۚ  َوُيۡؤتُواْ  ٱلَصلَٰوةَ   ِلَۡعُبُدواْ ٱَلَ ُمۡلِِصَن َلُ ٱّدِيَن ُحَنَفآَء َوُيقِيُمواْ 
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َوٱلُۡمۡشِكَِن ِف نَارِ َجَهَنَم

َ
 دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  ٥ إَِن ٱَلِيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ

ْوَلٓئَِك ُهۡم َشُ ٱلَۡبَِيةِ  ٦ إَِن ٱَلِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلَصٰلَِحِٰت
ُ
 َخِٰلِيَن فِيَهاۚٓ أ

ْوَلٓئَِك ُهۡم َخۡيُ ٱلَۡبَِيةِ  ٧ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َجَنُٰت َعۡدٖن َتۡرِي ِمن َتۡتَِها
ُ
 أ

بَٗداۖ رَِضَ ٱَلُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ َذٰلَِك لَِمۡن َخِشَ َرَبُهۥ  ٨
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ
ٱۡل

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Orang-orang yang kair dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang 
musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang 
kepada mereka bukti yang nyata,

2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan 
lembaran-lembaran yang suci (Al-Qur’an),

3. di dalamnya terdapat(isi) kitab-kitab yang lurus (benar).
4. Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang Ahli Kitab melainkan 

setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan 

ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, 
dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan 
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yang demikian itulah agama yang lurus (benar).
6. Sungguh, orang-orang yang kair dari golongan Ahli Kitab 

dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah 

sejahat-jahat makhluk.
7. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ‘Adn yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun 

ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang 
yang takut kepada Tuhannya.

A. Tafhim

ِمْن َكَفُروا اَلِيَن يَُكِن لَْم
dari Mereka kair/ 

ingkar

Orang-oraang 

yang

Akan menjadi Tidak

َحَتٰ َن ُمنَفِكّ َوالُْمْشِكَِن ْهِل الِْكَتاِب
َ
أ

sehingga meninggalkan Dan orang-orang yang 

musyrik

Ahli kitab

َن ِمّ رَُسوٌل ١ اْلَيَِّنُة تَِيُهُم
ْ
تَأ

dari Seorang rasul 1 Bukti yang 

nyata.

Datang kepada 

mereka

 ٢ ُمَطَهَرةً ُصُحًفا َيتْلُو اَلِ
2 Yang suci Lembaran-

lembaran/

mushhaf

Dia 

membacakan

Allah

َوَما ٣ قَيَِّمٌة ُكُتٌب فِيَها
Dan tidak 3 Yang lurus tertulis Di dalamnya

إَِل الِْكَتاَب وتُوا
ُ
أ اَلِيَن َتَفَرَق

kecuali kitab Mereka 

diberi

Orang-orang 

yang

Terpecah-pecah
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٤ اْلَيَِّنُة َجاَءتُْهُم َبْعِد َما ِمن
4 Bukti 

yangnyata

Datang 

kepada 

mereka

sesudah Dari

اَلَ ِلَْعُبُدوا إَِل ِمُروا
ُ
أ َوَما

Allah Supaya mereka 

menyembah

kecuali Mereka 

diperintahkan

Dan tidak

َوُيقِيُموا ُحَنَفاَء يَن اِدّ َلُ ُمْلِِصَن
Dan mereka 

mendirikan

Dengan lurus Seluruh 

agama

kepadaNya mengikhlaskan

دِيُن َوَذٰلَِك الَزَكةَ َوُيْؤتُوا الَصَلةَ
agama Dan itulah Zakat Dan mereka 

memberi-kan

shalat

َكَفُروا اَلِيَن إَِن ٥ الَْقيَِّمةِ
Mereka Orang-orang 

yang

sungguh 5 Yang lurus

نَارِ ِف َوالُْمْشِكَِن ْهِل الِْكَتاِب
َ
أ ِمْن

neraka dalam Dan orang 

–orang 

musyrik

Ahli kitab dari

ُهْم وَلٰئَِك
ُ
أ فِيَها َخاِدِيَن َجَهَنَم

Mereka lah Mereka itu Di dalamnya Orang-orang 

yang kekal

Jahanam

اَلِيَن إَِن ٦ الَْبَِيةِ َشُ
Orang-orang 

yang

sesungguhnya 6 makhluk Seburuk-buruk

ُهْم وَلٰئَِك
ُ
أ الَصاِلَاِت وََعِملُوا آَمُنوا

merekalah Ereka itu Kebajikan-

kebajikan

Dan mereka 

mengrjakan

Mereka beriman

ِعنَد َجَزاؤُُهْم ٧ الَْبَِيةِ َخْيُ
Di sisi Balasan 

mereka

7 makhluk Sebaik-baik
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ِمن َتْرِي َعْدٍن َجَناُت ِِّهْم َرب
Dari mengalir adn Seurga-surga Tuhan mereka

بًَدا
َ
أ فِيَها َخاِدِيَن نَْهاُر

َ
اْل َتْتَِها

selamnya Di dalamnya Orang-orang 

yang kekal

Sungai-sungai bawahnya

َعنُْه َورَُضوا َعنُْهْم اَلُ َرِضَ
terhadpNya Dan mereka 

rida

Terhadap 

mereka

Allah rida

٨ َرَبُه َخِشَ لَِمْن َذٰلَِك
8 Tuhannya Yang takut Bagi orang Demikian itu

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Bayyinah karena dimulai dengan 

irman Allah لَْم َيُكِن اَلِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِِكَن ُمنَفِكَن َحَتٰى َتأِْتَيُهُم اْلَبِيَنُة 
maksudnya menyelisihi kekufuran mereka dan berhenti dari 

kesyirikan hingga ada hujjah yang jelas bagi mereka.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 8 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah Madaniyyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan mengenai hubungan ahlul kitab (Yahudi 

dan Nashrani) dan orang-orang musyrik dengan Risalah Nabi 

saw serta tujuan pokok dari agama dan iman. 

5. Keutamaan surat

Ketika surat ini turun, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad  

sesungguhnya kamu diperintahkan untuk membacakan wahyu 

ini kepada Ubay. Ketika Ubay mendengarnya beliau menangis 

karena namanya disebut oleh malaikat Jibril.
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C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Orang-orang yahudi dan nashrani yang mengingkari risalah 

dan kenabian Nabi saw serta penyembah berhala dan patung 

tidak akan meninggalkan kekufuran mereka yang mereka 

warisi, hingga datang kepada mereka bukti yang jelas yaitu 

Rasulullah saw atau al-Qur’an al-karim. Nabi Muhammad 

saw akan membacakan dan menjelaskan isi dari kandungan 

al-Qur’an, berupa ayat-ayat hukum, menjelaskan segala yang 

samar terhadap mereka. 

2. Ayat 4

Ahlu kitan dari kaum yahudi dan nashrani kemudian sebagain 

mereka ada yang beriman dan ada yang mengingkarinya. Akan 

tetapi mereka terpecah belah setelah jelasnya petunjuk dari 

Allah melalui Nabi Muhammad.

3. Ayat 5

Mereka berpecah-belah dan berselisih padahal mereka 

tidak diperintahkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan 

Al-Qur’an melainkan untuk menyembah Allah dan beribadah 

kepadaNya. Berniat dengan ikhlas semata untuk menjalankan 

perintah-perintah yang dibawa Nabi Muhammad saw. Allah 

menggunakan kata الَصَلَة  ,bukan kata yang lainnya َوُيِقيُموا 

semata-mata karena orang yang mengerjakan shalat pasti 

disertai dengan perbuatan baik lainnya.

4. Ayat 6

Allah telah mengutus rasul pada setiap umat dengan kitab yang 

menjadi bukti menuju ke jalan yang lurus. Tetapi mereka tetap 

meninggalkan kebenaran, dengki, dan membangkang. Mereka 

adalah sejelek-jelek umat dan akan masuk ke neraka jahannam 

untuk selama-lamanya. Allah menyebutkan balasan yang akan 

diterima oleh orang-orang kair baru menyebutkan sifatnya 
berupa sejelk-jelek makhluk merupakan sebuah penghinaan 

dari Allah.
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5. Ayat 7

Orang-orang yang dengan hati mereka beriman kepada 

Allah, kitab-kitab, Rasul-Rasul Allah, hari akhir dan selalu 

beramal sholeh, mereka adalah sebaik-baik makhluk dan akan 

mendapat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang 

yang beriman pasti apa yang dia kerjakan berupa kebajikan-

kebajikan.

6. Ayat 8

Orang-orang yang beriman yang mana Allah ridha terhadap 

amalan mereka dan mereka ridha terhadap Allah, akan mendapat 

balasan berupa surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai, dengan kenikmatan yang terus-menerus dimana mereka 

kekal di dalamnya. Kata khasyiya dalam ayat ini menunjukkan 

pada rasa takut yang menghadirkan ketaatan, sedangkan kata 

khouf cenderung takut yang menyebabkan semakin menjauh 

dari sesuatu.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Hendaklah senantiasa memanfaatkan waktu-waktu dhuha 

dan waktu-waktu malam yang dimana terdapat kemulian 

bagi orang-orang yang mampu memaksimalkan kebajikan-

kebajikan, seperti shalat dhuha, shalat malam, berdzikir, 

bertaubat, dll.

2. Orang yang melakukan shalat dengan baik, khusyuk, 

sempurna maka akan membawa dampak yang baik pula pada 

perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jika ada orang yang sudah 

mengerjakan shalat, akan tetapi masih mengerjakan perbuatan 

yang tercela, maka dalam shalatnya ada sesuatu yang salah 

dan perlu diperbaiki.

3. Orang yang membangkang dari kebenaran al-Quran yang 

merupakan bukti dari risalah Rasulullah dan kebenaran Allah 

maka dipastikan dia mendapatkan siksaan yang sangat berat, 

berupa neraka jahannam, kekal selama-lamanya, dan mendapat 
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hinaan dari Allah menjadi sejelek-jelek makhluk di dunia dan 

di akhirat.

4. Sebaiknya orang yang beriman dengan sepenuh keyakinan dan 

hatinya terhadap jalan kebenaran yang dibawa rasulullah maka 

akan mendapatkan empat balasan kemuliaan yaitu mendapat 

surga ‘Adn, kekal di dalamnya, mendapat redikat sebagai 

sebaik-baik makhluk dan mendapat ridha Allah.
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 سورة الزلزلة
(Surah az-Zalzalah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَسُٰن ٱۡلِ َوقَاَل  ۡثَقالََها  ٢ 
َ
أ ُۡض 

َ
ٱۡل ۡخرََجِت 

َ
َوأ زِلَۡزالََها  ١  ُۡض 

َ
ٱۡل ُزلۡزِلَِت   إَِذا 

ُث وَۡحٰ لََها  ٥ يَۡوَمئِٖذ ُتَّدِ
َ
َن َرَبَك أ

َ
ۡخَبارََها  ٤ بِأ

َ
ُث أ  َما لََها  ٣ يَۡوَمئِٖذ ُتَّدِ

ا يََرهُۥ  ٧ َوَمن َيۡعَمۡل وَۡحٰ  ٦ لََها يَۡوَمئِٖذ ِمۡثَقاَل َذَرٍة َخۡيٗ
َ
َن َرَبَك أ

َ
ۡخَبارََها بِأ

َ
 أ

ا يََرهُۥ  ٨ ِمۡثَقاَل َذَرةٖ َشّٗ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,

2. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)
nya,

3. dan, manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”
4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,

5. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 
dernikian itu) padanya.

6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan 

berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) semua perbuatannya.

7. Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya.

8. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya.
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A. Tafhim

 ١ زِلَْزالََها رُْض
َ
اْل ُزلْزِلَِت إَِذا

1 Gunjangan-

nya

Bumi Digun-jang Apabila

نَساُن اْلِ َوقَاَل ٢ ثَْقالََها
َ
أ ْخرََجِت

َ
 َوأ

رُْض
َ
اْل

Manusia Dan bertanya 2 Beban beratnya Dan bumi 

telah 

mengeluarkan

ُث ُتَِدّ يَوَْمئٍِذ ٣ لََها َما
Menceritakan Pada hari itu 3 padanya Apa yang

وَْحٰ
َ
أ َرَبَك َن

َ
بِأ ٤ ْخَبارََها

َ
أ

Sudah 

memerintahkan

Tuhanmu Karena 

sesungguhnya

4 Beritanya

انَاُس يَْصُدُر يَوَْمئٍِذ ٥ لََها
manusia Akan pergi Pada hari itu 5 padanya

َفَمن ٦ ْعَمالَُهْم
َ
أ ْوا لُِّيَ ْشَتاتًا

َ
أ

Maka siapa 

yang

6 Amal-amal 

mereka

Untuk 

diperlihatkan 

kepada mereka

Berbagai 

kelompok

يََرهُ ا َخْيً َذَرٍة ِمثَْقاَل َيْعَمْل
Dia akan 

melihatnya

kebaikan zarrah seberat Yang menger-

jakan

َذَرٍة ِمثَْقاَل َيْعَمْل َوَمن ٧
zarrah Seberat Yang 

mengerjakan

Dan siapa yang 7

٨ يََرهُ ا َشً
8 Dia akan 

melihatnya

kejahatan
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B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surat ini dinamakan az-zalzalah atau az-zilzal karena dimulai 

dengan pemberitahuan terjadinya gempa dahsyat beberapa 

saat sebelum hari kiamat.

2. Jumlah Ayat 

Surat ini terdiri dari 8 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah madaniyyah. Ibnu Katsir 

mengatakan surat ini makiyyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surat ini menjelaskan terjadinya gempa dan guncangan dahsyat 

di bumi pada hari kiamt, dan perginya seluruh makhluk ke 

padang mahsyar untuk diberi balasan atas perbuatan mereka.

5. Asbab an-Nuzul

Sebab turunnya surat in berkaitan dengan orang kair yang 
bertanya mengenai hari kiamat dan hari perhitungan. Kemudian 

Allah menurunkan surat ini untuk menjealskan jika hari kiamat 

hanya Allah yang mengetahuinya.

6. Keutamaan surat

Diriwayatkan dari Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa’i dari 

Abdullah bin Amr bahwa ada seorang laki-laki datang kepada 

Rasulullah minta dibacakan surat yang mencakup semuanya, 

lantas Rasulullah membacakan surat az-Zalzalah. Dan 

Rasulullah mengatakan surat ini termasuk seperempat dari 

al-Qur’an.
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C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Bumi akan bergunjang dahsyat dari area bawahnya dan segala 

sesuatu akan hancur. Sebagaimana pemberitaan ini terdapat 

pula dalam Q.S Al-Hajj ayat 1, Al-Waqi’ah ayat 4. Kemudian 

setelah itu bumi mengeluarkan segala apa yang ada dalam 

perutnya berupa orang mati dan segala yang terkubur di 

dalamnya.

2. Ayat 3-5

Setelah bumi berguncang, manusia heran dan bertanya apa 

sebenarnya yang terjadi pada bumi ini. Pada saat itu bumi 

akan ditakdirkan oleh Allah berbicara mengenai apa saja 

yang sudah dilakukan di atasnya, baik dan buruk. Allah 

memberinya perintah dan memberinya ilham. Menurut ath-

Thabari mengatakan berbicaranya bumi hanya permisalan dan 

berbicaranya bumi maksudnya dengan bahasa kondisi. 

3. Ayat 6-8

Pada waktu semua makhluk dibangkitkan, termasuk semua yang 

berada dalam alam kubur, mereka akan mereka akan bangkit 

dalam keadaan yang sebagian tampak sebagai penghuni surga 

dan sebagian tampak sebagai penghuni neraka dan menurut 

asy-Syaukani berkelompok-kelompok ada yang mukmin, 

kair dan ahli maksiat. Mereka semua bangkit menuju padang 
mahsyar untuk diperlihatkan balasan dari perbuatan mereka, 

sekecil apapun perbuatan bai atau buruk yang dilakukan maka 

akan tetap Allah balas perbuatan itu. Dimata Allah semua akan 

nampak.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Semua perbuatan akan dihisab, walaupun shadaqah kecil, 

senyuman kepada saudarnya itu akan dibalas oleh Allah. Jadi 

jangan sampai beranggapan bahwa Allah tidak menganggap 

atau tidak melihat perbuatan kita. Setiap dosa dan kejahatan 
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pun akan dibalas oleh Allah. Gak ada tempat bersembunyi di 

dunia ini.

2. Dosa kecil yang dilakukan orang yang sudah meninggal dapat 

gugur ketika didoakan oleh orang sholeh, akan tetapi dosa 

besar tidak, dia harus taubat sendiri. Maka berhati-hatilah 

dengan pergaulan dan tindak-tanduk, kenali semua dosa-dosa 

yang biasa kita belum faham, dengan memahami dan 

mengetahuinya kita akan berusaha untuk berhati-hati.

3. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan 

hari kiamat..aamiiin.

4. Selalu menjaga kekompakan dalam hal-hal baik dan beribadah 

di unires, dengan demikian semuanya akan saling mendukung 

dan saling menguatkan.
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 سورة الَعاِدَيات
(Surah al-’Adiyat)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ثَۡرَن بِهِۦ
َ
 َوٱۡلَعِٰدَيِٰت َضۡبٗحا  ١ فَٱلُۡمورَِيِٰت قَۡدٗحا  ٢ فَٱلُۡمغِيَرِٰت ُصۡبٗحا  ٣ فَأ

ٰ َذٰلَِك نَسَٰن لَِرّبِهِۦ لََكُنودٞ  ٦ ِنَُهۥ َعَ  َنۡقٗعا  ٤ فَوََسۡطَن بِهِۦ َجًۡعا  ٥ إَِن ٱۡلِ
فََل َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعِثَ َما ِف ٱۡلُقُبورِ

َ
  لََشِهيٞد  ٧ ِنَُهۥ ِلُّبِ ٱۡلَۡيِ لََشِديٌد  ٨ ۞أ

َل َما ِف ٱلُصُدورِ  ٠ إَِن َرَبُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ َلَبُِيۢ  ١ ٩ وَُحّصِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,

2. dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku 
kakinya),

3. dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,
4. sehingga menerbangkan debu,

5. lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

6. sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada 
Tuhannya,

7. dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) 
keingkarannya,

8. dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.

9. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur 

dikeluarkan,

10. dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?
11. sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan 

mereka.
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A. Tafhim

فَٱلُۡمغِيَرِٰت قَۡدٗحا ٢ فَٱلُۡمورَِيِٰت َضۡبٗحا ١ َوٱۡلَعِٰدَيِٰت
lalu yang 

menyerang

api lalu yang 

memercikkan/

terbitkan

terengah-

engah

demi yang 

berlari 

kencang

فَوََسۡطَن بِهِۦ  َنۡقٗعا ٤ ثَۡرَن
َ
فَأ ُصۡبٗحا ٣

maka ia 

menyerbu 

ketengah

debu dengannya/

karenanya

lalu ia 

menerbangkan

diwaktu 

subuh/pagi

لَِرّبِهِۦ نَسَٰن ٱۡلِ إَِن َجًۡعا ٥ بِهِۦ
kepada 

Tuhannya

manusia sungguh kumpulan dengannya

لََشِهيٞد ٧ َذٰلَِك ٰ َعَ ِنَُهۥ لََكُنودٞ ٦
benar-benar 

menyaksikan

yang 

demikian/itu

atas dan 

sesungguhnya 

ia

sangat 

ingkar/tidak 

berterima 

kasih

فََل۞
َ
أ لََشِديٌد ٨ ٱۡلَۡيِ ِلُّبِ ِنَُهۥ

maka apakah 

tidak

sungguh 

sangat

kebaikan 

(harta)

benar-benar 

cinta

dan 

sesungguhnya 

Dia

ِف َما ُبۡعِثَ إَِذا َيۡعلَُم
dalam apa dibangkitkan apabila Dia 

mengetahui

ِف  ٱلُصُدورِ  ٠ َما َل وَُحّصِ ٱۡلُقُبورِ ٩
dada dalam apa dan dilahirkan kubur

َلَبُِيۢ ١ يَۡوَمئِٖذ بِِهۡم َرَبُهم إَِن
benar-

benar Maha 

Mengetahui

pada hari itu pada mereka Tuhan mereka sesungguhnya
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B. Ta’rif

1. Nama Surat

Surah ini dinamakan surah al-‘Ādiyāt karena Allah Swt. 
memulainya dengan sumpah  al-‘Ādiyāt, yaitu kuda para 
mujahidin yang berlari cepat untuk menuju musuh mereka.

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 11 ayat.

3. Kategori Surat

Surah ini termasuk surah Makkiyah

4. Isytimal (Isi Kandungan)

a. Sumpah Allah dengan kuda perang para mujahidin bahwa 

manusia sangat mengkufuri nikmat Tuhannya. 

b. Surah ini berbicara mengenai naluri manusia yang sangat 

mencintai kemewahan dan harta benda. 

c. Surah ini berisi anjuran untuk mengerjakan amal shaleh 

yang akan bermanfaat bagi manusia bagi manusia ketika 

seluruh makhluk kembali kepada Allah untuk melakukan 

perhitungan amal dan pembalasan, begitu juga dengan 

ancaman dan siksaan bagi setiap pelanggaran aturan 

agama.  

5. Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul pada surah al-Adiyat ini terdapat pada ayat 

pertama. diriwayatkan oleh Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan hakim 

dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. mengirim 

pasukan berkuda. Selama satu bulan tidak terdengar kabar, 

lantas turunlah surat al-Adiyat ini.  

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3 

Allah bersumpah dengan kuda yang lari dengan para kuda 

mujahidin di medan peperangan menuju musuh mereka. ketika 
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itu terdengar nafasnya yang terengah-engah oleh karena lari 

yang begitu kencang. Karena larinya yang begitu kencang, 

menimbulkan percikan api dari gesekan kakinya dengan 

bebatuan. Para mujahidin menyerang musuhnya pada pagi hari. 

2. Ayat 4-5

Kuda-kuda perang itu menebarkan debu dari gesekan kakinya 

dan berlari menuju ke tengah-tengah para musuh, sehingga 

udara disekitarnya dipenuhi dengan debu. Dengan demikian, 

para musuh tidak dapat melihat dengan jelas dimana pasukan 

kuda yang dikirim oleh Rasulullah. 

Allah bersumpah dengan kuda karena kuda merupakan 

hewan yang memiliki keistimewaan ketika berlari daripada 

binatang lainnya. Selain itu, kuda juga memiliki kebaikan 

hingga hari kiamat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 

Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah bahwa Raulullah bersabda, “kuda akan senantiasa 

memiliki kebaikan hingga hari kiamat”.

Maksud dari sumpah tersebut adalah untuk mengangkat 

urgensi kuda di kalangan kaum muslimin agar mereka 

menjaganya dan berlatih menungganginya demi berjihad di 

jalan Allah. 

3. Ayat 6

Sebagaimana diketahui bahwa tabiat manusia adalah sebagai 

makhluk yang kerap kali tidak mensyukuri nikmat yang telah 

diberikan Allah kepada mereka. Merasa tidak puas atas apa 

yang telah menjadi miliknya. Selain itu, banyak didapati pula 

manusia yang tidak tunduk kepada syariat dan hukum-hukum-

Nya. Kecuali, orang-orang yang bermujahadah (memerangi 

hawa nafsu), memikirkan dunia dan akhirat, sehingga ia 

menunaikan ibadah dan berperilaku baik serta meninggalkan 

kemaksiatan.  
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4. Ayat 7

Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia kelak akan  

bersaksi atas segala perbuatannya, mengakui bahwa dirinya 

telah membangkang dan kufur atas apa yang telah diberikan 

oleh Allah. 

5. Ayat 8

Bahwasannya manusia pasti memiliki rasa bakhil karena 

kcintaannya terhadap harta. Mereka begitu bersungguh-

sungguh dalam mencari harta. Berdasarkan hal ini, mincul dua 

pendapat. Pertama, bahwa manusia memang sangat mencintai 

hartanya. Kedua, manusia sangat bakhil karena kecintaannya 

kepada harta.  

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Manusia memiliki tabiat kufur nikmat dan cinta harta, untuk 

menghindari tabiat itu, manusia harus mendidik diri sendiri 

agar mencapai kesuksesan dan kebahagiaan tanpa menerjang 

aturan-aturan Allah. 

2. Allah memberikan stimulus kepada manusia berupa ancaman 

dan balasan bagi setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup 

di dunia. Dengan adanya stimulus itu, selayaknya manusia 

merenungkan setiap kali hendak melakukan suatu perbuatan 

dengan mempertimbangkan ancaman dan balasan tersebut. 



188 Tafhimul Quran Juz 30

 سورة الَقاِرَعة
(Surah al-Qari’ah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡدَرىَٰك َما ٱۡلَقارَِعُة  ٣ يَۡوَم يَُكوُن ٱنَاُس
َ
أ  ٱۡلَقارَِعُة  ١ َما ٱۡلَقارَِعُة  ٢ َوَمآ 

َما َمن َثُقلَۡت
َ
َباُل َكٱۡلعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش  ٥ فَأ  َكٱۡلَفَراِش ٱلَۡمۡبُثوِث  ٤ َوتَُكوُن ٱۡلِ

ُمُهۥ
ُ
َما َمۡن َخَفۡت َمَوٰزِيُنُهۥ  ٨ فَأ

َ
 َمَوٰزِيُنُهۥ  ٦ َفُهَو ِف ِعيَشةٖ َراِضَيةٖ  ٧ َوأ

ۡدَرىَٰك َما هَِيۡه  ٠ نَاٌر َحاِمَيۢ  ١
َ
َهاوَِيةٞ  ٩ َوَمآ أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Hari kiamat,

2. Apakah hari kiamat itu?
3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
4. Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan,
5. dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

6. Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
7. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang).
8. Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
9. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

10. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
11. (Yaitu) api yang sangat panas.

A. Tafhim

ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َوَما َما  ٱۡلَقارَِعُة ٢ ٱۡلَقارَِعُة  ١

kamu tahu dan apakah hari kiamat apakah hari kiamat
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ٱنَاُس يَُكوُن يَۡوَم ٱۡلَقارَِعُة ٣ َما
manusia adalah hari hari kiamat apa

َكٱۡلعِۡهِن َباُل ٱۡلِ َوتَُكوُن َكٱۡلَفَراِش  ٱلَۡمۡبُثوِث ٤
seperti bulu gunung-

gunung

dan adalah bertebaran seperti anai-anai

َمَوٰزِيُنُهۥ ٦ َثُقلَۡت َمن َما
َ
فَأ ٱلَۡمنُفوِش ٥

timbangannya berat siapa/orang maka adapun dihambur-

hamburkan

َما
َ
َوأ ِعيَشةٖ  َراِضَيةٖ ٧ ِف َفُهَو

dan adapun memuaskan kehidupan dalam maka dia

َهاوَِيةٞ ٩ ُمُهۥ
ُ
فَأ َخَفۡت  َمَوٰزِيُنُهۥ ٨ َمۡن

jurang yang 

dalam/neraka 

Hawiyah

maka tempat 

kembalinya

timbangannya ringan orang

نَاٌر هَِيۡه ٠ َما ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َوَما

api itu apa kamu tahu dan apakah

َحاِمَيۢ ١
sangat panas

B. Ta’rif

1. Nama Surat

Surah ini dinamakan al-Qariah bertujuan untuk memberikan 

rasa takut kepada manusia akan adanya hari kiamat. 

Sebagaimana nama-nama hari kiamat yang lainnya, yaitu: 

al-Haqqah, ath-Thammah, ash-Shaakhkhah, al-Ghasyiyah, 

dan semisalnya. 

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 11 ayat

3. Kategori 

Surah ini merupakan surah Makkiyah
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4. Isytimal (isi kandungan)

Surah ini berisi tentang gambaran hari kiamat, mulai dari 

pembicaraan tentang kondisi mencekam pada hari kiamat, 

hari kebangkitan manusia dari alam kubur, dan diakhiri dengan 

pemberitahuan tentang penimbangan amal manusia selama di 

dunia. 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Al-Qari’ah merupakan salah satu nama hari kiamat, hari 

tersebut adalah hari yang menggetarkan hati dengan rasa 

takut yang luar biasa karena kedahsyatannya. Lafadz أَْدرَاَك  َوَما 
mengisyaratkan bahwa terdapat sesuatu yang merupakan 

perkara besar, yang dalam hal ini adalah al-Qariah (hari 

kiamat). 

2. Ayat 4

Pada ayat ini, Allah menjelaskan mengenai hari kiamat, baik 

waktu, dan tanda-tanda. Digambarkan dalam ayat ini bahwa 

manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berjalan 

tidak tentu arah. Mereka bertebaran, datang, dan pergi sebab 

kebingungan yang mereka rasakan. Mereka diumpamakan 

seperti anai-anai yang jumlahnya banyak, bertaburan, lemah, 

hina, dan terbang kemana arah angin. 

3. Ayat 5

Digambarkan pula gunung-gunung yang berhamburan seperti 

bulu. 

4. Ayat 6-7

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan secara global tentang 

balasan atas amal perbuatan, keadaan manusia dan terbaginya 

mereka menjadi dua kelompok. Barang siapa yang lebih 

banyak amal baiknya, maka ia akan berada dalam kehidupan 

yang diridhai di dalam surga. 
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5. Ayat 8-11

Sebaliknya, jika lebih banyak amal buruknya atau tidak 

memiliki amal baik sama sekali, maka ia dimasukka ke 

dalam neraka jahannam. Neraka jahannam dinamakan neraka 

Hawiyah yang berarti hancur, karena orang memasukinya akan 

hancur sebab kedalamannya yang sangat dalam dan berupa api 

yang sangat besar. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Hari kiamat merupaka hari yang penuh dengan ketakutan dan 

bencana. Tidak seorangpun yang mengetahui kapan terjadinya 

hari kiamat. Muqatil berkata, “Hari kiamat itu memberikan 

bencana kepada musuh Allah dengan siksaan. Sementara itu, 

para kekasih Allah aman dari rasa takut. 

2. Allah mensifati hari kiamat dengan dua hal. Pertama, pada 

saat itu manusia menjadi seperti anai-anai yang bertebaran. 

Kedua, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang mempunyai 

berbagai warna yang dihambur-hamburkan. Allah mensifati 

perubahan kondisi gunung dari empat segi: pertama, 

terpecah, sebagaimana irman Allah dalam QS. Al-Haqqah 
ayar 14, “dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu 

dibenturkan keduanya sekali benturan”. Kedua, menjadi 

hancur, sebagaimana irman Allah dalam QS. An-Naml ayat 
88, “dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau 

kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan 
berjalan”. Ketiga, menjadi seperti anai-anai bertaburan. 

Keempat, gunung menjadi seperti fatamorgana, sebagaimana 

dalam irmanNya QS. An-Naba yat 20. 
3. Pada hari kiamat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang berat timbangan kebaikannya dan kelompok 

yang berat amalan buruknya. Oleh karena itu, sebagai seorang 

muslim hendaknya berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan 

sampai menjadi kelompok yang dihinakan oleh karena berat 

timbangan keburukannya. 
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 سورة التكاثر
(Surah at-Takatsur)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم
لَۡهىُٰكُم ٱَتَكثُُر  ١ َحَتٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر  ٢ َكَ َسۡوَف َتۡعلَُموَن  ٣ ُثَم َكَ

َ
 أ

ُوَن ٱۡلَِحيَم  ٦ ُثَم لََتَ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعۡلَم ٱۡلَقِِن  ٥   َسۡوَف َتۡعلَُموَن  ٤ َكَ 
ُوَنَها َعۡنَ ٱۡلَقِِن  ٧ ُثَم لَتُۡسَئلَُن يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱنَعِيِم  ٨ لََتَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.

3. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu 
itu),

4. kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
5. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
6. niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
7. kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala 

sendiri,

8. kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang 

kenikmatan (yang megah di dunia itu).

A. Tafhim

َكَ ٱلَۡمَقابَِر ٢ ُزۡرُتُم َحَتٰ لَۡهىُٰكُم  ٱَتَكثُُر١
َ
أ

sekali-kali 

tidak

kuburan-

kuburan

kamu 

melewati/

masuk

hingga berbanyak-

banyak/

bermegah-

megah

telah 

melalaikan 

kamu
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َسۡوَف  َتۡعلَُموَن ٤ َكَ ُثَم َتۡعلَُموَن ٣ َسۡوَف
(kalian) 

mengetahui

kelak sekali-kali 

tidak

kemudian (kalian) 

mengetahui

kelak

ُوَن لََتَ ٱۡلَقِِن ٥ ِعۡلَم َتۡعلَُموَن لَۡو َكَ
sungguh 

kamu akan 

melihat

pasti/yakin pengetahuan (kalian) 

mengetahui

jika sekali-kali 

tidak

ُثَم ٱۡلَقِِن ٧ َعۡنَ ُوَنَها لََتَ ُثَم ٱۡلَِحيَم ٦
kemudian pasti/yakin mata/

penglihatan

sungguh 

kamu akan 

melihatnya

kemudian neraka 

jahim

ٱنَعِيِم ٨ َعِن يَۡوَمئٍِذ لَُن
َ
لَتُْسأ

kenikmatan dari/tentang pada hari itu sungguh 

kamu akan 

ditanya

B. Ta’rif

1. Nama Surah 

Dinamakan surah at-Takatsur karena irman Allah الَتَكاُثُر  أَْلَهاُكُم 
yakni kalian telah dilalaikan oleh rasa bangga dengan harta, 

keturunan, dan teman. 

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 8 ayat.

3. Kategori 

Surah ini tergolong surah Makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Mencela sebuah perbuatan yang diniatkan untuk tujuan dunia 

semata dan mengancam orang yang tidak mempersiapkan diri 

untuk kehidupan akhirat. 

5. Asbabun Nuzul  

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, tentang 
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irman Allah Swt. الَتَكاُثُر  ia berkata, “Ayat ini turun , أَْلَهاُكُم 

mengenai dua kabilah dari kalangan kaum Anshar; Bani 

Haritsah, dan Bani Harits. Mereka saling berbangga dan 

memperbanyak harta. Salah satu dari dua kabilah tersebut 

berkata, “Adakah di antara kalian orang seperti fulan bin 

fulan dan fulan?” Kabilah yang lain berkata seperti demikian 

pula. Mereka berbangga-bangga dengan orang-orang yang 

masih hidup. Kemudian mereka berkata, “Mari ikutlah kami 

ke kuburan”. Lantas salah satu dari kedua kanilah tersebut 

berkata, “Adakah di kabilah kalian orang seperti fulan bin fulan 

dan fulan,” sambil mereka menunjuk ke kuburan-kuburan 

tersebut. Hal yangsama dikatakan oleh kabilah satunya lagi. 

Lantas Allah Swt. menurunkan ayat ]2[ َحَتٰى  ُزرُْتُم اْلَمَقاِبَر ]أَْلَهاُكُم الَتَكاُثُر ]1 . 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Kebanyakan dari manusia disibukkan berbangga-bangga 

dengan harta, keturunan, dan kawan. Mereka disibukkan untuk 

mencari duniawi dan melupakan akhirat atau ibadah. 

2. Ayat 3-4

Pada kedua ayat ini, Allah menegaskan larangan berbanga-

bangga dengan segala yang dimiliki oleh manusia. Selain itu 

juga sebagai larangan bagi manusia untuk berlomba-lomba 

memperbanyak harta, karena yang demikian hanya akan 

menimbulkan hasud, benci, menelantarkan amalan baik 

dan orang lain, serta tidak akan memperbaiki budi pekerti. 

Barangkali manusia tidak merasakan keburukan di dunia, 

akan tetapi, kelak akan mengetahui akibat dari semua yang 

dilakukannya itu pada hari kiamat. 

3. Ayat 5

Ayat ini menjelaskan bahwa seandainya manusia benar-benar 

mengetahui perkara yang dilakukannya itu, maka menusia 

tidak akan disibukkan dengan hanya memperbanyak harta dan 
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membanggakannya. Dengan demikian, pastilah manusia akan 

berbuat kebaikan, memperbaiki ibadahnya, dan tidak akan 

melalaikan urusan akhirat. 

4. Ayat 7

Ayat ini menunjukkan adanya ancaman bagi orang yang hanya 

disibukkan untuk memperbanyak harta dan membanggakannya. 

Balasan yang diberikan kepada orang semacam itu adalah ia 

akan melihat neraka Jahim dengan mata kepalanya sendiri. 

oleh karena itu, alangkah lebih baiknya sebagai umat islam 

menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan 

ke dalam neraka. 

5. Ayat 8

Seluruh manusia akan ditanya tentang kenikmatan dunia 

yang telah melalaikannya. Segala kenikmatan dunia akan 

dipertanyakan, seperti nikmat keamanan, kesehatab, waktu 

luang, makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. 

Menurut Zamakhsyari, lafadz الَنِعيِم  bermakna kenikmatan َعِن 

yang telah melalikan manusia dari beribadah kepada Allah. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Allah memberikan peringatan kepada orang yang tidak 

mengerjakan amal shaleh dan tidak mempersiapkan 

akhiratnya. Allah juga akan menghinakan orang-orang yang 

membanggakan apa yang dimilikinya di dunia, sehingga 

membuatnya melalaikan beribadah kepada Allah. 

2. Ziarah kubur merupakan saah satu amalan yang dapat 

mengingatkan manusia akan kematian dan akhirat.

3. Segala sesuatu yang telah dijanjikan Allah itu benar adanya, 

baik ganjaran surga bagi orang yang beramal sholih, balasan 

bagi orang yang melalaikan amal sholih dan ibadah, hari akhir, 

siksa kubur, dan lain sebagainya.
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4. Pada hari kiamat, manusia akan ditanya tentang segala 

pertanggungjawabannya mengenai segala kenikmatan yang 

telah mereka rasakan selama di dunia. 
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 سورة العصر
(Surah al-’Asr)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ  ٢ إَِل ٱَلِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلَصٰلَِحِٰت  َوٱۡلَعۡصِ  ١ إَِن ٱۡلِ
َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلَصۡبِ  ٣

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Demi masa.

2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati 

untuk kesabaran.

A. Tafhim

إَِل ُخۡسٍ ٢ لَِف نَسَٰن ٱۡلِ إَِن َوٱۡلَعۡص١ِ
kecuali kerugian benar-benar 

dalam

manusia sesungguhnya demi waktu

ّقِ بِٱۡلَ ْ َوتََواَصۡوا ٱلَصٰلَِحِٰت ْ وََعِملُوا ْ َءاَمُنوا ٱَلِيَن
dengan 

kebenaran

dan mereka 

saling 

berwasiat/

menasehati

kebajikan/

sholeh

dan mereka 

berbuat/

beramal

beriman orang-

orang yang

بِٱلَصۡبِ ٣ ْ َوتََواَصۡوا
dengan 

kesabaran

dan mereka 

saling 

berwasiat/

menasehati
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B. Ta’rif

1. Nama Surat 

Dinamakan surat al-‘Ashr karena Allah bersumpah atas nama 

“masa”. “Masa” dijadikan sumpah karena memiliki berbagai 

macam keadaan, berupa keadaan senang dan sedih, sehat dan 

sakit, kaya dan miskin, mulia dan hina, dan lain sebagainya. 

2. Jumlah Ayat 

Surah ini berjumlah 3 ayat. 

3. Kategori 

Surah ini tergolong surah Makkiyah. 

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Menjelaskan begitu pentingnya masa atau waktu yang luar 

biasa. Kerugian dalam waktu akan dialami bagi orang yang 

menggunakan waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah. 

Sedangkan waktu tersebut akan menjadi sangat  bebrharga dan 

berbuah pahala jika digunakan untuk beribadah kepada Allah. 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Bersumpah dengan masa atau waktu yang senantiasa dilalui 

oleh manusia. Di dalam waktu terdapat begitu banyak 

pelajaran, pergantian siang dan malam, gelap dan terang, 

perubahan suatu kejadian kepada kejadian yang lain, kondisi, 

dan kemashlahatan. Demikian itu menunjukkan eksistensi 

Allah. Sumpah Allah dengan waktu ini mengisyaratkan begitu 

penting dan mulianya waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah 

yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a., 

َل تَُشٌب اَدْهَر، فَإَِن اَل ُهَو اَدْهُر
“janganllah kalian mencela waktu. Karena Allah adalah 
Waktu”
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Ar-Razi berpendapat, ayat tersebut merupakan peringatan 

bahwasannya karakter asli manusia berada dalam keruugian. 

Terdapat pendapat lain mengenai lafadz al-‘Ashr, yaitu 

diartikan sebagai waktu sholat ashar. Pada ayat ini, ditafsirkan 

bahwa terdapat isyarat umur dunia sedekat waktu ashar sampai 

maghrib. Oleh karena itu, hendaknya manusia menyibukkan 

diri dengan mendekatkan diri kepada Allah. 

2. Ayat 3

Pada ayat ini, dinyatakan bahwa seluruh manusia berada dalam 

kerugian, kekurangan, dan kehancuran, kecuali orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan beramal sholih. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Begitu banyak manusia yang memiliki banyak harta, isik yang 
sempurna, umur, kesempatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi 

semua itu hanya sia-sia jika ia tidak beramal sholih untuk bekal 

di akhirat kelak

2. Allah bersumpah dengan waktu mengisyaratkan bahwa begitu 

pentingnya waktu bagi kehidupan manusia. Tatkala manusia 

tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, maka ia menjadi 

orang yang rugi. Jika kita memperhatikan, sepanjang hidup 

kita dipenuhi dengan karunia Allah, naik kepada kita maupun 

kepada makhluk lain di sekitar kita.
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 سورة الُهَمَزة
(Surah al-Humazah)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

هُۥ ۡخَلَ
َ
ۥٓ أ َن َماَلُ

َ
ِ ُهَمَزةٖ لَُمَزٍة  ١ ٱَلِي َجََع َماٗل وََعَدَدهُۥ  ٢ َيَۡسُب أ

  َوۡيٞل ّلُِكّ
ۡدَرىَٰك َما ٱۡلَُطَمُة  ٥ نَاُر ٱَلِ ٱلُۡموقََدةُ

َ
أ ۖ َلَُۢبَذَن ِف ٱۡلَُطَمةِ  ٤ َوَمآ    ٣ َكَ

فۡ َِٔدةِ  ٧ إَِنَها َعلَۡيِهم ُمۡؤَصَدةٞ  ٨ ِف َعَمٖد ُمَمَدَدةۢ  ٩
َ
٦ ٱَلِت َتَطلُِع َعَ ٱۡل

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,

2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,

3. dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) 

Hutamah.

5. Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hutamah itu?
6. (Yaitu) api (adzab) Allah yang dinyalakan,
7. yang (membakar) sampai ke hati.
8. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

A. Tafhim

ٱَلِي لَُمَزٍة  ١ ُهَمَزةٖ ِ
ّلُِكّ َوۡيٞل

yang pencela pengumpat bagi setiap kecelakaan

َن
َ
أ َيَۡسُب وََعَدَدهُۥ  ٢ َماٗل َجََع

bahwasanya dia mengira dan dia 

menghitungnya

harta mengumpul-

kan
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ِف َلَُۢبَذَن ۖ َكَ هُۥ ٣ ۡخَلَ
َ
أ ۥٓ َماَلُ

dalam sungguh 

dia akan 

dilemparkan

sekali-kali tidak mengekal-

kannya

hartanya

ٱۡلَُطَمُة ٥ َما ۡدَرىَٰك
َ
أ ٓ َوَما ٱۡلَُطَمةِ ٤

Hutamah apa kamu tahu dan apakah Hutamah

َتَطلُِع ٱَلِت ٱَلِ  ٱلُۡموقََدةُ ٦ نَاُر
naik yang dinyalakan Allah api

ُمۡؤَصَدةٞ ٨ َعلَۡيِهم إَِنَها فۡ َِٔدةِ ٧
َ
ٱۡل َعَ

terikat/ditutup 

rapat

atas mereka sesungguhnya 

ia (api)

hati ke atas/sampai

ُمَمَدَدةۢ ٩ َعَمٖد ِف
panjang tiang dalam/pada

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Lafadz ُهَمَزٍة bermakna seseorang yang menggunjing dan 

menghina orang lain dengan perkataan, perbuatan, atau isyarat. 

Sementara lafadz ُلَمزٍَة adalah seorang yang mencela orang lain 

dengan isyarat alis dan mata. 

2. Jumlah 

Surah ini terdiri dari 9 ayat

3. Kategori

Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah

4. Isytimal (isi kandungan)

Surah ini berbicara mengenai penanggulangan masalah akhlaq 

yang sulit disembuhkan pada manusia, yaitu mencela dan 

menggunjing, baik di hadapan atau di belakang orang yang 

bersangkutan.
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5. Asbabun Nuzul 

Atha’, Kalbi, dan Sudi berkata, “Surah ini turun mengenai 

Akhnas bin Syariq. Ia adalah seorang yang suka mencela dan 

menggunjing orang lain, khususnya Rasulullah Saw. Sedangkan 

Muqatil berketa, “surah  ini turun berkenaan dengan Walid bin 

Mughiroh. Dia selalu menngunjing Rasulullah Saw. ketika 

di belakang Nabi, dan selalu mencela jika di hadapan Nabi.” 

Diriwayatkan pula bahwa Umayyah bin Khalaf. Sedangkan 

pendapat lain mengatakan bahwa surah ini turun berkenaan 

dengan Umayyah bin Khalaf. Dari beberapa pendapat, terdapat 

beberapa nama yang disebutkan, yaitu Akhnas bin Syariq, Ash 

bin Wa’il, Jaamil bin Mu’ammar, Walid bin Mughirah, atau 

Umayyah bin Khalaf. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan 

bahwa surah ini turun kepada semua orang yang memiliki sifat-

sifat yang terdapat dalam surah ini, yaitu suka menggunjing 

dan mencela. 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Q.S. al-Humazah ayat 1 merupakan ancaman bagi orang 

yang memiliki kebiasaan menggunjing dan mencela. Muqatil 

membedakan antara ُهَمَزٍة dan ُلَمَزٍة. Lafadz ُهَمَزٍة  bermakna 

seseorang yang menggunjing, sedangkan lafadz  ُلَمزٍَة bermakna 

seseorang yang menghina orang lalin di hadapan mereka. 

2. Ayat 2

Pada ayat ke-2, Allah menyebutkan sifat lain manusia yang 

juga terkena ancaman, yaitu orang yang merasa dirinya lebih 

terhormat karena harta yang dimilikinya lebih banyak daripada 

orang lain. Makna lain dari ayat 2 ini adalah bahwa sifat 

manusia yang hanya disibukkan mengumpulkan harta dan 

menghitung-hitung kekayaannya tanpa melihat orang lain yang 

status sosialnya berada di bawahnya. Ia membatasi diri untuk 
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berbuat baik kepada orang lain, bahkan ia selalu menyangka 

bahwa orang yang mendekatinya akan meminta hartanya.  

3. Ayat 3

Pada ayat ke-3, dikatakan bahwa sifat orang yang terdapat 

dalam ayat 1 dan 2 merasa bahwa dengan banyaknya harta, 

ia akan terbebas dari kesulitan, akan hidup kekal, merasa 

terpelihara. Itu semua karena ketakjubannya dengan harta 

kekayaannya. Ia lupa bahwa yang sehat akan sakit, yang kuat 

akan lemah, bahkan yang hidup akan mati. 

4. Ayat 4

Pada ayat ini, Allah membantah semua dugaan bahwa 

akan terbebas dari segala macam keburukan. Justru ia akan 

dilemparkan ke neraka Hutamah oleh karena sifatnya yang 

terlalu mengagung-agungkan hartanya dan menyombongkan 

diri di hadapan orang lain serta merasa paling baik dan 

terhormat, sehingga ia dengan mudah menggunjing dan 

mencela orang lain. 

5. Ayat 5-6

Ayat 5 diawali dengan lafadz أَْدَراَك  yang mengisyaratkan َوَما 

bahwa terdapat hal yang besar dan tidak dapat dijangkau 

oleh akal manusia. Lafadz أَْدَراَك  juga dimaksudkan untuk َوَما 

menarik perhatian. Kemudian Allah menjelaskan tentang 

neraka Hutamah, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala dan 

tidak pernah padam. Penamaan Hutamah (menghancurkan) 

disesuaikan dengan kondisi orang yang akan disiksa di 

dalamnya, yaitu orang yang takabur dengan hartanya dan 

merasa lebih tinggi dari orang lain. 

6. Ayat 7-9 

Panas api pada neraka Hutamah akan dapat membakar 

hati mereka. hati disebutkan secara khusus dalam ayat ini 

karena di dalam hati terletak banyak keburukan, aqidah yang 

menyimpang, niat yang buruk, dan begitu banyak keburukan 
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yang tersembunyi di dalamnya. Manusia yang sudah masuk 

neraka Hutamah tidak akan dapat keluar lagi, mereka terkunci 

di dalamnya, tidak akan ada celah bagi mereka untuk melarikan 

diri dari neraka Hutamah.  

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Setiap orang yan gemar menggunjing, mencela, memaki, 

menyombongkan diri, dan sifat-sifat sejenisnya akan mendapat 

kerugian, siksaan, dan kehancuran. Rasulullah Saw. bersabda, 

ِحَبِة، الَباُغْوَن
َ
ى الَُشاُؤْوَن َبا الَنِمْيَمِة، الُْفِسُدْوَن َبْيَن ال

َ
 ِشَراُر ِعَباِد ِه َتَعال

ْلَباَراِء الَعْيِب
َ
 ل

“Seburuk-buruknya hamba Allah Swt. adalah orang-orang yan 
suka mengadu domba, merusak persaudaraan, dan berbuat 
zalim kepada orang yang bersih dari aib”.

2. Jika penyebab seseorang berbuat keburukan adalah karena 

harta, maka hartanya tidak ada gunanya, hanya sia-sia. Ia 

hanya disibukkan menghitung dan memperbanyak hartanya 

tanpa mempedulikan orang lain yang berada di bawahnya. Ia 

terlalu mencintai dunia sehingga lupa bahwa kematian akan 

menghampiri dan ia tidak mementingkan amalan sebagai 

penolongnya di akhirat kelak. Ia merasa aman dari segala 

keburukan hanya karena ia memiliki harta yang berlimpah.

3. Allah menyanggah orang yan mengira dirinya aman dari segala 

kerugian hanya karna banyak harta, justru orang yang demikian 

akan dimasukkan ke dalam neraka. Ia tidak akan kekal hanya 

karena hartanya, hartanya tidak akan menolongnya di akhirat, 

akan tetapi yang akan menolongnya adalah amalan-amalan 

baik, ilmu yang bermanfaat. 
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 سورة الِفْيل
(Surah al-Fil)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

َكۡيَدُهۡم ِف تَۡضلِيٖل َيَۡعۡل  لَۡم 
َ
أ ٱۡلفِيِل  ١  ۡصَحِٰب 

َ
بِأ َرُبَك  َفَعَل  تََر َكۡيَف  لَۡم 

َ
  أ

يٖل  ٤ فََجَعلَُهۡم بَابِيَل  ٣ تَۡرِميِهم ِبَِجاَرةٖ ّمِن ِسّجِ
َ
ا أ رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡيً

َ
 ٢ َوأ

ُكوۢل  ٥
ۡ
َكَعۡصٖف َمأ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu 
telah bertindak terhadap pasukan bergajah?

2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-

bondong,
4. yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar,

5. sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan 
(ulat).

A. Tafhim

ۡصَحِٰب
َ
بِأ َرُبَك َفَعَل َكۡيَف تََر لَۡم

َ
أ

terhadap 

golongan 

(tentara)

Tuhanmu berbuat/

bertindak

bagaimana kamu 

perhatikan

apakah tidak

تَۡضلِيٖل ٢ ِف َكۡيَدُهۡم َيَۡعۡل لَۡم
َ
أ ٱۡلفِيِل ١

kesesatan/

sia-sia

dalam tipu daya 

mereka

dia jadikan apakah 

tidak

gajah
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ٖ ِبَِجاَرة تَۡرِميِهم بَابِيَل ٣
َ
ا  أ َطۡيً َعلَۡيِهۡم رَۡسَل

َ
َوأ

dengan 

batu-batu

yang 

melempari 

mereka

yang 

berbondong-

bondong

burung kepada 

mereka

dan Dia 

mengirimkan

ُكوۢل ٥
ۡ
َمأ َكَعۡصٖف فََجَعلَُهۡم يٖل ٤ ِسّجِ ّمِن

dimakan seperti daun lalu Dia 

menjadikan 

mereka

tanah 

keras/

terbakar

dari

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan al-Fiil karena menceritakan tentang 

Abrahah al-Habasyi dan pasukan gajahnya yang hendak 

menghancurkan ka’bah. 

2. Jumlah 

Surah ini berjumlah 5 ayat.

3. Kategori 

Surah ini termasuk surah Makkiyah.

4. Isytimal (isi kandungan)

Surah ini menjelaskan tentang kepongahan ashhabul iil yang 

dengan percaya diri hendak menghancurkan ka’bah. Akan 

tetapi usaha mereka gagal, Allah justru memberikan mereka 

balasan atas perbuatannya dengan mengirimkan kerikil-kerikil 

yang dibawa oleh pasukan burung-burung.   

C. Tafsir (Perayat)

1. Kisah Ashabul Fiil 

Di negeri Yaman terdapat seorang Gubernur yang bernama 

Abrahah bin Shabbah al-Asyram. Abrahah membuat sebuah 

gereja bernama “Qallis” untuk mengalihkan orang-orang 

yang hendak haji agar pergi ke gereja saja. Menurut Wahbah 
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Zuhaili, pada suatu malam ada seorang dari Bani Kinanah 

yang membuang air besar di gereja tersebut. Kejadian 

tersebut membuat Abrahah marah besar dan berencana untuk 

membalaskan dendam dengan menghancurkan Ka’bah yang 

ada di Makkah. Selain untuk balas dendam, ia juga berniat 

untuk menaklukkan Makkah demi menghubungkan antara 

Yaman dan Syam untuk memperluas negeri Nasrani dan akses 

perdagangan yang strategis. 

Kemudian Abrahah menyiapkan pasukan dengan 

menunggangi gajah. Ada yang mengatakan pasukan 

mereka berjumlah 12.000, pendapat lain mengatakan 

berjumlah 1000. Pasukan berjalan sampai ke Mughammis 

(5 mil sebelum Makkah). Abrahah mengirim utusan untuk 

memberitahukan kepada penduduk Makkah bahwa Abrahah 

akan menghancurkan Ka’bah. Penduduk Makkah merasa tidak 

mampu untuk menghadapi pasukan Abrahah. Oleh karena 

itu mereka bersembunyi di balik gunung-gunung dan ingin 

melihat apa yang dilakukan Abrahah dan pasukannya. Mereka 

yakin bahwa Ka’bah akan dijaga oleh Allah. 

Ketika pasukan sudah mendekati Makkah, Abrahah 

mengutus seorang bernama Hanathah al-Himyari untuk ke 

Makkah dan menemui Abdul Muthallib, seorang tokoh yang 

terpandang dari kaum Quraisy. Ia merampas 200 ekor unta 

milik Abdul Muthallib. Ketika Hanathah menyampaikan 

bahwa Abrahah akan menyerang Ka’bah, Abdul Muthallib 

hanya mengatakan, “Kami tidak akan memerangi Abrahah dan 

pasukannya, ka’bah adalah rumah Allah, jika Allah mencegah 

mereka untuk menghancurkan ka’bah, maka mereka tidak akan 

mampu untuk menghancurkannya, begitu juga sebaliknya”. 

Lalu Hanathah mengajak Abdul Muthallib untuk menemui 

Abrahah. Kemudian Abdul Muthallib berkata kepada Abrahah, 

“saya menemui Anda untuk mengambil kembali unta saya”. 

Mendengar ucapan Abdul Muthallib, Abrahah terheran. Karena 

bukan demikian pembicaraan yang diharapkan. Abrahah 
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bermaksud mengundang Abdul Muthallib untuk bernegosiasi 

mengenai penghancuran ka’bah, ia berharap Abdul Muthallib 

melindungi ka’bah dan menyerahkan wilayahnya. Akan tetapi 

Abdul Muthallib menjawab, “Aku adalah pemilik unta, maka 

urusanku hanya untuk mengambil kembali unta-untaku. 

Sedangkan ka’bah sudah ada pemiliknya sendiri, yaitu Allah. 

Dia yang akan mencegahmu menghancurkannya”. 

Mendengar ucapan Abdul Muthallib, Abrahah mulai 

menggerakkan pasukannya. Abrahah menunggangi seekor 

gajah yang bernama Mahmud, setiap kali gajah tersebut 

dihadapkan ke arah Baitul Haram, ia berlutut, namun ketika 

dihadapkan ke arah Yaman atau arah yang lain, ia berlari 

kencang. 

Kemudian pada hari berikutnya, Abdul Muthallib melihat 

ada sekawanan burung yang tidak biasa ia lihat di sekitar 

ka’bah. Ternyata burung-burung tersebut adalah burung yang 

menyerang Abrahah dan pasukannya. Setiap burung membawa 

3 kerikil. Setiap orang yang terkena kerikil-kerikil tersebut 

akan melepuh dan terlepas adging-dagung dari tulangnya,, 

termasuk Abrahah yang terkena dan jari jemarinya mulai 

terlepas satu per satu. Akan tetapi ia masih dapat berlari 

dengan Mahmud sampai ke Yaman. Sesampainya di Yaman, 

ia menceritakan peristiwa yang terjadi di Makkah. Setelah ia 

menceritakan sampai selesai, hati Abrahah terbelah menjadi 

dua dan ia meninggall dunia dalam keadaan su’ul khatimah. 

2. Ayat 1

Pada ayat pertama, Allah menegaskan tentang kekuasaannya 

dalam mengehendaki sesuatu. Salah satu buktinya adalah pada 

kisah pasukan bergajah atau pasukan Abrahah ketika hendak 

menghancurkan ka’bah. 

3. Ayat 2

Pada ayat ini menunjukkan bahwa setiap rencana manusia, 

hanya Allah yang dapat menentukannya. Pada surah al-Fiil, 
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yang dimaksud adalah Allah merusak rencana jahat Abrahah 

dan pasukannya.   

4. Ayat 3-4

Allah mengutus kepada mereka pasukan burung yang membawa 

tiga kerikil, dua kerikil di kakinya dan satu di paruhnya. Kerikil 

tersebut berasal dari tanah yang membatu. Jika orang terkena 

kerikil itu, ia akan mati. 

5. Ayat 5

Pada Ayat ini, Allah menunjukkan bahwa pasukan Abrahah 

akan dihancurkan sehancur-hancurnya. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Kekuasaan Allah tidak tertandingi, setinggi apapun jabatan 

seseorang, kekuasaannya tidak akan dapat menandingi kuasa 

Allah. Kehendak Allah berada di atas segala kehendak.

2. Segala perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah, di dunia, di 

akhirat, atau bahkan keduanya. 

3. Dari kisah pasukan gajah, menunjukkan bahwa Allah begitu 

memuliakan ka’bah.  
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 سورة ُقَرْيش
(Surah al-Quraisy)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

َرَب َهَٰذا فَۡلَيۡعُبُدواْ  َوٱلَصۡيِف  ٢  َتآءِ  ٱلّشِ إِۦَلٰفِِهۡم رِۡحلََة  قَُريٍۡش  ١  يَلِٰف   ِلِ
ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوۢف  ٤

َ
ٱۡلَۡيِت  ٣ ٱَلِٓي أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim 

panas.

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini 
(Ka`bah),

4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

A. Tafhim

َوٱلَصۡيِف ٢ َتآءِ ٱلّشِ رِۡحلََة إِۦَلٰفِِهۡم قَُريٍۡش ١ يَلِٰف ِلِ
dan musim 

panas

dimusim 

dingin

perjalanan/

bepergian

kebiasaan 

mereka

orang-

orang 

Qurais

karena 

kebiasaan

ٱَلِٓي ٱۡلَۡيِت ٣ َهَٰذا َرَب ْ فَۡلَيۡعُبُدوا
yang rumah ini Tuhan maka hendaklah mereka 

menyem-bah

َخۡوۢف ٤ ّمِۡن َوَءاَمَنُهم ُجوٖع ّمِن ۡطَعَمُهم
َ
أ

ketakutan dari dan Dia 

memberikan 

keamanan 

mereka

kelaparan dari Dia 

memberi 

makan 

mereka
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B. Ta’rif

1. Nama Surat

Dinamakan al-Quraisy karena kaum Quraisy merupakan salah 

satu kaum yang dimuliakan Allah. Dimana Nabi Muhammad 

berasal dari kaum tersebut.

2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 4 ayat

3. Kategori 

Surah ini termasuk surah Makkiyah.

4. Isytimal (isi kandungan)

a. Berisi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah 

kepada kaum Quraisy. 

b. Allah memberikan anugerah kepada mereka dengan 

dimudahkan berpindah-pindah untuk berniaga ke negeri 

Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam saat musim 

panas. Di tanah haram, Allah memberikan rasa aman, 

tenang, tenteram tanpa ada pertikaian diantara mereka. 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Pada ayat 1-3 dijelaskan bahwa Allah memberikan kemuliaan 

dan kelebihan kepada kaum Quraisy. Kaum quraisy dimudahkan 

untuk berniaga ke Yaman dan Syam. Mereka diberikan rasa 

aman, sehingga melakukan perniagaan dengan tenang dan 

mudah. Mereka di anugerahi dua perjalanan. Perjalanan ke 

Yaman pada musim dingin untuk berbelanja minyak wangi 

dan merica yang datang dari India dan negara teluk. Mereka 

melakukan perjalanan ke negeri Syam ketika musim panas 

untuk membeli biji-bijian. 

2. Ayat 4 

Allah memberikan rasa aman pada mereka, sedangkan yang 

lainnya masih merasakan perampokan, dan saling serang. 
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Dahulu, kondisi orang Arab saling serang, akan tetapi, kaum 

Quraisy tidak mengalami hal demikian lantaran mereka dekat 

dengan ka’bah. Sebagaimana irman Allah dalam Q.S. al-
Ankabuut: 67

نَا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُيَتَخَطُف انَاُس ِمْن َحْولِِهْم
َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
 أ

فَبِاْلَاِطِل يُْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمةِ اَلِ يَْكُفُروَن [٦7:29]ۚ 
َ
 أ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya 

Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang 
aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka 
mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya 
kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Hancurnya pasukan Abrahah ketika hendak menghancurkan 

ka’bah merupakan bentuk anugerah dari Allah untuk 

melindungi penduduk Quraisy dan bentuk rasa aman yang 

diberikan oleh Allah kepada mereka.

2. Nikmat rezeki dan kebutuhan bagi mereka yang tercukupi, 

karena kemudahan akses perdagangan mereka ke Yaman dan 

Syam.

3. Mereka tinggal di kota yang aman. Karena ada larangan berbuat 

jahat di sana. Sedangkan jika melihat kaum yang tinggal di 

luar Makkah, mereka tidak merasakan aman sebagaimana yang 

dirasakan olehh kaum Quraisy Makkah.

4. Segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya 

sepatutnya kita bersyukur dalam bentuk taat dan tunduk 

terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya.
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 سورة اماُعون
(Surah al-Ma’un)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم
ٰ ُب بِٱّدِيِن  ١ فََذٰلَِك ٱَلِي يَُدُع ٱۡلَتِيَم  ٢ َوَل َيُُض َعَ رََءيَۡت ٱَلِي يَُكّذِ

َ
 أ

 َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِن  ٣ فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلَِن  ٤ ٱَلِيَن ُهۡم َعن َصَلتِِهۡم َساُهوَن  ٥
ٱَلِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن  ٦ َوَيۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن  ٧

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
4. Maka celakalah orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,
6. yang berbuat ria,

7. dan enggan (memberikan) bantuan.

A. Tafhim

فََذٰلَِك ُب  بِٱّدِيِن  ١ يَُكّذِ ٱَلِي رََءيَۡت
َ
أ

maka itulah dengan agama dia 

mendustakan

yang tahukah kamu

َيُُض َوَل ٱۡلَتِيَم ٢ يَُدُع ٱَلِي
menganjurkan dan tidak anak yatim dia 

menghardik

yang
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ّلِۡلُمَصّلَِن  ٤ فََوۡيٞل َطَعاِم  ٱلِۡمۡسِكِن ٣ ٰ َعَ
orang yang 

shalat

maka 

celakalah

orang miskin memberi 

makan

atas

َساُهوَن ٥ َصَلتِِهۡم َعن ُهۡم ٱَلِيَن
lalai sholat mereka dari mereka orang-orang 

yang

ٱلَۡماُعوَن ٧ َوَيۡمَنُعوَن ُهۡم  يَُرآُءوَن ٦ ٱَلِيَن
Pertolongan dan mereka 

mencegah

/enggan

mereka 

berbuat ria

mereka orang-orang 

yang

B. Ta’rif

1. Nama Surah 

Surah ini dinamakan surah al-Ma’un karena di akhir surah 

Allah mencela orang-orang yang enggan mengerjakan 

al-Maa’uun, seperti orang-orang yang melupakan shalat dan 

munaik. Lafadz اْلَمُعوَن sendiri bermakna sesuatu yang dipinjam 

seseorang dari tetangganya berupa peralatan masak, peralatan 

berkebun, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya 

yang dibutuhkan dalam keseharian yang dapat digunakan dan 

dirasakan manfaatnya secara langsung.  

2. Jumlah Ayat

Surah al-Maa’uun berjumlah 7 ayat

3. Kategori 

Menurut jumhur ulama, surah ini tergolong surah Makkiyah, 

sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, surah ini 

tergolong Madaniyah. Menurut Hibatullah, seorang mufassir 

yang tuna netra, bahwa surah ini setengah turun di Makkah 

mengenai ‘Ashi bin Wa’il dan setangahnya lagi turun di 

Madinah mengenai Abdullah bin Ubay, yaitu seorang munaik.

4. Isytimal (isi kandungan)

Awal surah Makkiyah berbicara mengenai orang kair yang 
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mendustakan agama, sedangkan akhir surah Madaniyah 

berbicara tentang orang munaik yang menampakkan keIslaman 
dan menyembunyikan kekufuran. Surah ini mengancam 

orang kair dan orang munaik dengan kerugian, siksa, dan 
kehancuran. 

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Sebagaimana ayat-ayat lain, jika Allah memulainya dengan 

sebuah pertanyaan, itu berarti Allah mengisyaratkan kepada 

Rasulullah untuk memperhatikan baik-baik karena yang akan 

dibicarakan adalah sesuatu yang besar. Dalam ayat ini adalah 

mengenai orang yang mendustakan agama. 

2. Ayat 2-3

Pada ayat ke-2, Allah mulai menjelaskan bahwa yang dimaksud 

sebagai pendusta agama adalah orang yang menolak anak 

yatim, maksudnya adalah ketika datang anak yatim kepadanya, 

ia justru menolak, mengusir, atau bahkan berlaku kasar dan 

kejam kepada anak yatim tersebut. Tidak hanya sampai di situ, 

ia juga melarang keluarganya dan orang lain untuk memberi 

makan dan mengayomi anak yatim, begitu juga kepada orang 

miskin. Ia mengajak orang lain untuk berbuat bakhil kepada 

anak yatim dan orang miskin. 

Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa, orang dengan sikap 

dan perilaku seperti ini dikatakan sebagai pendusta agama 

karena ia sama saja menunjukkan bahwa dirinya tidak percaya 

inti dari agama yang sesungguhnya, yaitu orang yang menolong 

sesama yang lebih lemah akan mendapat pahala dan ganjaran 

yang mulia oleh Allah. Oleh sebab ketidakpercayaannya, ia 

tidak mau melakukan perbuatan ma’ruf, bahkan dengan tega 

menyakiti orang yang lemah.    

3. Ayat 4-5

Ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang melalaikan 
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shalatnya. Ia tidak mengharapkan ridha Allah, melainkan hanya 

untuk memamerkan shalatnya kepada orang lain. Ia gemar 

menunda-nunda shalatnya, tidak memperhatikan bagaimana 

shalat yang dilaksanakannya.  

4. Ayat 6

Mereka melaksanakan shalat hanya untuk riya’ dan berharap 

pujian atau sanjungan dari orang yang melihatnya. Ahmad 

meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah 

Saw. bersabda, 

َمْن َسَمَع انَاَس بَِعَملِهِ، َسَمَع اُل بِهِ َساِمَع َخلْقِهِ، وََحَقَرهُ، وََصَغَرهُ
“Barangsiapa yang memperdengarkan amalnya kepada 
manusia, maka Allah akan memperdengarkannya (pada 
hari kiamat) kepada seluruh makhluk, menghinakannya dan 

membuatnya kecil”. 

5. Ayat 7

Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang yang termasuk pendusta 

agama adalah orang yang pelit. Ia enggan meminjamkan 

sesuatu kepada orang lain. Selain itu, mereka juga enggan 

untuk mengeluarkan zakat dan ibadah yang lainnya. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Hendaknya menjadi hamba yang peduli dengan anak yatim 

dan orang miskin

2. Sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, 

maka alangkah baiknya jika beribadah tidak hanya untuk 

menggugurkan kewajiban, terlebih lagi hanya untuk riya’. 

Akan tetapi melaksanakan ibadah semata-mata mengharap 

ridha dari Allah Swt.

3. Seorang muslim tidak diperkenankan menjadi orang yang 

bakhil atau pelit
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 سورة الَكْوَثر
(Surah al-Kautsar)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡبَتُ  ٣
َ
ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثََر  ١ فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر  ٢ إَِن َشانَِئَك ُهَو ٱۡل

َ
إَِنآ أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang 
banyak.

2. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus 
(dari rahmat Allah).

A. Tafhim

لَِرّبَِك فََصّلِ ٱۡلَكۡوثََر ١ ۡعَطۡيَنَٰك
َ
أ ٓ إَِنا

karena 

Tuhanmu

maka dirikanlah 

sholat

nikmat yang 

banyak

Aku telah 

memberikan

Sesungguh-

nya

ۡبَتُ ٣
َ
ٱۡل ُهَو َشانَِئَك إَِن َوٱۡنَۡر ٢

terputus Dia orang yang 

membencimu

Sesungguh-

nya

dan 

berorbanlah

B. Ta’rif

1. Nama 

Surah ini dinamakan اْلَكْوَثَر karena al-kautsar adalah nama 

sungai di surga yang memiliki keistimewaan, merupakan salah 

satu kebaikan yang permanen di dunia maupun di akhirat. 
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2. Jumlah Ayat

Surah ini terdiri dari 3 ayat.

3. Kategori 

Menurut pendapat yang masyhur dan jumhur, surah ini 

termasuk surah Makkiyah. Sedangkan menurut Hasan, Ikrimah, 

dan Qatadah berkata, “surah ini termasuk Madaniyah”. Hal 

demikian juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu 

Katsir.

4. Isytimal (isi kandungan)

a. Surah ini menjelaskan bahwa Allah memberikan banyak 

kebaikan kepada Nabi Muhammad. Adapun salah satu 

bentuk kebaikan itu adalah diciptakannya sungai Kautsar 

kelak di surga.

b. Rasulullah dan seluruh umatnya diperintahkan untuk 

mendirikan shalat dengan ikhlas dan menyembelih hewan 

kurban sebagai wujud syukur kepada Allah Swt. 

c. Surah ini merupakan kabar gembira untuk Rasulullah, 

bahwa musuh-musuh Rasulullah akan menjadi orang-orang 

yang merugi, terhinakan, dan tidak akan mendapat 

kebaikan, baik di dunia dan di akhirat.  

5. Asbabun Nuzul

Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “suatu 

hari Ka’ab bin Asyraf datang ke Makkah, kaum Quraisy 

berkata kepadanya, “Kamu adalah pimpinan kaum Quraisy. 

Tidakkah kamu melihat orang yang terputus dari kaum ini 
(Muhammad)? Dia mengira bahwa dirinya lebih baik daripada 
kami, padahal kamilah yang menjamu orang-orang yang 
menunaikan haji serta mengganti kain ka’bah”. Kemudian 

Ka’ab berkata, “kalian lebih baik dari mereka”. 
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C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Ayat pertama merupakan suatu ayat yang menghibur Rasulullah 

dari hinaan dan cacian orang kair Quraisy. Mereka mencaci 
dan meremehkan Rasulullah beserta para pengikutnya. Mereka 

juga mencela Rasulullah karena kematian putra-putranya, yaitu 

Qasim yang meninggal di Makkah dan Ibrahim di Madinah. 

2. Ayat 2

Pada ayat kedua, menjelaskan bahwa Allah telah meng-

anugerahkan begitu banyak kebaikan, baik di dunia maupun 

di akhirat. Diantara banyaknya kebaikan, salah satunya adalah 

sungai al-kautsar. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur, 

maka Rasulullah dan umatnya diperintahkan untuk shalat 

dengan ikhlas karena Allah dan menyembelih hewan kurban 

untuk menggapai ridha Allah Swt.

3. Ayat 3

Pada ayat ketiga, dijelaskan bahwa orang-orang yang 

membenci Rasulullah beserta para pengikutnya tidak akan 

mendapat rahmat Allah. Ayat ini adalah bantahan dari ‘Ash bin 

Wa’il yang menghina Rasulullah ketika putranya meninggal. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Muqatil, Kalbi, 

dan kebanyakan para ahli tafsir. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mendirikan 

shalat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. 

2. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyembelih 

hewan kurban dengan menyebut nama Allah. 

3. Orang yang membenci Rasulullah beserta ajarannya tidak akan 

mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Mereka juga tidak akan 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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 سورة الكافرون
(Surah al-Kaairuun)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡعُبُد
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن  ٢ َوَلٓ أ

َ
ُيَها ٱۡلَكٰفُِروَن  ١ َلٓ أ

َ
أ   قُۡل َيٓ

ۡعُبُد  ٥ لَُكۡم دِيُنُكۡم
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
نَا۠ َعبِٞد َما َعَبدُتۡم  ٤ َوَلٓ أ

َ
 ٣ َوَلٓ أ

َوِلَ دِيِن  ٦
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kair!
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,

3. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku 

sembah.

6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

A. Tafhim

ۡعُبُد
َ
أ َلٓ ٱۡلَكٰفُِروَن ُيَها

َ
أ َيٓ قُۡل

aku akan 

menyembah
tidak

orang-orang 

kair
wahai 

sekalian

katakanlah

(Muhammad)

ٓ َما َعٰبُِدوَن َوَلٓ َتۡعُبُدوَن َما
apa yang

Para 

penyembah
Dan bukanlah

Kalian 

sembah
apa yang 

َما َعبِٞد ۠ نَا
َ
أ َوَلٓ ۡعُبُد

َ
أ

apa yang penyembah aku dan bukanlah aku sembah
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ٓ َما َعٰبُِدوَن نُتۡم
َ
أ َوَلٓ َعَبدُتۡم

apa yang
para 

penyembah
kalian dan tidak kalian sembah

دِيِن َوِلَ دِيُنُكۡم لَُكۡم ۡعُبُد
َ
أ

agamaku Dan bagiku agama kalian bagi kalian yang aku sembah

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Dinamakan surah al-Kaafirun karena Allah SWT 

memerintahkan Nabi Muhammad saw untukberbicara kepada 

orang-orang kair bahwa beliau tidak akan pernah menyembah 
berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembah.

Surah ini juga dinamakan surah al-Munabadzah, al-Ikhlash 

dan Muqasyqasyah.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 6 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah Makkiyyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surah Makkiyyah ini merupakan surah pembebasan dari 

perbuatan kaum musyrikin dan ikhlas beramal hanya untuk 

Allah SWT. Surah ini telah meletakkan perbedaan absolut 

antara iman dan kufur, serta antara orang-orang yang beriman 

dan para penyembah berhala. 

5. Keutamaan Surah

Dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 

bahwasannya surah ini dan surah al-Zalzalah menyamai 

seperempat Al-Qur’an. 

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw 

membaca surah ini dan surah al-Ikhlash dalam dua rakaat 

shalat setelah thawaf, dua rakaat sunnah fajar dan dua rakaat 
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setelah Maghrib. Beliau juga shalat witir dengan membaca 

surah al-A’laa, al-Kaairuun dan al-Ikhlaash.

6. Asbab an-Nuzul

Ibnu Ishak dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 

sebab turunnya surah ini bahwa Walid bin Abdul Muthalib dan 

Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah saw dan berkata, 

“Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang 

kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. 

Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara kita semua. Jika 

agamamu lebih baik baik dari agama kami, kami telah ikut serta 

dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika agama 

kami lebih baik baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan 

mengambil keuntunganmu dalam agama kami. “Lantas Allah 

SWT menurunkan surah al-Kaairuun.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-2

Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kair Quraisy, 
“Wahai orang-orang kair, aku tidak akan menyembah berhala 
dan patung yang kalian sembah secara mutlak. Aku juga tidak 

akan menyembah tuhan-tuhan kalian apa pun keadaannya.” 

Ayat tersebut mencakup seluruh orang kair di muka bumi 
ini. Fungsi dari kata (ُقل) adalah Nabi saw diperintahkan 

untuk bersikap lemah lembut di segala hal, berbicara kepada 

manusia dengan cara yang paling baik. Ketika terjadi 

dialog dalam keadaan keras, Allah SWT membolehkan dan 

memerintahkannya untuk berbicara keras. Bukan karena Nabi 

saw menyebutkan hal itu dari keinginan beliau sendiri.

2. Ayat 3

Selagi kalian masih berada dalam kesyirikan dan kekufuran. 

Kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Dialah 

Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya.
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Kedua ayat ini (ayat dua dan tiga) menunjukkan perbedaan 

yang disembah, Nabi saw. menyembah Allah SWT Yang 

Maha Esa, sedangkan orang-orang kair Quraisy menyembah 
berhala dan patung. Bisa juga maknanya adalah-untuk 

mencegah terjadinya pengulangan-sebagaimana dikatakan 

oleh Zamakhsyari “Di masa yang akan datang aku tidak 

menyembah apa yang kalian sembah saat ini”.

3. Ayat 4-5

Aku tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. 

Aku hanya menyembah Allah dengan cata yang Dia senangi 

dan ridhai. Kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah 

Allah dan syari’at-Nya dalam beribadah kepada-Nya. Bahkan 

kalian telah menciptakan agam sendiri. Ibadah Rasululah saw.

dan para pengikut beliau adalah murni kepada Allah SWT. 

Tidak ada kesyirikan dan kelalaian kepada Zat yang disembah. 

Mereka (kaum Muslimin) menyembah Allah dengan apa yang 

telah Dia syari’atkan. Oleh karena itu kalimat islam adalah 

“Laa ilaaha illallah,Muhammadur Rasuulullah” (Tiada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah) yakni 

tiada Zat yang patut disembah kecuali Allah dan tiada ibadah 

untuk menggapai ridha-Nya melainkan risalah yang di bawa 

Rasulullah saw.

4. Ayat 6

Bagi kalian, kesyirikan dan kekufuran kalian, dan bagiku 

agamaku, yaitu agama tauhid dan ikhlas atau Islam. Agama 

kesyirikan kalian adalah khusus bagi kalian saja tidak bagiku. 

Agama tauhidku terbatas untukku bukan untuk kalian.

Surah ini tidak dimansukh dengan ayat perang. Para 

ulama juga berpendapat bahwa ini tidak dinasakh, akan tetapi 

maksudnya adalah tahdid (ancaman). Itu sebagaimana irman 
Allah SWT,

“Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal 
kamu.” (Qashash:55)



224 Tafhimul Quran Juz 30

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Surah ini menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah 

antara kaum Muslimin dan kaum selain mereka, serta seluruh 

kekufuran merupakan satu agama yang bertentangan dengan 

agama Islam.

2. Tidak akan mungkin dipertemukan antara kekufuran dan 

keimanan, serta antara para pemeluk agama kedengkian yang 

berasal dari diri sendiri dan agama Islam serta pemeluknya.

3. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah agama 

Islam, yaitu agama yang ikhlas menyembah Allah dan 

mentauhidkan-Nya.
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 سورة النصر
(Surah an-Nashr)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡفَواٗجا  ٢
َ
يَۡت ٱنَاَس يَۡدُخلُوَن ِف دِيِن ٱَلِ أ

َ
 إَِذا َجآَء نَۡصُ ٱَلِ َوٱۡلَفۡتُح  ١ َوَرأ

فََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُهۥ َكَن تََوابَۢا  ٣
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
2. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama 

Allah,

3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 
ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.

A. Tafhim

ٱَلِ َوٱۡلَفۡتُح نَۡصُ َجآَء إَِذا
dan 

kemenangan

Allah pertolongan telah datang apabila

دِيِن ِف يَۡدُخلُوَن ٱنَاَس يَۡت
َ
َوَرأ

agama ke dalam mereka masuk manusia dan kamu 

melihat

َرّبَِك ِبَۡمِد فََسّبِۡح ۡفَواٗجا
َ
أ ٱَلِ

Tuhan kamu dengan memuji maka 

bertasbihlah

berbondong-

bondong

Allah

تََوابَۢا َكَن إِنَُهۥ ۚ َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ
Maha 

Penerima 

Taubat

Dia adalah sungguh Dia dan mohonlah 

ampun kepada-

Nya
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B. Ta’rif

1. Nama Surah

Dinamakan surah an-Nashr karena dimulai dengan irman Allah 
 yakni penaklukan yang besar dan kemenangan  إَِذا َجآَء َنُر ٱلَلِه وَٱلَفتُح

yang dinamakan penaklukan dari segala penaklukan, yaitu 

penaklukan kota Mekah. Surah ini juga dinamakan surah 

at-Taudi’ (perpisahan).

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 3 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah Madaniyyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Menurut ijma ulama, surah madaniyyah ini mengisyaratkan 

penaklukan kota Mekah, kemenangan Nabi saw atas kaum 

musyrikin, tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru jazirah 

Arab, kerugian syirik dan kaum pagan (penyembah berhala), 

kabar dekatnya ajal Nabi saw serta perintah Allah untuk 

bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada-Nya.

5. Keutamaan Surah

Dalam hadits Tirmidzi dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 

surah ini dan surah Al-Zalzalah sebanding dengan seperempat 

Al-Qur’an. An-Nasa’i juga meriwayatkan dari Ubaidillah bin 

Abdullah bin Utbah, ia berkata, “Ibnu Abbas berkata kepadaku, 

“Wahai Utbah, tahukah kamu surah Al-Qur’an yang terakhir 

turun?” Aku menjawab, “Iya, yaitu surah an-Nashr.” Dia 

menjawab, “Kamu benar.”

Al-Haidz Abu Bakar al-Bazzar dan al-Haidz al-Baihaqi 
dari Ibnu Umar, ia berkata, “Surah ini (surah an-Nashr) 

diturunkan kepada Rasulullah saw saat tengah-tengah hari 

tasyrik pada waktu Haji Wada’. Lantas beliau pergi dengan 

mengendarai unta beliau. Kemudian beliau berdiri dan 
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berkhutbah di depan manusia yang dikenal dengan khutbah 

Haji Wada’.

6. Asbab an- nuzul

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 

berkata, “Pernah suatu hari Umar mengumpulkanku dengan 

para pahlawan perang Badar. Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak 

memahami maksud Umar memanggilku untuk berkumpul 

dengan mereka saat itu melainkan ia hendak menunjukkan 

kepada mereka keutamaanku”. Lantas Umar bertanya, 

“Apa pendapat kalian mengenai irman Allah dalam surah 
an-Nashr:(َوٱلَفتُح ٱلَلِه  َنُر  َجآَء   salah seorang dari mereka ”?( إَِذا 

menjawab, “Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan 

beristighfar kepada-Nya jika Dia menolong dan memberi kita 

kemenangan.” Yang lainnya hanya terdiam, tidak berkata apa 

pun. 

Lantas Umar berkata kepadaku, “Apakah demikian yang 

kamu katakana wahai Ibnu Abbas?” Aku menjawab, “Tidak”. 

Ia bertanya, “Lantas apa menurutmu?” Aku menjawab, “Itu 

merupakan isyarat ajal Rasulullah saw yang Allah beritahu 

kepada beliau. Datangnya kemenangan  dan penaklukan adalah 

tanda ajal beliau.” Umar berkata, “Aku tidak mengetahui dari 

(tafsiran) surah itu melainkan apa yang kamu katakan.”

7. Waktu Turunnya

Ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama, Fathu Makkah terjadi pada tahun kedelapan di 

bulan Ramadhan dan surah ini turun pada tahun kesepuluh.

Kedua, surah ini turun sebelum terjadi Fathu Makkah.

Akan tetapi, ar-Razi berkata, “Pendapat yang paling benar 

adalah bahwa surah ini turun turun sebelum terjadi Fathu 

Makkah.”
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C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Wahai Muhammad, jika pertolongan dan bantuan Allah 

telah datang kepadamu atas orang-orang yang memusuhimu 

yaitu kaum kair Quraisy, kota Mekkah ditaklukkan bagimu, 
kemenangan kamu raih dan risalahmu menjadi mulia, 

sucikanlah Allah seraya memuji-Nya sebagai tambahan ibadah 

dan pujian kepada-Nya karena Dia menambah anugerah-Nya 

kepadamu.

Ahmad, Baihaqi dan Nasa’i meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas, ia berkata, “Tatkala turun surah an-Nashr, Rasulullah 

saw bersabda, “Aku diberitahu bahwa akan segera meninggal 

dunia.”

2. Ayat 2

Kamu melihat orang-orang Arab dan lainnya masuk agama 

Allah yang telah mengutusmu untuk menyebarkannya. Mereka 

masuk agama Allah secara massal, setelah sebelumnya mereka 

masuk agama Allah secara personal. Dengan demikian, seluruh 

kabilah Arab telah masuk ke agama Islam.

3. Ayat 3

Jika kamu telah menaklukkan kota Mekah dan agama Islam 

telah tersebar luas, bersyukurlah kepada Allah atas segala 

karunia-Nya, dengan cara shalat kepada-Nya dan menyucikan-

Nya dari segala hal yang tidak pantas bagi-Nya. Bertahmid 

dan bertasbihlah karena sesungguhnya kemenangan dan 

penaklukan tersebut mengharuskan untuk memuji Allah atas 

kebesaran karunia dan keutamaan-Nya serta kebaikan yang 

telah diberikan kepadamu.

Demikian juga mintalah ampunan kepada Allah sebagai 

bentuk rasa tawadhu kepada-Nya dan merasa sedikit amal 

serta sebagai bentuk pelajaran bagi umatmu. Sesungguhnya 

Allah SWT akan mengampuni orang-orang yang meminta  
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ampunan. Dia akan mengampuni dan merahmati mereka 

dengan menerima tobat mereka. 

Para imam meriwayatkan -redaksi hadits milik Bukhari- 

dari Aisyah ra, ia berkata,“Nabi saw tidaklah shalat 

pascaturunnya surah an-Nashr melainkan berdoa di dalam 
shalat tersebut, “Mahasuci Engkau Tuhan kami dan segala 
pujian untuk-Mu. Ya Allah ampunilah aku.”

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Segala nikmat dari Allah SWT mengharuskan ucapan syukur 

dan pujian kepada Allah

2. Surah ini memerintahkan Nabi untuk memperbanyak shalat 

dan tasbih kepada Allah, yakni menyucikan Allah dari segala 

apa yang tidak pantas dan tidak boleh bagi Allah.

3. Allah maha menerima taubat orang-orang yang bertasbih dan 

beristighfar 

4. Rasulullah saw memperbanyak membaca dzikir

ُسْبَحاَن اللُه َوِبَحْمِدِه، أَْسَتْغِفُرالله َوأَُتْوُب إَِلْيِه 

5. Agama Allah adalah agama Islam, berdasarkan irman Allah 
SWT pada Qs Al Imran ayat 19 & 85

6. Allah terlebih dahulu memerintahkan untuk bertasbih, lantas 

bertahmid dan kemudian beristighfar. Perintah untuk berurusan 

dengan Sang Pencipta, yaitu tasbih dan tahmid lebih di 

dahulukan daripada berurusan dengan diri sendiri.

7.  Para sahabat bersepakat bahwa surah ini menunjukkan 

dekatnya ajal Rasulullah saw.
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 سورة الَلَهب
(Surah al-Lahab) 

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ۡغَنٰ َعۡنُه َماُلُۥ َوَما َكَسَب  ٢ َسَيۡصَلٰ نَاٗرا
َ
ِب لََهٖب َوتََب  ١ َمآ أ

َ
 َتَبۡت يََدآ أ

تُُهۥ َحَالََة ٱۡلََطِب  ٤ ِف ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن َمَسدۢ  ٥
َ
َذاَت لََهٖب  ٣ َوٱۡمَرأ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!
2. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar itnah).
5. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

A. Tafhim

ٓ َما َوتََب  ١ ِب لََهٖب
َ
أ ٓ يََدا َتَبۡت

tidak dan benar-benar 

binasa dia

Abu Lahab kedua tangan Binasalah/

hancurkanlah

َكَسَب ٢ َوَما َماُلُۥ َعۡنُه ۡغَنٰ
َ
أ

telah dia 

usahakan

dan apa yang Hartanya baginya berguna

تُُهۥ
َ
َوٱۡمَرأ لََهٖب ٣ نَاٗرا َذاَت َسَيۡصَلٰ

dan istrinya gejolak/melahap yang 

memiliki

api neraka kelak dia akan 

masuk

َحۡبٞل ِجيِدَها ِف ٱۡلََطِب ٤ َحَالََة
tali Lehernya Pada kayu bakar pembawa
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َمَسدۢ ٥ ّمِن
sabut dari

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Lahab, juga dinamakan surah 

Tabbat karena irman Allah di permulaan surah (َتَبت َيَدآ أَِب َلَهب ) 
yakni hancur dan rugilah kedua tangan Abu Lahab.

Dinamakan juga surah al-Masad karena diakhir surah, 

Allah berirman ( ِف ِجيِدَها َحبٞل ِمن َمَسِد ) yakni di leher Ummu Jamil, 

istri Abu Lahab terdapat tali dari serabut yang melilit.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 5 ayat

3. Kategori Surah 

Surah ini ini termasuk kategori surah makkiyah. 

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Kandungan surah ini adalah tentang balasan bagi Abu Lahab 

Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman Nabi saw dan bagi 

istrinya, Ummu Jamil Arwa binti Harb bin Umayyah, saudari 

Abu Sufyan. Balasan tersebut berupa kehancuran Abu Lahab, 

musuh Allah dan Rasul-Nya saw di dunia, dan masuknya ia 

ke dalam neraka Jahannam, karena ia begitu sangat memusuhi 

Nabi saw dan mencegah manusia untuk beriman kepada beliau.

Demikian juga istrinya yang ikut serta dalam permusuhan  

sehingga ia juga ikut merasakan siksa tersebut. Ia membantu 

suaminya atas kekufuran, pembangkangan dan penentangnya 

terhadap agama Islam sehingga pada hari kiamat ia akan 

menjadi teman suaminya untuk merasakan siksa di dalam 

neraka Jahannam.
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5. Asbab an- nuzul

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata “Tatkala turun asy- Syu’araa : 214, Rasulullah 

saw keluar rumah hingga sampai di bukit Shafa dan berseru, 

“Ya shabahaaa!” 

Lantas orang-orang berkata, “Siapa orang yang menyeru 

ini?” Orang-orang lain menjawab, “Muhammad”. Lantas 

mereka berkumpul kepada beliau. Beliau pun berseru, “Wahai 

bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani 

Abdu Manaf, wahai bani Abdul Muthalib!” Lantas mereka 

pun berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda,

“Apakah jika aku beritahu kalian bahwa seekor kuda 
keluar dari bawah gunung ini kalian akan membenarkanku?” 
Mereka menjawab , “Kami tidak pernah melihatmu berdusta”. 
Beliau bersabda, “Aku memperingatkan kalian akan turun 
siksa yang pedih”. Abu Lahab berkata, “Celakalah kamu, 
Apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini?” 
Kemudian dia berdiri, lantas turunlah surah ini. Sungguh 
dia (Abu Lahab) telah celaka”.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Kedua tangannya akan hancur dan rugi. Kalimat ini merupakan 

majaz untuk mengungkapkan keseluruhannya, yaitu ia hancur 

dan merugi. Ini merupakan kabar dari Allah SWT tentang Abu 

Lahab, sungguh ia telah merugi di dunia dan akhirat.

Abu Lahab telah banyak mengganggu, membenci dan 

menghina aga Islam dan Rasulullah saw. Kemudian Allah 

SWT memberitahu keadaan Abu Lahab di masa lalu pada 

ayat selanjutnya.

2. Ayat 2

Pada hari kiamat, harta, jabatan dan anak tidak akan mampu 

menolongnya. Semua itu tidak akan membebaskannya dari 
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kehancuran dan siksa Allah karena ia sangat memusuhi 

Rasulullah saw dan menghalangi manusia untuk beriman 

kepada Allah.

Abu Lahab biasa berjalan di belakang Nabi saw, dan jika 

beliau berbicara sesuatu pastilah ia akan mendustakan beliau.

3. Ayat 3

Ia akan merasakan panasnya neraka Jahannam yang apinya 

berkobar-kobar sehingga dapat membakar kulitnya. Abu 

Hayyan berkata, “Huruf siin dalam ayat tersebut berfungsi 

sebagai istiqbaal (masa yang akan datang). Meskipun waktunya 

diakhirkan namun ancaman itu pasti akan terwujud”.

4. Ayat 4

Istrinya juga akan dibakar di neraka yang mempunyai kobaran 

api. Ummu Jamil pernah membawa duri dan disebarkan di 

waktu malam di jalan yang dilalui Nabi saw. Abu Hayyan 

berkata, “Yang tampak adalah bahwa ia benar-benar membawa 

kayu yang berduri untuk menyakiti Rasulullah dengan 

menebarkannya di jalan yang dilalui oleh beliau dan para 

sahabat. Ia dicela karena perbuatannya tersebut sehingga 

disebut dengan hammalatul hathab (pembawa kayu bakar).

Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah Ummu 

Jamil tersebut gemar mengadu domba manusia. Orang yang 

suka mengadu domba di kalangan manusia disebut pembawa 

kayu bakar, karena ia senantiasa menyulut api permusuhan 

dan menebar keburukan di antara mereka.

5. Ayat 5

 Di lehernya terdapat tali yang terbelit dari tali neraka, yakni 

rantai neraka. Allah telah mendeskripsikan keadaannya saat 

disiksa di neraka Jahannam dengan keadaannya di dunia saat 

mengadu domba. Setiap orang yang berbuat kejahatan akan 

disiksa dengan jenis kejahatan yang sama.
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Ketika Ummu Jamil mendengar surah ini, ia segera pergi 

menemui Abu Bakar yang pada saat itu sedang bersama 

Rasulullah di masjid.  Ia pergi dengan membawa batu dan 

berkata  kepada Abu Bakar, “Aku mendengar bahwa temanmu 

menghinaku. Pasti aku akan membalasnya!”. Lantas Allah 

SWT membuat matanya tidak dapat melihat Rasulullah saw. 

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata kepadanya,”Apakah 

kamu melihat seseorang bersamaku?” Ummu Jamil berkata, 

“Apakah kamu menghinaku? Aku tidak melihat seorang pun 

selainmu”.

Said bin Musayyab berkata, “Ummu Jamil adalah 

perempuan yang banyak memakai kalung mewah. Ummu 

Jamil pernah berkata, “Demi Latta dan Uzza, pastilah akan aku 

dermakan kalung mewah ini untuk menentang Muhammad”. 

Lantas Allah membalasnya dengan memberinya rantai api di 

lehernya kelak di neraka”.

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Dalam surah ini Allah menyebutkan bahwa balasan orang 

yang bermaksiat adalah kerugian di dunia dan siksaan kelak 

di akhirat.

2. Boleh membebankan sesuatu yang Allah telah ketahui bahwa 

hal itu tidak akan terjadi menurut akal, namun bisa terjadi 

menurut syari’at, seperti taklif (membebankan) iman bagi 

orang yang telah diketahui oleh Allah bahwa ia tidak akan 

beriman, seperti Abu Jahal.
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سورة اإخاص
(Surah al-Ikhlaash)

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

َحٌد  ١ ٱَلُ ٱلَصَمُد  ٢ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَدۡ  ٣ َولَۡم يَُكن َلُۥ ُكُفًوا
َ
 قُۡل ُهَو ٱَلُ أ

َحُدۢ  ٤
َ
أ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah tempat meminta segala sesuatu.

3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

A. Tafhim

ٱَلُ َحٌد
َ
أ ٱَلُ ُهَو قُۡل

Allah Yang Maha Esa Allah Dia katakanlah

يُوَدۡ َولَۡم يَِلۡ لَۡم ٱلَصَمُد
diperanakkan dan tidak Dia beranak tidak

tempat 

bersandar

َحُدۢ
َ
أ ُكُفًوا َلُ يَُكن َولَۡم

Sesuatu pun
Keserupaan/

kesetaraan
bagi-Nya ada dan tidak

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini mempunyai banyak nama, yang paling masyhur 

adalah surah al-Ikhlash karena ia berbicara tentang tauhid 
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murni. 

Surah ini juga dinamakan dengan surah al-Ma’rifah dan surah 

al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 4 ayat.

3. Kategori Surah 

Surah ini termasuk kategori surah makkiyah.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surah ini berisi rukun-rukun aqidah dan syari’at Islam yang 

paling penting, yaitu mentauhidkan dan menyucikan Allah serta 

mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan menaikan 
sekutu bagi-Nya.

Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani 

yang berkeyakinan trinitas dan terhadap kaum musyrikin yang 

menyembah banyak Tuhan selain Allah.

5. Keutamaan Surah

Pahala membaca surah ini sama dengan pahala membaca 

sepertiga Al-Qur’an karena seluruh isi kandungan Al-Qur’an 

adalah penjelasan keterangan global pokok-pokok syari’at 

secara umum, serta menjelaskan tauhid dan taqdis (penyucian).

Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i meriwayatkan dari Abu Ayyub 

al-Anshari dari Nabi saw beliau bersabda,“Apakah salah 

seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga 
Al-Qur’an dalam semalam? Sesungguhnya barangsiapa yang 
membaca surah al-Ikhlash dalam semalam maka sungguh ia 

telah membaca sepertiga Al-Qur’an malam tersebut”.

6. Asbab an- nuzul

Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin 

Ka’ab bahwasannya kaum musyrikin berkata kepada Nabi saw 

“Wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami!” Lantas 

Allah SWT menurunkan surah al-Ikhlash.
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Qatadah, Dhahhak dan Muqtil berkata, “Ada sekelompok 

orang Yahudi datang kepada Nabi saw dan berkata, “Sifati 

Tuhanmu kepada kami. Sesungguhnya Allah menurunkan 

sifat-Nya di dalam Taurat. Dia memberitahu kami dari mana 

Dia berasal dan dari jenis apa Dia dibuat? Apakah dari emas, 

timah atau perak? Apakah Dia makan dan minum? Dari siapa 

Dia mewarisi dunia dan siapa yang mewariskannya?” Lantas 

Allah SWT menurunkan surah ini. Surah ini adalah sifat khusus 

bagi Allah SWT.

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1

Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu 

untuk menyifati Tuhanmu, bahwa Allah Maha Esa dalam zat 

dan sifat-Nya, serta tiada sekutu dan tandingan bagi-Nya. Ini 

merupakan penyifatan dengan keesaan dan menaikan sekutu.
Maknanya adalah Dialah Allah yang Maha Esa dengan sifat  

ketuhanan-Nya dan tiada sekutu bagi-Nya dalam ketuhanan. 

Ini menaikan berbilangan zat.

2. Ayat 2

Zat yang dibuat bergantung dalam segala kebutuhan karena 

Dialah yang mampu untuk mewujudkannya. Maknanya, 

Allah adalah Zat tempat bergantung seluruh makhluk, tiada 

seorang pun yang tidak membutuhkan-Nya, sedangkan Allah 

tidak membutuhkan makhluk. Ini merupakan bantahan atas 

keyakinan kaum musyrikin akan adanya perantara dan zat 

selain Allah yang memberikan pertolongan.

Ibnu Abbas berkata mengenai tafsiran dari ash-Shamad, 

“yaitu Dialah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam 

memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Allah tidak 

mempunyai tandingan dan tiada sesuatu pun menyerupai-Nya. 

Mahasuci Allah yang Maha Esa dan Maha Menaklukkan.
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3. Ayat 3

Tidak ada anak yang lahir dari-Nya dan Dia tidak lahir dari apa 

pun. Dia tidak sejenis dengan apa pun. Allah Maha terdahulu, 

tidak sesuatu yang baru (diciptakan). Tidak ada permulaan 

bagi-Nya dan Dia bukan merupakan jisim. 

Ini merupakan penaian terhadap sekutu dan jenis, serta 
penyifatan qadim (terdahulu) dan awwaliyah (awal) serta 

menaikan huduts (baru/diciptakan).

4. Ayat 4

Tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai Allah. Ini 

merupakan penaian terhadap adanya istri bagi Allah SWT 
dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab yang meyakini 

bahwa Allah SWT mempunyai tandingan dalam perbuatan-

perbuatan Nya, dimana mereka (kaum musyrikin) menjadikan 

para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah, dan berhala-berhala 

serta patung-patung sebagai tandingan bagi Allah SWT.

Surah ini mempunyai kesamaan di dalam ayat-ayat yang 

lain, seperti irman Allah SWT, “Dia (Allah) pencipta langit 
dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak padahal 
Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu.” 

(al-An’aam: 10)

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Surah ini mengandung penetapan dan penaian sekaligus. 
Surah ini telah menjelaskan bahwa Allah Maha Esa dalam zat 

dan hakikat-Nya, terbebas dari segala bentuk tarkib (rangkaian/

susunan). Surah ini menaikan segala bentuk keterbilangan dari 
Zat Allah SWT dengan irman-Nya ٱلَلُه ٱلَصَمد

2. Allah adalah Maha Esa, tidak ada sesuatu pun yang sejenis 

dengan-Nya, tidak melahirkan seorang pun dan tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Seluruh makhluk membutuhkan-Nya dalam 

memenuhi segala kebutuhan mereka. Dia tidak membutuhkan 

apapun kepada yang lain.
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3. Segala hal yang ditetapkan dalam surah ini merupakan 

penetapan aqidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid, tanzih 

dan taqdis (penyucian).
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 سورة الَفَلق
(Surah al-Falaq) 

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ِ َغِسٍق إَِذا َوقََب  ٣ ِ َما َخلََق  ٢ َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق  ١ ِمن َشّ
َ
 قُۡل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  ٥ ِ ٱنََفَٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد  ٤ َوِمن َشّ َوِمن َشّ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai 
subuh (fajar),

2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup 

pada buhul-buhul (talinya),
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

A. Tafhim

ِمن ٱۡلَفلَِق بَِرّبِ ُعوُذ
َ
قُۡل أ

dari shubuh/fajar kepada Tuhan Aku 

berlindung

katakanlah

ِ َوِمن َشّ َخلََق َما ِ َشّ
kejahatan dan dari Dia ciptakan apa yang kejahatan

ِ َشّ َوِمن َوقََب إَِذا َغِسٍق
kejahatan dan dari telah gelap apabila malam
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ِ َشّ َوِمن ٱۡلُعَقِد ِف ٱنََفَٰثِٰت
kejahatan dan dari ikatan/buhul pada wanita-wanita 

penyihir yang 

meniup-niup

َحَسَد إَِذا َحاِسٍد
dia dengki apabila pendengki

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah al-Falaq, karena dimulai dengan 

irman Allah SWT ُقل أَُعوُذ ِبرَِب ٱلَفَلِق. Al-Falaq berarti terbelah dan 

terpisahnya sesuatu dari bagiannya yang lain.

Surah an-Naas dan surah al-Falaq disebut juga dengan 

al-Mu’awidzatain yang bertujuan untuk meminta pertolongan 

kepada Allah.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 5 ayat.

3. Kategori Surah 

Surah ini dan surah an- Naas adalah surah Makiyyah menurut 

pendapat Hasan, Atha’, Ikrimah dan Jabir. Hal ini merupakan 

pendapat mayoritas. Surah ini merupakan surah Madaniyyah 

menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah dan sebagian orang. 

Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat 

yang benar.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surah ini berisi tentang isti’adzah dari kejahatan seluruh 

makhluk, khususnya kegelapan malam, para penyihir, tukang 

adu domba dan para pendengki. 

Zat yang dimintai perlindungan dalam surah al-Falaq 

disebutkan dengan satu sifat, yaitu bahwa dia adalah Rabbul 
Falaq (Tuhan yang menguasai Shubuh). Hal yang dihindari di 
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dalam surah ini ada tiga macam keburukan, yaitu al-Ghaasiq 

[gelap malam], an-Naffaatsaat [tukang sihir perempuan] dan 

al-Haasid [orang dengki].

5. Keutamaan Surah

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i meriwayatkan dari 

Uqbah bin Amir ia berkata, “Ketika aku menuntun hewan 

tunggangan Rasulullah saw di suatu jalan (di Madinah) 

beliau bersabda kepadaku, “Wahai Uqbah, naiklah!” Uqbah 

berkata, “Aku khawatir itu akan menjadi kemaksiatan. Lantas 

Rasulullah saw turun dan aku naik sebentar, kemudian beliau 

juga naik. Kemudian beliau bersabda, “Wahai Uqbah, maukah 

kamu aku beritahu dua surah terbaik yang dibaca oleh 
manusia?” Aku menjawab, “Iya wahai Rasulullah”. Lantas 

beliau membacakanku surah al-Falaq dan an-Naas. Lantas 

shalat segera ditunaikan. Rasulullah saw maju untuk menjadi 

imam dan membaca kedua surah tersebut. Kemudian beliau 

menghampiriku dan bersabda, “Bagaimana menurutmu wahai 
Uqbah? Bacalah kedua surah itu setiap kali kamu tidur dan 
bangun!”

6. Asbab an- nuzul

Sebab turunnya adalah kisah Labid bin A’sham, seorang yahudi 

yang menyihir Rasulullah saw sebagaimana dijelaskan dalam 

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah. Dia menyihir 

beliau dengan media pelepah kurma yang berisi rambut 

Rasulullah saw yang rontok ketika bersisir, dan beberapa gigi 

sisir beliau serta sebuah benang yang terdapat sebelas ikatan 

yang ditusuk dengan jarum. 

Lantas surah al-Mu’awwidzatain diturunkan kepada 

beliau. Setiap satu ayat dibacakan terlepaslah satu ikatan dan 

Rasulullah saw merasa lebih ringan hingga ikatan terakhir 

terlepas.
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C. Tafsir

1. Ayat 1-2

Wahai Nabi katakanlah, Aku kembali kepada Allah dan 

berlindung kepada Tuhan Shubuh (fajar) karena malam telah 

sirna darinya. Aku berlindung kepada Allah Tuhan seluruh 

alam dari kejahatan seluruh makhluk yang telah diciptakan 

oleh Allah SWT.

Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa Zat yang 

mampu menghilangkan kegelapan dari muka bumi, Dia akan 

mampu menolak kegelapan kejahatan dan bahaya dari hamba-

Nya.

Setelah Allah SWT menyebutkan secara umum isti’adzah 

(permintaan perlindungan) dari seluruh makhluk, Allah 

menyebutkan secara khusus tiga golongan. Hal itu untuk 

memperingatkan bahwa kejahatan yang paling besar dan 

sesuatu yang paling penting untuk dibacakan isti’adzah. Ketiga 

golongan tersebut adalah:

2. Ayat 3

Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam jika telah 

datang. Karena dalam waktu malam terdapat hal-hal yang 

menakutkan dan mengkhawatirkan berupa hewan buas, kutu-

kutu bumi dan orang-orang yang jahat, fasiq dan rusak.

3. Ayat 4

Aku berlindung dari kejahatan orang-orang atau para 

perempuan penyihir. Meniupkan sihir pada ikatan benang. 

Kata an-Nafats berarti meniup dengan disertai percikan ludah 

dari mulut. Ada yang berpendapat bahwa artinya hanya meniup 

saja. 

Abu Ubaidah berkata, “Para perempuan penyihir itu adalah 

putri-putri labid bin al-A’sham, seorang Yahudi yang telah 

menyihir Nabi saw..”
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4. Ayat 5

Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap orang 

hasud ketika hasud. Orang hasud adalah orang yang berharap 

hilangnya kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada 

orang yang dihasud.

Hasud adalah dosa maksiat kepada Allah pertama kali yang 

terjadi di langit dan dosa maksiat pertama kali yang terjadi di 

bumi. Iblis hasud kepada nabi Adam dan Qabil hasud kepada 

Habil.

D. Al-‘Ibrah li al-Hayah

1. Surah ini mengajarkan kepada manusia tata cara meminta 

perlindungan dari segala macam kejahatan di dunia dan 

akhirat.

2. Allah menunjukkan secara khusus kepada kita untuk berlindung 

dari tiga golongan yaitu [1] malam jika telah menjelang 

karena di waktu malam, sebagaimana disebutkan oleh 

ar-razi, hewan-hewan buas keluar dari persembunyiannya, 

kutu-kutu dari tempatnya, pencuri dan oang-orang jahat mulai 

melancarkan aksinya; [2] para penyihir perempuan yang 

meniupkan sihirnya dalam ikatan benang saat melakukan aksi 

sihir mereka; [3] orang yang hasud kepada orang lain

3. Dalam hadits yang telah disebutkan Aisyah berkata, ‘jika 

Rasulullah saw merasakan sakit pada badan beliau, beliau 

membaca surah al-Ikhlash dan dua surah al-Mu’awwidzatain 

di telapak tangan beliau. Lantas beliau mengusap bagian yang 

sakit dengan telapak tangan tersebut.
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 سورة الناس
(Surah an-Naas) 

ِ ٱَلِ ٱلَرِ ٱلرَِحيم

ِ ٱلۡوَۡسَواِس ُعوُذ بَِرّبِ ٱنَاِس  ١ َملِِك ٱنَاِس  ٢ إَِلٰهِ ٱنَاِس  ٣ ِمن َشّ
َ
 قُۡل أ

َنةِ َوٱنَاِس  ٦ ٱۡلََناِس  ٤ ٱَلِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنَاِس  ٥ ِمَن ٱۡلِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
2. Raja manusia,
3. Sembahan manusia,
4. dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
6. dari (golongan) jin dan manusia.”

A. Tafhim

ٱنَاِس بَِرّبِ ُعوُذ
َ
أ قُۡل

manusia Kepada Tuhan aku berlindung Katakanlah 

(Muhammad)

ٱنَاِس إَِلٰهِ ٱنَاِس َملِِك
manusia Tuhan manusia Raja/Penguasa

ٱۡلََناِس ٱلۡوَۡسَواِس ِ َشّ ِمن
Yang selalu 

berbunyi

bisikan kejahatan dari

ُصُدورِ ِف يُوَۡسوُِس ٱَلِي
hati-hati Di dalam Membisik- bisikan yang
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َوٱنَاِس َنةِ ٱۡلِ ِمَن ٱنَاِس
dan manusia jin dari manusia

B. Ta’rif

1. Nama Surah

Surah ini dinamakan surah an-Naas, karena dimulai dengan 

irman Allah SWT ُقل أَُعوُذ ِبرَِب ٱلَناِس. Kata an-Naas dalam surah 

ini diulang sebanyak lima kali.

Surah an-Naas dan surah al-Falaq disebut juga dengan 

al-Mu’awidzatain yang bertujuan untuk meminta pertolongan 

kepada Allah.

2. Jumlah Ayat 

Jumlah ayat dalam surah ini ada 6 ayat.

3. Kategori Surah 

Surah ini dan surah al- Falaq adalah surah Makiyyah menurut 

pendapat Hasan, Atha’, Ikrimah dan Jabir. Hal ini merupakan 

pendapat mayoritas. Surah ini merupakan surah Madaniyyah 

menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah dan sebagian orang. 

Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat 

yang benar.

4. Isytimal (Isi Kandungan)

Surah ini mengandung isti’aadzah (permintaan perlindungan) 

kepada Allah SWT dari segala kejahatan Iblis dan bala 

tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan cara 

menebarkan rasa waswas pada diri mereka.

Ada yang mengatakan bahwa kedua surah al-

Mu’awwidzatain dinamakan juga al-Muqasyqasyataan, yakni 

dua surah yang dapat membebaskan dari sifat munaik.

5. Keutamaan Surah

Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’I meriwayatkan dari 

Uqbah bin Amir, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda,
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“Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu 
malam dan tidak ada bandingannya sama sekali; surah al-

Falaq dan surah an-Naas.”
Diriwayatkan oleh Nasa’I dari Abi Abdillah bin Abis al-

Juhani bahwasanya Nabi saw pernah bersabda kepadanya,

“Wahai Ibnu Abis, maukah kamu aku tunjukkan -atau maukan 
kamu aku beritahu- sesuatu yang paling baik digunakan untuk 

berlindung?” Dia menjawab, “Iya wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “al-Falaq dan an-Naas, dua surah ini.”

C. Tafsir (Perayat)

1. Ayat 1-3

Katakanlah wahai Rasul, “Aku berlindung dan meminta 

pertolongan kepada Allah Zat yang memelihara dan menjaga 

seluruh manusia, serta menciptakan dan mengatur seluruh 

perkara mereka.”

Inilah tiga sifat bagi Allah SWT, ar-Rububiyyah, al-

Milku dan al-Uluhiyyah. Dia adalah Tuhan pemilik segala 

sesuatu. Semua makhluk diciptakan oleh-Nya dan menjadi 

milik-Nya. Sifat ar-Rububiyyah didahulukan karena cocok 

untuk al-Isti’adzah [permintaan pertolongan]. Kemudian Allah 

SWT menyebutkan sifat Milkiyyah [kepemilikan] karena 

orang yang meminta pertolongan tidak mendapati pertolongan 

melainkan dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan 

sifat Uluhiyyah untuk menjelaskan bahwa Dialah Zat yang 

berhak untuk disyukuri dan disembah, bukan yang selain-Nya.

Sebab pengulangan lafal an-Naas adalah untuk menambah 

penjelasan dan keterangan, serta menunjukakan kemuliaan 

manusia diantara makhluk-makhluk Allah SWT.

2. Ayat 4

Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang 

menebarkan rasa waswas yang sering bersembunyi dan 

terlambat mengingat Allah. Jika manusia mengingat Allah 
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SWT, setan akan bersembunyi. Namun jika ia tidak mengingat-

Nya setan akan menyebar dalam hatinya. 

Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat ini, “Setan bertengger 

di hati anak Adam. Jika ia lupa, setan akan memberinya rasa 

waswas, dan jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi.”

3. Ayat 5 

Yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam 

hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-Shudur [dada] 

karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya 

di hati.

Kemudian, Allah SWT menjelaskan bahwa yang 

melakukan waswas itu ada dua macam: jin dan manusia.

4. Ayat 6

Yang menebarkan rasa waswas itu adakalanya setan dari 

kalangan jin yang menebarkan waswas di hati manusia. 

Adakalanya juga setan dari kalangan manusia. Waswas setan 

dari kalangan manusia di hati manusia adalah ia melihat 

dirinya layaknya orang yang menasehati. Kemudian nasihatnya 

tersebut mengena dalam hati dan menjadikannya mangsa 

waswas setan dari kalangan jin. 

D. Al-Ibrah li al-Hayyah 

1. Allah mengajari kita tentang tata cara untuk berlindung dari 

setan manuisa dan jin.

2. Zat yang dimintai perlindungan disebutkan dengan tiga sifat, 

yaitu Rabb [pemelihara], Malik [penguasa/pemilik] dan Ilaah 

[Tuhan sesembahan], sedangkan yang dihindari adalah satu 

keburukan, yaitu waswas.

3. Surah ini yang diminta adalah keselamatan agama. Karena, 

kecelakaan agama meskipun sedikit, lebih besar daripada 

kecelakaan dunia meskipun banyak.
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