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QS. AL-LAIL AYAT 1-11
Usaha Manusia adalah Berbeda-Beda

-

اّللِ الَر ْْحَ ِن الَرِحي ِم
بِ ْس ِم َ
"Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi
"Mahapenyayang.

َواللَْي ِل إِ َذا يَـ ْغ َشى
َها ِر إِ َذا ََتَلَى
َوالنـ َ
َوَما َخلَ َق ال َذ َكَر َواألنْـثَى
إِ َن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش َّت
فَأََما َم ْن أ َْعطَى َواتَـ َقى
َق ِِب ْْلُ ْس َن
صد َ
َو َ
فَ َسنُـيَ ِّسُرهُ لِْليُ ْسَرى
ِ
استَـ ْغ َن
َوأََما َم ْن ََب َل َو ْ
ب ِِب ْْلُ ْس َن
َوَك َذ َ

فَ َسنُـيَ ِّسُرهُ لِْلعُ ْسَرى
َوَما يـُ ْغ ِن َعْنوُ َمالُوُ إِ َذا تَـَرَدى
1.

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

2.

dan siang apabila terang benderang,

3.

dan penciptaan laki-laki dan perempuan,

4.

sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda.

5.

Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah)
dan bertakwa,

6.

dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga),

7.

maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang
mudah.

8.

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa
dirinya cukup,

9.

serta mendustakan pahala yang terbaik,

10. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang
sukar.
11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah
binasa. (QS. Al-Lail/92: 1-11)
Allah Ta'ala telah bersumpah,

َواللَْي ِل إِ َذا يـَ ْغ َشى

"Demi malam

apabila menutupi (cahaya siang)," yakni jika menutupi
makhluk dengan kegelapannya.
apabila

terang

benderang,"

َها ِر إِذَا ََتَلَى
َ َوالنـ

yakni

dengan

"Dan siang
cahaya

dan

sinarnya.

َوَما َخلَ َق ال َذ َكَر َو ْاألُنثَى

"Dan penciptaan laki-laki dan

perempuan." Yang demikian itu sama seperti firman Allah
Ta'ala:

ِ ْ وِمن ُك ِل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج
ي
َ
ْ ّ

"Dan segala sesuatu Kami

ciptakan berpasang-pasangan." (QS. Adz-Dzaariyaat: 49).
Ketika sumpah itu dengan menggunakan hal-hal yang saling
bertentangan, maka yang disumpahkan pun juga saling
bertentangan (berlawanan). Oleh karena itu, Dia berfirman,

إِ َن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش َّت

"Sesungguhnya usahamu memang berbeda-

beda." Yakni, berbagai amal perbuatan hamba-hamba-Nya
yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak
belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan juga ada
yang berbuat keburukan.
Allah Ta'ala berfirman,

فَأََما َمن أ َْعطَى َواتـَ َقى

"Adapun orang

yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa."
Yakni,

mengeluarkan

dikeluarkan
urusannya.

dan

apa

bertakwa

َق ِِب ْْلُ ْس َن
َ صد
َ َو

yang
kepada

diperintahkan
Allah

dalam

untuk
segala

"Dan membenarkan adanya pahala

yang terbaik." Yakni, diberi balasan atas semuanya itu.
Demikian yang dikemukakan oleh Qatadah. Ibnu 'Abbas
mengatakan: "Yaitu dengan peninggalan." Abu 'Abdirrahman
as-Sulami dan adh-Dhahhak mengatakan: "Yaitu dengan
kalimat Laa ilaaha illallaah (tidak ada yang berhak diibadahi
dengan benar selain Allah). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku pernah bertanya
kepada Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصmengenai kata al-husnaa, maka beliau
menjawab: "Al-husnaa berarti Surga."
Dan firman Allah Ta'ala,

فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْليُ ْسَرى

"Maka Kami kelak

akan menyiapkan baginya jalan yang mudah." Ibnu 'Abbas
mengatakan: "Yakni menuju kepada kebaikan."
Sedangkan firman-Nya,

ِ
استَـ ْغ َن
ْ َوأََما َمن ََب َل َو

"Dan adapun

orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup." 'Ikrimah
berkata dari Ibnu 'Abbas: "Yakni, kikir terhadap hartanya
dan tidak membutuhkan Rabb-nya وجل
Diriwayatkan oleh
ّ
ّ عز."
Ibnu Abi Hatim.

ب ِِب ْْلُ ْس َن
َ َوَك َذ

"Serta mendustakan pahala yang

terbaik." Yakni, mendustakan pahala di alam akhirat kelak.

فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْلعُ ْسَرى

"Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya

(jalan) yang sukar." Yakni jalan keburukan, sebagaimana
yang difirmankan Allah Ta'ala:

ِ ِّونـُ َقل
ص َارُى ْم َك َما َلْ يـُ ْؤِمنُوا بِِو أََوَل َمَرةٍ َونَ َذ ُرُى ْم ِف طُ ْغيَاِنِِ ْم
َ ْب أَفْئ َدتَـ ُه ْم َوأَب
ُ َ
يَـ ْع َم ُهو َن
"Dan

(begitu

penglihatan

pula)

mereka

Kami
seperti

memalingkan
mereka

hati

belum

dan

pernah

beriman kepadanya (al-Qur-an) pada permulaannya, dan

Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya
yang sangat jauh." (QS. Al-An'aam/6: 110).
Ayat-ayat al-Qur-an yang membahas tentang pengertian
ini cukup banyak yang menunjukkan bahwa Allah وجل
ّ akan
ّ عز
memberi

balasan

kepada

orang

yang

menuju

kepada

kebaikan berupa taufiq untuk mengarah kepadanya. Dan
barangsiapa menuju kepada keburukan, akan diberi balasan
berupa kehinaan. Semuanya itu sesuai dengan takdir yang
ditetapkan.
Dan hadits-hadits yang menunjukkan pengertian itu juga
cukup banyak. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ali bin
Abi Thalib  هنع هللا يضر, dia berkata: "Kami pernah bersama Rasulullah
 ملسو هيلع هللا ىلصdi kuburan Baqi' al-Gharqad untuk mengantar jenazah,
beliau bersabda:

ِ
ِ
ِ ٍ ما ِمْن ُكم ِمن أ
ـجن َِة َوَم ْق َع ُدهُ ِم َن النَا ِر
َ ْب َم ْق َع ُدهُ م َن ال
َ ْ ْ
َ
َ َحد إََّل َوقَ ْد ُكت
'Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah
ditetapkan

tempat

duduknya

di

Surga

dan

tempat

duduknya di Neraka.'
Pada Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa kita
tidak pasrah saja?'
Beliau

pun

menjawab:

'Beramallah

kalian,

karena

masing-masing akan diberikan kemudahan menuju kepada
apa yang diciptakan untuknya.' Setelah itu, beliau membaca

ayat:

 لِْل ُع ْسَرى-إىل قولو- لِْليُ ْسَرى

ِ
َ صد
ُ فَ َسنُـيَ ّس ُره.َق ِِب ْْلُ ْس َن
َ  َو.فَأََما َمن أ َْعطَى َواتَـ َقى

'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah)
dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang
terbaik (Surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya
jalan yang mudah -sampai firman-Nya- baginya (jalan) yang
sukar.'"
Ibnu Jarir mengatakan: "Dan disebutkan bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq هنع هللا يضر:

 فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْليُ ْسَرى.َق ِِب ْْلُ ْس َن
َ صد
َ  َو.َمن أ َْعطَى َواتـَ َقى

فَأََما

'Adapun orang yang

memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan
membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga), maka
Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah."'
Dan firman Allah Ta'ala,

" َوَما يـُ ْغ ِن َعْنوُ َمالُوُ إِ َذا تَـَرَدىDan hartanya

tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa." Mujahid
mengatakan: "Yakni jika dia mati." Abu Shalih dan Malik
berkata dari Zaid bin Aslam: "Yakni, jika telah binasa di
dalam Neraka."

QS. AL-LAIL AYAT 12-21
Yang Terpenting dari Usaha Manusia adalah Mencari
سبحانو و تعاىل Keridhaan Allah

إِ َن َعلَْيـنَا لَْل ُه َدى
وإِ َن لَنَا لَ ِ
األوىل
آلخَرَة َو َ
َ
فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم ََن ًرا تَـلَظَى
الىا إَِّل األ ْش َقى
ص َ
َّل يَ ْ
ِ
ب َوتَـ َوَىل
الَذي َك َذ َ
َو َسيُ َجنَـبُـ َها األتْـ َقى
الَ ِذي يـُ ْؤِت َمالَوُ يَـتَـَزَكى
ألح ٍد ِعْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة َُْتَزى
َوَما َ
األعلَى
إَِّل ابْتِغَاءَ َو ْج ِو َربِِّو ْ
ضى
َولَ َس ْو َ
ف يَـْر َ

-

12. Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk,
13. dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan
dunia.
14. Maka, Kami memperingatkanmu dengan Neraka yang
menyala-nyala.
15. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang
paling celaka,
16. yang mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari
iman.
17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari
Neraka itu,
18. yang

menafkahkan

hartanya

(dijalan

Allah)

untuk

membersihkannya,
19. padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu
nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,
20.

tetapi

(dia

memberikan

itu

semata-mata)

karena

mencari karidhaan Rabb-nya Yang Mahatinggi.
21. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. (QS. AlLail/92: 12-21)

إِ َن َعلَْيـنَا لَْل ُه َدى

"Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi

petunjuk," mengenai ayat ini Qatadah mengatakan: "Yakni,
kami jelaskan yang halal dan yang haram. Sedang yang
lainnya mengungkapkan: "Barangsiapa menempuh

jalan

petunjuk, niscaya dia akan sampai kepada Allah." Dan
menjadikannya seperti firman Allah Ta'ala:

ِ وعلَى
ص ُد ال َسبِ ِيل
ْ َاّلل ق
ّ ََ

"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus." (QS.
An-Nahl/16: 9). Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.
Dan

firman

Allah

Ta'ala,

ُوىل
َ َوإِ َن لَنَا لَ ْآل ِخَرَة َو ْاأل

sesungguhnya kepunyaan Kami-lah

"Dan

akhirat dan dunia."

Maksudnya, segala sesuatu adalah milik Kami dan Kami yang
mengendalikannya. Dan firman-Nya:

فَأَن َذ ْرتُ ُك ْم ََنراً تَـلَظَى

"Maka,

Kami memperingatkanmu dengan Neraka yang menyalanyala." Mujahid mengatakan: "Yakni berkobar-kobar." Imam
Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu
kami, Syu'bah memberi-tahuku, Abu Ishaq memberitahuku,
aku pernah mendengar an-Nu'man bin Basyir berkutbah
seraya berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah

ملسو هيلع هللا ىلص

bersabda:

ِ ِ
ِ ََْح
ص قَ َد َمْي ِو
ْ ض ُع ِف أ
َ إِ َن أ َْى َو َن أ َْى ِل النَا ِر َع َذ ًاِب يَـ ْوَم القيَ َامة َر ُج ٌل تَـ ْو
ِ
ِ ِ ِ
ُُُجَْرََتن يَـ ْغلي مْنـ ُه َما د َماغُو
'Sesungguhnya penghuni Neraka yang paling ringan
siksaannya adalah

orang

yang pada kedua telapak

kakinya diletakkan dua bara api yang keduanya membuat
otaknya mendidih.'" (HR. Al-Bukhari).
Firman Allah Ta'ala,

ص َال َىا إََِّل ْاألَ ْش َقى
ْ َََّل ي

"Tidak ada yang

masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka." Yakni
tidak ada yang memasukinya dengan dikepung api dari

semua

penjuru

melainkan

orang

yang

paling

celaka.

Kemudian Allah menafsirkan hal tersebut seraya berfirman,

ِ
ب
َ الَذي َك َذ

"Yang mendustakan," yakni dengan hatinya.

َوتَـ َوَىل

"Dan berpaling." Yakni dari amal dengan seluruh anggota
tubuhnya dan rukun-rukunnya.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia
berkata: "Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ـجنَةَ يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إََِّل َم ْن أ ََب
َ ُْك ُّل أَُم ِِت تَ ْد ُخ ُل ال
'Setiap ummatku akan masuk Surga pada hari Kiamat
kelak, kecuali orang yang enggan.'
Para Sahabat bertanya:

َوَم ْن ََيْ َب ََي َر ُس ْو ُل هللاِ؟
'Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?'
Beliau menjawab:

ض ِاِن فَـ َق ْد أ ََب
َ ـجنَةَ َوَم ْن َع
َ ََم ْن أَط
َ ْاع ِن َد َخ َل ال
'Barangsiapa mentaatiku maka dia akan masuk Surga
dan barangsiapa bermaksiat kepadaku berarti dia telah
enggan.'" (HR. Al-Bukhari).

Firman
dijauhkan

Allah
orang

َو َسيُ َجنَـبُـ َها ْاألَتْـ َقى

Ta'ala,
yang

paling

takwa

"Dan
dari

kelak

akan

Neraka

itu."

Maksudnya, akan dijauhkan dari api Neraka orang yang
benar-benar bertakwa dan orang yang paling menjaga diri.
Selanjutnya, Dia menafsirkannya melalui firman-Nya,

َمالَوُ يـَتَـَزَكى

الَ ِذي يـُ ْؤِت

"Yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah) untuk

membersihkannya." Yakni membelanjakan hartanya dalam
ketaatan kepada Rabb-nya untuk mensucikan diri, harta, dan
apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya berupa
agama dan dunia.

ٍ وما ِأل
ندهُ ِمن نِّ ْع َم ٍة َُْتَزى
َ َحد ِع
َ ََ

"Padahal tidak ada

seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang
harus

dibalasnya."

Maksudnya,

dia

tidak

mengeluarkan

hartanya itu untuk balasan bagi orang yang telah berbuat
(baik) kepadanya. Dia berikan harta itu kepadanya sebagai
imbalan atasnya. Tetapi dia berikan harta itu,

إََِّل ابْتِغَاء َو ْج ِو َربِِّو

" ْاأل َْعلَىKarena mencari keridhaan Rabb-nya Yang Mahatinggi."
Yakni, karena keinginan keras untuk bisa melihat-Nya di
akhirat kelak, di taman-taman Surga.
Allah Ta'ala berfirman,

ضى
َ َولَ َس ْو
َ ف يـَ ْر

"Dan kelak dia benar-

benar mendapat kepuasan." Maksudnya, pasti Dia akan
meridhai

orang

yang

mensifati

diri

dengan

sifat-sifat

tersebut. Lebih dari satu orang mufassir yang menyebutkan

bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar
 هنع هللا يضرbahkan ada sebagian mereka yang mengisahkan ijma' dari
para ahli tafsir mengenai hal tersebut. Dan tidak diragukan
lagi bahwa beliau pasti akan masuk ke dalam ayat tersebut
sekaligus

sebagai

ummat

terbaik

dari

ummat

secara

keseluruhan karena lafazhnya adalah lafazh umum. Dan di
dalam kitab ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah صلى هللا
 عليو وسلمbersabda:

ِ
ِ ْ َم ْن أَنْـ َف َق َزْو َج
 ََي َعْب ُد هللاِ َى َذا َحْيـٌر:ـجن َِة
َ ْي ِف َسبِْي ِل هللا َد َعْتوُ َخَزنَةُ ال
"Barangsiapa memberi nafkah dua orang isteri di jalan
Allah, maka Malaikat penjaga Surga akan memanggilnya,
'Wahai hamba Allah, yang demikian itu sangatlah baik."
Kemudian Abu Bakar bertanya: "Wahai Rasulullah, siapa
yang dipanggil darinya dalam keadaan darurat, apakah akan
dipanggil seseorang darinya secara keseluruhan?" Beliau
menjawab: "Ya, dan aku berharap engkau termasuk salah
seorang di antara mereka." (Muttafaq 'alaih)

