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QS. AN-NABA’ 1-16
Kekuasaan Allah dalam menciptakan alam dan
nikmat-nikmat yang diberikan-Nya adalah bukti
kekuasaan-Nya membangkitkan manusia.

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi
Mahapenyayang"

َّ ُُث. َكال َسيَـ ْعلَ ُمو َن. الَّ ِذي ُى ْم فِ ِيو ُمُْتَلِ ُفو َن. َع ِن النـَّبَِإ الْ َع ِظي ِم.َع َّم يـَتَ َساءَلُو َن
.اجا
ْ  َو.ض ِم َه ًادا
َ َاْلِب
َ األر
ً  َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَو.ال أ َْو ََت ًدا
ْ  أَََلْ ََْن َع ِل.َكال َسيَـ ْعلَ ُمو َن
ِ
 َوبَـنَـْيـنَا.اشا
ً ََو َج َع ْلنَا نَـ ْوَم ُك ْم ُسب
ً َّه َار َم َع
َ  َو َج َع ْلنَا النـ.اسا
ً َ َو َج َع ْلنَا اللَّْي َل لب.اَت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً اجا َوَّى
ً  َو َج َع ْلنَا سَر.فَـ ْوقَ ُك ْم َسْبـ ًعا ش َد ًادا
ً َوأَنْـَزلْنَا م َن الْ ُم ْعصَرات َماء.اجا
ٍ  وجن.اَت
ِِ  لِنُخر.ثَ َّجاجا
.َّات أَلْ َفافًا
َ َ ً َِج بو َحبِّا َونَـب
َ ْ ً
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?. Tentang
berita yang besar, yang mereka perselisihkan tentang ini.
Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui, Kemudian
sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui. Bukankah
Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan
gunung-gunung sebagai pasak? Dan Kami jadikan kamu

berpasang-pasangan,

dan

Kami

jadikan

tidurmu

untuk

istirahat, dan Kami jadikan malammu sebagai pakaian, dan
Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan Kami
bangun di atasmu tujuh buah (langit) yang kokoh, dan Kami
jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan Kami
turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya Kami
tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
dan kebun-kebun yang lebat? (QS. An-Nabaa'/78:1-16)
***
Allah Ta'ala berfirman seraya mengingkari orang-orang
musyrik

dalam

mengenai

hari

hal

pertanyaan

Kiamat,

yakni

yang

mereka

pengingkaran

ajukan
terhadap

kejadiannya,  َع ِن النـَّبَِإ الْ َع ِظي ِم.ساءلُو َن
َ َ" َع َّم يـَتTentang apakah mereka
saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar." Yakni
tentang sesuatu yang mereka pertanyakan perihal hari
Kiamat, yang ia merupakan berita yang sangat besar, yaitu
berita luar biasa hebatnya lagi benar-benar jelas.

ُمُْتَلِ ُفو َن

"Yang

mereka

perselisihkan

tentang

الَّ ِذي ُى ْم فِ ِيو

ini."

Yakni

mengenai hal itu, manusia terbagi ke dalam dua: beriman
kepadanya

dan

kufur

kepada-nya.

Selanjutnya,

Allah

berfirman seraya mengancam orang-orang yang mengingkari
hari Kiamat, سيَـ ْعلَ ُمو َن
َ  ُُثَّ َك َّال." َك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َنSekali-kali tidak; kelak
mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak; kelak

mereka akan mengetahui." Yang demikian ini merupakan
ancaman keras sekaligus kecaman yang tegas.
Kemudian

Allah

Tabaaraka

wa

Ta'ala

beranjak

menjelaskan kekuasaan-Nya yang agung untuk menciptakan
berbagai hal aneh dan segala sesuatu menakjubkan yang
menunjukkan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu, baik itu
menyangkut hari Kiamat maupun yang lainnya. Oleh karena
itu, Dia berfirman, ًض ِم َهادا
َ أَََلْ ََْن َع ِل ْاأل َْر

"Bukankah Kami telah

menjadikan bumi itu sebagai hamparan?" Yakni terhampar
bagi semua makhluk, dibentangkan bagi mereka sehingga
bumi menjadi tenang, diam dan permanen. ًال أ َْو ََتدا
ْ " َوDan
َ َاْلِب
gunung-gunung

sebagai

pasak?"

Yakni

Dia

telah

menjadikannya giinung-gunung itu sebagai pasak yang Dia
pancangkan dan tancapkan serta tetapkan sehingga menjadi
diam dan tidak mengguncangkan para penghuninya yang
ada di atasnya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ًخلَ ْقنَا ُك ْم أَْزَواجا
َ " َوDan Kami
jadikan kamu berpasang-pasangan," yakni laki-laki dan
perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang antara
satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian terjadi
regenerasi. Dan firman-Nya, ًسبَاَت
ُ " َو َج َعلْنَا نـَ ْوَم ُك ْمDan Kami jadikan
tidurmu untuk isarahat," yakni menghemikan gerakan agar
dapat

beristirahat

setelah

melakukan

perjalanan

dan

berusaha dalam menghadapi kehidupan di siang hari. Dan

ayat seperti ini telah diuraikan dalam surat al-Furqaan1. ج َعلْنَا
َ َو

ً" اللَّْي َل لِبَاساDan Kami jadikan malammu sebagai pakaian," yakni
gelap

dan

hitamnya

malam

itu

membuat

orang-orang

tenang. Seorang penya'ir mengungkapkan:

ِ
ت
َّ َْي ن
ْ َصب
َ ْ فَـلَ َّما لَبِ ْس َن اللَّْي َل أ َْو ح
لَوُ ِم ْن ِخ َذا آ َذ ِاِنَا َوُى َو َجانِ ُح
Ketika

siang

berselimutkan

malam

atau

ketika

ia

membuka diri bagi malam
maka malam itu pun mulai condong
Mengenai firman Allah Ta'ala, ًج َعلْنَا اللَّْي َل لِبَاسا
َ " َوDan Kami
jadikan malammu sebagai pakaian," Qatadah mengatakan:
"Yakni ketenangan. Dan firman Allah Ta'ala, ًار َم َعاشا
َ َو َج َعلْنَا النـ
َ َّه
"Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,"
maksudnya Kami

jadikan siang

itu cerah, terang dan

bersinar, agar ummat manusia dapat pulang pergi untuk
mencari penghidupan dan berusaha serta berdagang dan lain
sebagainya. Dan firman-Nya: ًسْبعاً ِش َدادا
َ " َوبـَنَـْيـنَا فَـ ْوقَ ُك ْمDan Kami
bangun di atasmu tujuh buah (langit) yang kokoh," yakni

1

Ayat 47.

tujuh

langit

dengan

keluasan,

ketinggian,

keutuhan,

kekokohan, serta penghiasannya dengan bintang-bintang
yang tetap dan planet-planet. Oleh karena itu, Allah Ta'ala
berfirman, ًج َع ْلنَا ِسَراجاً َوَّىاجا
َ " َوDan Kami jadikan pelita yang amat
terang," yakni matahari yang bersinar terang ke seluruh
alam yang sinarnya menyinari seluruh penghuni bumi.

ِ صر
ِ " وأDan Kami turunkan
ِ
Dan firman-Nya, ًجاجا
َّ َات َماء ث
ََ
َ َنزلْنَا م َن الْ ُم ْع
dari awan air yang banyak tercurah." Al-'Aufi meriwayatkan

ِ صر
ِ
dari Ibnu 'Abbas: "ات
َ  الْ ُم ْعberarti angin." Sedangkan 'Ali bin
ِ صر
ِ
ِ
Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas: ات
َ  م َن الْ ُم ْعberarti dari
awan." Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnujarir. Al-Farra'
mengemukakan: "Yaitu awan yang bersatu dengan air hujan
tetapi belum sampai turun hujan." Sebagaimana dikatakan
"imra-atun mu'shirun", yakni jika wanita itu sudah mendekati
masa

haidhnya

tetapi

belum

haidh.

Dan

firman

Allah

Tabaaraka wa Ta'ala, ًجاجا
َّ َ" َماء ثAir yang banyak tercurah."
Mujahid, Qatadah, ar-Rabi' bin Anas mengatakan: "ًجاجا
َّ َث
berarti yang disiramkan (tercurah)." Sedangkan ats-Tsauri
mengemukakan: "Yakni, secara berturut-turut."

ٍ  وجن.ً" لِنُخرِج بِِو حباً ونـَباَتSupaya
Dan firman Allah Ta'ala, ًَّات أَلْ َفافا
َ َ َ َ َّ
َ ْ
Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhtumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat," artinya agar
dengan air yang banyak lagi baik dan bermanfaat serta

penuh berkah itu Kami keluarkan ًحبّا
َ "Biji-bijian," yang
sengaja disimpan bagi ummat manusia dan binatang ternak,

ً" َونـَبَاَتDan tumbuh-tumbuhan," yang hijau, yang bisa dimakan
ٍ " وجنSerta kebun-kebun," yakni taman
ketika masih basah, َّات
ََ
dan kebun buah-buahan yang beraneka ragam dan dengan
aneka warna serta rasa dan aroma yang berbeda-beda,
meski hal itu berada dan berkumpul di satu tempat. Oleh

ٍ " وجنDan kebunkarena itu, Allah Ta'ala berfirman: ًَّات أَلْ َفافا
ََ
kebun yang lebat." Ibnu 'Abbas dan juga yang lain-nya
mengatakan: "ً أَلْ َفافاberarti berkumpul."

QS. AN-NABA’ 17-30
- Kehebatan hari berbangkit
- Balasan terhadap orang yang durhaka

ِ  وفُتِح.الصوِر فَـتَأْتُو َن أَفْـواجا
ت
ُّ  يَـ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِِف.اَت
ً ص ِل َكا َن ِمي َق
ْ إِ َّن يَـ ْوَم الْ َف
َ َ ًَ
ِ  وسِِي.السماء فَ َكانَت أَبـواب
ت
ْ ت
ُ َاْلِب
ْ َ إِ َّن َج َهن ََّم َكان.ت َسَر ًاب
ْ َال فَ َكان
َّ ُ َ ً َ ْ ْ
ُ َ َّ
ِ ِ البِث.اغْي مآب
ِ ِ
ِ
. ال يَ ُذوقُو َن فِ َيها بَـْرًدا َوال َشَر ًاب.َح َق ًاب
َ
ْ ْي ف َيها أ
َ مْر
ً َ َ َّ للط.ص ًادا

ِ ِ
 َوَك َّذبُوا ِِب ََيتِنَا. إِنـَّ ُه ْم َكانُوا ال يَـْر ُجو َن ِح َس ًاب. َجَزاءً ِوفَاقًا.يما َو َغ َّساقًا
ً إال ََح
ٍ
ِ
. فَ ُذوقُوا فَـلَ ْن نَِزي َد ُك ْم إِال َع َذ ًاب.صْيـنَاهُ كِتَ ًاب
ْ  َوُك َّل َش ْيء أ.ك َّذ ًاب
َ َح
Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang
ditetapkan,

yaitu

hari

(yang

pada

waktu

itu)

ditiup

sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan
dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan
dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah
ia. Sesungguhnya Neraka Jahannam itu (padanya) ada
tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orangorang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya
berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan
di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air
yang

mendidih

dan

nanah,

sebagai

pembalasan

yang

setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,
dan

mereka

mendustakan

ayat-ayat

Kami

dengan

sesungguh-sungguh-nya, Dan segala sesuatu sudah Kami
catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan kami
sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada
adzab. (QS. An-Nabaa'/78:17-30)
***
Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang
hari keputusan, yaitu hari Kiamat, di mana hari itu telah
ditentukan waktunya dengan pasti, tidak dapat bertambah

dan tidak pula berkurang. Dan tidak juga waktunya diketahui
secara pasti kecuali oleh Allah وجل
ُّ " يـَ ْوَم يُن َف ُخ ِِفYaitu
ّ ًالصوِر فَـتَأْتُو َن أَفْـ َواجا
ّ عز.
hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu
datang

berkelompok-kelompok."

Mujahid

mengatakan:

"Berkelompok-kelompok." Ibnu Jarir mengemukakan: "Yakni,
masing-masing ummat datang bersama Rasulnya sendirisendiri." Yang demikian itu sama seperti firman-Nya: ل
َّ يـَ ْوَم نَ ْد ُعو ُك

(" أ ََُن ٍس ِبِِ َم ِام ِه ْمIngatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil
tiap ummat dengan pemimpinnya." (QS. Al-Israa'/17:71).

ِ " وفُتِحDan dibukalah langit, maka terdapatlah
ًت أَبْـ َواب
َّ ت
ْ َالس َماء فَ َكان
َ َ
beberapa

pintu,"

yakni

beberapa

jalan

turunnya

para

ِ " وسِِيDan dijalankanlah gunungMalaikat. ًسَراب
ْ ت
ُ َاْلِب
ْ َال فَ َكان
َ ت
َّ ُ َ
gunung maka menjadi fatamorganalah ia." Yang demikian itu

ِ ِ
ِ السح
sama seperti firman Allah: اب
ْ " َوتَـَرىDan
َ َاْلِب
َ َّ ال ََْت َسبُـ َها َجام َد ًة َوى َي َتَُُّر َمَّر
kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di
tempatnya,
awan."

(QS.

padahal

ia

berjalan

An-Naml/27:88).

sebagaimana

Sedangkan

di

jalannya
sini,

Dia

berfirman, ًسَراب
ْ َ" فَ َكانMaka menjadi fatamorganalah ia." Yakni,
َ ت
dikhayalkan kepada orang yang melihat bahwa ia merupakan
sesuatu

padahal

ia

bukan

apa-apa.

Dan

setelah

itu,

semuanya itu hilang sehingga tidak lagi dapat dipandang
serta sama sekali tidak tidak berbekas.

ِ َ" إِ َّن جهنَّم َكانSesungguhnya Neraka
Firman Allah Ta'ala, ًصادا
ْ َ ََ
َ ت م ْر
Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai," yakni,

ِ ِ
tempat pengintai yang sudah disiapkan, ًْي َمآب
َ " ل ْلطَّاغBagi orangorang yang melampaui batas," yang mereka adalah para
penentang, para pelaku kemaksiatan, dan pembangkang
kepada para Rasul, ً" َمآبMenjadi tempat kembali." Yakni,
menjadi tempat kembali dan tempat menetap. Mengenai

ِ َ" إِ َّن جهنَّم َكانSesungguhnya Neraka
firman Allah Ta'ala: ًصادا
ْ
َ ت م ْر
َ ََ
Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai," al-Hasan
dan Qatadah mengatakan: "Artinya, sesungguhnya tidak ada
seorang pun masuk Surga sehingga dia menyeberangi
Neraka, jika dia bisa menyeberanginya, maka dia akan
selamat dan jika tidak, maka dia akan ditahan di Neraka.

ِ ِ" َالبِثMereka tinggal di
Dan firman Allah Ta'ala, ًَح َقاب
َ
ْ ْي ف َيها أ
dalamnya

berabad-abad

lamanya,"

maksudnya,

mereka

tinggal di Neraka itu. Kata 'ahqaab' merupakan jamak dari
kata 'hiqb', yang berarti sesaat dari zaman. Khalid Ibnu
Ma'dan mengatakan: "Dan firman-Nya, ك
َ ' إِالَّ َمKecuali apa
َ ُّاشاءَ َرب
yang dikehendaki oleh Rabb-mu,' bagi orang-orang yang
meyakini tauhid." Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.
Setelah itu, dia mengatakan: "Dan yang benar bahwa hal itu
tidak ada akhirnya." Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Qatadah dan ar-Rabi' bin Anas. Dan yang sebelumnya dia
telah mengatakan dari Salim, aku pernah mendengar al-

ِ ِ" َالبِثMereka
Hasan bertanya tentang firman-Nya, ًَح َقاب
َ
ْ ْي ف َيها أ
tinggal

di

dalamnya

berabad-abad

lamanya,"

dia

mengatakan: "Adapun 'ahqaabaa' maka ia tidak terhitung
melainkan

kekekalan

di

dalam

Neraka.

Tetapi

mereka

menyebutkan bahwa al-hiqb berarti tujuh-puluh tahun, yang
setiap harinya mencapai seribu tahun dari perhitungan waktu
kalian.

Sa'id

menceritakan

dari

Qatadah,

Allah

Ta'ala

ِ ِ" َالبِثMereka tinggal di dalamnya berabadberfirman: ًَح َقاب
َ
ْ ْي ف َيها أ
abad lamanya," yakni masa yang tiada pernah terputus, di
mana setiap kali satu hiqb berlalu maka akan datang hiqb
yang berikutnya.

ِ
Firman Allah Ta'ala, ًشَراب
َ " َّال يَ ُذوقُو َن ف َيها بـَْرداً َوَالMereka tidak
merasakan

kesejukan

di

dalamnya

dan

tidak

(pula

mendapat) minuman," maksudnya, di Neraka mereka tidak
mendapatkan sesuatu yang dingin bagi hari mereka dan
tidak juga mendapatkan minuman segar yang dapat mereka

َِ إَِّال
minum. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ًساقا
َّ ََحيماً َوغ
"Selain

air

yang

mendidih

dan

nanah."

Abul

'Aliyah

mengatakan: "Dikecualikan dari dingin adalah panas dan dari
minuman itu nanah." Demikian pula yang dikemukakan oleh
ar-Rabi' bin Anas. Adapun al-hamiim berarti panas yang
mencapai puncaknya. Sedangkan al-ghassaaq berarti nanah,
keringat, air mata, dan luka para penghuni Neraka yang
berkumpul, ia sangat dingin, rasa dinginnya tidak dapat

disentuh oleh manusia dan bau busuknya tidak dapat
didekati.

Dan

pembicaraan

tentang

al-ghassaaq

telah

disajikan pada pembahasan surat Shaad2, sehingga tidak
perlu lagi untuk dilakukan pengulangan -mudah-mudahan
Allah memberikan pahala atas semua itu dengan karunia dan
kemuliaan-Nya.
Dan firman-Nya, ًجَزاء ِوفَاقا
َ

"Sebagai pembalasan yang

setimpal." Yakni semua yang mereka alami yang berupa
hukuman, adalah sesuai dengan amal perbuatan mereka
yang tidak benar yang mereka kerjakan semasa di dunia.
Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, dan

ِ
ِ
lain-lain. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, ًساب
َ إنـ َُّه ْم َكانُوا َال يـَْر ُجو َن ح
"Sesungguhya

mereka

tidak

takut

kepada

hisab,"

Maksudnya, mereka tidak meyakini bahwa di sana terdapat
alam tempat pembalasan dan penghisaban. ً" َوَك َّذبُوا ِِب ََيتِنَا كِ َّذابDan
mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguhsungguhnya," yakni mereka mendustakan hujjah-hujjah dan
bukti-bukti Allah atas makhluk-Nya yang telah diturunkan
melalui para Rasul-Nya, tetapi mereka justru menyambutnya
dengan pendustaan dan penentangan. Dan firman-Nya, ًكِ َّذاب

2

Ayat 57.

"Dusta dengan sesungguh-sungguhnya," yakni pendustaan,
kalimat ini merupakan bentuk mashdar (infinitive)3 tanpa fi'il.

ٍ
Dan firman Allah Ta'ala, ًصْيـنَاهُ كِتَاب
ْ " َوُك َّل َش ْيء أDan segala
َ َح
sesuatu sudah Kami catat dalam suatu kitab" Maksudnya,
Kami (Allah) telah mengetahui amal perbuatan seluruh
hamba, lalu Kami catat bagi mereka untuk selanjutnya Kami
akan memberikan balasan atas hal tersebut, jika baik maka
akan diberi balasan kebaikan, dan jika buruk maka akan
diberikan balasan keburukan juga.
Sedangkan firman-Nya, ً" فَ ُذوقُوا فَـلَن نَِّزي َد ُك ْم إَِّال َع َذابKarena itu
rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah
kepadamu selain daripada adzab." Maksudnya, dikatakan
kepada para penghuni Neraka: "Rasakanlah apa yang kalian
rasakan, dan sekali-kali Kami tidak akan menambahkan
kecuali adzab yang serupa, dan adzab yang lain lagi dalam
bentuk lain yang berpasang-pasangan."

3

Tetapi kata itu termasuk fi’il (kata kerja), karena kata

فَـ َّع َل

(dengan

memberi syiddah pada huruf 'ain), di antara mashdarnya berupa

ًفِعَّاال

(dengan memberi kasrah pada huru fa' dan syiddah pada huruf 'ain).
Demikian yang dikatakannya dalam kitab Mukhtaarush Shihaah pada
pembahasan materi "kidzb (dusta)" dan juga kamus.

QS. AN-NABA’ 31-36
Balasan terhadap orang yang bertakwa

ِ ِ
ِ
ِ
 ال. َوَكأْ ًسا ِد َىاقًا.ب أَتْـَر ًاب
َ إِ َّن ل ْل ُمتَّق
َ  َوَك َواع. َح َدائ َق َوأ َْعنَ ًاب.ْي َم َفا ًزا
ِ
.ك َعطَاءً ِح َس ًاب
َ ِّ َجَزاءً ِم ْن َرب.يَ ْس َمعُو َن ف َيها لَ ْغ ًوا َوال كِ َّذ ًاب
Sesungguhnya

orang-orang

yang

bertakwa

mendapat

kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur. Dan
gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yangpenuh
(berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak mendengar
perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta.
Sebagai balasan dari Rabb-mu dan pemberian yang cukup
banyak, (QS. An-Nabaa'/78:13-36)
***
Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang
orang-orang yang berbahagia dan segala sesuatu yang telah
disediakan bagi mereka, baik itu berupa kemuliaan maupun

ِ ِ
kenikmatan yang abadi. Di mana Dia berfirman, ًْي َم َفازا
َ إِ َّن ل ْل ُمتَّق
"Sesungguhnya

orang-orang

yang

bertakwa

mendapat

kemenangan" Ibnu 'Abbas dan adh-Dhahhak mengatakan:
"Yakni,

dalam

mengemukakan:

keadaan
"Mereka

suci."

Mujahid

beruntung

dan

dan

Qatadah

selamat

dari

Neraka." Dan yang paling jelas di sini adalah pendapat Ibnu

'Abbas, karena setelah itu dia mengemukakan: "Hadaa-iqa,"
kata al-hadaa-iqa di sini berarti kebun-kebun kurma dan juga

ِ
ِ
yang lainnya. ًب أَتْـَراب
َ  َوَك َواع.ً(" َح َدائ َق َوأ َْعنَابYaitu) kebun-kebun dan
buah anggur. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya," Yakni,
bidadari-bidadari yang masih gadis. Ibnu 'Abbas, Mujahid,
dan lain-lain mengatakan: "ً أَتْـَرابyakni montok." Yang mereka
maksudkan bahwa buah dada bidadari-bidadari itu montok
dan belum mengalami penurunan, karena mereka semua
masih gadis yang umur mereka sebaya, yakni mempunyai
umur yang sama.
Dan firman Allah Ta'ala, ً" َوَكأْساً ِد َىاقاDan gelas-gelas yang
penuh (berisi minuman)." Ibnu 'Abbas mengatakan: "Yakni
yang

penuh

lagi

berturut-turut."

Sedangkan

Ikrimah

mengatakan: "Yakni yang jernih."

ِ
Finnan Allah Ta'ala, ًيها لَ ْغواً َوَال كِ َّذاب
َ " َّال يَ ْس َم ُعو َن فDi dalamnya
mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak
(pulaperkataan) dusta." Yakni, di dalam Surga itu tidak
terdapat perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak pula
dosa dan dusta, bahkan Surga merupakan tempat yang
penuh dengan keselamatan, semua penghuninya selamat

ِ
dari segala bentuk kekurangan. Firman-Nya, ًساب
َ َِّجَزاء ِّمن َّرب
َ ك َعطَاء ح
"Sebagai balasan dari Rabb-mu dan pemberian yang cukup
banyak." Yakni semua yang kami sebutkan itu merupakan
balasan

yang

diberikan

Allah

kepada

mereka.

Dia

memberikan

hal

itu

kepada

mereka

sebagai

karunia,

anugerah, kebaikan, dan rahmat-Nya. 'Athaa-an hisaaban
berarti pemberian yang cukup, memadai, selamat, lagi

ِ
banyak. Masyarakat Arab biasa mengungkapkan: َح ِسْينِـي
ْ أ َْعطَانـي فَأ
(Dia memberiku sehingga hal itu telah mencukupiku)."
Artinya, Dia telah memberikan ke-cukupan kepadaku. Dan
dari kata itu pula muncul kata َسِِب هللا
َ ْ  َحyang berarti Allah
sebagai Rabb yang mencukupiku.

QS. AN-NABA’ 37-40
- Kesempurnaan kekuasaan Allah وجل
ّ
ّ عز
- Perintah agar manusia memilih jalan
yang benar menuju Rabb-nya

ِ َّ ب
ِ ِ ِ
ِ األر
وم
َّ ض َوَما بَـْيـنَـ ُه َما
ِّ َر
ُ  يَـ ْوَم يَـ ُق.الر َْحَ ِن ال َيَْل ُكو َن مْنوُ خطَ ًاب
ْ الس َم َاوات َو
ِ
ِ
ك
َ َالر َْحَ ُن َوق
َّ ُص ِّفا ال يَـتَ َكلَّ ُمو َن إِال َم ْن أ َِذ َن لَو
ُّ
َ  َذل.ص َو ًاب
َ ال
َ ُوح َوالْ َمالئ َكة
ُ الر
ِ ِ َّ
 إِ ََّن أَنْ َذ ْرََن ُك ْم َع َذ ًاب قَ ِريبًا يَـ ْوَم يَـْنظُُر.آب
ْ الْيَـ ْوُم
ً اْلَ ُّق فَ َم ْن َشاءَ اَّتَ َذ إ ََل َربِّو َم
ِ ُ الْمرء ما قَدَّمت ي َداه ويـ ُق
.ت تُـَر ًاب
ُ ول الْ َكافُر ََي لَْيـتَِِن ُكْن
ََ ُ َ ْ َ َ ُ َْ

Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di
antara keduanya; Yang Mahapemurah. Mereka tidak dapat
berbicara dengan-Nya. Pada hari ketika ruh dan para
Malaikat berdiri bershaff-shaff, mereka tidak berkata-kata,
kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb Yang
Mahapemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah
hari

yang

pasti

terjadi.

Maka

barangsiapa

yang

menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada
Rabb-nya.

Sesungguhnya

Kami

telah

memperingatkan

kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari
manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua
tangannya dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya
sekiranya aku dahulu adalah tanah." (QS. An-Nabaa'/78:1304)
***
Allah Ta'ala memberitahukan tentang keagungan dan
kemuliaan-Nya. Dan bahwasanya Dia adalah Rabb langit dan
bumi

serta

segala

yang

ada

diantara

keduanya.

Dan

bahwasanya Dia adalah Rabb Yang Mahapemurah rahmatNya mencakup segala sesuatu. Dan firman-Nya, ًكو َن ِمنْوُ ِخطَاب
ُ َِال َيَْل
"Mereka tidak dapat berbicara dengan-Nya." Maksudnya,
tidak ada seorang pun yang sanggup memulai mengajak-Nya
berbicara kecuali dengan seizin-Nya. Yang demikian itu sama

ِ
َّ
seperti firman-Nya, س إِالَّ ِبِِ ْذنِِو
ٌ " يـَ ْوَم ََيْت الَ تَ َكل ُم نـَ ْفDi kala datang hari

itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan
izin-Nya." (QS. Huud/11:105).

ِ
Dan firman Allah Ta'ala, ص ّفاً َّال يـَتَ َكلَّ ُمو َن
ُّ وم
َ ُوح َوالْ َم َالئ َكة
ُ " يـَ ْوَم يـَ ُقPada
ُ الر
hari ketika ruh dan para Malaikat berdiri bershaff-shaff,
mereka

tidak

berkata-kata."

Para

ahli

tafsir

berbeda

pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan ruh di sini?
Terdapat beberapa pendapat:
Pertama, apa yang diriwayatkan oleh al-'Aufi dari Ibnu
'Abbas, bahwa mereka adalah arwah anak cucu Adam.
Kedua, mereka adalah anak cucu Adam. Demikian yang
dikemukakan

oleh

al-Hasan

mengatakan:

"Dan

inilah

dan

salah

Qatadah.

satu

dari

Qatadah
apa

yang

disembunyikan oleh Ibnu 'Abbas."
Ketiga, mereka adalah salah satu dari makhluk Allah
dalam bentuk seperti bentuk anak cucu Adam, tetapi mereka
bukan Malaikat dan bukan juga manusia, tetapi mereka
makan dan minum. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu
'Abbas, Mujahid, Abu Shalih, dan al-A'masy.
Keempat,

ruh

itu

adalah

Jibril.

Demikian

yang

dikemukakan oleh asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan adhDhahhak. Pendapat terakhir ini didasarkan pada firman Allah

ِ ِ علَى قَـ ْلب.الروح ْاأل َِمْي
ِ
ِِ
ِِ
وجل
َ
ّ ين
َ ُ
ّ عز,
ُ ُّ نـََزَل بو
َ ك لتَ ُكو َن م َن الْ ُمنذر

"dibawa turun oleh ar-

Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar
kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang

memberi

peringatan."

(QS.

Asy-Syu'araa'/26:193-194).

Muqatil bin Hayyan mengungkapkan: "Ar-Ruh yang dimaksud
adalah Malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat
dengan Allah وجل
ّ sekaligus pengantar wahyu."
ّ عز
Kelima, ruh yang dimaksud adalah al-Qur-an. Demikian

ِ
yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, seperti firman-Nya: ك
َ َوَك َذل
ك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِرََن
َ " أ َْو َحْيـنَا إِلَْيDan demikianlah Kami wahyukan kepadamu
ruh (al-Qur-an) dengan perintah Kami." (QS. Asy-Syuura:
52).
Keenam, ruh yang dimaksud adalah salah satu Malaikat
dengan ukuran seluruh makhluk. Dan Ibnu Jarir bersikap
diam dan tidak memastikan salah satu dari pendapatpendapat tersebut. Dan yang lebih mendekati, menurut
pendapat saya (Ibnu Katsir), wallaahu a'lam, mereka adalah
anak cucu Adam.
Dan firman Allah Ta'ala, الرَحَ ُن
ْ ُ" إَِّال َم ْن أ َِذ َن لَوKecuali siapa yang
diberi izin kepadanya oleh Rabb Yang Mahapemurah." Yang

ِ
َّ
demikian itu sama seperti firman-Nya, س إِالَّ ِبِِ ْذنِِو
ٌ " يـَ ْوَم ََيْت الَ تَ َكل ُم نـَ ْفDi
kala datang hari itu, tidak ada seorangpun yang berbicara
melainkan

dengan

izin-Nya."

(QS.

Huud:

105).

Dan

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih:

الر ُس ُل
َّ ََّوالَ يـَتَ َكلَّ ُم يـَ ْوَمئِ ٍذ إِال

"Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu melainkan
para utusan saja."
Sedangkan firman-Nya, ًص َواب
َ َ" َوقDan dia mengucapkan
َ ال
kata yang benar." Yakni, kata-kata yang benar. Dan di
antara kata-kata yang benar itu adalah ucapan: "Laa ilaaha
illallaah (tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah),
sebagaimana

yang

diungkapkan

oleh

Abu

Shalih

dan

'Ikrimah.

ِ
Firman-Nya lebih lanjut, اْلَ ُّق
ْ ك الْيَـ ْوُم
َ " ذَلItulah hari yang pasti
terjadi," yakni hari yang pasti akan terjadi, dan tidak

َّ " فَمن َشاءMaka barangsiapa yang
mungkin tidak. ًاَّتَ َذ إِ ََل َربِِّو َمآب
َ
menghendak, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada
Rabb-nya." Yakni, tempat kembali dan jalan yang dijadikan
petunjuk kepada-Nya serta manhaj yang dilalui di atasnya.
Dan firman Allah Ta'ala, ً" إِ ََّن أَن َذ ْرََن ُك ْم َع َذابً قَ ِريباSesungguhnya Kami
telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa
yang

dekat,"

yakni

hari

Kiamat,

untuk

mempertegas

kepastian terjadinya, sehingga ia pun menjadi dekat, karena
setiap yang akan datang itu pasti datang. ُت يَ َداه
ْ يـَ ْوَم يَنظُُر الْ َم ْرءُ َما قَ َّد َم
"Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh
kedua tangannya." Yakni, akan diperlihatkan kepadanya
semua amal perbuatannya, yang baik maupun yang buruk,

ِ
yang lama maupun yang baru. ًنت تُـَراب
ُ " َويـَ ُقDan
ُ ول الْ َكافُر ََي لَْيـتَِِن ُك

orang kafir berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya aku datiulu
adalah

tanah."

Maksudnya,

pada

hari

itu

orang

kafir

berangan-angan, andai saja dulu aku di dunia hanya sebagai
tanah dan bukan sebagai makhluk serta tidak juga keluar ke
dalam wujud. Hal itu mereka katakan ketika adzab Allah
diperlihatkan dan mereka melihat amal perbuatan mereka
yang buruk telah ditulis oleh tangan para Malaikat yang
mulia lagi berbakti. Ada juga yang berpendapat, hal itu
mereka katakan ketika Allah memberikan keputusan kepada
hewan-hewan

yang

pernah

hidup

memberikan keputusan di antara

di

dunia

dan

binatang-binatang

Dia
itu

dengan keputusan-Nya yang adil yang tidak menzhalimi,
sehingga kambing yang tidak bertanduk akan menuntut
qishash dari kambing yang bertanduk. Dan setelah selesai
pemberian keputusan, barulah dikatakan kepada binatangbinatang itu: "Jadilah kamu tanah kembali." Maka pada saat
itu, orang kafir itu berkata, ًنت تُـَراب
ُ " ََي لَْيـتَِِن ُكAlangkah baiknya
sekiranya aku dahulu adalah tanah." Yakni, andai saja aku
menjadi hewan sehingga aku akan kembali menjadi tanah.[]

