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QS. AN-NAAZI’AAT 1-14 

Penegasan tentang hari berbangkit atas  

Orang- orang musyrik yang mengingkarinya. 

 

 

Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi 

Mahapenyayang." 

ًقا فَالسَّابَِقاتِ  .َسْبًحا َوالسَّاِِبَاتِ  .َنْشطًا َوالنَّاِشطَاتِ  .َغْرقًا َوالنَّازَِعاتِ   .َسبـْ

بَـُعَها .الرَّاِجَفةُ  تـَْرُجفُ  يـَْومَ  .أَْمًرا فَاْلُمَدِبَّراتِ   .َواِجَفةٌ  يـَْوَمِئذٍ  قـُُلوبٌ  .الرَّاِدَفةُ  تـَتـْ

 .َنََِرةً  ِعظَاًما ُكنَّا أَِئَذا .اْْلَاِفَرةِ  ِف  َلَمْرُدوُدونَ  أَئِنَّا يـَُقوُلونَ  .َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَىا

َا .َخاِسَرةٌ  َكرَّةٌ  ِإًذا تِْلكَ  قَاُلوا   .ِِبلسَّاِىَرةِ  ُىمْ  فَِإَذا .َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِىيَ  فَِإَّنَّ

Demi (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan 

keras, dan (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) 

dengan lemah-lembut, dan (Malaikat-Malaikat) yang turun 

dari langit dengan cepat, dan (Malaikat-Malaikat) yang 

mendahului dengan kencang, dan (Malaikat-Malaikat) yang 

mengatur urusan (dunia). (Sesungguhnya kamu akan 

dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama 

menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh 

tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, 



pandangannya tunduk. (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah 

kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang 

semula?" Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami 

telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat? Mereka 

berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian 

yang merugikan." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah 

dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta 

mereka hidup kembali dipermukaan bumi. (QS. An-

Naazi’aat/79: 1-14) 

* * * 

Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu 

Shalih, Abudh Dhuha, as-Suddi berkata,  َِغْرقاً  َوالنَّازَِعات  "Demi 

yang mencabut (nyawa) dengan keras," yakni para Malaikat. 

Yang mereka maksudkan adalah ketika Malaikat itu 

mencabut nyawa anak cucu Adam, maka di antara mereka 

ada yang diambil nyawanya dengan susah payah sehingga 

harus dicabut dengan keras. Dan ada juga yang dicabut 

nyawa dengan mudah. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, 

َنْشطاً  َوالنَّاِشطَاتِ   "Dan (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) 

dengan lemah-lembut." Demikian yang dikemukakan oleh 

Ibnu 'Abbas. 

Sedangkan firman-Nya,  َِسْبحاً  َوالسَّاِِبَات  "Dan yang turun dari 

langit dengan cepat." Maka Ibnu Mas'ud mengatakan: "Yaitu 

para Malaikat." Sedangkan Qatadah mengemukakan: "Yaitu 



bintang-bintang." Dan firman Allah Ta'ala,  َِسْبقاً  فَالسَّابَِقات  "Dan 

yang mendahului dengan kencang." Diriwayatkan dari 'Ali, 

Masruq, Mujahid, Abu Shalih, dan al-Hasan al-Bashri, yaitu 

para Malaikat. Dan al-Hasan mengatakan: "Dia lebih cepat 

kepada keimanan dan pembenaran." 

Dan firman Allah Ta'ala,  ِأَْمراً  فَاْلُمَدبِّرَات  "Dan yang mengatur 

urusan (dunia)." 'Ali, Mujahid, 'Atha', Abu Shalih, al-Hasan, 

Qatadah, ar-Rabi' bin Anas, dan as-Suddi mengatakan: 

"Yakni para Malaikat." Dan al-Hasan menambahkan: "Mereka 

mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, yakni atas 

perintah Rabb-nya  ّعّزوجل." Dan dalam hal yang terakhir ini 

mereka tidak berbeda pendapat. 

Firman-Nya lebih lanjut,  َبَـُعَها. الرَّاِجَفةُ  تـَْرُجفُ  يـَْوم الرَّاِدفَةُ  تـَتـْ  

"(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika 

tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu 

diiringi oleh tiupan kedua." Ibnu 'Abbas mengatakan: "Dua 

tiupan, yaitu tiupan pertama dan tiupan kedua." Dan firman-

Nya:  ٌَواِجَفةٌ  يـَْوَمِئذٍ  قـُُلوب  "Hati manusia pada waktu itu sangat takut." 

Ibnu 'Abbas mengatakan: "Yakni dalam keadaan takut." 

Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Mujahid dan 

Qatadah. َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَىا  "Pandangannya tunduk." Maksudnya 

pandangan para pemiliknya. Dinisbatkannya hal itu 

kepadanya dimaksudkan untuk mengungkapkan keadaan, 



yaitu dalam keadaan hina dina, karena melihat berbagai hal 

yang menakutkan. 

Firman Allah Ta'ala,  َاْْلَاِفرَةِ  ِف  َلَمْرُدوُدونَ  أَئِنَّا يـَُقوُلون  "(Orang-orang 

kafir) berkata: 'Apakah kami benar-benar dikembalikah 

kepada kehidupan yang semula?'" Yakni, orang-orang 

musyrik dari kaum Quraisy serta orang-orang yang 

mengungkapkan apa yang mereka ungkapkan dalam 

mengingkari hari Kiamat. Mereka menjauhkan diri dari 

terjadinya hari berbangkit setelah mereka ditempatkan ke 

dalam kubur. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, dan 

setelah jadas-jasad mereka hancur berantakan dan tulang-

belulang mereka berserakan dan hancur lummat. Oleh 

karena itu, mereka berkata: ِخرَةً ـنَّ  ِعظَاماً  ُكنَّا أَئَِذا  "Apakah (akan 

dibangkitkan juga) apabila telah menjadi tulang-belulang 

yang hancur lumat?" Ada yang membaca:  َِخرَةً ن  Sedangkan 

Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan: "Yakni 

hancur berantakan." Ibnu 'Abbas mengemukakan: "Yaitu, 

tulang-belulang yang sudah hancur lumat dan angin sudah 

masuk ke dalamnya." 

Adapun ucapan mereka, َخاِسرَةٌ  َكرَّةٌ  ِإذاً  تِْلكَ  قَاُلوا  "Kalau demikian, 

itu adalah suatu pengembalian yang merugikan." Muhammad 

bin Ka'ab mengatakan: "Kaum Quraisy mengungkapkan: 

'Seandainya Allah menghidupkan kita kembali setelah 

kematian kita, maka kita benar-benar merugi."' 



Allah Ta'ala berfirman, َا ِِبلسَّاِىرَةِ  ُىم فَِإَذا. َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِىيَ  فَِإَّنَّ  

"Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali 

tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali 

dipermukaan bumi." Maksudnya, yang demikian itu 

merupakan satu perintah saja dari Allah, tiada duanya dan 

tidak juga ada pengulangan. Tiba-tiba, ummat manusia 

bangkit seraya melihat, di mana Allah Ta'ala memerintahkan 

Israfil untuk meniupkan sangkakala satu kali sebagai tanda 

kebangkitan. Dan ternyata, generasi pertama dan generasi 

terakhir bangkit di hadapan Rabb  ّعّزوجل seraya melepaskan 

pandangan. 

Dan firman Allah Ta'ala, ِِبلسَّاِىرَةِ  ُىم فَِإَذا  "Maka dengan serta 

merta mereka hidup kembali dipermukaan bumi" Yang 

benar, kata as-saahirah berarti bumi. 

 

 

 

 

 

 

 



QS. AN-NAAZI’AAT 15-26 

Kisah Musa السالم عليو  dan Fir'aun sebagai  

penghibur bagi Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 ِإَل  اْذَىبْ  .طًُوى اْلُمَقدَّسِ  ِِبْلَواِدي رَبُّوُ  َنَداهُ  ِإذْ  .ُموَسى َحِديثُ  أََتكَ  َىلْ 

 .فـََتْخَشى رَبِّكَ  ِإَل  َوأَْىِدَيكَ  .تـَزَكَّى َأنْ  ِإَل  َلكَ  َىلْ  فـَُقلْ  .طََغى ِإنَّوُ  ِفْرَعْونَ 

 فـََقالَ  .فـََناَدى َفَحَشرَ  .َيْسَعى أَْدبـَرَ  ُثَّ  .َوَعَصى َفَكذَّبَ  .اْلُكبـَْرى اآليَةَ  فََأرَاهُ 

َرةً  َذِلكَ  ِف  ِإنَّ  .َواألوَل  اآلِخَرةِ  َنَكالَ  اّللَُّ  فََأَخَذهُ  .األْعَلى رَبُُّكمُ  َأنَ   ِلَمنْ  َلِعبـْ

 .ََيَْشى

Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa, 

Tatkala Rabb-nya memanggilnya di lembah suci, yaitu 

lembah Thuwa; Pergilah kamu kepada Fir'aun, susungguhnya 

dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir'aun): 

"Apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari 

kesesatan)." Dan kamu akan kupimpin kejalan Rabb-mu agar 

kamu takut kepada-Nya. Lalu Musa memperlihatkan 

kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan 

dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha 

menantang (Musa), maka ia mengumpulkan (pembesar-



pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (Seraya) 

berkata: "Akulah Rabb-mu yang paling tinggi." Maka Allah 

mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran 

bagi orang yang takut (kepada Rabb-nya). (QS. An-

Naazi’aat/79: 15-26) 

* * * 

Allah Ta'ala memberitahu Rasul-Nya, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

tentang hamba sekaligus Rasul-Nya, Musa السالم عليو , di mana 

Dia telah mengutusnya kepada Fir'aun dan telah 

memperkuat dirinya dengan beberapa mukjizat. Namun 

demikian, Fir'aun tetap saja dalam kekufuran dan 

kesewenangannya sehingga Allah menimpakan adzab kepada 

mereka dengan adzab dari Rabb Yang Mahaperkasa lagi 

Mahakuasa. Maka, demikian juga akibat yang akan diterima 

oleh orang-orang yang menyalahimu (Muhammad) dan 

mendustakan apa yang engkau bawa. Oleh karena itu, pada 

akhir kisah Dia berfirman:  َََّيَْشى لَِّمن َلِعبـْرَةً  َذِلكَ  ِف  ِإن  "Sesungguhnya 

pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang 

takut (kepada Rabb-nya)." 

Dengan demikian, firman Allah Ta'ala,  ُْموَسى َحِديثُ  أََتكَ  َىل  

"Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa," 

maksudnya, apakah engkau (Muhammad) sudah pernah 

mendengar berita tentang Musa,  َْربُّوُ  َنَداهُ  ِإذ  "Tatkala Rabb-nya 



memanggilnya," yakni Dia mengajaknya bicara seraya 

memanggilnya,  ِطًُوى اْلُمَقدَّسِ  ِِبْلَواد  "Di lembah suci, yaitu lembah 

Thuwa." Yakni nama sebuah lembah. Demikian menurut 

pendapat yang benar. Lalu Allah berfirman kepada Musa,  ْاْذَىب 

َطَغى إِنَّوُ  ِفْرَعْونَ  ِإَل   "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia 

telah melampaui batas." Maksudnya, dia sombong, 

sewenang-wenang dan berlaku zhalim.  ْتـَزَكَّى أَن ِإَل  لَّكَ  َىل فـَُقل  "Dan 

katakanlah (kepada Fir'aun): 'Adakah keinginan bagimu 

untuk membersihkan diri (dari kesesatan)?'" Maksudnya, 

katakanlah kepada Fir'aun, "Apakah kamu mau memenuhi 

ajakan kepada suatu jalan yang dapat kamu jadikan untuk 

membersihkan diri?" Yakni menyerahkan diri dan mentaati. 

رَبِّكَ  ِإَل  َوأَْىِدَيكَ   "Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabb-mu." 

Yakni aku tunjukkan kepadamu untuk menyembah Rabb-mu, 

 Agar kamu takut kepada-Nya." Maksudnya, sehingga" فـََتْخَشى

hatimu menjadi tunduk kepada-Nya seraya taat dan penuh 

kekhusyu'an setelah sebelumnya (hatimu) membatu dan 

jauh dari kebaikan.  ُاْلُكبـَْرى اآْليَةَ  َفَأرَاه  "Lalu Musa memperlihatkan 

kepadanya mukjizat yang besar." Yakni, Musa pun 

memperlihatkan kepada Fir'aun hujjah yang sangat kuat dan 

bukti yang jelas mengenai kebenaran apa yang dibawanya 

dari sisi Allah di samping menyerukan dakwah yang haq 

tersebut.  ََوَعَصى َفَكذَّب  "Tetapi Fir'aun mendustakan dan 



mendurhakai." Maksudnya, dia mendustakan kebenaran dan 

menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Alhasil, 

hatinya tetap kufur serta tidak mau memenuhi ajakan Musa, 

baik bathin maupun lahir. Pengetahuannya mengenai 

kebenaran yang dibawa Musa itu tidak dapat dipastikan 

bahwa dia beriman kepadanya, karena ma'rifah itu adalah 

ilmu hati sedangkan iman adalah pengamalannya, yang 

merupakan ketundukan dan kepasrahan kepada kebenaran. 

Dan firman Allah Ta'ala,  ََّيْسَعى أَْدبـَرَ  ُث  "Kemudian dia berpaling 

seraya berusaha menantang (Musa)." Maksudnya, dalam 

rangka menyambut kebenaran dengan kebathilan, maka 

Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir untuk menghadapi 

berbagai mukjizat yang sangat hebat yang dibawa oeh Musa 

فـََناَدى َفَحَشرَ   "Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) 

lalu berseru memanggil," yakni kaumnya.  َفََأَخَذهُ . اأْلَْعَلى رَبُُّكمُ  أَنَ  فـََقال 

َواأْلُوَل  اآْلِخَرةِ  َنَكالَ  اّللَُّ   "Seraya berkata: Akulah Rabb-mu yang paling 

tinggi, Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat 

dan adzab di dunia." Maksudnya, Allah menimpakan adzab 

kepadanya sekaligus dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran 

bagi orang-orang semisalnya dari mereka yang berbuat 

sewenang-wenang di dunia. Dan yang benar, bahwa 

pengertian yang dimaksud dengan firman-Nya:  ََواأْلُوَل  اآْلِخَرةِ  َنَكال  

"Dengan adzab terakhir dan adzab yang pertama," yakni, di 

dunia dan akhirat. Dan firman-Nya,  َّرَةً  َذِلكَ  ِف  ِإن ََيَْشى لَِّمن َلِعبـْ  



"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran 

bagi orang yang takut (kepada Rabb-nya)." Yakni, bagi 

orang-orang yang mau mengambil pejalaran dan berhati-

hati. 

 

QS. AN-NAAZI’AAT 27-33 

Membangkitkan manusia adalah mudah bagi  

Allah sebagaimana menciptakan alam semesta. 

 

َلَها َوَأْغَطشَ  .َفَسوَّاَىا َهاََسْكَ  َرَفعَ  .بـََناَىا السََّماءُ  أَمِ  َخْلًقا َأَشدُّ  أَأَنـُْتمْ   لَيـْ

َها َأْخرَجَ  .َدَحاَىا َذِلكَ  بـَْعدَ  َواألْرضَ  .ُضَحاَىا َوَأْخرَجَ   .َوَمْرَعاَىا َماَءَىا ِمنـْ

 .َوألنـَْعاِمُكمْ  َلُكمْ  َمَتاًعا .أَْرَساَىا َواْْلَِبالَ 

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? 

Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya 

lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya 

gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. 

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. la memancarkan 

daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-

tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya 

dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu. (QS. An-Naazi’aat/79: 27-33) 



* * * 

Allah Ta'ala berfirman seraya mengemukakan hujjah 

kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, 

yaitu menyangkut pengembalian makhluk setelah 

ketiadaannya.  ْأَأَنُتم "Apakah kamu," wahai sekalian ummat 

manusia,  ُّالسََّماء أَمِ  َخْلقاً  َأَشد  "Yang lebih sulit penciptaannya 

ataukah langitt" Artinya, penciptaan langit itu lebih sulit 

daripada penciptaan kalian. Sebagaimana yang difirmankan 

Allah Ta'ala,  ُالنَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  َأْكبَـرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ََلَْلق  "Sesungguhnya 

penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan 

manusia." (QS. Al-Mu'min/40: 57). 

Firman-Nya,  َناَىابَـ  "Allah telah membangunnya." Penggalan 

ayat ini ditafsirkan oleh firman-Nya yang selanjutnya,  َََسَْكَها َرَفع 

 Dia meninggikan bangunannya lalu" َفَسوَّاَىا

menyempurnakannya." Maksudnya, Dia telah menjadikannya 

sebagai bangunan yang sangat tinggi dan jauh dari daratan 

dengan permukaan yang sama, dihiasi dengan bintang-

bintang pada malam hari yang gelap. 

Firman-Nya,  ََلَها َوأَْغَطش ُضَحاَىا َوَأْخرَجَ  لَيـْ  "Dan Dia menjadikan 

malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang 

benderang." Maksudnya, Dia telah menjadikan malam 



harinya gelap gulita lagi pekat, dan Dia jadikan siang harinya 

terang benderang lagi penuh cahaya. 

Firman Allah Ta'ala,  ََدَحاَىا َذِلكَ  بـَْعدَ  َواأْلَْرض  "Dan bumi sesudah 

itu dihamparkan-Nya." Ayat ini ditafsirkan oleh firman-Nya 

yang berikutnya,  ََها َأْخرَج َوَمْرَعاَىا َماءَىا ِمنـْ  "Dia memancarkan darinya 

mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya." 

Dan penafsiran ayat ini telah diberikan pada surat as-

Sajdah,1 bahwa bumi telah diciptakan sebelum langit, tetapi 

penghamparan bumi itu dilakukan setelah penciptaan langit. 

Dengan pengertian, Dia mengeluarkan segala sesuatu yang 

terkandung di dalamnya dengan kekuatan menuju pada 

perbuatan. Dan itulah makna ungkapan Ibnu 'Abbas dan 

yang lainnya serta menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan penetapan 

mengenai hal itu telah diberikan sebelumnya di sana.2 

Dan firman Allah Ta'ala,  َأَْرَساَىا َواْْلَِبال  "Dan gunung-gunung 

dipancangkan-Nya dengan teguh," yakni dikokohkan dan 

ditetapkan di tempatnya masing-masing, dan Dia Mahabijak 

lagi Mahamengetahui serta Mahalembut lagi Mahapenyayang 

kepada semua makhluk-Nya. 

Firman-Nya,  ًَوأِلَنـَْعاِمُكمْ  لَُّكمْ  َمَتاعا  "(Semua itu) untuk 

kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." 

                                                           
1  Ayat 9-10. 

2  Surat Fushshilat ayat 9-10. 



Maksudnya Dia hamparkan bumi, lalu Dia pancarkan mata 

airnya serta munculkan segala yang dikandungnya dan Dia 

alirkan sungai-sungainya, serta tumbuhkan tanaman, 

pepohonan, dan buah-buahannya, juga Dia tegakkan 

gunung-gunungnya agar penghuninya dapat menetap 

dengan tenang. Semua itu merupakan kenikmatan bagi 

semua makhluk-Nya, dan karena mereka memang 

membutuhkan berbagai bintang ternak yang dapat mereka 

makan dan pergunakan untuk kendaraan selama mereka 

butuhkan di dunia ini sampai berakhir masa dan waktu yang 

telah ditentukan. 

 

QS. AN-NAAZI’AAT 34-46 

Di hari Kiamat, manusia akan teringat  

perbuatannya dulu di dunia. 

 

 اْلَِْحيمُ  َوبُرَِّزتِ  .َسَعى َما اإلْنَسانُ  يـََتذَكَّرُ  يـَْومَ  .اْلُكبـَْرى الطَّامَّةُ  َجاَءتِ  فَِإَذا

نـَْيا اْْلََياةَ  َوآثـَرَ  .َطَغى َمنْ  فََأمَّا .يـََرى ِلَمنْ   َوأَمَّا .اْلَمْأَوى ِىيَ  اْلَِْحيمَ  فَِإنَّ  .الدُّ

 .اْلَمْأَوى ِىيَ  اْْلَنَّةَ  فَِإنَّ  .اْْلََوى َعنِ  النـَّْفسَ  َونـََهى رَبِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ 

نَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ   رَبِّكَ  ِإَل  .ذِْكَراَىا ِمنْ  أَْنتَ  ِفيمَ  .ُمْرَساَىا َأَّيَّ



تَـَهاَىا َا .ُمنـْ  َعِشيَّةً  ِإال يـَْلبَـثُوا لَْ  يـََرْونـََها يـَْومَ  َكأَنَـُّهمْ  .ََيَْشاَىا َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  ِإَّنَّ

 .ُضَحاَىا َأوْ 

Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari Kiamat) 

telah datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa 

yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan Neraka dengan 

jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang 

melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan 

dunia, maka sesungguhnya Nerakalah tempat tinggalnya). 

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran 

Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. 

maka sesungguhnya Surgalah tempat tinggal(nya). (Orang-

orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari 

berbangkit, kapankah terjadinya?' Siapakah kamu (sehingga) 

dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Rabb-mulah 

dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). Kamu 

hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya 

(hari berbangkit). Pada hari mereka melihat hari berbangkit 

itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan 

(sebentar saja) di waktu sore atau pagi. (QS. An-

Naazi’aat/79: 34-46) 

* * * 

Allah Ta'ala berfirman, اْلُكبـَْرى الطَّامَّةُ  َجاءتِ  فَِإَذا  "Maka apabila 

malapetaka yang sangat besar (hari Kiamat) telah datang." 



Yaitu, hari Kiamat. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu 

'Abbas. Disebut demikian (ath-Thaammah), karena ia 

memenuhi segala sesuatu yang menakutkan lagi 

menyeramkan.  َنَسانُ  يـََتذَكَّرُ  يـَْوم َسَعى َما اإْلِ  "Pada hari (ketika) manusia 

teringat akan apa yang telah dikerjakannya," yakni pada saat 

itu anak cucu Adam teringat akan seluruh amal 

perbuatannya, yang baik maupun yang buruk.  ِيـََرى ِلَمن اْلَِْحيمُ  َوبـُّرَِزت  

"Dan diperlihatkan Neraka dengan jelas kepada setiap orang 

yang melihat." Maksudnya, diperlihatkan kepada orang-

orang yang melihat sehingga semua orang menyaksikan 

dengan mata mereka sendiri.  ََطَغى َمن مَّاَفأ  "Adapun orang yang 

melampaui batas," yakni sombong lagi sewenang-wenang. 

نـَْيا اْْلََياةَ  َوآثـَرَ  الدُّ   "Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia," 

yakni lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada urusan 

agama dan juga akhiratnya,  َّاْلَمْأَوى ِىيَ  ِحيمَ اْلَْ  فَِإن  "Maka 

sesungguhnya Nerakalah tempat tinggal(nya)," tempat 

kembali mereka adalah Neraka Jahim sedang makanan 

mereka adalah pohon zaqqum dan minumannya dari air yang 

mendidih. اْْلََوى َعنِ  النـَّْفسَ  َونـََهى رَبِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّا  "Dan adapun orang-

orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan 

diri dari keinginan hawa nafsunya." Yakni takut ketika berdiri 

di hadapan Allah  ّعّزوجل dan takut akan hukum-Nya yang 

diberlakukan padanya, juga menahan diri untuk tidak 

mengikuti hawa nafsunya serta mengarahkannya untuk 



selalu mentaati Rabb-nya.  َّاْلَمْأَوى ِىيَ  اْْلَنَّةَ  فَِإن  "Maka sesungguhnya 

Surgalah tempat tinggal(nya)." Yakni arah dan tempat 

kembalinya adalah Surga yang aromanya semerbak. 

Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman:  َنَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنك  ِفيمَ . ُمْرَساَىا أَّيَّ

ُمنتَـَهاَىا رَبِّكَ  ِإَل . ذِْكرَاَىا ِمن أَنتَ   "(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu 

(Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? 

Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? 

Kepada Rabb-mulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan 

waktunya)." Maksudnya, pengetahuan tentangnya tidak 

diberikan kepadamu dan juga kepada siapapun, tetapi semua 

itu hanyalah kembali kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi 

Mahamulia, karena hanya Dia yang mengetahui kepastian 

waktunya.  ُمنتَـَهاَىا رَبِّكَ  ِإَل  "Kepada Rabb-mulah dikembalikan 

kesudahannya (ketentuan waktunya)." َا ََيَْشاَىا َمن ُمنِذرُ  أَنتَ  ِإَّنَّ  

"Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut 

kepadanya (hari berbangkit)." Maksudnya, Aku (Allah) 

mengutusmu agar menyampaikan peringatan kepada ummat 

manusia sekaligus memberikan ancaman kepada mereka 

akan siksa dan adzab-Nya. Barangsiapa yang takut kepada 

Allah dan takut pada ancaman-Nya, maka dia akan 

mengikutimu. Dengan demikian, dia telah beruntung dan 

memperoleh kesuksesan. Kegagalan dan kerugian hanya 

bagi orang-orang yang mendustakan dan menentangmu. 



Dan firman Allah Ta'ala,  ُْضَحاَىا أَوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يـَْلبَـُثوا لَْ  يـََرْونـََها يـَْومَ  َكأَنَـُّهم  

"Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka 

seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar 

saja) di waktu sore atau pagi" Maksudnya, jika mereka 

bangkit dari kubur mereka menuju ke padang Mahsyar, 

mereka merasakan kehidupan itu sangat sebentar sekali 

seakan-akan dalam pandangan mereka, kehidupan dunia itu 

hanya satu sore hari saja atau hanya sepanjang pagi saja. 

Juwaibir meriwayatkan dari adh-Dhahhak, dari Ibnu 'Abbas: 

ُضَحاَىا أَوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يـَْلبَـثُوا لَْ  يـََرْونـََها يـَْومَ  َكأَنَـُّهمْ   "Pada hari mereka melihat hari 

berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) 

melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi." Adapun 

yang dimaksud dengan sore hari adalah antara waktu Zhuhur 

sampai terbenamnya matahari. Sedangkan waktu pagi 

adalah antara terbitnya matahari sampai pertengahan 

siang.[] 

 


